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Protótipo de sistema estabilizador com armazenamento de energia para 
aerogeradores 
 
Resumo 
 

Estamos buscando através desta pesquisa a construção de um protótipo para 

estabilização de energia eólica. Para tal, serão desenvolvidos sistemas de 

estabilização, convertendo a energia alternada instável gerada pelo 

aerogerador em energia estabilizada contínua; armazenamento, para 

assegurar uma continuidade e níveis mínimos para funcionamento do sistema; 

e inversão de frequência, para converter a tensão contínua do sistema de 

armazenamento em tensão alternada estabilizada. Ao presente momento foram 

decididos os modelos a serem seguidos para realização deste projeto. 

 
INTRODUÇÃO 
 

Com uma crescente demanda por energia elétrica resultante da 

expansão urbana e industrial, encontramos diversos problemas na estabilidade 

do potencial distribuído. Para tentar suprir essa demanda, diversas formas 

alternativas de geração de energia estão se desenvolvendo. Uma delas é a que 

utiliza aerogeradores para aproveitar a energia mecânica do vento na geração 

de energia elétrica. Um dos problemas desta forma de geração é a 

instabilidade da força e direção do vento, que resulta em variações 

indesejáveis de frequência e amplitude. 

Crowley (2011) buscou uma solução para que fosse possível a utilização 

de aparelhos médicos sensíveis a anomalias em locais com infraestrutura 

elétrica pouco desenvolvida. Para isso, estudou a utilização de técnicas de 

modulação por largura de pulso (do inglês “Pulse Width Modulation - PWM”) de 

três níveis para ser utilizada em um sistema inversor em conjunto à um sistema 

conversor de tensão alternada desestabilizada para contínua e depois para 

alternada estabilizada.  Sua escolha por essa técnica se deu pela sua eficácia 

em produzir uma onda quase puramente senoidal, à frequência desejada, a 

partir de corrente contínua. 

 



OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral 

• Estabilizar a energia elétrica de um aerogerador para utilização final 

segura e contínua através de um protótipo. 

 

Objetivos específicos: 

• Construir um sistema de conversão corrente alternada-corrente contínua 

(CA-CC); 

• Identificar um sistema de armazenamento para assegurar a continuidade 

da alimentação gerada; 

• Construir um sistema de armazenamento para assegurar a continuidade 

da alimentação gerada; 

• Construir um sistema de conversão CC-CA com frequência e tensão 

estabilizadas; 

• Simular uma fonte de energia AC desestabilizada para analisar o 

comportamento do sistema. 

 

METODOLOGIA 
 

Análise e estudo do material bibliográfico a respeito de inversor de frequência 

de modulação por largura de pulsos. Cálculo e dimensionamento de 

componentes. Utilização de software de simulação eletrônica para testar a 

aplicação em diversos cenários. Esta forma de pesquisa para a realização 

deste projeto foi escolhida para minimizar gastos e proporcionar uma 

frequência maior de testes. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

Começamos pela análise e estudo da modulação por largura pulsos. 

Analisamos algumas formas diferentes de PWM para buscando a que melhor 

se adequa ao cenário proposto. 



Com a análise e estudo da literatura obtida, decidimos por utilizar um 

uma plataforma de prototipagem chamada Arduino Uno, microcontrolada pelo 

circuito integrado ATMega328, para controlar os componentes. 

Desenvolvimento da programação do microcontrolador para controle PWM. 

 Dimensionamento dos componentes do circuito inversor de frequência. 

Simulações em softwares para evitar gastos desnecessários.  

Projeto de sistema de armazenamento visando à continuidade e 

estabilização da energia.  

Projeto para construção do protótipo. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 
 
 Decisão do modelo a ser seguido para o desenvolvimento do protótipo. 

Para obtermos um resultado de estabilização mais viável à aplicações 

sensíveis à instabilidade do sinal, optamos pelo modelo de PWM de 3 níveis 

visando obter o sinal mais próximo possível de uma onda puramente senoidal.  

 Decidimos utilizar o Arduino devido à sua simplicidade e adaptabilidade. 

A placa microcontrolada oferece software de programação livre e com diversas 

bibliotecas para facilitar a programação. 
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