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1. RESUMO 

As iniciativas voltadas à popularização e ao ensino do uso da energia eólica 

ainda são muito tímidas no Brasil. Visando cobrir essa lacuna e motivar aquele 

professor que deseja dinamizar suas aulas discutindo energias renováveis, em 

particular a energia eólica, apresenta-se um gerador eólico de pequeno porte 

construído a partir de materiais de baixo custo. Apresenta uma turbina eólica vertical 

projetada contendo sensores específicos para medição de grandezas físicas 

relevantes visando a obtenção de medidas de eficiências em diferentes condições 

de uso. Descrevem-se a seleção dos materiais usados, a construção e a montagem, 

os testes mecânicos e elétricos, além das aplicações de sensores e placas 

controladoras com elementos elétricos e eletrônicos. As grandezas físicas foram 

identificadas com o uso dos softwares ScadaBR e Microsoft Excel, conforme as 

necessidades específicas. As eficiências registradas estiveram dentro do esperado, 

demonstrando que, a partir de uma pequena turbina eólica, o investimento em 

energia eólica em menores escalas, tais como em residências e em sala de aula, é 

viável, podendo motivar as pessoas no estudo de disciplinas que envolvem alguns 

conteúdos da física, além de incentivar o uso desse tipo de energia renovável. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A geração de energia elétrica a partir do vento possui muitos benefícios. 

Entretanto, a importância que a geração de energia eólica vai ocupar no futuro 

próximo no Brasil, como a necessidade de reduzir a participação da queima de 

combustíveis fósseis e as dificuldades em se construir hidroelétricas, que causam 

impactos ambientais subordinados à geração de energia elétrica, ainda não está 

bem definida. (EAESL, 2012).  

Ao longo das últimas décadas foi possível constatar que vários países deram 

um grande impulso na geração da energia elétrica a partir da energia eólica, o que 

trouxe uma melhora na eficiência dos sistemas de captação de ventos, além do 

emprego de dispositivos mais eficientes nas conversões das energias que 

empregam nos geradores eólicos atuais. Estudos voltados ao aperfeiçoamento de 

perfis mais eficientes ao uso em turbinas eólicas permitiram obter uma limitação para 

a velocidade do vento incidente, o denominado efeito “stall”, a diminuição do ruído 

causado pelas altas velocidades das pontas das pás coletoras de vento, além do 

emprego de geradores elétricos onde a topologia do local é adequada às condições 



das velocidades do vento, permitindo o uso de máquinas mais leves e potentes 

(SILVA, 2011). 

Deve-se ainda salientar que o uso de turbinas eólicas na geração de energia 

elétrica envolve diversos conteúdos fundamentais da física. Temas da física, como a 

conversões e transformações energéticas, formação dos ventos, transmissão de 

energias, dentre outros, empregados em turbinas eólicas, podem servir como um 

auxiliar para o estudo desses conteúdos (PICOLO; BÜHLER; RAMPINELLI, 2014). 

Motivados pelos aspectos comentados anteriormente, desenvolveu-se e 

analisou-se o comportamento de uma turbina eólica vertical de pequeno porte, 

particularmente no que se referem às medidas de parâmetros físicos envolvidos nos 

processos de transformações de energias. Para tanto, utilizou-se sensores 

velocidade do vento, de rotação, de voltagens e correntes elétricas, aliado ao uso de 

programas computacionais específicos, permitindo medir grandezas físicas que 

possibilitassem a determinação das eficiências da referida turbina em diferentes 

condições experimentais controladas em laboratório.  

Assim, trabalho proporciona uma visão sobre essa forma de geração de 

eletricidade, que pode ser compreendida por estudantes de ensino médio e 

universitário. Os conceitos abordados possuem relação direta com os conteúdos de 

física clássica, como a mecânica, eletricidade, magnetismo, dentre outras, 

representando uma interessante alternativa para o ensino de diversos tópicos destas 

áreas do conhecimento. 

 

3. OBJETIVO 

Construir um aparato que, didaticamente, mostre a conversão de energia 

eólica em elétrica, além de ser capaz de analisar a conversão e o aproveitamento da 

energia produzida por meio de medidas de parâmetros físicos empregando sensores 

específicos conectados a um computador. Determinar e analisar as eficiências 

instantânea e média da turbina eólica como um todo, por meio de ensaios 

experimentais controlados em laboratório. 

 

4. METODOLOGIA 

O projeto foi desenvolvido nas dependências dos Laboratórios de Física e de 

Meios de Transmissão da PUC-Campinas, SP. Para implantação do mesmo, teve-se 

como meta a construção e montagem de uma turbina eólica vertical, além da 



realização de testes e ensaios experimentais visando a coleta de medidas na 

conversão da energia eólica em energia elétrica. De princípio, foi estabelecido que a 

turbina desenvolvida e os acessórios a ela acoplados para as medições dos 

parâmetros físicos deveriam ter pouco peso e, na medida do possível, de fácil 

manuseio, além de ser, do ponto de vista financeiro, de baixo custo. 

Os parâmetros a serem medidos, tais como a velocidade de vento, a 

velocidade de rotação do eixo principal, as tensões e correntes elétricas geradas, 

são considerados como as fundamentais fontes de informações para obtenção das 

eficiências da turbina eólica vertical proposta. Neste sentido, deve-se reconhecer 

que alguns trabalhos visando medidas das eficiências energéticas em geradores 

eólicos já foram realizados por outros pesquisadores (ACUNHA JR., 2006; SILVA, 

2011), entretanto, percebe-se que em todos eles as linhas de pesquisas se 

diferenciam da que é discutida a seguir. Isso ocorre porque o intuito do presente 

projeto foi realizar um estudo direcionado à obtenção de medidas automáticas das 

eficiências instantâneas e média da referida turbina, disponibilizando um meio 

didático-experimental para aquele professor interessado no tema e usá-la em suas 

atividades de ensino. Na sequência, são apresentadas as principais etapas 

envolvidas no desenvolvimento desse trabalho e alguns resultados alcançados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Construção e montagem da turbina eólica vertical 

Optou-se pela construção de uma turbina eólica de tipo vertical, também 

conhecida como “Aerogerador Savonius” ou “Rotor S” (ÔLO, 2012), por esse modelo 

ser de simples montagem e no funcionamento. Resumidamente, os coletores de 

vento de formatos específicos e fixados no eixo de rotação principal, ou rotor, 

permitem absorver a energia cinética do vento, possibilitando que se transmita a 

energia eólica em energia mecânica de rotação. Usando um gerador elétrico, como 

um alternador automotivo, empregando um sistema de roldanas anexadas ao eixo 

de rotação e ao eixo do gerador, é possível transferir a energia mecânica de rotação 

para o eixo do referido gerador e, com isso, produzir energia elétrica. 

O processo de montagem teve início com o reconhecimento dos materiais 

necessários e a organização preliminar da estrutura de montagem, como mostrado 

na Figura 1. Neste sentido, empregaram-se para montagem os seguintes materiais: 

vinte metros de tubos metálicos de 17,5 mm de diâmetro; quatro mancais de 



rolamento com 300,0 mm de diâmetro externo; placas metálicas de espessura 0,5 

mm cortadas e encurvadas; eixo metálico com 26,8 mm de diâmetro e 1890,0 mm 

de comprimento; eixo metálico de entrada do gerador de energia elétrica; alternador 

elétrico automotivo de 24 Volts; gerador de frequências Toshiba; regulador (com 

transistor) de tensão de saída para 3,0 Volts; engrenagens de 20 dentes e 80,0 mm 

de diâmetro; e correntes de borrachas para transmissão energética. 

Primeiramente, foram soldados os tubos metálicos estruturais da turbina 

juntamente com os mancais de rolamento e o eixo vertical do rotor, conforme mostra 

a Figura 1a. Visando facilitar a manutenção, eventualmente a estrutura pode ser 

separada em três módulos de mesmas dimensões. 

 (a)  (b) 
Figura 1: (a) Estrutura principal da turbina construída com as pás coletoras de vento 

incidente. (b) Detalhe do sistema de transmissão de energia mecânica em elétrica 

contendo o alternador automotivo. 

 
Posteriormente, partiu-se para a etapa relacionada à fixação das pás 

coletoras de vento. Neste caso, utilizaram-se placas metálicas cortadas de mesmo 

tamanho e encurvadas para obter um maior aproveitamento do vento incidente. A 

Figura 1a mostra a composição desses materiais fixados ao eixo de rotação da 

estrutura comentada anteriormente, com os coletores de vento posicionados com 

uma diferença de 45º de cada módulo de rotação. Detalhes do sistema de 

transmissão do rotor da turbina para o gerador elétrico do tipo automotivo estão 

ilustrados na Figura 1b, lembrando que o sinal elétrico gerado é repassado para um 

regulador de tensão e para o dispositivo a ser alimentado. 

Com o objetivo de realizar ensaios controlados, visando a coleta de dados 

experimentais para medir as eficiências da turbina, decidiu-se usar um ventilador 

elétrico de grande porte (marca: Munters-Euroemme, dimensões: 1,40m x 1,40m) 

que gerou ventos forçados e direcionados. Conectado ao seu motor elétrico, foi 



utilizado um inversor de frequências cuja função foi a de controlar a velocidade do 

vento incidente na turbina. Após alguns testes, para verificar a melhor performance 

de todo o sistema, decidiu-se posicionar o referido ventilador a 1,20 m de distância 

da estrutura da turbina, o que permitiu estudar o comportamento energético desta. 

 

5.2. Dispositivos de medições e a determinação da curva de eficiência 

Uma vez tendo construída a turbina eólica, foram desenvolvidos alguns 

sensores de medições de parâmetros físicos. O primeiro sensor que desenvolvido foi 

acoplado no interior de um anemômetro para mensurar a quantidade de voltas que o 

eixo principal desse dispositivo daria, a fim de se obter a velocidade do vento com 

melhor precisão. Um dispositivo similar foi desenvolvido para determinações das 

velocidades e energias de rotação do eixo do rotor da turbina e do alternador. Por 

questão de economia e praticidade, optou-se pelo emprego de um dispositivo que 

usa um sensor de Efeito Hall para as medições de rotações de alta frequência 

(Figura 2a). 

 (a)  (b)  (c) 
Figura 2: (a) Imagem do sensor de Efeito Hall. (b) Placa desenvolvida para uso do 

referido sensor. (c) Detalhe da parte interna do anemômetro utilizado, mostrando a 

placa desenvolvida instalada em seu interior. 

 

Basicamente, o referido sensor empregado consiste na medida da diferença 

de potencial num condutor elétrico, que está na transversal do fluxo de corrente, 

mas com o campo magnético gerado por um imã perpendicular essa corrente 

elétrica. Na troca da polaridade do imã ocorre a inversão do sentido da corrente, 

acarretando uma troca entre o pino de saída com o de entrada, cada vez que o imã 

passa pelo sensor (HALL, 2014). Adicionalmente, foi desenvolvida uma placa para 

agregar o suporte e a funcionalidade do referido sensor, como mostrada na Figura 

2b. A referida placa e sensor foram instalados no interior do anemômetro, como 

mostra a Figura 2c. 



Como comentado antes, outros dois sensores de rotação visando medir os 

valores das velocidades angulares do rotor da turbina e do alternador, utilizaram os 

mesmos princípios e metodologia da placa descrita anteriormente na Figura 2. 

Os sensores desenvolvidos para determinações das eficiências necessitam 

realizar das medidas de tensão e corrente elétricas, ambas de caráter AC (corrente 

alternada). Por conta dessas características, para a corrente elétrica optou-se por 

usar um sensor do tipo GROVE (Figura 3a), que consiste de um TA12-200, ou seja, 

um transformador de corrente que modifica um sinal AC grande em um sinal com 

amplitude menor, sem perda de informações fundamentais. 

 (a)  (b)  (c) 
Figura 3: (a) Imagem do sensor GROVE para medição de corrente e (b) do sensor 

de tensão elétrica, empregados para determinação da potência gerada. (c) Placa 

controladora desenvolvida para aquisição de dados da turbina. 

 

No caso da medida da tensão elétrica de saída do alternador automotivo foi 

projetada uma base de divisão de tensão (Figura 3b), isto é, um pequeno circuito 

para mensurar a diferença de potencial em um resistor. Utilizou-se neste circuito um 

resistor 100,0 kΩ para medir a queda de tensão no mesmo, seguido de um resistor 

de 5,6 kΩ para prover de maior segurança todo o equipamento e, visando atenuar 

e/ou evitar ruídos indesejados, um capacitor de 10 µF.  

A Figura 3c mostra a placa desenvolvida que serviu como controladora do 

sistema de aquisição de dados da turbina. Essa placa recebe e controla todas as 

informações dos sensores e se comunica com uma base do tipo “UartsBee”, ligada a 

um computador via USB, por meio da comunicação via rádio com o dispositivo 

BE900, tudo isso englobando a lógica da plataforma Radiuino (RADIUINO, 2014). 

Tendo a possibilidade de inferir os valores de tensão e corrente elétricas por 

meio de ensaios experimentais, pode-se determinar a curva de eficiência, ou seja, a 

curva de potência em relação à velocidade de vento incidente na turbina. Para tanto, 

primeiramente calculou-se a potência elétrica (P) por meio da expressão: 



 cos IVP      (1) 

Nesta relação, V é a tensão medida (em Volt); I é a corrente elétrica (em 

Ampère) e φ é o ângulo de fase entre a tensão e a corrente elétrica, sendo a 

potência calculada em Watt (W). As incertezas na potência podem ser avaliadas por: 
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em que os termos δV e δI são as incertezas da tensão e da corrente elétrica, 

respectivamente (ACUNHA JR., 2006). 

A Figura 4 revela as posições ocupadas por cada sensor e placa 

controladora, comentada anteriormente, na estrutura da turbina eólica desenvolvida. 

 
Figura 4: Posições das placas controladoras e dos sensores na estrutura da turbina. 

 

Nos ensaios realizados, sensores de medições das correntes e tensões 

elétricas foram conectados aos terminais da saída do alternador e a um banco de 

baterias, em paralelo e em séries, respectivamente. Todas as informações 

mensuráveis foram enviadas para o software de gerência ScadaBR. Esse 

procedimento foi capaz de, além de reconhecer cada dispositivo nas portas USB 

interpretar os valores de medições num determinado instante e gerar gráficos, bem 

como atualiza um arquivo de dados contendo informações do horário e os valores 

das medições. Entretanto, os cálculos e gráficos apresentados a seguir foram 

obtidos por meio do Microsoft Excel. 

 

6. RESULTADOS 

As medições, realizadas em ensaios de 4 horas com medidas feitas a cada 5 

minutos, apresentou as seguintes características: o voltímetro utilizado teve 

resolução de 10 mV, escala de 0 a 20 V e incerteza de medição de ± (0,06% + 10 

dígitos), enquanto o amperímetro teve resolução de 0,1 A; escala de 0 a 1000 A e 



incerteza de medição de ± (1,5% + 5 dígitos). Não obstante, o anemômetro teve, a 

partir de ensaios isolados, uma escala de 0 a 3600 RPM, com incerteza de medição 

de ± 1,2 RPM. A partir dessas informações, pode-se converter as medidas das 

velocidades do rotor principal (em RPM) em vento incidente (em m/s). Para tanto, foi 

necessário verificar o comportamento da turbina no que se diz respeito à rotação, 

sem a influência do alternador e correia de transmissão, o que reduziu 

consideravelmente os efeitos de torques e atritos. Neste sentido, um dos ensaios 

realizados pode ser percebido no gráfico mostrado na Figura 5, no qual constata-se 

haver uma correlação linear entre as grandezas de velocidades (m/s e RPM). 

 

Figura 5: Correlação inferida no comportamento da velocidade do vento incidente 

(em m/s) e do rotor principal (em RPM). 

 

Na sequência, foram obtidas as medidas visando a determinação das 

eficiências da turbina. Neste sentido, para efeitos demonstrativos, o gráfico da 

Figura 6a revela o comportamento da tensão instantânea em relação à velocidade 

do vento obtido em várias medições de ensaios controlados, sendo os dados 

ajustado por uma reta de tendência. 

 (a)  (b) 
Figura 6: (a) Comportamento da tensão elétrica instantânea e (b) média em relação 

à velocidade do vento para um dos ensaios realizados com a turbina. 

Posteriormente, calculou-se o valor médio da tensão para cada velocidade do 

vento fixada, obtendo-se os valores usados para a construção do gráfico da Figura 



6b. Numa análise superficial desses gráficos, percebe-se que a tensão (V) gerada 

independe da velocidade do vento, pois o comportamento da curva experimental é 

praticamente estável durante os ensaios. No entanto, a corrente elétrica depende da 

velocidade do vento, como pode ser verificado no gráfico da Figura 7a, pois a 

medida da corrente (I) aumenta na medida em que a velocidade do vento cresce. 

(a)  (b) 
Figura 7: (a) Comportamento da corrente elétrica e (b) a curva de eficiência (ou de 

potência) levantadas por meio dos dados realizados para um dos ensaios realizados 

com a turbina eólica. 

 

A curva de eficiência, construída a partir de resultados experimentais, está 

mostrada na Figura 7b. Nela, calculou-se a potência aplicando a equação (1) com os 

dados de V (Figura 6b) e de I (Figura 7a), obtidos nas medições discutidas 

anteriormente. O gráfico revela que a curva gerada é semelhante àquela da Figura 

6a, visto que a tensão permanece praticamente inalterada (Figura 6b) ao longo do 

ensaio realizado. As incertezas, estimadas da ordem de 10-3 W, foram pequenas, o 

que garantiu um bom desempenho dos dispositivos usados nas medições. 

Verifica-se que curva a Figura 7b apresentou uma tendência de crescimento 

na medida em que a velocidade do vento aumenta, porém ela tendeu a se reduzir 

com velocidades do vento maiores que 6,0 m/s. No entanto, essa caracterização se 

deve por causa de questões de segurança, particularmente relacionada ao 

desempenho do ventilador de grande porte usado, visto que o mesmo iniciava um 

forte processo de trepidação neste limite de velocidade. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desenvolveu-se um modelo de turbina eólica vertical de baixo custo para 

caracterizar e medir as grandezas físicas usando sensores específicos visando à 

obtenção das eficiências em ensaios experimentais. As estimativas dos parâmetros 

medidos para a potência versus a velocidade do vento mostraram não apenas o 



fator de capacidade calculado pelo modelo simplificado de eficiência, mas também 

as saídas forçadas da turbina, produzindo valores fiéis dessas medições.  

Os fatores de potencias obtidos estiveram entre 20 e 30%. Esses valores 

podem ser considerados bons, levando-se em conta a forma com que os ensaios 

experimentais foram efetuados ao empregar os dispositivos descritos, visto que 

estão em consonância com os resultados estimados e apresentados em vários sítios 

favoráveis à geração eólica no Brasil, e as análises da potência nominal de um 

gerador assíncrono (LEITE; BORGES; FALCÃO, 2006). 
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