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RESUMO 

 

O Brasil se encontra no oitavo lugar no cenário mundial de geração de energia 
eólica com 15,4 GW de potência instalada. No último ano, a energia gerada por essa 
fonte foi capaz de fornecer energia elétrica para mais de 57 milhões de pessoas. 
Ressalte-se que o fator de capacidade dos parques eólicos brasileiros chega quase 
ao dobro da média mundial. A abundância de áreas para implantação de parques 
eólicos, a possibilidade de trabalhar com energia limpa e renovável motivaram o 
desenvolvimento deste estudo. O objetivo deste trabalho é apresentar o projeto 
básico de um sistema eólico modular de eixo vertical, onde existe uma sobreposição 
de conjuntos de turbina eólica mais gerador elétrico em cada um dos andares 
resultando numa estrutura com 10 pavimentos. Toda esta estrutura será montada 
sobre uma base cilíndrica que funciona como um grande reservatório de ar 
comprido. Estes conjuntos trabalham individualmente, podendo ter paradas para 
manutenção ou outras que forem necessárias sem interromper o funcionamento dos 
demais. Para às turbinas eólicas foi desenvolvida uma forma híbrida, na qual se 
observa uma mistura da turbina Savonius, que foi acrescida de uma aba, mais uma 
série de painéis pivotantes para melhorar o seu desempenho e uma meia turbina 
Darrieus nas extremidades de cada uma das abas. A turbina eólica será conectada 
ao rotor do gerador elétrico através de uma caixa multiplicadora de velocidades, mas 
com a variabilidade dos ventos se faz necessário manter a velocidade constante no 
rotor do gerador elétrico, portanto um jato de ar será liberado diretamente num 
conjunto de turbinas Pelton instaladas radialmente no rotor do gerador elétrico, com 
a função de manter a velocidade constante. Um conjunto de cilindros pneumáticos 
dispostos horizontalmente dois a dois e perpendicularmente entre si, instalados 
internamente à uma placa com um recorte elipsoidal, comandam os êmbolos destes 
cilindros fazendo com que se mantenha o volume de ar comprimido no interior de 
reservatório. Todo esse processo é comandado por um gerenciador de massa, ou 
sejam dois pesos que conectados à turbina eólica por meio de um conjunto de polias 
giram sob a força centrífuga, limitadas por dois discos um inferior que é pressionado 
para baixo quando a velocidade do vento diminui e aciona o jato de ar nas turbinas 
Pelton e outro superior que é pressionado para cima quando a velocidade do vento é 
maior que a média definida no projeto e liga o sistema de cilindros pneumáticos. 
Desde a base do reservatório até a cobertura do último pavimento a torre mede 140 
metros de altura com um diâmetro esterno das turbinas eólicas de 45,40 metros. A 
potência estimada a ser entregue por torre eólica é de 500 KW e para validação do 
cálculo foi feita uma modelagem do gerador elétrico no software FEMM - Finite 
Element Method Magnetics, obtendo-se valores muito próximos aos calculados 
analiticamente. Para a análise econômico-financeira, criou-se uma vila hipotética, 
calculou-se a potência anual e estimou-se a receita mensal com a venda da energia, 
calculou-se o custo do empreendimento, criou-se uma empresa para administrar o 
processo, montou-se uma cooperativa e o valor arrecadado foi investido nas obras, 
assim contratou-se um financiamento Price para 15 anos e montou-se um fluxo de 
caixa do para um horizonte de para 20 anos.  

 
Palavras-chave: Gerador eólico; Gerador síncrono; FEMM. 
  



ABSTRACT 

 

Brazil is in eighth place in the world scenario of wind power generation with 15.4 GW 
of installed power. In the last year, the energy generated by this source has been 
able to supply electricity to more than 57 million people. It should be noted that the 
capacity factor of Brazilian wind farms reaches almost double the world average. The 
abundance of areas for the implementation of wind farms, the possibility of working 
with clean and renewable energy motivated the development of this study. The 
objective of this work is to present the basic design of a modular vertical axis wind 
system, where there is an overlap of sets of wind turbine plus electric generator on 
each of the floors resulting in a structure with 10 floors. This entire structure will be 
mounted on a cylindrical base that functions as a large reservoir of long air. These 
sets work individually, and may have maintenance or other stops that are necessary 
without interrupting the operation of the others. For wind turbines, a hybrid form was 
developed, in which a mixture of the Savonius turbine is observed, which was added 
with a flap, plus a series of pivoting panels to improve its performance and a Darrieus 
half turbine at the ends of each flap. The wind turbine will be connected to the rotor of 
the electric generator through a gearbox, but with the variability of the winds it is 
necessary to maintain the constant speed in the rotor of the electric generator, 
therefore an air jet will be released directly in a set of Pelton turbines. installed 
radially in the rotor of the electric generator, with the function of maintaining the 
constant speed. A set of pneumatic cylinders arranged horizontally two by two and 
perpendicular to each other, installed internally to a plate with an ellipsoidal cutout, 
controls the pistons of these cylinders, keeping the volume of compressed air inside 
the reservoir. This whole process is controlled by a mass manager, that is, two 
weights that are connected to the wind turbine by means of a set of pulleys rotating 
under the centrifugal force, limited by two disks, the lower one being pressed down 
when the wind speed decreases. and activates the air jet in the Pelton turbines and 
the upper one that is pressed upwards when the wind speed is higher than the 
average defined in the project and connects the pneumatic cylinder system. From the 
base of the reservoir to the roof of the last floor, the tower is 140 meters high with a 
stern diameter of the wind turbines of 45.40 meters. The estimated power to be 
delivered per wind tower is 500 KW and to validate the calculation, a model of the 
electric generator was made using the FEMM - Finite Element Method Magnetics 
software, obtaining values very close to those calculated analytically. For the 
economic-financial analysis, a hypothetical village was created, the annual power 
was calculated and the monthly revenue from the sale of energy was estimated, the 
cost of the project was calculated, a company was created to manage the process , a 
cooperative was set up and the amount collected was invested in the works, so a 
Price financing was contracted for 15 years and a cash flow was set up for a 20-year 
horizon. 
 
Keywords: Wind Generator; Synchronous generator; FEMM 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTO 
 

De acordo com o CRESESB (2008), o primeiro registro histórico da 

utilização da energia eólica para bombeamento de água e moagem de grãos através 

de cata-ventos é proveniente da Pérsia, próximo a 200 A.C. Esse tipo de moinho de 

eixo vertical veio a se espalhar pelo oriente médio desde o leste do Mediterrâneo até 

o golfo Pérsico, sendo utilizado por vários séculos. Acredita-se que antes da 

invenção dos cata-ventos na Pérsia, conforme mostra a FIGURA 1, a China (em 

2000 A.C.) e o Império Babilônico (em 1700 A.C.) também utilizavam cata-ventos 

rústicos para irrigação.  

 

FIGURA 1 - MOINHO PERSA UTILIZADO PARA BOMBEAR ÁGUA E MOER GRÃOS. 

 

FONTE: Brugnoni (2012). 

 

Segundo Brugnoni (2012), Poul La Cour (1846 - 1908), inventor 

Dinamarquês, é considerado o pioneiro das modernas turbinas eólicas geradoras de 

eletricidade, também foi um dos pioneiros da moderna aerodinâmica e construiu seu 

próprio túnel de vento para realizar experimentos.  

Em 1888 a Brush construiu na cidade de Cleveland no estado de Ohio nos 

Estados Unidos, o que hoje se acredita ser a primeira turbina eólica em operação 

para geração de eletricidade, conforme mostra a FIGURA 2. Com um diâmetro do 

rotor de 17 m e 144 lâminas de madeira de cedro, apesar do tamanho da turbina, 

gerava apenas 12 KW, funcionou por 20 anos como carregador de bateria. 
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FIGURA 2 – PRIMEIRA TURBINA EÓLICA PARA GERAÇÃO DE ELETRICIDADE. 

 

FONTE: Brugnoni (2012). 

 

Ainda segundo Brugnoni (2012), durante a Segunda Guerra Mundial, de 

1939 a 1945, a empresa de engenharia Dinamarquesa F.L. Smidth construiu várias 

turbinas eólicas de duas e três pás, embora o chamado "conceito Dinamarquês" se 

refira a uma máquina de três pás, como se pode observar na FIGURA 3. 

 

FIGURA 3 - TURBINA EÓLICA DE TRÊS PÁS - CONCEITO DINAMARQUÊS. 

 

FONTE: Brugnoni (2012). 

 

Atualmente os geradores eólicos mais conhecidos no mercado são os de 

eixo horizontal, denominados HAWT - Horizontal Axis Wind Turbine, para se ter uma 

ideia mais clara deste tipo de aerogerador a FIGURA 4 mostra o Parque Eólico de 

Osório, localizado na cidade de Osório no Rio Grande do Sul, com 75 aerogeradores 

de 2 MW, onde pode-se observar a fileira de aerogeradores, as torres, a nacele no 
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topo da torre e as pás, ainda é possível ter uma ideia da dimensão em relação as 

demais construções. A FIGURA 5 mostra a vista da Nacele com parque eólico ao 

fundo, a conexão com as pás através do Cubo e a FIGURA 6 mostra o interior da 

Nacele onde pode-se ver o gerador, o conversor, o transformador e uma série de 

dispositivos de monitoramento e controle, tudo abrigado por uma carenagem. 

 

FIGURA 4 - PARQUE EÓLICO DE OSÓRIO - RS COM 75 AEROGERADORES DE 2 MW. 

 
FONTE: Gestão Ambiental (2018). 

 

FIGURA 5 - VISTA DA NACELE COM PARQUE EÓLICO AO FUNDO. 

 
FONTE: Weg.net (2019). 
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 FIGURA 6 - DETALHES INTERNOS DA NACELE. 

 

FONTE: Weg.net (2019). 

 

De acordo com dados do GWEC - Global Wind Energy Council (2018), em 

2017 o Brasil ultrapassou o Canadá e ocupa hoje a 8ª posição no Ranking Mundial 

de capacidade instalada de energia eólica, posição que manteve em 2018, ainda em 

2017 chegou ao 6ª lugar do ranking de capacidade eólica nova, conforme FIGURA 

7. 

 

FIGURA 7 - RANKING MUNDIAL DE CAPACIDADE INSTALADA E CAPACIDADE EÓLICA NOVA. 

 
 

                   2017                             2017 

FONTE: Adaptado de GWEC (2018). 

 

Ainda segundo a GWEC - Global Wind Energy Council (2018), com relação 

ao mercado elétrico brasileiro em 2017, foi adicionado à matriz elétrica mais 2,0 GW 

de energia eólica em 79 novos parques, fazendo com que o setor chegasse ao final 

do período com 12,24 GW de capacidade instalada em 508 parques eólicos, 

representando 8,10% da matriz energética. E em 2018 somou mais 1,94 GW em 75 
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novos parques chegando a 14,71 GW, totalizando 583 parques que representam 

8,98% da matriz energética, a FIGURA 8 mostra a evolução das instalações do 

Brasil em relação aos demais países das Américas. 

 

FIGURA 8 – CAPACIDADES INSTALADAS NAS AMÉRICAS EM 2017 E 2018. 

 
FONTE: Adaptado de GWEC (2018). 

 

Mas existem outros tipos de aerogeradores que são classificados como de 

Eixo Vertical, VAWT – Vertical Axis Wind Turbine, com uma gama enorme de 

arranjos e modelos. Na sequência pode-se ver os dois tipos de turbinas VAWT mais 

conhecidas, um exemplo de Rotor Savonius, classificado como um rotor de arraste, 

com a forma aproximada de um “S” ou dois meios tambores invertidos, os esforços 

exercidos pelo vento em cada uma das faces, resulta num binário responsável pelo 

movimento rotativo do conjunto e na FIGURA 10 um exemplo de torre eólica de eixo 

vertical onde pode-se perceber o formato descrito. 

 

FIGURA 9 - EXEMPLO DE ROTOR EÓLICO DE EIXO VERTICAL - SAVONIUS. 

 

FONTE: Excluss Solar (2020). 

Américas

Novas 
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2017
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Instalações 

2017
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USA 7.017            89.047          7.588            96.635          

Canadá 341                12.240          566                12.816          

Brasil 2.027            12.240          1.939            14.707          

México 478                4.006            929                4.935            

Argentina 24                  228                494                722                

Chile 269                1.418            204                1.621            

USA

Canadá

Brasil

México

Argentina

Chile

http://abeeolica.org.br/wp-content/uploads/2018/05/Global-Wind-Report-
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FIGURA 10 - TORRE EÓLICA DE EIXO VERTICAL – ROTOR SAVONIUS. 

 
FONTE: Wikipedia (2019). 

 

Na FIGURA 11 pode-se ver um exemplo de Rotor Darrieus, esta turbina 

eólica é impulsionada por forças de sustentação, são criadas por um par de 

aerofólios, que são as lâminas em forma de asa da turbina e na FIGURA 12, um 

exemplo de torre eólica de eixo vertical onde percebe-se as lâminas da turbina. 

 

FIGURA 11 - EXEMPLO DE ROTOR EÓLICO DE EIXO VERTICAL - DARRIEUS. 

 
FONTE: Research Gate (2020). 
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FIGURA 12 - TORRE EÓLICA DE EIXO VERTICAL - ROTOR DARRIEUS. 

 

FONTE: Evolução da tecnologia (2019). 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Propor um sistema de geração eólica modular de eixo vertical acoplado a 

geradores elétricos síncronos, como alternativa ao modelo convencional de turbinas 

eólicas de eixo horizontal.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

a. Conceber uma nova arquitetura de aerogerador; 

b. Propor a modularização da torre do aerogerador; 

c. Calcular as velocidades da turbina eólica e do rotor do gerador elétrico 

síncrono, 

d. Propor o ajuste de velocidade de rotação do rotor do gerador elétrico 

síncrono por um sistema de ar comprimido; 



21 

 

e. Realizar o dimensionamento analítico do gerador elétrico síncrono proposto; 

f. Realizar a modelagem eletromagnética via software FEMM, para validação 

dos cálculos analíticos do gerador elétrico síncrono;  

g. Estimar a produção de energia elétrica; 

h. Realizar uma análise econômico-financeira do projeto; 

i. Analisar os resultados obtidos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Quando se ouve falar em energia eólica, imediatamente vem à mente os 

geradores de eixo horizontal, que evidentemente é uma tecnologia consagrada. 

Mas com este trabalho pretende-se mostrar que existe espaço para outras 

tecnologias que não necessariamente tem que competir entre si, mas ganhar o 

espaço onde as HAWT não são tão eficientes ou competitivas, ou por não ter 

como operar por falta de áreas disponíveis ou se encontram em regiões rurais 

levemente urbanizadas ou medianamente adensadas. 

Alguns dos motivos porque propor um gerador VAWT, inicialmente por ter 

vários conceitos que podem abrir um novo mercado, além de que as turbinas 

trabalham confinadas no perímetro da torre tornando mais simples o uso em 

áreas urbanizadas.  

Em áreas rurais levemente urbanizadas pode-se optar por uma torre isolada 

ou mais de uma se necessário for, para que se possa fornecer energia elétrica 

para iluminação de áreas externas, motores e consumo residencial, podendo-se 

aumentar o número de torres para áreas mais adensadas como pequenas vilas 

ou bairros.  

No caso de áreas verticalizadas, já nasce com o projeto de arquitetura do 

edifício um elemento integrado as linhas arquitetônicas do projeto, torres eólicas 

projetadas para serem utilizadas acima dos edifícios para fornecer energia 

elétrica para as áreas comuns, garagens ou alimentar um conjunto de baterias de 

emergência para elevadores. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
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A Dissertação está estruturada conforme segue, na Introdução mostram-se 

algumas imagens de geradores eólicos de eixo horizontal e de parques eólicos, 

contrapondo-se a estes os geradores eólicos de eixo vertical nas suas mais variadas 

formas e arranjos. 

Passando pelos Objetivos Gerais e o detalhamento dos Objetivos 

Específicos, a Justificativa centrada na busca por espaço para uma nova tecnologia 

de geração eólica.  

A Fundamentação Teórica se estende desde obtenção da Velocidade média 

do vento, passando pelo cálculo da potência da turbina eólica, o dimensionamento 

do gerador elétrico, a aplicação do software FEMM até o estudo de caso. 

No Estado da Arte podem-se ver alguns exemplos, desde os 

synchronverters que são inversores que imitam geradores síncronos a estudos com 

geradores eólicos de eixo vertical com imãs permanentes, que foi a opção adotada 

neste trabalho, até modelos híbridos de geração eólica e solar. 

Nos Materiais, uma breve descrição do que foi utilizados e no Método optou-

se pela forma direta dos fluxogramas. 

Na Aplicação do Método, foram adotados valores retirados do projeto do 

gerador eólico, das tabelas, gráficos apresentados e da literatura adotada.  

Para aplicação do software FEMM, procurou-se utilizar os parâmetros 

adotados na Aplicação do Método com a intenção de se aproximar ao máximo dos 

valores obtidos analiticamente. 

Também foi elaborado um Estudo de Caso para verificar a viabilidade 

técnica-econômica do projeto e pôr fim a Conclusão e trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1 Definição dos Parâmetros do Vento  

 
O Objetivo Geral deste trabalho é propor um sistema de geração eólica 

modular de eixo vertical acoplado a geradores elétricos síncronos, como alternativa 

ao modelo convencional de turbinas eólicas de eixo horizontal, portanto algumas 

etapas devem ser vencidas, iniciando-se pelos Parâmetros do Vento. 

Segundo o Atlas do Potencial Eólico do Estado do Paraná (2007), a energia 

do vento em sua aparente imprevisibilidade resulta da contínua circulação das 

camadas de ar da atmosfera sob a ação predominante da energia radiante do Sol e 

da rotação da Terra, conforme mostra a FIGURA 13. 

 

FIGURA 13 - CIRCULAÇÃO DAS CAMADAS DE AR DA ATMOSFÉRICA. 

 

FONTE: Atlas do Potencial Eólico do Estado do Paraná (2007). 

 

Dentre os mecanismos atuantes na formação dos ventos, destacam-se os 

aquecimentos desiguais na superfície terrestre, que ocorrem em escala global, as 

diferentes latitudes, estações do ano e ciclo dia-noite e em escala local, as 

diferenças entre mar-terra e montanha-vale. Desse fato resulta que as velocidades e 

direções do vento apresentam tendências sazonais e diurnas bem definidas dentro 

do seu caráter estocástico. 

O vento também é afetado de forma acentuada pelas condições de relevo e 

rugosidade aerodinâmica do terreno, presença de obstáculos e estabilidade térmica 
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vertical. Na FIGURA 14 é ilustrada as velocidades em dois locais planos contíguos 

com cobertura de areia e restinga, onde observa-se as diferentes velocidades. 

 

FIGURA 14 - EFEITOS DA RUGOSIDADE E ESTABILIDADE TÉRMICA VERTICAL. 

 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s) 

FONTE: Atlas do Potencial Eólico do Estado do Paraná (2007). 

 

Para obter-se o valor médio da velocidade do vento será usado como 

referência o mapa do vento médio anual a 50 m de altura do Estado do Paraná, 

FIGURA 15. 

 

FIGURA 15 - MAPA DE VENTO MÉDIO ANUAL A 50 M DE ALTURA. 

 

FONTE: Atlas do Potencial Eólico do Estado do Paraná (2007). 
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Segundo Dutra (2001), há necessidade de se definir a Velocidade média 

através da Distribuição de Weibull, sendo que para sua definição deve-se conhecer 

a Velocidade média e o Desvio padrão. A Função Densidade de Probabilidade de 

Weibull, mostrada na equação (1), tem dois parâmetros, o primeiro k, que é o Fator 

de forma, é adimensional e indica a uniformidade da distribuição dos valores da 

velocidade e o segundo, c que é o Fator de escala e tem a dimensão de velocidade, 

e a Velocidade média a ser adotada para os cálculos será o valor mais 

representativo retirado da Distribuição de Weibull. 

 

 
𝑓(𝑣) =

𝑘

𝑐
× (

𝑣

𝑐
)

𝑘−1

× 𝑒𝑥𝑝 {− (
𝑣

𝑐
)

𝑘

} 
(1) 

onde: 

V- Velocidade média (m/s) 

c - fator de escala (m/s) 

k - fator de forma 

 

Ainda conforme Dutra (2001) é preciso transportar o valor da Velocidade 

média calculada para as alturas de interesse da torre eólica. Para resolução deste 

tipo de problema a Lei da Potência, equação (2) é o modelo mais simples, resultado 

de estudos da camada limite sobre uma placa plana, a TABELA 4 apresenta valores 

do Fator n para diferentes tipos de superfície. 

 

 
𝑉𝑍 =  𝑉𝑍𝑅 × (

𝑍

𝑍𝑅
)

𝑛

 
(2) 

onde: 

VZ - velocidade na altura desejada (m/s) 

VZR - velocidade de referência (m/s) 

Z - altura desejada (m) 

ZR - altura de referência (m) 

n - parâmetro associado à rugosidade da superfície 
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2.2 Definição das Potências Disponível e Gerada 

 

Segundo Dutra (2001), a produção anual de energia é o fator técnico e 

econômico mais importante na avaliação dos projetos de sistemas eólicos. 

Incertezas na determinação da média anual da distribuição da velocidade do vento 

ao longo do tempo e na curva de potência da turbina eólica contribuem para uma 

avaliação imprecisa da energia gerada anualmente, acarretando dessa forma um 

risco para o investimento e a consequente elevação dos custos financeiros. 

As potências devem ser calculadas em duas etapas, inicialmente a Potência 

disponível do vento e após a obtenção do coeficiente aerodinâmico da turbina 

calcula-se a Potência gerada pela turbina eólica. Como as equações foram 

desenvolvidas para turbinas do tipo HAWT, há que se adaptarem os valores para 

turbinas do tipo VAWT, assim calcula-se a área total da turbina eólica proposta, pela 

equação (3). 

 

 
𝐴𝑇=   (

𝐷1  −  𝐷2

2
) ×  𝐻 ×  3 

(3) 

onde: 

AT - área total da turbina eólica (m2) 

D1 - diâmetro da turbina eólica (m) 

D2 - diâmetro do eixo da turbina eólica (m) 

H - altura da turbina eólica (m) 

 

Agora é possível determinar o valor da Potência disponível do vento, que 

pode ser calculada pela equação (4).  

 

 
𝑃𝑑 =  

1

2
 ×  𝜌 × 𝑣3 × 𝐴𝑇 

(4) 

onde: 

Pd  - Potência disponível do vento (watts) 

ρ - densidade do ar (1,225 kg/m3) 

V - Velocidade média do vento (m/s) 

AT - área total da turbina (m2) 
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Para o cálculo da Potência gerada pela turbina eólica há que se considerar 

no a Capacidade aerodinâmica da turbina, que traduz quanto da energia cinética 

extraída do vento é transformada em energia mecânica e consequentemente em 

energia elétrica. Como a turbina eólica proposta tem uma forma híbrida e não 

convencional, portanto não se encontra em ábacos existentes, e na falta de valores 

se tomará o valor para a turbina Darrieus, conforme FIGURA 16, por ser uma turbina 

do tipo VANT e ainda que nas extremidades da turbina proposta foi introduzida uma 

meia turbina Darrieus. 

 

FIGURA 16 - CAPACIDADE AERODINÂMICA DA TURBINA. 

 

FONTE: Hau (2013) 

 

Mas segundo Padillo (2014), pode ser feita outra consideração, como a 

capacidade aerodinâmica é função da TSR - velocidade de ponta da turbina, que é 

função do raio, será preciso fazer mais uma adaptação para as turbinas do tipo 

VAWT, calculando o diâmetro equivalente pela equação (5). 

 

 

𝐷𝑒𝑞 =  √
4 × 𝐴𝑇

𝜋
 

(5) 

 

 

Onde: 

Deq - diâmetro equivalente (m) 

AT - área total da turbina eólica (m2) 
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Com o diâmetro equivalente calculado, será necessário calcular o número de 

rotações por minuto - rpm, do Atlas do Potencial Eólico do Estado do Paraná (2007), 

pode-se obter o valor do rpm pela fórmula aproximada para avaliação da rotação 

nominal de operação de uma turbina eólica tipo HAWT, novamente terá que ser 

adaptada para a turbina eólica tipo VAWT através do diâmetro equivalente, assim 

pode-se determinar a rotação de operação da turbina pela equação (6). 

 

 
𝑟𝑝𝑚 =  

895

𝐷𝑒𝑞
+ 6,9 

(6) 

onde: 

rpm - número de rotações por minuto (rpm) 

Deq - diâmetro equivalente (m) 

 

Agora é possível se obter o valor da TSR pela equação (7). 

 
 

𝑇𝑆𝑅 =
0,105 ×  𝑅𝑇  × 𝜂𝑇 

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜
      

(7) 

onde: 

RT - raio da turbina eólica (m) 

ȠT - velocidade da turbina (rpm) 

v vento - velocidade do vento (m/s) 

 

Na FIGURA 17 com o valor da TSR sobe até a curva para três pás e se 

obtém o valor do rendimento aerodinâmico no eixo vertical 

 

FIGURA 17 - CAPACIDADE AERODINÂMICA DA TURBINA. 

 
FONTE: Padillo (2014) 
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Com os valores da capacidade aerodinâmica determinada tanto por Betz 

quanto pela TSR, adota-se por conservadorismo o menor valor e calcula-se a 

Potência gerada através da equação (8). 

 

 𝑃𝑔  =  𝐶𝑝 ×  𝑃𝑑  (8) 

onde: 

Pg - Potência gerada pela turbina eólica (watts) 

Pd - Potência disponível do vento (watts) 

Cp - coeficiente aerodinâmico da turbina eólica 

 

Ainda conforme Padillo (2014) há necessidade de se calcular a Potência útil 

da turbina pela equação (9): 

 

 𝑃ú𝑡𝑖𝑙 =  𝑃𝑔 × 𝜂 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 (9) 

onde: 

Pútil - Potência útil da turbina eólica (watts) 

Pg - Potência gerada da turbina eólica (watts) 

ȠGlobal  - Fator de rendimento global 

ȠGlobal = ȠGE ×ȠMancais ×ȠCE ×etc... 

ȠGE - rendimento do gerador elétrico 

ȠM - rendimento nos mancais 

ȠCE - rendimento da caixa de engrenagens 

 

Segundo Dutra (2001), com a Potência disponível e a Potência gerada já 

calculadas pode-se estimar a produção da Energia disponível anual e da Energia 

gerada anual para a Turbina eólica proposta, através das equações (10) e (11) 

respectivamente. 

 

 𝐸𝑑 = 𝑃𝑑 × 𝐻 (10) 

onde: 

Ed - Energia disponível anual (MW) 

Pd  - Potência disponível do vento (watts) 

H - quantidade de horas do ano (h) 
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 𝐸𝑔 = 𝑃𝑔×𝐻 (11) 

onde: 

Eg - Energia gerada anual (MW) 

Pg - potência gerada pela turbina eólica (watts) 

H - quantidade de horas do ano (h) 

 

Ainda pode-se obter o gráfico da FIGURA 18, onde mostra a sobreposição 

das curvas da Energia disponível anual e da Energia gerada anual. 

 

FIGURA 18 - ENERGIA DISPONÍVEL ANUAL E ENERGIA GERADA ANUAL. 

 

FONTE: O Autor  

 

Ainda conforme Padillo (2014) há necessidade de se confirmar a Velocidade 

média do vento para que se obtenha a potência desejada, portanto da equação (8) 

tem-se 𝑃𝑔 = 𝐶𝑝 × 𝑃𝑑 onde 𝑃𝑑 = 𝑃𝑔/𝐶𝑝, substituindo-se 𝑃𝑑 na equação (4), chega-

se na equação (12). 

 

 

𝑣 = √
2 × 𝑃𝑑

𝜌 × 𝐴𝑇

3

 

(12) 

onde: 

V - velocidade do vento (m/s) 

Pd - Potência disponível do vento (watts) 

ρ - densidade do ar (1,225 kg/m3) 

E 
M

W
h

Velocidade m/s

E gerada anual

E disponível anual

ȠGlobal 
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AT - área total da turbina eólica (m2) 

 

Também pode-se traçar a curva de Potência da turbina eólica. 

 

FIGURA 19 – CURVA DE POTÊNCIA GERADA DA TURBINA EÓLICA. 

 

FONTE: O Autor. 

 

2.3 Definição dos Parâmetros da Seção Transversal do Gerador Elétrico  

 

Dando prosseguimento, segundo Martinez (2012) se iniciará o cálculo dos 

parâmetros da seção transversal do gerador elétrico, tomando-se como referência a 

FIGURA 20, que mostra 1/4 da seção transversal do Gerador Elétrico. Pode-se 

observar na porção central o anel do rotor com altura hry, sobrepondo-se a ele o imã 

permanente com altura hm, em seguida a abertura do entreferro δ, a profundidade 

das ranhuras hss e o anel externo do estator com altura hsy. 
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FIGURA 20 - SEÇÃO TRANSVERSAL DO ROTOR E DO ESTATOR DO GERADOR ELÉTRICO. 

 

 FONTE: Martinez (2012). 

Uma breve classificação dos imãs, basicamente existem dois tipos de 

materiais magnéticos, que são os materiais macios (soft) e os materiais duros (hard), 

também conhecidos por imãs permanentes. 

Os materiais macios, também chamados de materiais ferromagnéticos, 

podem ser facilmente magnetizados e desmagnetizados e são usados para facilitar a 

orientação na magnetização, como no aço laminado ou em núcleos de 

transformadores que submetidos a campos magnéticos alternados em função da 

adição deste material, tem uma pequena perda de energia magnética. 

Por outro lado, existem os materiais duros que são conhecidos por ter um 

amplo ciclo de Histerese, ou seja, é a tendência de um sistema conservar suas 

propriedades na ausência do estímulo que as gerou. Quanto à estrutura 

microscópica são caracterizados pela Anisotropia, isto é, a característica que uma 

substância possui em que uma determinada propriedade física varia com a direção, 

no caso a orientação de seus domínios, portanto do ponto de vista microscópico 

esta é a razão para uma alta Coercividade, que é o valor da inversão do campo 

magnético responsável por trazer a densidade magnética de remanência à zero. E 

ainda possuem uma alta dureza magnética por dispenderem muita energia para 

serem magnetizados e desmagnetizados. 

 

Algumas carcterísticas importantes dos imãs permanentes: 
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 Podem ser magnetizados e produzir campo magnético no espaço de ar sem o uso 

de enrolamento de excitação. 

 Na Densidade do fluxo magnético de saturação - Bsat, e na Intensidade de campo 

magnético de saturação - Hsat, todos os momentos magnéticos e os domínios 

estão alinhados na direção do campo magnético externo aplicado. 

 Quando a Intensidade do campo magnético - H, for igual a zero, vai existir uma a 

Densidade do fluxo magnético remanescente - Br, isto quer dizer que quanto 

maior a remanência, maior a densidade de fluxo magnético no espaço de ar que o 

ímã pode suportar. 

 O Campo coercitivo - Hc, é o valor necessário para trazer a Densidade do fluxo 

magnético remanescente a zero. Quanto maior esse valor, mais finos podem ser 

os ímãs e suportarem o mesmo campo de desmagnetização. 

 A Energia magnética máxima por unidade de volume - BHmáx, este valor mostra 

uma medida relativa da Força do imã permanente. 

 A tangente à curva de magnetização representa a Permeabilidade magnética 

relativa do material 𝜇𝑟 = 𝐵/𝐻, a FIGURA 21 ilustra as caractrísticas acima. 

 

FIGURA 21 - CURVA DE MAGNETIZAÇÃO. 

 

FONTE: Adaptado de Revista Brasileira do Ensino de Física (2010). 

 

A área interna aos gráficos da FIGURA 22 representa a perda de energia 

magnética por unidade de volume, que se manifesta em forma de calor. 
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FIGURA 22 - CURVA DE MAGNETIZAÇÃO PARA COMPARAÇÃO ENTRE MATERIAIS. 

 

FONTE: O Autor (2020). 

 

Também será necessário definir o que venha a ser a Densidade de 

fluxo fundamental de pico no entreferro - Bδ, que é mostrada na FIGURA 23 e 

pode ser calculada através do retângulo equivalente Bm x 2α. 

Dando prosseguimento precisa-se das componentes da 

Permeabilidade magnética relativa - μx e μy que foram retiradas do bloco de 

informações do software FEMM - Finite Element Method Magnetics, conforme 

a FIGURA 24, que por simplificação optou-se por uma função linear da curva 

de magnetização, sendo que a Tangente a essa curva representa a 

Permeabilidade magnética relativa - μr, calculada pela equação (13).  

E a Densidade de fluxo magnético remanescente Br se encontra nos 

catálogos de fabricantes, conforme a FIGURA 25. Por recomendação de 

Martinez (2012), adota-se os valores para a abertura do entreferro δe, que 

varia de 1,5 a 3,0 cm e da altura do imã permanente hm que será motivo de 

verificação na sequência do cálculo e assim pode-se calcular a Densidade de 

fluxo magnético no entreferro Bm, pela equação (14). 
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FIGURA 23 - CURVA DE MAGNETIZAÇÃO. 

 

FONTE: Martinez (2012). 

 

FIGURA 24 - BLOCO DE INFORMAÇÕES DO FEMM PARA SE OBTER AS COMPONENTES DA 

PERMEABILIDADE MAGNÉTICA RELATIVA. 

 

FONTE: O autor (2019). 

FIGURA 25 – CATÁLOGO DO FABRICANTE PARA OBTER O FLUXO MAGNÉTICO 

REMANESCENTE BR DO IMÃ PERMANENTE. 

 

FONTE: MagTek (2019). 

 

 𝜇𝑟 =  √𝜇𝑥2 + 𝜇𝑦2 (13) 

onde: 

μr - Permeabilidade magnética relativa (H/m) 

µx = µy - componentes de μr 
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𝐵𝑚 = 𝐵𝑟 ×  {
1

1 + (
𝜇𝑟 × 𝛿𝑒

ℎ𝑚
)

} 

 

(14) 

onde: 

Bm - Densidade de fluxo magnética no entreferro (G) 

Br - Densidade de fluxo magnético remanescente (G) 

μr - Permeabilidade magnética relativa (H/m) 

δe - abertura do entreferro (adotado - cm) 

hm - altura do imã permanente (adotado - cm) 

 

Com a Densidade de fluxo magnético determinada pode-se calcular a 

Densidade de fluxo fundamental de pico no entreferro Bδ, pela equação (15). 

 

 
𝐵𝛿 =  

4

𝜋
 𝐵𝑚 × 𝑠𝑒𝑛𝛼 

(15) 

onde: 

Bδ - Densidade de fluxo fundamental de pico no entreferro (G) 

Bm - Densidade de fluxo magnético (G) 

α - meio período (graus elétricos) 

Agora já se pode determinar altura do imã permanente hm pela equação 

(16). 

 

 
ℎ𝑚 =  

𝜇𝑟 × 𝛿𝑒

(
𝐵𝑟 × 4 × 𝑠𝑒𝑛𝛼

𝐵𝛿 × 𝜋
− 1)

 
(16) 

onde: 

hm - altura do imã permanente (cm) 

μr - Permeabilidade magnética relativa (H/m) 

δe - abertura do entreferro (cm) 

Br - Densidade de fluxo magnético remanescente (G) 

α - meio período (graus elétricos) 

Bδ - Densidade de fluxo fundamental de pico no entreferro (G) 

 

Segundo Martinez (2012), pode-se igualar as alturas hry = hsy = hss da 

FIGURA 20, que se referem à altura do anel do rotor, a altura do anel externo do 
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estator e a profundidade das ranhuras respectivamente. Como o eixo da turbina 

eólica está acoplado ao rotor do gerador elétrico por meio de uma caixa 

multiplicadora de velocidade, pode-se determinar o raio do rotor na face do imã 

permanente em função do diâmetro do eixo da turbina eólica e assim iniciar a 

construção da TABELA 6, com as dimensões da seção transversal. 

Mas ainda resta definir o número de ranhuras, o número de polos 

magnéticos e a largura do dente, Wtooth. Assim pela equação (17) encontra-se o 

valor de hry para que possa ser confrontado com o valor adotado.  

 

 
𝑊𝑡𝑜𝑜𝑡ℎ =

2 × 𝑝 × ℎ𝑟𝑦

𝑛
 

(17) 

onde: 

Wtooth - largura do dente (cm) 

p - número de polos 

hry - altura do rotor (cm) 

n - número de ranhuras 
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2.4 Definição dos Parâmetros Elétricos  

 

Na sequência se dará início a determinação dos Parâmetros Elétricos, 

segundo KOSOW (1982). Iniciando-se pelo número de caminhos elétricos, se há 

apenas um conjunto de bobinas para formar um enrolamento fechado e 

independente, este conjunto é denominado símplex, se existem dois desses 

enrolamentos na mesma armadura é denominado dúplex e para esta dissertação 

existirá três enrolamentos fechados e independentes, portanto será denominado de 

tríplex.  

A multiplicidade afeta o número de possíveis caminhos na armadura, à 

medida que a multiplicidade aumenta, o número de caminhos também aumenta, 

elevando a capacidade em corrente, mas decrescendo a tensão. Para este trabalho 

será adotado um enrolamento imbricado, de camada simples, distribuído e trifásico, 

a equação (18) fornecerá o número de caminhos elétricos. 

 

 𝑎 = 𝑚 × 𝑝 (18) 

onde: 

a - número de Caminhos elétricos 

m - multiplicidade de caminhos 

p - número de polos 

 

Com o número de caminhos elétricos calculados pode-se determinar a 

Corrente de linha pela equação (19). 

 

 
𝐼_𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 =

𝑃ú𝑡𝑖𝑙

√3 × 𝑉 × 𝑐𝑜𝑠𝜃
 

(19) 

onde: 

I_linha - Corrente de linha (A) 

P - Potência útil da turbina (watts) 

V - tensão de rede (V - adotado tensão de fase rms, conexão em Delta) 

cos θ - Fator de potência 

 

Agora, calcula-se a Corrente de armadura, pela da equação (20). 
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𝐼𝑎 =

𝐼_𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎

√3
 

(20) 

onde: 

Ia - Corrente de armadura (A) 

I_linha - Corrente de linha (A) 

 

E a Corrente do condutor, através da equação (21). 

 𝐼𝑎 = 𝐼 × 𝑎 (21) 

onde: 

I - Corrente do condutor (A) 

Ia - Corrente de armadura (A) 

a - número de caminhos elétricos 

 

Com o número de ranhuras e o número de polos, já adotados, pode-se 

definir o número de ranhuras por polo, pela equação (22). 

 

 𝑒 =
𝑛𝑟

𝑝
 (22) 

onde: 

e - número de ranhuras por polo 

nr - número de ranhuras 

p - número de polos 

 

Agora se deve determinar a Relação de Passo. Como os enrolamentos de 

camada simples são de passo inteiro, não terá impacto, pois a Relação de Passo é 

unitária, na prática a grande maioria dos enrolamentos de camada dupla é de passo 

fracionário e isto representa economia de cobre, redução de harmônicas tanto das 

fmm produzidas pelo enrolamento da armadura quanto das fem induzidas no 

enrolamento, sem reduzir a magnitude da onda fundamental, essa relação pode ser 

calculada pela equação (23). 

 

 
𝑅𝑝 =

𝑛𝑏

𝑒
 

(23) 

onde: 

Rp - Relação de passo 
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nb - número de ranhuras embobinadas por polo 

e - número de ranhuras por polo 

Rp = 1 (enrolamento de passo inteiro) 

Rp < 1 (enrolamento de passo fracionário > = 0,80) 

 

Com a Relação de passo calculada pode-se determinar o Fator de passo, no 

caso de uma bobina de passo inteiro esse valor é unitário, isto porque o espaço 

polar abrangido pela bobina é igual a 180º graus elétricos e a tensão total da bobina 

é Ec = 2 x E, mas para o caso de passo fracionário como o espaço polar abrangido 

por uma bobina é menor do que 180º graus elétricos e as fem induzidas de cada 

lado da bobina não estão em fase, portanto devem ser multiplicadas por um valor 

menor que a unidade para produzir a tensão apropriada. Inicialmente calcula-se o 

valor de pº que é o Passo em graus elétricos, pela equação (24) e na sequencia 

pode-se calcular o valor de Kp que é o Fator de passo, através da equação (25). 

 

 𝑝𝑜 = 𝑅𝑝 × 180𝑜 (24) 

onde: 

pº - Passo 

Rp - Relação de passo 

 

 
𝐾𝑝 = 𝑠𝑒𝑛 (

𝑝°

2
) 

(25) 

onde: 

Kp - Fator de Passo 

pº = Passo 

 

Dando prosseguimento pode-se calcular o Fator de distribuição. Para o caso 

de enrolamentos concentrados, onde todos os lados de bobina de uma fase estão 

concentrados numa única ranhura sob um determinado polo, isso traz inúmeras 

desvantagens, em função dos espaçamentos desiguais, pois não se consegue usar 

eficientemente toda a periferia interna do estator e torna-se necessário o uso de 

ranhuras extremamente profundas, aumentando assim a dispersão e a reatância da 

armadura, também não usam eficientemente o fluxo mutuo do entreferro e o núcleo 

da armadura do estator e ainda carregam uma baixa relação cobre-ferro.  
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Quando as ranhuras estão distribuídas uniformemente em torno da 

armadura, o enrolamento é dito enrolamento distribuído. Assim as tensões induzidas 

em cada uma destas bobinas estarão defasadas do mesmo ângulo em que as 

ranhuras e a tensão total induzida em qualquer fase serão a soma Fasorial das 

tensões individuais nas bobinas. O Fator de distribuição é o número pelo qual a 

soma aritmética das tensões individuais de bobinas deve ser multiplicada para se 

obter a soma Fasorial, mas primeiramente deve-se que calcular o valor de n, que é o 

número de ranhuras dividido pelo número de polos e pelo número de fases, através 

da equação (26) e em seguida calcular o Fator de distribuição pela equação (27). 

 

 𝑛 =
𝑛𝑟

𝑝 × 𝑛𝑓
 (26) 

onde: 

n - número de ranhuras por polo e por fase 

nr - número de ranhuras 

p - número de polos 

nf - número de fases 

 

 

𝑘𝑑 =
𝑠𝑒𝑛 (

𝑛 ×∝
2 )

(𝑛 × 𝑠𝑒𝑛 (
∝
2))

 

(27) 

onde: 

Kd - Fator de distribuição 

n = número de ranhuras / número polos / número de fases 

número de graus elétricos = p x 180º (graus elétricos) 

α= número de graus elétricos / número de ranhuras 

 

Ainda resta o Fator de rendimento mecânico que é um valor adotado em 

função das perdas mecânicas nas engrenagens do gerador elétrico, Km que já foi 

considerado na Pútil, portanto não será utilizado. 

 

Também será necessário calcular a frequência do rotor do gerador elétrico 

pela equação (28), a velocidade angular do rotor do gerador elétrico na face do 

neodímio (imã permanente) a partir da equação (29), substituir a equação (30) do 



42 

 

Fluxo por polo na equação (31) da Tensão por fase do gerador elétrico e isolando-se 

o valor do comprimento ativo do condutor chega-se a equação (32). 

 

 
𝑓 =

𝑝 × 𝑣

120
 

(28) 

onde: 

f - frequência do rotor do gerador elétrico (Hz) 

p - número de polos 

v - velocidade do rotor do gerador elétrico (rpm) 

 

 𝑣 = 2 ×  𝜋 × 𝑟 × 𝑓 (29) 

onde: 

v - velocidade angular do rotor do gerador elétrico (cm/s) 

r - raio do rotor do gerador elétrico na face do neodímio (cm) 

f – frequência (Hz) 

 

 ∅ = 𝐵 × 𝐿 × 𝑣 (30) 

onde: 

φ - Fluxo magnético por polo (linhas ou maxwells) 

B - Densidade de fluxo magnético (G) 

L - comprimento ativo do condutor (cm) 

v - velocidade angular do rotor do gerador elétrico (cm/s) 

 

 𝐸𝑔 = 4,44 × 𝜑 × 𝑁𝑒 × 𝑓 × 𝑘𝑝 × 𝑘𝑑 × 10−8 (31) 

 

onde: 

Eg - Tensão por fase do gerador (V) 

Φ - fluxo por polo (linhas ou maxwells) 

Ne - (nº ranhuras / nº fases) x nº espiras por bobina x nº camadas  

f - frequência (Hz) 

Kp - Fator de passo 

Kd - Fator de distribuição 
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L =

Eg

(4,44 × B × v × Ne × f × Kp × Kd × 10−8)
 

 

(32) 

onde: Todos os fatores são conhecidos. 

 

2.5 Definição dos Parâmetros do software FEMM  

 

O software Finite Element Method Magnetics - FEMM, é uma das ferramentas 

gratuitas mais difundidas para dimensionamento de máquinas elétricas em 2D, o que 

facilita a análise de protótipos de projetos eletromagnéticos como é o caso dos 

geradores síncronos e assíncronos. O FEMM, é um conjunto de programas para 

resolver problemas eletromagnéticos de baixa frequência em domínios planares e 

axissimétricos bidimensionais. Atualmente, o programa trata de problemas 

magnetostáticos lineares e não lineares, problemas magnéticos harmônicos no 

tempo linear e não linear, problemas eletrostáticos lineares e problemas de fluxo de 

calor em estado estacionário. Modela e resolve equações utilizando o método dos 

elementos finitos, estas são algumas das razões da utilização deste software. 

Para dar suporte a este trabalho busca-se no software FEMM a Densidade 

de fluxo magnético de pico no entreferro B, cujo valor é obtido em T (Tesla), 

conforme pode-se observar na FIGURA 26. 

 

FIGURA 26 – DENSIDADE DE FLUXO MAGNÉTICO DE PICO NO ENTREFERRO. 

 

FONTE: O Autor. 



44 

 

Portanto para ter-se o valor em rms deve-se utilizar a equação (33) e ainda 

ser feita uma conversão do sistema IS para o sistema CGS em Gauss, onde a 

relação é dada pela equação (34). 

 
𝐵 =

1𝑇

√2
 

(33) 

onde: 

B - Densidade de fluxo magnético no entreferro CGS (G). 

T - Densidade de fluxo magnético no entreferro IS (T). 

 

 1𝑇 = 104𝐺 (34) 

 

Ainda deve-se substituir a equação (30) na equação (31) e recalcular a 

Tensão gerada por fase com o valor da Densidade de fluxo magnético no entreferro 

fornecido pelo FEMM, e finalmente calcula-se a Potência útil pela equação (19). 

Nesse momento se faz a comparação entre a Potência útil calculada 

analiticamente e a Potência útil usando a Densidade de fluxo magnético no 

entreferro obtida pelo software FEMM.  

 

2.6 Considerações finais do capítulo da Fundamentação Teórica 

 

No intuito de facilitar o entendimento do leitor colocou-se esta seção de 

considerações finais do capítulo, é importante que o leitor tenha uma visão de todo o 

processo da proposta do sistema eólico. 

Iniciando-se pela definição dos parâmetros do vento, procurou-se mostrar as 

etapas que devem ser abordadas desde a série histórica até a Distribuição de 

Weibull para a determinação da Velocidade média do vento e a velocidade nas 

alturas de interesse. 

No capítulo seguinte abordou-se as Potências disponível do vento e a 

Potência gerada da turbina eólica, para que se possa chegar ao cálculo das 

Energias disponível anual e Energia gerada anual e assim elaborar o estudo de 

caso. 

Na sequência adentrou-se nos parâmetros da seção transversal do gerador 

elétrico, com abordagens sobre magnetismo e dos parâmetros necessários para 

definir a seção transversal. 
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Em seguida a definição dos parâmetros elétricos, e o dimensionamento 

propriamente dito do gerador elétrico e finalizando com a utilização do software 

FEMM, para dar suporte e validar os cálculos obtidos analiticamente. 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

A revisão da literatura foi elaborada através do Scopus, que é uma base de 

dados de resumos e citações de literatura, inicialmente encontrou-se 14.084 

documentos, com as palavras chaves, generator, electric e synchronous. Após, 

limitou-se por data e conseguiu-se 3.236 documentos, depois foi limitado por tipo de 

documento e subáreas de engenharia e energia, resultando 964 documentos. A 

partir daí prosseguiu-se com a filtragem pelo BibExcel, que é uma caixa de 

ferramentas projetada para ajudar o usuário na análise de dados bibliográficos, onde 

se conseguiu os 20 citados de maior relevância. 

Segue os mais significativos dentre os selecionados. 

Zhong e Weiss (2007), a ideia de operar um inversor para imitar um gerador 

síncrono (SG) é motivada e desenvolvida. Os inversores que são operados desta 

forma são chamados de synchronverters. O poder real e reativo entregado por 

synchronverters conectado em paralelo e operado como geradores podem ser 

automaticamente compartilhados usando os mecanismos conhecidos de frequência 

e tensão de inclinação. Synchronverters podem ser facilmente operados também no 

modo de ilha, e, portanto, eles fornecem uma solução ideal para micro grades ou 

grades inteligentes. 

Zhong e Weiss (2011), Gerador síncrono virtual: uma estratégia de controle 

para melhorar o controle de frequência dinâmica em sistemas de energia 

autónomos. 

Os sistemas de energia autónomos híbridos diesel operariam com alta penetração 

das fontes de energia renováveis tais como o vento e o fotovoltaico para minimizar o 

consumo de combustível. No entanto, uma vez que estes são inerentemente 

intermitentes e flutuantes, o Grid-formando conjuntos de gerador de motores diesel 

são geralmente obrigados a operar com grandes quantidades de reserva de fiação, 

muitas vezes em condições de carga baixa o que tende a aumentar o funcionamento 

e custos de manutenção. 

D’Arco, Suul e Fosso (2013), Máquinas Síncronas Virtuais: classificação da 

implementação e análise de equivalência aos controladores de inclinação para micro 

redes. O conceito de Virtual Synchronous Machines (VSM) está surgindo como uma 

abordagem alternativa para o controle de conversores eletrônicos de potência 

operando no sistema de potência. Uma motivação principal para aplicar o controle 
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baseado em VSM é conseguir uma abordagem simples para emular o efeito de 

inércia das máquinas síncronas tradicionais. 

Beck e Hesse (2014), Máquina síncrona virtual. O torque de sincronismo de 

um sistema de energia pode ser enfraquecido pelo aumento da instalação de 

conversores de potência estática, acompanhados por recursos de energia renovável, 

porque eles trocavam sua energia ativa favorável sincronizando sua voltagem de 

saída com aquela no ponto de acoplamento comum. Nas circunstâncias, um 

conceito de Virtual Synchronous Machine (VSM) é proposto, onde os conversores de 

energia auto-comutados estão emulando geradores síncronos.  

Alipoor, Miura e Ise (2015), Estabilização do sistema de energia usando o 

gerador síncrono virtual com momento de inércia alternado.  O gerador síncrono 

virtual (VSG) é um esquema de controle aplicado ao inversor de uma unidade 

geradora distribuída para suportar a estabilidade do sistema de potência imitando o 

comportamento de uma máquina síncrona. O design do VSG incorpora a equação 

do balanço de uma máquina síncrona para expressar uma propriedade de inércia 

virtual. Ao contrário de uma máquina real síncrona, os parâmetros da equação de 

oscilação do VSG podem ser controlados em tempo real para melhorar a resposta 

rápida da máquina virtual no rastreamento da frequência de estado estacionário. 

Shintai, Miura e Ise (2016), Geradores síncronos virtuais e suas aplicações 

em micro rede. As crescentes unidades de geração distribuída e as fontes de 

energia renováveis (DG/prima) têm uma massa muito pequena ou não rotativa (que 

é a principal fonte de inércia) e a propriedade de amortecimento e, portanto, a rede 

de desempenho dinâmico e estabilidade será afetada por inércia e amortecimento 

insuficientes das DG/prima. O problema mais desafiador com as unidades com base 

no inversor é sincronizar o inversor com a grade e, em seguida, mantê-lo em passo 

com a grade, mesmo quando os distúrbios ou mudanças acontecem. 

Liu, Miura e Ise (2017), Controle de gerador síncrono virtual aprimorado para 

inversores paralelos em micro rede. O controle do gerador síncrono virtual (VSG) é 

um método promissor de controle sem comunicação em uma microrrede para seu 

recurso de suporte de inércia. No entanto, a oscilação de potência ativa e o 

compartilhamento incorreto de energia ativa transiente são observados quando o 

controle VSG básico é aplicado. Além disso, o problema do erro de 

compartilhamento de energia reativa, herdado do controle de queda convencional, 

também deve ser abordado para obter um desempenho de estado estável desejável. 
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Como não houveram referências específicas ao objetivo proposto desta 

dissertação, continuou-se a pesquisa pelo IEEE - Institute of Electrical and Electronic 

Engineers, que é um banco de dados de pesquisa para acesso a artigos de 

periódicos, anais de conferências, normas técnicas e materiais relacionados em 

ciência da computação, engenharia elétrica e eletrônica e campos afins, também 

com o Google Scholar, que é uma ferramenta do Google que permite pesquisar 

trabalhos acadêmicos, literatura escolar, jornais de universidades e artigos variados, 

e mais alguns artigos indicados pelos orientadores nos quais foram encontrados 

mais exemplos de demanda pelas energias renováveis na área dos aerogeradores 

de eixo vertical, sendo que muitos dos temas são correlatos a esta dissertação. 

Patel, Nasir e Uddin (2012), análise de projeto e desempenho de um gerador 

de fluxo axial baseado em turbinas eólicas de eixo vertical com levitação magnética 

vertical. Este artigo apresenta um conceito inovador para o projeto de um gerador de 

ímã permanente de fluxo axial levitado magneticamente usado em turbinas eólicas 

de eixo vertical VAWT. A eficiência do gerador convencional de fluxo axial PM 

precisa ser melhorada pela redução de perdas por atrito. Este novo design incorpora 

o conceito de levitação magnética usando ímãs permanentes de terras raras entre 

rotores duplos para reduzir as perdas. 

Madani, Cosic e Sadarangani (2015), um gerador síncrono de imãs 

permanentes para uma turbina eólica de eixo vertical de pequena escala. Este artigo 

apresenta um projeto de gerador síncrono de imã permanente montado na superfície 

com enrolamentos concentrados. A máquina é projetada para uma turbina eólica de 

eixo vertical com acionamento direto de velocidade variável. Um dos parâmetros 

otimizados no procedimento de design é o custo do material ativo. Alta eficiência, 

alta densidade de torque e fácil escalabilidade são alguns atributos que tornam as 

máquinas de montagem em superfície muito atraentes para a aplicação de energia 

eólica. 

Kostro, Kutt, Michna e Ronkowski (2017), gerador síncrono de ímã 

permanente de baixa velocidade para turbina eólica de eixo vertical. O artigo 

apresenta o processo de projeto e testes de um protótipo de gerador síncrono de 

ímã permanente de baixa velocidade PMSG dedicado à inovadora turbina eólica de 

eixo vertical. São apresentados os pressupostos de design, os resultados escolhidos 

do processo de projeto e os testes experimentais do protótipo PMSG. A PMSG 
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considerada pode ser usada em usinas eólicas de baixa potência aplicadas a 

embarcações, navios, iates e instalações elétricas estacionárias de prosumidores. 

Bavchakar, Keta, Chougale, Belanekar, Rane e Sawant (2018), um modelo 

híbrido de turbina eólica vertical com geração de energia solar para aplicações 

rodoviárias e domésticas. Fontes renováveis de energia, como eólica e solar, 

ganharam popularidade e demanda na última década. Este modelo de projeto de 

sistema de geração de energia híbrida usando recursos eólica-solar depende das 

condições meteorológicas. Este sistema pode ser implementado em divisores de 

estrada onde, devido ao movimento de alta velocidade dos veículos, uma 

quantidade tremenda de energia eólica pode ser coletada e ao mesmo tempo a 

energia solar. 

Na revisão do estado da arte, nota-se que os trabalhos tratam de temas 

diversos e certamente muitos deles poderiam ser usados nesta dissertação, tais 

como ímã permanente, levitação magnética, fluxo de energia sem atrito, modelo 

híbrido etc. 

Evidentemente que a possibilidade de se usar imãs permanentes ou 

Neodímios neste trabalho foi motivada pela leitura dos temas abordados, pela 

qualidade e quantidade dos trabalhos, o que nos influenciou positivamente no 

sentido de usa-los aproveitando assim a contribuição desta Pesquisa Bibliográfica. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 MATERIAIS 

 

Para o estudo proposto, foram mostrados alguns desenhos esquemáticos 

das partes mais importantes do gerador eólico, contribuindo para um melhor 

entendimento da proposta da dissertação. Também se usou as Planilhas eletrônicas 

- EXCEL, o software FEMM 4.2, e o equipamento utilizado foi um notebook. 

 

4.2 MÉTODO 

 

Para apresentação do método optou-se pela linguagem simples dos 

fluxogramas, portanto, dá-se início pela etapa 1. 

 

 

 

4.2.1 Proposta de Arquitetura Modular de Aerogerador de eixo vertical 

 

Dando-se continuidade ao que foi exposto na Justificativa, a proposta de um 

gerador eólico de eixo vertical, VAWT, com vários conceitos que podem abrir um 

novo mercado, já que este tipo de gerador tem as turbinas contidas dentro do 

perímetro da torre ou edifício, tornando assim mais simples o seu uso em áreas 

urbanizadas, pois as turbinas não extrapolam o contorno definido. 

Desta maneira pode-se dimensionar a torre eólica tanto no seu diâmetro, isto 

é, em planta como verticalmente, pois ela é composta de camadas empilhadas e é 

possível fazer com que este empilhamento tenha o número de fatias necessárias 

para a produção da energia solicitada. 

Portanto para pequenas áreas rurais ou levemente urbanizadas pode-se 

optar por uma torre isolada ou mais de uma se necessário for, para que se possa 

fornecer energia elétrica para iluminação de áreas externas, motores e consumo 

ETAPA 1 
• Proposta de Arquitetura Modular de Aerogerador de eixo vertical 
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residencial, podendo-se aumentar o número de torres para áreas mais adensadas 

como pequenas vilas, bairros ou até a situação de verticalização total. Desta 

maneira, já nascem com o projeto de arquitetura do edifício, acima da caixa d’agua e 

da casa de máquinas um elemento totalmente concebido e integrado as linhas 

arquitetônicas do projeto, ou seja, torres eólicas já projetadas para serem utilizadas 

acima dos edifícios, para fornecer energia elétrica para as áreas comuns, garagens 

ou alimentar um conjunto de baterias de emergência para os elevadores. 

Obviamente deve-se levar em consideração que por estar localizada acima de um 

edifício existirão restrições como o perímetro da edificação, o cone da aeronáutica, 

restrições arquitetônicas e estruturais, que irão limitar a produção de energia. 

Assim, estudou-se um sistema eólico de uma torre ao nível do solo, que 

consta de uma estrutura com 10 pavimentos na qual existe uma sobreposição de 

conjuntos de turbina eólica mais um gerador elétrico em cada um dos andares. Estes 

conjuntos trabalham individualmente, podendo ter paradas para manutenção ou 

outras que forem necessárias sem interromper o funcionamento dos demais. 

Para às turbinas eólicas foi desenvolvida uma forma híbrida, na qual se 

observa uma mistura da turbina Savonius, que foi acrescida de uma aba, somando 

três, dispostas a 120 graus cada uma, lembrando a Americam Three Blade em 

planta, com um dispositivo para melhorar o seu desempenho, que são uma série de 

painéis pivotantes que se fecham quando recebem o vento no sentido da rotação e 

abrem no sentido oposto, diminuindo a carga negativa do vento e mais uma meia 

turbina Darrieus projetada nas extremidades das abas, a FIGURA 27 mostra 

detalhes da turbina eólica. 

Também é importante descrever o sistema de frenagem. Quando se chega à 

velocidade de corte, os sensores responsáveis por essa leitura acionam os motores 

e começa um processo de recolhimento dos painéis pivotantes, isto ocorrerá quando 

as convexidades das abas das turbinas estiverem contra a direção do vento, é neste 

momento que eles serão puxados para o centro, indo de encontro ao eixo da turbina 

eólica, reduzindo a área de carga do vento ou controle de arraste, gradativamente 

conforme as informações enviadas pelo sensor, mostrado na FIGURA 28. Já para as 

meias turbinas Darrieus localizadas nas extremidades das abas, como são turbinas 

de sustentação o controle da frenagem para velocidades de vento elevadas se dá 

por Stall, isto quer dizer que, em altas velocidades de vento há um desprendimento 
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do fluxo de vento no perfil aerodinâmico, gerando vórtices e assim aumentando o 

arrasto e diminuindo a velocidade.  

 

FIGURA 27 - DETALHES DA TURBINA EÓLICA PROPOSTA. 

 

FONTE: O Autor. 

  

Cotas em metro (m) 
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FIGURA 28 - ESQUEMA DO SISTEMA DE FRENAGEM OU CONTROLE DE ARRASTE. 

 

FONTE: O Autor. 

 

Na base da torre foi projetado um reservatório de ar comprimido, conforme 

mostra a FIGURA 29, que conectado a um conjunto de turbinas Pelton distribuídas 

radialmente no eixo do rotor do gerador elétrico, recebem um jato de ar comprimido 

no intuito de manter a rotação necessária, mostrado na FIGURA 30, este volume de 

ar comprimido é alimentado por um grupo de cilindros pneumáticos que carregam o 

acumulador de energia (reservatório), conforme mostra a FIGURA 31, desta forma 

pode-se manter a velocidade constante no rotor do gerador elétrico.  

Estes cilindros em número de quatro estão dispostos perpendicularmente 

dois a dois, horizontalmente dentro de uma placa com um recorte elipsoidal que 

quando posicionados segundo o maior diâmetro o êmbolo está aberto, portanto 

inflando de ar o cilindro e na posição ortogonal, segundo o menor diâmetro 

comprime o êmbolo e injeta ar no reservatório de ar comprimido - AC. 

  

Cotas em metro (m) 
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FIGURA 29 - ESQUEMA VERTICAL DA TORRE EÓLICA. 

 

FONTE: O Autor. 

  

Cotas em metro (m) 
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FIGURA 30 - DETALHE DAS TURBINAS PELTON DISTRIBUIDAS RADIALMENTE NO EIXO DO 

ROTOR DO GERADOR ELÉTRICO. 

 

FONTE: O Autor. 

 

FIGURA 31 - PLACA DE COMANDO DOS CILINDROS PNEUMÁTICOS. 

 

FONTE: O Autor. 

Cotas em metro (m) 

 

 

 

 

 

 

Desenho sem cota 
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O conjunto de turbinas Pelton mais os cilindros pneumáticos são 

gerenciados por um Dispositivo de controle de massa que gira a uma velocidade 

comandada pela turbina eólica. Limitado por dois discos, um inferior que aciona a 

injeção de ar comprimido nas turbinas Pelton quando a velocidade do vento diminui 

e outro superior que liga os cilindros pneumáticos quando a velocidade é maior que 

a mínima necessária, alimentando o reservatório de ar comprimido. A FIGURA 32 

mostra um esquema vertical, do Dispositivo de controle de massa, a porção 

compreendida entre os discos é a faixa de velocidade constante. 

 

FIGURA 32 – ESQUEMA VERTICAL DO DISPOSITIVO DE CONTROLE DE MASSA. 

 

FONTE: O Autor. 

 

Como em cada pavimento existe um Dispositivo de Controle de Massa que 

regula a quantidade de ar comprimido a ser injetada nas Turbinas Pelton para que 

se possa elevar a velocidade daquele pavimento até a velocidade desejada, assim 

tem-se que as potências serão iguais em todos os pavimentos e a regulagem do 

Dispositivo de controle de massa pode ser feita em função de qualquer uma das 

velocidades.  

Portanto para o estudo em questão será escolhida a velocidade da Turbina 

5, assim pode-se afirmar que as turbinas superiores estarão com sobra de 

velocidade e poderão alimentar o reservatório de Ar Comprimido - AC e as turbinas 

inferiores por sua vez terão o suprimento de AC necessário para complementar à 

velocidade requerida. 

Desenho sem escala 
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O gerador elétrico se encontra imerso no eixo da turbina eólica, isto é, o 

estator está fixo na estrutura da torre enquanto que o rotor trabalha com o eixo na 

vertical e a turbina eólica transfere a partir de uma caixa de engrenagens a 

velocidade para o rotor do gerador elétrico, que deve ter uma arquitetura que 

permita trabalhar em consonância com as demais partes envolvidas.  

 

TABELA 1 - PARÂMETROS DA TURBINA EÓLICA. 

 

FONTE: O Autor. 

  

Diâmetro interno da torre 45,40 m

Diâmetro externo da torre 55,40 m

Diâmetro eixo turbina 4,50 m

Largura turbina eólica 21,50 m

Altura turbina eólica 10,00 m

Altura estrutura 1,00 m

Altura da torre proposta 140,00 m

Altura do reservatório AC 30,00 m

Número de pás por turbina 3

Área das pás das turbinas 613,50 m2

Número de pavtos 10
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4.2.2 Dimensionamento do gerador elétrico síncrono 

 

O fluxograma para o dimensionamento do gerador elétrico síncrono é 

apresentado na Figura 33. 

 

FIGURA 33 – FLUXOGRAM PARA DIMENSIONAMENTO DO GERADOR ELÉTRICO SÍNCRONO. 

FONTE: O Autor. 

 

ETAPA 2 - Definição dos Parâmetros do Vento 
 

Nas etapas de cálculo é onde se mensuram as grandezas e valores com que 

se vai trabalhar, motivo pelo qual inserir fluxogramas neste momento colabora para o 

entendimento e dá uma visão geral do procedimento analítico da dissertação. Assim, 

partindo-se dos dados da série histórica do vento diário para 365 dias, chega-se na 

FIGURA 58, através da Função densidade de probabilidade, equação (1), pode-se 

montar a TABELA 3 e obter a FIGURA 59, que é a Distribuição de Weibull. 

Ainda deve-se adotar o Fator de rugosidade n pela TABELA 4 e fazer o 

cálculo das velocidades nas alturas de interesse pela Lei das Potências equação (2) 

ETAPA 2 
• Definição dos Parâmetros do Vento 

ETAPA 3 
• Definição das Potências Disponível e Gerada 

ETAPA 4 
• Definição dos Parâmetros da Seção Transversal do Gerador elétrico 

ETAPA 5 
• Definição dos Parâmetros Elétricos 

ETAPA 6 
• Definição dos Parâmetros do software FEMM 
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através da TABELA 5, na FIGURA 34 se apresenta o fluxograma da sequência de 

cálculo dos Parâmetros do vento. 

 

FIGURA 34 - FLUXOGRAMA DOS PARÂMETROS DO VENTO. 

 

FONTE: O Autor. 
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ETAPA 3 - Definição das Potências Disponível e Gerada 

 

Com a Velocidade média definida na Etapa 2, pode-se iniciar o cálculo das 

potências pela área total da Turbina eólica pela equação (3), prosseguindo com o 

cálculo da Potência disponível do vento pela equação (4).  

Nessa etapa, deve-se calcular uma série de valores, como o coeficiente de 

Betz pela FIGURA 16, o cálculo do Diâmetro equivalente pela equação (5), o cálculo 

do rpm pela equação (6) e assim consegue-se calcular o valor da TSR pela equação 

(7).  Com o valor da TSR pode-se obter o valor do coeficiente aerodinâmico de 

Padillo pela FIGURA 17, neste ponto tem uma escolha do menor valor dentre os 

coeficientes aerodinâmicos e descarta-se o maior, desta maneira, pode-se calcular o 

valor da Potência gerada pela turbina com a equação (8). 

 Com o Fator de rendimento global, ȠGlobal = ȠGE + ȠM + ȠCE + etc... pode-se 

obter a Potência útil pela equação (9), com a quantidade de horas do ano pode-se 

calcular a Energia disponível anual pela equação (10), e a Energia gerada anual 

pela equação (11). e verificar o valor da Velocidade média adotada pela equação 

(12). Ainda pode-se ver a sobreposição das curvas da Energia disponível anual e 

Energia gerada anual pela FIGURA 18 e finalizando a curva de Potência gerada da 

Turbina eólica na FIGURA 19. Nas FIGURAS 35 e 36 apresenta-se o fluxograma do 

desenvolvimento do cálculo das potências.  
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FIGURA 35 - FLUXOGRAMA DO CÁLCULO DAS POTÊNCIAS DISPONÍVEL E GERADA. 

 

FONTE: O Autor. 
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FIGURA 36 - CONTINUAÇÃO DO FLUXOGRAMA DAS POTÊNCIAS. 

 

FONTE: O Autor. 
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ETAPA 4 - Definição dos Parâmetros da Seção Transversal 
 

Para esta etapa foi adotada a sequência de cálculo de Martinez (2012), e se 

obterem os Parâmetros da Seção Transversal. Iniciando-se pelas componentes μx e 

μy que podem ser encontradas no bloco de informações do software FEMM 

conforme a FIGURA 24, em seguida o cálculo da Permeabilidade magnética relativa 

μr pela equação (13), a Densidade de fluxo magnético remanescente Br encontra-se 

em catálogos, conforme a FIGURA 25 e adota-se os valores para abertura do 

entreferro δe e para altura do imã permanente hm, assim pode-se calcular a 

Densidade de fluxo magnético no entreferro Bm, pela equação (14) e se calcula a 

Densidade de fluxo magnético de pico no entreferro Bδ, pela equação (15). Agora 

calcula-se a altura do imã permanente hm pela equação (16) e faz uma verificação 

com o valor adotado, se estiver próximo confirma-se o valor, caso contrário faz-se 

uma interação, recalcula-se com o valor obtido. Ainda segundo Martinez (2012) 

pode-se adotar as alturas hry=hsy=hss e determinar o raio do rotor na face do imã 

permanente em função do diâmetro do eixo da Turbina eólica e iniciar a construção 

da TABELA 6 com os parâmetros da Seção Transversal. 

Ainda resta definir o número de ranhuras e de polos e verificar a altura 

adotada para hry pela equação (17), se valor adotado estiver próximo confirma-se o 

valor, caso contrário faz-se uma interação, ou seja, recalcula-se a partir do valor 

obtido. Na FIGURA 37 será mostrado o fluxograma das etapas de cálculo dos 

Parâmetros da seção transversal. 
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FIGURA 37 - FLUXOGRAMA DOS PARÂMETROS DA SEÇÃO TRANSVERSAL. 

 

FONTE: O Autor. 
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ETAPA 5 - Definição dos Parâmetros elétricos 

 

Nessa etapa adotou-se a literatura segundo KOSOW (1982). Iniciando-se 

pelo cálculo dos caminhos elétricos, equação (18), continuando, pode-se calcular a 

Corrente de linha pela equação (19) e a Corrente de armadura pela equação (20). 

Em seguida calcula-se a Corrente do condutor pela equação (21) e o número de 

ranhuras por polo pela equação (22), sempre tendo o cuidado de que esse número 

seja divisível pelo número de polos resulte num valor inteiro.  

Outro ponto importante é a determinação da relação de passo, para saber se 

está se tratando de um enrolamento de passo inteiro Rp = 1 ou Passo fracionário Rp 

< 1, pela equação (23), para este trabalho optou-se pelo passo inteiro. Em seguida 

acha-se o valor do passo pela equação (24) e o fator de passo pela equação (25). 

Segue-se com o coeficiente de distribuição “Kd”, que é o número pela qual 

deve ser multiplicada a soma aritmética das tensões individuais das bobinas para se 

obter a soma fasorial, mas primeiramente deve-se que calcular o valor de n, que é o 

número de ranhuras dividido pelo número de polos e pelo número de fases, através 

da equação (26) e em seguida calcular o fator de distribuição pela equação (27).  

Agora se calcula a frequência do rotor do gerador elétrico pela equação (28), 

a velocidade angular do rotor do gerador elétrico na face do neodímio pela equação 

(29), o fluxo por polo da equação (30) substitui-se na equação (31) e se obtém o 

comprimento ativo do condutor pela equação (32). Nas FIGURAS 38 e 39 mostra-se 

o fluxograma da sequência de cálculo dos Parâmetros elétricos. 
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FIGURA 38 - FLUXOGRAMA DOS PARÂMETROS ELÉTRICOS. 

 

FONTE: O Autor. 



67 

 

FIGURA 39 - CONTINUAÇÃO DO FLUXOGRAMA DOS PARÂMETROS ELÉTRICOS. 

 

FONTE: O Autor. 
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ETAPA 6 - Utilização do software FEMM 
 

A partir da resolução dos Parâmetros Elétricos, pode-se iniciar o 

procedimento do software FEMM. Iniciando-se pela escolha do tipo de problema, 

Problemas Magnéticos, conforme se pode ver na FIGURA 40, prosseguindo-se 

devem preparar os pontos a serem plotados, mostrados na TABELA 2 e se obter o 

desenho do estator e do rotor, conforme mostra a FIGURA 41. 

 

FIGURA 40 – DEFINIÇÃO DO TIPO DE PROBLEMA. 

 

FONTE: O autor. 

 

TABELA 2 - PONTOS PARA PLOTAR O ESTATOR E O ROTOR NO FEMM. 

 

FONTE: O autor (2019). 

  

17,00 cm

10,50 cm

27,50 cm

7,50 cm

35,00 cm

0,15 cm

35,15 cm

10,50 cm

45,65 cm

10,50 cm

56,15 cm

alfa X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 X5 Y5 X6 Y6 X7 Y7 X8 Y8 X9 Y9 X10 Y10

alfa 1 95,00 -3,98 45,48

alfa 2 90,00 0,00 45,65

alfa 3 85,00 3,98 45,48

alfa 4 95,00 -3,06 35,02

alfa 5 90,00 0,00 35,15

alfa 6 85,00 3,06 35,02

alfa 7 105,00 -9,06 33,81

alfa 8 75,00 9,06 33,81

alfa 9 105,00 -7,12 26,56

alfa 10 75,00 7,12 26,56

P10

R6

PONTOS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

hsy = altura do estator

R1

hry =  altura do rotor

R2

hm = altura  do imã permanente

R3

δ = altura do entreferro

R4

hss = altura da ranhura

R5
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FIGURA 41 - MODELAGEM DO ESTATOR E DO ROTOR NO FEMM. 

 

FONTE: O Autor. 

 

A seguir, a definição dos materiais a serem utilizados em cada um dos 

elementos na biblioteca de materiais, pela FIGURA 42, agora devem se definir os 

circuitos e suas propriedades, conforme a FIGURA 43. Na próxima etapa devem-se 

nominar os circuitos, os materiais em cada um dos elementos desenhados, o 

número das ranhuras e a distribuição das bobinas para entrada no FEMM, para isto 

se seguirá a seção transversal proposta por Martinez (2012), conforme a FIGURA 

44.  

 

FIGURA 42 - DEFINIÇÃO DOS MATERIAIS PELA BIBLIOTECA DE MATERIAIS. 

 

FONTE: O Autor. 
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FIGURA 43 - DEFINIÇÃO DOS CIRCUITOS. 

 

FONTE: O Autor. 

 

FIGURA 44 – DISTRIBUIÇÃO DAS RANHURAS E BOBINAS PROPOSTA POR MARTINEZ. 

 

FONTE: Martinez (2012). 

 

Continuando o desenvolvimento da seção transversal do estator com a 

numeração das ranhuras, mostrado na FIGURA 45, e o desenvolvimento das 

bobinas do estator para que se possa numerar e nominar os circuitos para entrada 

no FEMM, conforme mostra a FIGURA 46. A FIGURA 47 mostra parte do estator 

com as bobinas, o imã permanente os circuitos devidamente numerados e 

nominados e os materiais definidos.  
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FIGURA 45 - DESENHO DO ESTATOR E ROTOR COM AS RANHURAS NUMERADAS. 

 

FONTE: O Autor. 

 

FIGURA 46 – DESENVOLVIMENTO DO ESTATOR COM A NUMERAÇÃO DAS RANHURAS E 

INDICAÇÃO DAS FASES. 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 47 - MATERAIS E CIRCUITOS DEFINIDOS. 

 

Fonte: O AUTOR 

 

Agora será definida a fronteira, segundo Zhu (2012), pode-se considerar que 

a própria circunferência externa do estator desempenha esta função, a FIGURA 48 

mostra a circunferência limitando a ação do software. Com os materiais devidamente 

especificados em cada um dos elementos e definida a fronteira cria-se a malha de 

elementos finitos, conforme a FIGURA 49.  

 

FIGURA 48 - DEFINIÇÃO DA FRONTEIRA. 

 

Fonte: O Autor. 
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FIGURA 49 - MALHA DE ELEMENTOS FINITOS. 

 

FONTE: O Autor. 

 

Nesta etapa o FEMM inicia o processamento propriamente dito, e ao final 

mostra as linhas de fluxo magnético e informações como título, unidade, dimensão 

do desenho, frequência, quantidade de nós e número de elementos, que pode se 

verificar na FIGURA 50. Também é possível ver a Densidade magnética colorida 

para realçar as linhas de fluxo, conforme a FIGURA 51 e ampliando-se o desenho 

podem-se observar as setas de fluxo na FIGURA 52.  

 

FIGURA 50 – LINHAS DE FLUXO MAGNÉTICO E JANELA DE INFORMAÇÕES. 

 

FONTE: O Autor. 
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FIGURA 51 - DENSIDADE MAGNÉTICA REALÇADA PELA LINHAS DE FLUXO COLORIDAS. 

 

FONTE: O Autor. 

 

FIGURA 52 - SETAS DE FLUXO MAGNÉTICO.  

 

FONTE: O Autor. 

 

Dando continuidade pode-se obter a Densidade de fluxo magnético no 

entreferro B, portanto deve-se marcar o seu contorno conforme a FIGURA 53 e 

desta maneira abrir a caixa de diálogo Plot x-y, marcando a Densidade de fluxo 

magnético B, conforme FIGURA 54, e assim se obtém o valor da Densidade de fluxo 

magnético B, em Tesla (T) pela FIGURA 55. 
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FIGURA 53 – DEMARCAÇÃO DO CONTORNO DO ENTREFERRO. 

 

FONTE: O Autor. 

 

FIGURA 54 - CAIXA DE DIÁLOGO, PLOT X-Y. 

 

FONTE: O Autor. 
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Figura 55 - DENSIDADE DE FLUXO MAGNÉTICO DE PICO NO ENTREFERRO. 

 

FONTE: O Autor. 

 

Como a Densidade de fluxo magnético no entreferro B está Tesla, deve-se 

obter o valor em rms, para isso tem-se que utilizar a equação (33) e fazer a 

conversão do sistema IS para o sistema CGS pela equação (34).  

Ainda se deve substituir a equação (30) na equação (31) e recalcular a 

Tensão gerada por fase com o valor da Densidade de fluxo magnético no entreferro 

fornecido pelo FEMM, e finalmente calcula-se a Potência útil pela equação (19). As 

FIGURAS 56 e 57 mostram os fluxogramas de Utilização do software FEMM. 
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FIGURA 56 - FLUXOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE FEMM. 

  

FONTE: O autor. 
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FIGURA 57 - CONTINUAÇÃO DO FLUXOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE FEMM. 

 

FONTE: O autor. 
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

5.1 Definição dos Parâmetros do Vento  

 

Os dados da velocidade do vento são representados pela série histórica de 

velocidades, que para este caso foi utilizado um sítio padrão, sendo a Velocidade 

média igual a 6,26m/s e os parâmetro k = 2,29 e c = 7,07 m/s, segundo SILVA, 

GUEDES E ARAÚJO (1999). Com os estes parâmetros foi gerada a série histórica 

aleatória para um período de 365 dias através do software Matrix Laboratory - 

MatLab e com esta através do EXCEL obteve-se a Série Histórica das Velocidades 

diárias da FIGURA 58. 

 

FIGURA 58 – SÉRIE HISTÓRICA DAS VELOCIDADES DIÁRIAS. 

 

FONTE: O Autor. 

 

TABELA 3 – TABELA PARA CONSTRUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL. 

 

FONTE: O Autor. 
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3

36
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Ve
lo

ci
d

ad
es

 m
/s

Dias

VELOCIDADES VEL DE CORTE FREQUÊNCIA WEIBULL

1 1,58 13 2,57E-02

2 2,54 22 6,01E-02

3 3,51 30 9,31E-02

4 4,48 37 1,18E-01

5 5,44 43 1,32E-01

6 6,41 42 1,32E-01

7 7,37 48 1,20E-01

8 8,34 27 1,01E-01

9 9,31 33 7,78E-02

10 10,27 28 5,55E-02

11 11,24 16 3,66E-02

12 12,21 12 2,23E-02

13 13,17 4 1,26E-02

14 14,14 5 6,56E-03

15 15,10 5 3,17E-03
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Com estes valores foi construída a TABELA 3, e a partir dela montou-se no 

EXCEL a Distribuição de Weibull da FIGURA 59, assim, adotou-se a Velocidade 

média v = 7,37 m/s. 

 

FIGURA 59 - DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL. 

 

FONTE: O Autor. 

 

Para o cálculo das velocidades nas alturas de interesse será usada a 

velocidade no ponto médio da Turbina 5, através da equação (2), a TABELA 4 

fornece o Fator n e a velocidade será calculada pela TABELA 5. 

 

TABELA 4 - VALORES DO FATOR N PARA DIFERENTES TIPOS DE SUPERFÍCIE. 

 

FONTE: Adaptado de HIRATA (1985). 

 

Descrição do terreno Fator n

Superfície lisa, lago ou oceano 0,1

Grama baixa 0,14

Vegetação rasteira (até 0,30), árvores ocasionais 0,16

Arbustos, árvores ocasionais 0,2

Árvores, construções ocasionais 0,22 - 0,24

Áreas residenciais 0,28 - 0,40
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TABELA 5 - CÁLCULO DAS VELOCIDADES NAS ALTURAS DE INTERESSE. 

 

FONTE: O Autor. 

 

5.2 Definição das Potências Disponível e Gerada 

 

Cálculo da área total da Turbina eólica através da equação (3). 

 

D1 = 45,40 m 

D2 = 4,5 m 

H = 10,00 m 

AT = 613,50 m2 

 

Cálculo da Potência disponível do vento na turbina 5 pela equação (4). 

 

ρ = 1,225 kg/m3 

v = 7,47 m/s 

AT = 613,50 m2 

Pd  = 183.360,66 watts 

 

Cálculo do Diâmetro equivalente pela equação (5). 

 

AT = 613,50 m2 

Deq = 27,95 m 

 

Cálculo do número de rotações por minuto - rpm pela equação (6). 

 

Deq = 27,95 m  

rpm = 38,92 

 

Determinação da Cp da turbina segundo Darrieus pela FIGURA 16. 

 

Turbina Z Vzr Zr n Vz

1 35,00 m 7,37 m/s 50,00 m 0,1429 7,01 m/s

5 79,00 m 7,37 m/s 50,00 m 0,1429 7,87 m/s

10 134,00 m 7,37 m/s 50,00 m 0,1429 8,49 m/s
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Cp = 0,35 

 

Cálculo da TSR pela equação (7). 

 

RT = 13,97 m 

ȠT = 38,92 rpm 

v vento = 7,87 m/s 

TSR = 7,25 

 

Obtenção da Cp segundo Padillo (2014) de acordo com a FIGURA 17.  

 

Cp = 0,48, portanto, será utilizado o menor valor: Cp = 0,35. 

 

Cálculo da Potência gerada pela turbina, equação (8). 

 

Pd  = 183.360,66 watts 

Cp = 0,35 

Pg = 64.176,23 watts 

 

Cálculo da Potência útil pela equação (9). 

 

Pg = 64.176,23 watts 

ƞGE = 0,95 (adotado) 

ƞCE = 0,95 (adotado) 

ȠGlobal = 0,95×0,95 

P útil = 57.919,05 watts 

 

Cálculo da Energia disponível anual pela equação (10). 

 

Pd  = 183.360,66 watts 

H = 8.760 horas 

Ed = 1.606.239.342 watts 

Ed = 1.606 Mwatts 

 



83 

 

Cálculo da Energia gerada anual pela equação (11). 

 

Pg = 64.176,23 watts 

H = 8.760 horas 

Eg = 562.183.770 watts 

Eg = 562 Mwatts 

 

Confirmação da Velocidade média pela equação (12). 

  

Pd  = 183.360,66 watts 

ρ = 1,225 kg/m3 

AT = 613,50 m2 

V vento = 7,87 m/s 

 

5.3 Definição dos Parâmetros da Seção Transversal  

 

Dando continuidade, segundo Martinez (2012), inicialmente encontra-se µx e 

µy na FIGURA 24, calcula-se µr pela equação (13), depois encontra-se Br na 

FIGURA 25, se adota os valores de δe e hm, assim, calcula-se a Densidade de fluxo 

magnético no entreferro pela equação (14), 

 

Pela equação (13) determina-se o valor da Permeabilidade magnética 

relativa. 

 

µx = µy = 1,045  

µr = 1,478 H/m 

 

Pela equação (14) o valor da Densidade de fluxo magnético no entreferro. 

 

µr = 1,478 H/m 

Br = 12.100 G 

δe = 1,50 cm (adotado) 

hm = 7,5 cm (adotado) 

Bm = 9.339,51 G 
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Agora pode-se calcular a Densidade de fluxo fundamental de pico no 

entreferro Bδ, pela equação (15). 

 

Bm = 9.339,51 G 

α = 60 graus elétricos 

Bδ = 10.298,28 G 

 

Também já é possível determinar a altura hm pela equação (16). 

 

µr = 1,478 H/m 

δe = 1,50 cm 

Br = 12.100 G 

α = 60 graus elétricos 

Bδ = 10.298,28 G 

hm = 7,50 cm, valor adotado 7,50 cm, verifica. 

 

Ainda segundo Martinez (2012), adotando-se o raio na face do imã 

permanente igual a 15% do diâmetro do eixo da turbina eólica, ver TABELA 1, e 

fazendo hry = hsy = hss igual a 30% do raio na face do imã permanente, pode-se 

construir a TABELA 6 com as dimensões da seção transversal.  

 

TABELA 6 - PARÂMETROS DA SEÇÃO TRANSVERSAL DO GERADOR ELÉTRICO. 

 

R3 (raio na face do neodimio) 67,50 cm

δ (altura do entreferro) 1,50 cm

R4  (raio na base da ranhura) 69,00 cm

hss (altura da ranhura) 20,25 cm

R5 (raio no topo da ranhura) 89,25 cm

hsy (altura do estator) 20,25 cm

R6 (raio na face externa do estator) 109,50 cm

D (diâmetro ext do gerador) 219,00 cm

C5 (comprimento da circunferência para R5) 560,76 cm

nº ranhuras 18 ranhuras

nº polos 6 polos

bss5 (largura parte sup ranhura = dente) 15,58 cm

C4 (comprimento da circunferência para R4) 433,53 cm

bss4 (largura parte inf ranhura = dente) 12,04 cm

bss médio 13,81 cm

hm (altura do imã NdFeB) 7,50 cm

R2 (raio na base do NdFeB) 60,00 cm

hry (altura do rotor) 20,25 cm

R1 (raio interno do rotor) 39,75 cm
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FONTE: O autor (2019). 

Tendo o número de ranhuras definido, o número de polos magnéticos 

determinado e a largura média do dente conhecida pode-se fazer a verificação do 

valor adotado para hry, pela equação (17). 

 

Wtooth médio = 13,81 cm 

p = 6 polos 

Qs = 18 ranhuras 

hry = 20,71 cm, valor adotado 20,25 cm, verifica. 

 

5.4 Definição dos Parâmetros Elétricos  

 

Iniciando-se pelo número de Caminhos elétricos, equação (18). 

 

m = 3 

p = 6 

a = 18 caminhos elétricos 

 

A seguir, se determinará a Corrente de linha pela equação (19). 

 

P útil = 57.919,05 watts 

V = 690 V (adotado tensão de fase rms, conexão em Delta) 

Cos θ = 0,95 (adotado) 

I_linha = 51,01 A  

 

A seguir, se determinará a Corrente de armadura pela equação (20). 

 

Ia = 29,45 A (rms) 

 

Agora pode-se determinar a Corrente do condutor pela equação (21). 

 

Ia = 29,45 A (rms) 

a = 18 caminhos 

I = 1,64 A  
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Agora pode-se definir o número de ranhuras por polo, pela equação (22). 

 

nr = 18 ranhuras 

p = 6 polos 

e = 3 ranhuras por polo 

 

A seguir calcula-se a Relação de passo Rp pela equação (23). 

 

nb = 3 ranhuras embobinadas por polo 

e = 3 ranhuras por polo 

Rp = 1,0 (enrolamento de passo inteiro) 

 

Acha-se o valor do Passo pº pela equação (24). 

 

pº = 1,0 x 180º = 180 graus elétricos 

 

Agora calcula-se o Fator de passo kp, pela equação (25). 

 

Rp = 1,0 

pº = 180 graus elétricos 

Kp = 1,00 

 

Ainda deve-se determinar o número de ranhuras por polo e por fase pela 

equação (26). 

 

n = 18 / 6 / 3 

n = 1 ranhuras por polo e por fase 

 

E o Fator de distribuição pela equação (27). 

 

número graus elétricos = 6 x 180º = 1.080 º graus elétricos 

alfa = 1.080 º / 18 = 60 graus elétricos por ranhura 

Kd = 1,00 
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O Fator de rendimento mecânico Km já foi considerado na Potência útil. 

 

Agora será necessário calcular a frequência do rotor do gerador elétrico pela 

equação (28),  

 

v = 40 rpm 

p = 6 polos 

f = 6 x 40 / 120 =  

f = 2,00 Hz 

 

E a velocidade angular do rotor do gerador elétrico na face do neodímio (imã 

permanente) a partir da equação (29). 

 

raio na face do imã permanente = 67,50 cm 

f = 2,00 Hz 

v = 2 x 𝜋 x 67,50 x 2,0 

v = 848,21 cm/s 

 

E o Comprimento ativo do condutor pela equação (32). 

 

f = 2,00 Hz 

w = 848,21 cm/s 

Eg = 690,00 volts / fase 

Bm = 9.339,51 G (linhas / cm2) 

nº ranhuras = 18 

nº fases = 3 

nº espiras / bobina = 5 (adotado)  

camada simples = 1 

nº espiras / fase = (18 / 3) x 5 x 1 = 30 espiras / fase 

Kp = 1,000 

Kd = 1,000 

L = 32,70 cm 
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Agora monta-se a TABELA 7, que é um resumo dos parâmetros elétricos. 

TABELA 7 - PARÂMETROS ELÉTRICOS. 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

5.5 Utilização do software FEMM 

 

Pela FIGURA 55 se obtém a Densidade de fluxo magnético do entreferro B. 

 

B = 2,0 T 

 

O valor rms será dado pela equação (32). 

 

B = 1,414 T,  

 

A conversão do sistema IS para o CGS em Gauss, pela equação (33). 

 

B = 10.000 G (linhas por cm2) 

 

Agora se substitui a equação (29) na equação (30), com o Fluxo magnético 

no entreferro obtido acima e assim pode-se encontrar o valor Tensão gerada por 

fase. 

 

a = número de caminhos 18 caminhos

I = corrente de linha 51,01 Ampéres

Ia = corrente de armadura 29,45 Ampéres

I = corrente por condutor 1,64 Ampéres

Egf = tensão por fase do gerador 690,00 Volts/fase

v rotor cm/s 848,21 cm/s

Bm = densidade de fluxo cm2/pólo 9,34E+03 linhas/cm2

nº de ranhuras 18 ranhuras

nº de fases 3 fases

nº esp/bobina 5 espiras

número de espiras por camada simples 30 espiras/fase

nº de pólos 6 pólos

v rotor rpm 40 rpm

f = nº Pólos x v rpm/120 2 Hz

Kp = 1,000

Kd = 1,000

comprimento do condutor ativo 32,70 cm
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Eg = 738,80 volts / fase 

 

Agora pode-se calcular a Potência útil pela equação (19). 

 

P útil = 58.751,10 watts (FEMM) 

 

Comparando-se com a Potência útil calculada analiticamente: 

 

P útil = 57.919,05 watts 

 

Portanto, temos que: 

 

58.751,10 / 57.919,05= 1,44% 

 

Chegou-se a um valor muito próximo, ou seja, Potência útil (FEMM) ficou 

1,44% acima do valor encontrado para Potência útil calculada analiticamente. 

 

5.6 Análise econômico-financeira do projeto 

 

Para uma análise econômico-financeira, criou-se uma vila hipotética com 

310 pessoas, 160 residências, 3 postos de serviços, 1 posto de combustível e 1 

posto de saúde. 

Também foi calculada a potência anual para três torres e estimada a sua 

receita mensal com a venda da energia. Desta forma foi calculado o custo do 

empreendimento tomando-se como base o custo médio da instalação de parques 

eólicos convencionais, epe (2018), que varia de U$ 1,200/KW a U$ 1,600/KW, para 

este estudo de caso optou-se pelo menor valor. Também foi estimado o consumo 

total de energia da vila, que será arcado pela empresa criada para administrar todo o 

processo. Ainda foi montada uma cooperativa onde os cidadãos idosos foram 

licenciados da contribuição, e do valor arrecadado 35% foi investido na empresa e 

65% no Parque eólico. Assim, a empresa contratou um financiamento com o banco 

para aplicar no Parque eólico e outro com a associação para Capital de giro da 

empresa. Ambos os financiamentos foram na tabela Price mas com taxas e prazos 
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diferenciados. Foi montado um fluxo de caixa do empreendimento para um horizonte 

de 20 anos, resultando uma TIR de 9,26% e VPL R$ 351.000,00.  

Na TABELA 8 pode-se ver a composição das famílias, os parâmetros das 

torres eólicas, o quadro de funcionários da empresa, o investimento por família. 

Na TABELA 9, tem-se a continuação da TABELA 8, com os financiamentos 

das torres pelo Banco e do investimento direto com a associação, na TABELA 10, os 

parâmetros utilizados no Fluxo de caixa e na DRE e na TABELA 11 o Fluxo de caixa, 

a DRE e o valores da TIR e VPL. 

 

TABELA 8 - PARÂMETROS DA ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PROJETO. 

 

FONTE: O Autor (2020). 

  

1 COMPOSIÇÃO DAS FAMÍLIAS PESSOAS RESIDÊNCIAS

25 casais sem filho 50 25

35 casais com 2 filhos 140 35

80 solteiros 80 80

20 casais idosos 40 20

5 camérico de bairro

3 posto de serviço 

1 Posto de combustível

1 Posto de saúde

Total 310 160

2 ENERGIA GERADA ANUAL

Energia gerada anual/pvto 562 MWh

Energia gerada anual/torre 10 pvtos 5.622 MWh

Energia gerada anual/parque 3 torres 16.866 MWh

Receita anual 178,00 / MWhR$       R$ 3.002.061,33

Receita mensal 12 meses R$ 250.171,78

3 ESTIMATIVO DE CUSTO DO PARQUE EÓLICO

Potência total do projeto 1,93 MW

Estimativo de custo U$ 4,50 U$ 1.200,00 / MW R$ 5.400.000,0 / MW R$ 10.396.549,17

4 CONSUMO DE ENERGIA DA VILA

Consumo vila 120 Kwh 19.200,00 Kwh

Custo mensal R$ 0,895/ Kwh R$ 17.175,65

5 ADMINISTRAÇÃO qtd R$ unit LS

Aluguel 1 R$ 750,00 1 R$ 750,00

Secretaria 1 R$ 1.000,00 1,8 R$ 1.800,00

Técnico 1 R$ 1.250,00 1,8 R$ 2.250,00

Administrador 1 R$ 1.500,00 1,8 R$ 2.700,00

Despesas gerais 5% R$ 7.500,00 1 R$ 375,00

Impostos 10% R$ 250.171,78 1 R$ 25.017,18

Custo mensal R$ 32.892,18

6 O&M

Custo mensal 4% R$ 250.171,78 1 R$ 10.006,87

7

Investimento por família R$ 2.000,00

Qtd de pessoas que contribuem 270

Caixa da empresa 35% R$ 189.000,00

Aplicado na obra 65,00% R$ 351.000,00

Investimento total R$ 540.000,00

INVESTIMENTO POR FAMÍLIA
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TABELA 9 - CONTINUAÇÃO DA TABELA 8. 

 

FONTE: O Autor (2020). 

 

TABELA 10 - PARÂMETROS DO FLUXO DE CAIXA E DRE. 

 

FONTE: O Autor (2020). 

8

VP R$ 10.045.549,17

Carência 12 meses

taxa Nominal 6,50% aa

taxa Efetiva 0,54% am

VF R$ 10.718.318,20

plano 15 anos

plano 180 meses

Parcela anual 12 meses R$ 1.120.416,71

9 Parcela Saldo devedor Juro Amortização Parcela

0 R$ 10.718.318,20

1 R$ 10.683.007,70 R$ 58.057,56 R$ 35.310,50 R$ 93.368,06

2 R$ 10.647.505,93 R$ 57.866,29 R$ 35.501,77 R$ 93.368,06

3 R$ 10.611.811,86 R$ 57.673,99 R$ 35.694,07 R$ 93.368,06

177 R$ 277.096,89 R$ 1.995,87 R$ 91.372,19 R$ 93.368,06

178 R$ 185.229,77 R$ 1.500,94 R$ 91.867,12 R$ 93.368,06

179 R$ 92.865,04 R$ 1.003,33 R$ 92.364,73 R$ 93.368,06

180 R$ 0,00 R$ 503,02 R$ 92.865,04 R$ 93.368,06

10

VP R$ 189.000,00

Carência 12 meses

taxa Nominal 12,00% aa

taxa Efetiva 1,00% am

VF R$ 212.969,93

plano 5 anos

plano 60 meses

Parcela mensal R$ 4.737,40

11 Parcela Saldo devedor Juro Amortização Parcela

0 R$ 212.969,93

1 R$ 210.362,23 R$ 2.129,70 R$ 2.607,70 R$ 4.737,40

56 R$ 18.485,17 R$ 229,93 R$ 4.507,47 R$ 4.737,40

57 R$ 13.932,62 R$ 184,85 R$ 4.552,55 R$ 4.737,40

58 R$ 9.334,55 R$ 139,33 R$ 4.598,07 R$ 4.737,40

59 R$ 4.690,49 R$ 93,35 R$ 4.644,05 R$ 4.737,40

60 R$ 0,00 R$ 46,90 R$ 4.690,49 R$ 4.737,40

FINANCIAMENTO ASSOCIAÇÃO

FINANCIAMENTO BANCO

Financiamento R$ 10.718.318,20

Aplicado na obra R$ 351.000,00

Caixa da empresa R$ 189.000,00

Receita mensal R$ 250.171,78

Custo fixo adm mensal R$ 32.892,18

Pgto consumo energia mensal R$ 17.175,65

O&M mensal R$ 10.006,87

Pgto financiamento Banco R$ 93.368,06

Pgto financiamento Associação R$ 4.737,40

% 0bra 80,00%

% custo variável sobre faturamento 1,50%

% de Aumento linear do custo fixo adm 0,13% am 

% de Aumento linear consumo energia 0,13% am 

% de Aumento linear da venda energia 0,13% am 

% de Aumento linear de O&M 0,13% am 

% de Deduções 17,50%

% de Depreciação 0,33% am 

% de Receita financeira 0,80% am 

% de Despesa financeira 20,00%
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TABELA 11 - FLUXO DE CAIXA E DRE DO ANO 1 AO ANO 20. 

 

 

FONTE: O Autor (2020). 

  

Descrição  mês 1  mês 2  mês 3  mês 4  mês 238  mês 239  mês 240

 Total das Entradas 1.244.193                 893.193                   893.193                   ### 331.366                   331.780                   332.194                   

Financiamento 893.193 893.193 893.193 ####

Investimento 351.000

Receita Venda Energia 331.366 331.780 332.194

 Total das Saídas 995.355                   714.555                   714.555                   ### 84.543                     84.648                     84.754                     

Custos var sobre fat 4.970 4.977 4.983

Custo fixo Adm 43.567 43.622 43.676

Pgto consumo Energia 22.750 22.778 22.807

O&M 13.255 13.271 13.288

Pgto Financiamento

Pgto Associação

Investimento Financ 714.555 714.555 714.555 ####

Investimento Assoc 280.800

 Saldo Inicial de Caixa 189.000 437.839 616.477 #### 33.695.168 33.941.991 34.189.123

 Saldo Período 248.839 178.639 178.639 #### 246.823 247.132 247.440

 Saldo Acumulado 437.839 616.477 795.116 #### 33.941.991 34.189.123 34.436.563

 Receita Bruta  1.244.193 893.193 893.193 #### 331.366 331.780 332.194

 (-) Deduções -217.734 -156.309 -156.309 #### -57.989 -58.061 -58.134 

 Receita Líquida  1.026.459 736.884 736.884 #### 273.377 273.718 274.060

 (-) Custo Prod Vend 0 0 0 -4.970 -4.977 -4.983 

Margem Bruta 1.026.459 736.884 736.884 #### 268.406 268.742 269.078

(-) Despesas

Operacionais -995.355 -714.555 -714.555 #### -79.572 -79.672 -79.771 

 (-) Depreciação 

Margem Líquida 31.105 22.330 22.330 #### 188.834 189.070 189.306

Receita Financeira 3.503 4.932 6.361 #### 271.536 273.513 275.493

Despesas Financeiras -701 -986 -1.272 #### -54.307 -54.703 -55.099 

 Lucro Líquido 33.907 26.275 27.419 #### 36.131 36.131 36.131

TIR = 9,26% 

VPL = R$ 351.000,00
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

O projeto do gerador eólico passou por várias etapas durante todo o 

processo de escrita, da fase de aprendizagem à conclusão do trabalho, dos 

conceitos fundamentais, ao estudo de caso.  

Dentre os objetivos específicos listados, pode-se dizer que se chegou a um 

estudo preliminar da uma nova arquitetura do aerogerador inclusive com detalhes de 

partes internas do funcionamento. 

Nos desenhos apresentados procurou-se enfatizar a proposta de 

modularização da torre do aerogerador e no estudo de caso foi calculada a potência 

por pavimento onde mostra-se o conceito da modularização. 

Calculou-se as velocidades da turbina eólica e do rotor do gerador elétrico 

para serem utilizadas no dimensionamento do gerador elétrico. 

Detalhou-se o ajuste de velocidade de rotação do rotor do gerador elétrico 

que por meio de um sistema de ar comprimido em conjunto com uma série de 

turbinas tipo Pelton mantém o sincronismo. 

Dimensionou-se o gerador elétrico síncrono para que se pudesse adaptar as 

suas formas e dimensões com as demais partes envolvidas no projeto.  

Também foi realizada a modelagem eletromagnética via software FEMM, 

para validação dos cálculos analíticos do gerador elétrico síncrono, que resultaram 

valores de potências muito próximos dos obtidos analiticamente. 

Foi estimada a produção de energia elétrica de uma vila hipotética para um 

parque eólico de 3 torres, e assim, foi possível realizar uma análise econômico-

financeira do projeto. 

Ao analisar os resultados obtidos, pode-se notar que em vários momentos 

foi necessário adotar valores, adaptar equações e fazer simplificações por não haver 

pesquisas relacionadas a essa proposta. Também por ser inovadora e diferenciada 

não se encontra equações e algoritmos prontos, assim, fica clara a necessidade de 

se desenvolver modelos reduzidos para serem testados em laboratórios e se obter 

equações mais apropriadas.  

Conclui-se que é possível produzir energia elétrica com tecnologia nacional 

à custos mais acessíveis, tal qual o estudo de caso apresentado. 

Com esse trabalho acredita-se que possa abrir novas fronteiras e cativar 

interessados pelo tema além de proporcionar debates e discussões saudáveis, em 
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torno da diversidade de tópicos abordados, gerando possibilidades de pesquisa para 

diversas áreas. 

Como proposta de trabalhos futuros, fica como sugestão a modelagem 

eletromagnética das diversas partes envolvidas e paralelamente os modelos 

reduzidos sendo testados em laboratórios e túnel de vento. 
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