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1. Resumo. 

O presente trabalho apresenta, em estagio inicial, idealização para desenvolvimento 

de dispositivo composto de hastes laminares engastadas na base, que sob a ação de 

ventos intermitentes ou vórtices turbulentos, assumem características oscilatórias. 

Acoplado a essas hastes tem-se imãs que se movem contra bobinas fixas, que 

possibilitarão a conversão de uma parcela da energia oscilatória em energia elétrica.  

 

2. Introdução. 

O movimento dos ventos tem sido cada vez mais utilizado como alternativa 

sustentável de geração de energia elétrica. Diversos dispositivos foram utilizados para 

transformar a energia cinética dos ventos em energia mecânica ou energia elétrica ao 

longo dos últimos três mil anos, Burton [1]. A forma mais comum de transformar o 

movimento dos ventos em energia mecânica ou elétrica é através de turbinas eólicas 

constituídas de pás e núcleo rotativo, no qual são acoplados dispositivos mecânicos 

ou geradores elétricos. No entanto, trabalhos recentes têm apresentado resultados 

que apontam grande mortandade de pássaros nas regiões nas quais essas turbinas 

eólicas estão instaladas. Investigadores da Universidade de Purdue e do Serviço 

Geológico dos EUA descobriram que uma parte significativa das vítimas dos parques 

eólicos são aves locais e também aves migratórias, Uniplanet [2].  

Novas alternativas tem sido desenvolvidas para amenizar os impactos causados pela 

geração de energia eólica, como por exemplo a Planta eólica gera energia balançando 

as folhas, Inovação Tecnologica [3]; e a Pipa robótica que gera eletricidade com 

ventos de altitude, Enercom [4]. Um novo arranjo, composto por diversas lâminas, 

alinhadas e posicionadas de maneira favorável a incidência dos ventos, podem ser 

excitadas por correntes intermitentes ou vórtices, presentes em grandes cidades ou 

locais com muitas edificações.  

 Os ventos intermitentes colocam essas lâminas, em oscilação, no qual uma parcela 

dessa energia oscilatória é convertida em energia elétrica que se supõe não impactar 

a integridade física dos pássaros. 

 

 

 

 

 

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2016/Q3/wind-turbines-killing-more-than-just-local-birds,-study-finds.html


3.Objetivo. 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um modelo matemático para descrever as 

forças de arrasto dos ventos em regime turbulento ou transitório em uma superfície 

laminar. Modelar o movimento oscilatório das lâminas metálicas que contem o núcleo 

magneto/bobina. Construir um protótipo e comparar seu movimento com a resposta 

do modelo, e comparar a conversão de energia real com a do modelo. 

 

4. Metodologia. 

Neste estudo, que se encontra em desenvolvimento, conota-se uma revisão 

bibliográfica abordando equações pertinentes ao desenvolvimento da modelagem do 

problema, desenvolvimento e simulação dos modelos matemáticos, de forma 

computacional, desenvolvimento de protótipo, no qual seus movimentos e eficiência 

elétrica serão medidos em ambiente laboratorial e comparados aos resultados da 

simulação numérica. 

 

5. Desenvolvimento. 

Par realizar as avaliações experimentais será construído um protótipo, composto de 

uma lamina de aço, fina e longa, com um imã de neodímio em sua extremidade. Em 

um suporte lateral a trajetória curvilínea, a qual a lamina oscilará, serão acoplados 

bobinas e circuito para retificação da corrente elétrica. 

Submeter-se-á o protótipo a ação de um dinamômetro, para observações e coleta de 

dados sobre sua maneira de oscilar desse dispositivo em função de uma força 

aplicada.  

Tomar-se-á por base, equações de deflexão de barra rígida engastada, Hibbeler [4], 

equações diferenciais de massa-mola-amortecedor, equações oscilatórias, Samuel 

[5], equações do arrasto aerodinâmico, Bruneti [3], esforços de frenagem 

eletromagnética, Silveira [7]. 

O estudo desses temas permitirá que se possam desenvolver modelos matemáticos 

para os efeitos aerodinâmicos sobre a lâmina, seu modo de oscilar e os efeitos 

eletromagnéticos da interação entre imã e as bobinas. 

 

 

 

 



6. Resultados preliminares. 

A Equação referente à deflexão de uma barra engastada permitiu que se relacionasse 

uma força a deformação elástica dessa barra, na forma de flecha. 

Essa deformação configura a amplitude inicial do processo oscilatório, no qual sofre 

efeitos de amortecimento em função do atrito com o ar e indução eletromagnética, ao 

passar pelas bobinas. 

O equacionamento do sistema oscilatório foi modelado, inicialmente, como uma haste 

rígida, articulada na base, acoplada a uma mola de rigidez k, posicionada 

centralmente a haste e um sistema de amortecimento. 

Até o momento, foram coletadas algumas medições, realizadas em um protótipo, sem 

o conjunto imã/bobinas, que permitirá ao grupo avaliar se o modelo, massa-mola-

amortecedor possui resposta compatível aos dados do sistema físico medido. 
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