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•• O aer,undo WORK~llOP foi realizado e:11. consequencia do priC111i.ro, 
que !oi realizado nó Ri.o de Janeiro em 1982. ~aquela oportunidade foi 
decidido que ._..,.lc:. encontros dev.:tiEI se realizar a C-4144 dois anos para 
d.ar continuidade a reuniÕc~ iofon::.aib bObre a.~ atividades et11 cncraia eÓli 
ca. O II WORKSHOP estava previsto para 1984. mas nio fol poi;s!vel a su'ã: 
roalir.a~ão deviao a !alta de apoio. Ainda agora, quando d.i sua realizaçio 
três anos apos o previsto , houva a am;ê:ncia da maioria dos pesquisadores 
elll ene-r,iµa eÕliC.'l, do país, devido 3 falta de ce.curi;os par4 4'-BHa,gens. La 
cent:ai;ios que os colegas da COPl'E-RJ, da UFJ:'b, da. Uf Pe, enrre outros, nãõ 
pudes~co participar dcsle encóDtro. 

Par;i, que este tipo de evento unha Cl3ÍS suces-'io, e necessário 
que s.s atividades sobre energia eólica no país recebam maii; atcuçã.o, ten
du ~ vistd a i.!nporc.ância desta fonte de energia renovável colll uso em vá
rios setores, especialmente ea resiÕéii remotas do ~ais. A uxistência, no 
pa'ú., de 12 fin?A1; fabric~tes de c3c:sv~ntos tipo multipãs demonstra a 
utilização da energia eQli:ca. Com o deset;tvolvilllenco tec:nolÕgic::o, com o 
apoio de centros de pesquisa, o uso desta energia pode ser Dnito amplia -
do. 

A energia eólica esta sendo vista no 111\Jndo inteiro, dentro do 
contexto atual, como 1J1U das maia procis&oras foutes de energia renova 
~1. O Rursii:ient.u das "fall-endas de vento" (wind rarm) na CalilÕnüa. com 
uma capacidade de mais de 1500 ~ ate 1988, demonstra a eficácia do siste 
ca. O preço da energia injetada na rede, neste lo<:.31, cem um preço de 
1JS$ 0,07 a US-$ 0,08 por lr.1.th, em c.olCparação tc_mos o custo do kwh gerado 
l)Or wna usina nuclear de ITS$ 0,10 a US$ 0,13. Vâria.s outras fazendn seme 
ll1acit:e.S- es úio i;Ul'.g.ind.o em outros pais-es, como 11a Rol~. 1ruiia, Difi~i=" 
ca., etc. Todos Olô x>aíse_s ~ese.nvolvidos têm programas sobre eneqµa côlica. 
e centenas de firmas esciio con..~truindo e colllCrcializando turbinas eólicas 
de vâríos portes, de pequ~ unidades a grandes unidades, e= capaci da
de de }~s. 

EE:bo-ra o Brasil tenha um potencial lld.rico muito grande, a dis
tribui~o d.a rede elétrica limita a aplicação desta energia a al~ 
ri.tgiÕes do c:enitÕrio nacional. As1;i111, s~dQ, em regi.Õé_s onde existelll ven
tos .:iais inlcusos, como no NorLê do Rio GTande do ~orle. no ~itoral da 
Paraíba, Fernando de Noronha, litoral flum:inense e re.giÕes do Rio Grande 
do Sul, a energia eÕli~ pode ser utiliz:i.da para a geração de eletricida
de para constllllO local. Para tal, 0 ncce.ss3rio que os Ôrgãos governamen 
tais elaborem planos, tanto a curto como a longo pra~o. 

A cnex3ia eÔlic.a jâ ê aplicada para bod>eamento através de cau 
vc.nto1, multip:Ú produzidos uo país. Entretanto, para irrigação em largã 
escala são uecessârios cata~entos de grande porte. At~lmente, no país, 
a irrigação é feita, ei:1 grande parte, por bombas ácionadas: por motor~ 
diesel. A ener_gÍ.3 eolica pode ôCr apliC3da para amcni~ar o problema d.e 
cons'UCIO de diesel. Nas regiÕe1o mai-s veatos~ podecos ter um sis.tem.a cisto 
de. boa:i>eBllll!Dto de âgua e geração d.e cktriciciade, t!c outras xegíÕes • mais 
ahs~d35, os cataventos podem se'?' a 10Clhor opção p.arét irrigaçio, co:no jã 
e.st4 -Sendo feito no sertão do Nordeste . 

E"C ~onas rura~ e regiões rc.motas, a energia eólica para gera -
çio de eletricidade e.m pequena escala pode. ser muito Útil do ponto de~ 
ta do efeito social, ,forne.ccndo e-nergia pa-ra iluminação, televisores. te
lefonia, em s~, para melhoria do níin:l de vida, Na Cb.in_a e na Mongólia 
cataventos de pcqveno portE!, ate 200 W', estio seudo colocados aos milha -
res e o efeito é visível. A colocação dcslcs cat~en.tos contribui pa-ra 



evitar o axôdo rur&l. 

Em telec-0wni~Ões a energia eõll~ pode trabalhar em pal'ale lo 
c0111 •istemas de ciLulu. fotovoltaica.a, em telefoni.a -rural, em esuçÕes de 
microondas, etc. 

A energia eólica t:em vãria.s aplicações, depe.ude da necusidade 
do USQ e da aplica.ç,io, NO- Japão, por exemplo, est:ã l>l!ndo aplicada p.ira 
drenagem de terru, tratamento de água, otlgenação de ãgoa para criação 
de peixes e ate para sistemas de proteção cm_ rdaç_ão a mímaia. 

O wo~SBOP, foi jus-tamente organizado par11 discussão é.Utre pes
quisadores, projetistas e íntctressados no assunto dos trabalhos que es
t~ sendo reali%adoil uute Sel'ltido. Ounos países da Amãrica Lu:irut têm 
encontros anuais sobTI! energia eÕlica, No Chile hã o J!uc:ontro do Comitê 
Nacional de Euei-1ib KÕlic;a. No Peru, o ITINTEC -cealiza o Semináriiai l',acio
n.tl de Energia Eolica. ConiJt'esso Bnsileiro de Energia ê um eveuto que 
abran~ todo& os setores da energia, mas o WORKSHOP ê um eveuto espedfi 
ç0, qU2 poderia ser Ill4lii eficaz na difusão do ~ci.mcn_to e dcfiniç'io d-;;
p tanas de ação. 

Lamentamos que no Brasil a en11rgia eólica não re:ceb-a a atenção 
me.recicla é, C<m.S-êquelltêmél\te, as atividadru; são cada vez mais limi.tad&s • 
Com o probll!tlla cre_scente da anérgia, es-pera.mos que a energia eólica pos
sa ser devidamen_t:e avaliada a melhorem as pen;pectiva de atividades ~ 
ene.raia eÕlica no país. 
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ANÃLISR DO POT~NCIAL F.ÕLICO: mi ATLAS NACIONAL 

l!Dg . An3 ~ria Leasa da Souza 
Asset1sorla dlil fontes ~ão Conveuciouais de .Eoergia 

Kl.ETll.ORRÃS 

Os Últimos dez anos caracteríza.r.m-tie pc.la grm_de illlponmcia as 
sW'Jlid.a pela» q,uenÕe.s enargéitica.s em decorrência do chamado "ch.oque do pe:: 
trÕleo. Assim !lendo, impÕe-t>e coni.iderar a vi abi tidmle. ecotl.Õnrl.C.11 de foutu 
êl1urgêticas alternativas, sia disponibilidade e t:ecnologia de su;i produção. 

De~re outras fontes de energia alternativa, o aproveitBCellt.o da 
energia eÕlíca, ell! alguns ~o~. revela-se bastant~ viável, minicizando 
i:wi tas vez.es a cri.se energética localizadamentc. 

Data de tempos imemoríaís o aproveit~11to do potencial eôlico pe 
lo hm:oeln. Com a rcvoluçio tecnolÓgiu de novas fontes de energia, o apro :: 
vcit~nto da entlrgin eôlica foi i.endo m.arginali~o. reetríngindo-se sua 
utilbação a áreas e objetivos peculiares. 

Naturalmente, como recurso para e&Jn!CW aprovei t-.nto dessa fon 
te, necessit3ll'.0S da im.ãlis.c :uiLcgrad.a dQ regime aos vél1tos, tambem recur:: 
aos tccnolÕgicos para sua con'V8rs'ão cm energia. e principalmente d.7- ~ela -
çao custo- bcncrício, comparada com as demais fol\te$ energética.s . 

De.ntre os aspectos positivos do aproveitamento de eneriia eõlica 
loeali =da, podemos apOntar a ge-ra.ção de energia no local de çonslICIO a um 
baixo custo, visto que di$pcusa o suporte de ll:DA grande Í1l!ra-estrutura ne 
cessarío às fontes enl!rgêticu couvencionais. -

A energia eólica vem sendo ut.iliz.«la c(Kll(>leoental."lõente ou uã.o e.l\'I 

sistcoa de irrigação, eletrificação :tural-doméstica, telecomunicação ru
ral, alêm de p~qUC11.1S indústrias no CSl!!pO iu;sociadas à presença de acumula 
4orcs de energia. -

O eswdo e conhecimento do regim.a dos ventos em diversas il?'l!U 

geo;rã:ficas, l!!ll. diferentes escalas de análise, tem ainda aplicação de rele 
vãneia econômica índiréta, m.nimizar ou evitar os efeitos da dín'°"amica dos 
ventos sobre obras de en_genbal'.ia tól!Ís como, em linhas de u-auntl.ssão , 6$ -

t rutu:ca.s , etc. 

~aseada nestas promissas de utili~ do potencial oêlico, a 
Bl.El'RDBRÁS - Centrais Elétric.JS Brasileiras S .>.., firmou convênío com a 
Fundação Padro l.eond Fr3llca - 1984 - com o objetivo de e1aborar o Atlas 
de Potencial hÕlico Naciooal. 

Pua tal. fgi désenvolvida ,:ietodologia e.s-pecíilca pal:ll utilização 
neste crabalho. 

Como prit:iaira eta-pa, houve a se.leção de estações nu quais se br 
s.ea1:i~ as auiiise:s. 

As séries- t8lllJ)0?'3is uti.liz®aS na cotDposi~âo do t:rabàlho fonm 
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plmilhadas, co ll~ e 1,cparadas em {unção da velocidade e direÇM; fcr 
ram submet:idos a depuraç..io es catis r.ica para garmti r a c_on.sis cên..:ia a uni 
forcldade de um banco de dados, Apôs este previa proceaas:a.ento, os dn ~~ 
fo~am armazenados em fita,; agrupado• por estações e re8iÕes, 

A forma mais utilizada p:ira o cálculo do potencial eÕlico de de 
tcrmín:sdo sítio geogi-ãfico é o da distribuição d.is pro1>4bilidades cm::po
sição mateciãtica dalf curvas das íaix.as de. VL'lot:id:!de de vcuto e s u--. res
~cctivu probabí.lidades de ocorrênciasl . 

Foi adotadà a d.istribuiiio de Wcibull COlll dois graus· de liberda 
de (e.aso pa rticular da distribuiçao &31113) . Est.a cei::alca baseia-se unita = 
meute na velocidade ~dia dos ventos e seu rcs-pectivo dei.vio padr :io. As 
inédiae dev.em ser obtidas a partir de dados horârios. l::stc {ato f t>Z coe 
que a execução desse trabalho fóssc realizada atrav~q da microuegion.ali
zaçâo, poiH, a maioria dos regist~O& d.as dlvL'rllas esta~Ões slo trid iãrias, 
plotados, geralme.nce, ãs 9:00 , 15:00 e 21:00 hi.. 

Cada t:1Íc1."o região 4:Ôlica apresento pe.lo 1:EnoS uca. e.au.ção com 
dadoi; horários em corre latão com u de.ma.is e-staçÕe& <:Olll sêries trid.iitriai;. 
Deste -modo as sêries completas for;pi pre.viscente ajustadas: através de TI>"" 

ti.nas compntAciOna.is que foram clesenvol vida., pelos técnicos da Furuiaçia 
Padre Leonel Franca. - Potllifícia UniveT~druie CatÕlica do RJ. A coerência 
d06 resultadoll foi in~ci;tigad:i através de anili.&e padrão~ ~a comparação 
encre a diõtribuição dos resultados obtidos. As curvas da discri:buiç30 de 
1ieibu111 :foram reconhecidaa; cot:lO se11do repre.t1encativas da d.istribuiçao 
temporal deste fenômeno. 

Um conjunto de programas deu ori5Clll aos MÕdulos de Anãliae da 
cil:culação, MÔdulo Traçador de Bístoçamas e liÕdulo !.ie 'Iat>elamento Ener1;~ 
tico . 

Atravês do$ resultadoi; obtid01i for3m orsanizados grãficos e~ 
bêlas que permit1r:m) anãlise integrada dos: resultados.~ grãficos, nma 
total de 4500, rel.l<:i ons.ram as vari.iv'eiH I?. oriantar.un_ :i anllise por sítio 
geogrãfioo. 

O Atlas do Potencial 1Õlico Nacional, o produto finAl da pcs -
quisa, tem por (inalidade Atín~r o maior numero de aplicaçÕes poss!veis. 
Dessa fot'lll3, da public:,.çâo constaram cown.dcraçÕes ~ieas sobre circula 
ção at:mosf~rica ll!Wldial e brasíleira, de1,c.ri~ão d.os s{tios geogrâ.fícos on 
de se encontram as estações meteorolÕgic&i. utiliza~, além de dados mé = 
díos de temper.ltur-as e denridãde do ar. A anâlise eóliu, pro-pri8Cll?o.te 
elita, será representacla em tabelas, g.râ.rico-s e mapas dividi.dos em dois 
grupos: 

l. O panorama geral doa ventos onde íoraQ apresentados os valo
res de potfuiciá medía bruta para todo o espectro de vclocida 
de do vento. ºª valorei; calculados forª"1 plotados l!lll mapas 
e integrá.doe ll-traviis dê Ullt sistema de isoliahas ~ velocida
de média , calll:.3ria.s e potência u:êdia bruta, uãr • foraa super 
postos a 111ap,as geomorfolÕgicos para sofrerec ajustagem a 
interfeYêc.cia do relevo que não foi considera.eis pe la plot~ 
ra. 
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2 • A _prospecç30 e utiliz:içiio da fonte eolic.a no Brasil , ncllla 
?art~ bc.:n_ espOcÍfica, estão in~cridos os limites opcracio -
nais de vetocídade, d~tro dos quais serã calculada a potên
cia m§d~a b.uta disponi'vcl~ isto e, aproveitáve1 por ciqui -
nas eol1.cas, 

_os li!Dites_ escolbidoi:- forac 3 , 5 -c;.h. e 25 mls definindo a faixa 
d~ opera~ao caíx tradicional. dos si5te.mas de conver5io. 

Cc..1Sta:m, Q!l:lbêm, no atlas, os parâmetros de calmaria co:n;o awci.
lil'lres DQ dl.lll!nsioruunento do6" bancos de. b~terias ou para indicação da ne
cessidade. de um g~rador back-up . são ete.s: 

l. êal.maria percentual - distribuição temporal dos perc.entuais 
de call:laria calar.iva 3 difcr1!1lte& intervalos de te~po . 

2. C.ilm.u-u opeÍ:aci.ona1- nGwero t!IWJllO de horas subsequente!\ 
~Oil valores de velocidade de vento exteriores ao lnlérvalo 
definido pelos limites opéracionais, Regi stt"a o tco.11u máximo 
em que o eistei:uJ dé conversão e.ateve inoper311tc. 

.3. Calm:n.-ia llaal - numero prõri020 de horati subsequens:ea 
CQm velocidada de vento igu.:il :i zero. 

O projeto do Atl:is EÔlico Nacional foi cale.ado elll dado$ rcgii; 
trados nos anos de 1972 a 19.76. A BLB'rROl!RÃS eatã ultimmdo 3S providên -
cias neces.aãriQ a imprcsJ;:oo a pub.licB.Ç-io defilsl'l fase do trabalho . 

No mome~to,_esti sendo ~lab~rada a proposta d3 Fundação Padre 
t.ec0ne.l !ranc! no inru1.1:a da atual ;i,. JZaçao do A:llas oom_dados registrados em 
19.7-5 lite. 1.9.S.:,_, o que vem de eucontro com a preocupa çao d.a liLE'tROBBÃS uo 
wenti~o de er-~ar sist~tica de inrormáçÕes, 
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DI!.lll P. SADHU ; - Que, tipo de metodologia roi adotada para o desenvolvi~ 
to do seu trabalho'f 

ANA JolARIA .L.ESSA! - Estce trabalho abrange um grande ll\ll!):l'.O de van.aveie 
tõent.lo bas~ ~W2 siite.n.a ale~ que engloba fatores meteorolÕgicoti como 
t.emperatura.. pressão atmosfirica e a topografia da região,~ seqdo pos -
sível explicar em um cnirto é-spaço de tempo, O trabalho uvolva mais de 
10 milhões de dados. 

ROLF TÕPKJ:; ; - A COYSLUUC ji começou tel1 trab3lbo nci.te 1,entído, n:as 
at; agora não temos rcsultadis deste estudo, Se.u tT:rbalho sacia u:::ia c011ti
n11ação do tr..ibalbo da CONSULPlfC ov pode ser considerado um w;t.údo a parte? 
Qwlddo serão públicãdos os result.ruios ? 

ANA. MAlUA I.ESSA: .- O trabalho está em !aso final e totaliz:arâ 40 volu:n::eJI. 
Port.anto, a publicação pode dC'CIOr-ar algum tempo, devido 11 atrll!Jos edito -
riàis. 
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UMA. SOLUÇÃO PARA O DTMENSIO."Afll:.m'O DOS C,\TAVEKTOS MULTIPÃS NO NORDtJSTE 

lNTRODliÇÃO 

Ar.n.ando .wcio Ramos de Medéiroi., 
,Tsnardan Singb Rohatgi e 
Antônio M,da Costa Soares Jr . 

l)eparu.mcnto de F..ng_enhacià Me~ica da 
ltnivorsidade Federal <1ec Pernimiaueo

IIFPe 

o desempenho de um catavento lllllltipis aplíçado ao bombeai:rn-
to de água ~ti relacionado a um.i serie de. parâmetros tais como: distri
blúção de velocidades do vento, geOlllét:ri a do rotor, tipQ da carga. t'ela
ção de traruonssio, etc . Pode-se acrescenca~ que ezist= 1;'ll: fator ~t~ 
te para o ài~ionamen-to do catavento que e a vazao Cl4x1mS forncc1da p~ 
1~ fonte dô agua. 

Os parâmetros, acima deacritoa, podem St:r analisados mais deta 
lhadamente no sentido de melhorar o estudo da e$pecificidade de e.ada um-:
A..silr. i;cudo, a distribuição ~ veloci~ de vent:o, t:smbeill chamada de 
regi.me de ventos, pode ser caracterizada })ela velocidade i::iedia do vento 
e pelo -p-arâmct-ro de !orm.i de <,.'eibull, K, supondo-a-e. n~te e.aso, qtte as 
funções de Weihull atender., as distribuiçÕes em estudo. 

l:Jil relação ao Norde$tC, estados recentes !citos pelo Grupo de 
f':ner-eia Eolic.1 d;1 UPPc (CEED) aostrrun que: 3 ~ Ir·< 4 (1,2). L;co ê earac 
terístico de r~g.i.mcs coe ventos cOllStanLcs, c,;de i eficiência do acopla= 
lllento carga/rotor é f:ivorecida acingi.ndo seus mais altos valores. Ainda 
nas condições nordestinas, o fator padrão anersetíco ~ vale: 

1,40 ~ ~ ~ l,23, respe:cLivamcnte ao intervalo de K. 

tia gco1:1C.tria do 1:0tor, deve-se distinguir seu diatro de sv.a 
aoli.dc~. Para o Nordeste, os cat3.ventos possucl:l, cm sua maioria, dia -
cros que vão de 3 a 4 metros e nÜml!ro de pás igual a 24. Isto o ~racte 
rtza c01J:0 um rotor dé alta solidez (a > 80%) onde a ru.ão de velocida ':' 
des ele projato, ). , si Lua-se entr1,1 1 e 1,2 (C (À ) • e ) . Estes 

- p p p pm.u 
rotor~s teg alto torque de parti.da mas, quando em operação, têm baixos 
valores do çoeficiente de potência, C. 

p 
A :mãlisé da carsa, que neste caso é mna bomba alternativa d.e 

ai11:plei; ação. deve ser feir:o levando-se em consideração a flutu~çio CÍ -
clica do c~rque resistente e seu valor médio ao ciclo. A relação entre 
o torquc Ir.i1Ximo e o corqu.e medio no ciclo, para esta boinba, vale w O 
V3lor do lorque mêdio depende da altura de recalque e do de$locamento da 
boao, COUIO apresenlado na secção seguinte. Ent--rctanto, o torque resisten
t~ da. bom"!)~ no eixo d.o rotor, depende da relação de transmiuio. Na prã
~ca .1.sto e feito co:n engrenagens trmsm:itiodo entre o eixo do rot.or e o 
C.uto <la :ir.io.ivi!l a de =do que ocorre -uma redução da rpin do rotor para a 
carga. 

A aqali~c t~ôrica do dese:mpenru:, de u:m catavento deve 
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lévar em conr Lderação ~odos os p.irÔ1'1Ctros acioa rlescritos , s iarultanea -
mente, O reaultado disso, é o surgimenlo de fynçÕe:s nruiro complexa:. e 
hastante não-lineares, de t:l()do que &er.i].l:l('nte é neccessãrio o uso ile um 
cooiputador.: l!m função disso, alguns tr3balhos têm procurado simplificar 
a utlliz.içao dos resultados =i;, por serem em geral1 =t.raugciro:., não 
podem ser utilizados devído as condi~Ões nordcstinai; ~er~'tll diversas das 
est~as na E1.1rop.t ou EGA. 

M.sim sendo e_stc tr.ibdho pretende dar um.a contribuição no 
seutido de resolver este problema, apresentando algum.l.ll equaçÕêli pro -
prí 8J;i 11ara cataventos de alta solidez operando cOt.1 b=bu allcrnativas 
de sí.D:plcs a~o e ell! regÍllll!:s de vento do tipo nordestino. 

ANÃLLSE DA TITTERAÇÃO CARCA X CATAVENIO 

O torqua resistivo de um.a bou:ba alternativa de açio sioples 
({Uando acionada por catavent05 tem um COJI:portàlllC!nto senoidal auranre a 
subida do pistão, sendo nula na descida, confoTCJC se verifica na fig. l. 

TOROUE 
T 11101" i1 .T f---~-·-k 

o 

Pig. 1 - Ciclo da bomba alternativa 

No entanto, quando o rotor e.etã em operação, seu efeito e equi_ 
valente ao de uma carga constante ( I' } que C::Qnsome a =ma ooergia em 
um cLclo (áreas i3uaíB sob as curvas). Desta foy:u;a pode-se ter: 

T 
max 

'õT T 

D~ forcia g~ral teu-se: 

'1' - GT 
max. 

(l) 

(2) 

onde G e o grw de irrai;,;ularidadc cl;i. carga. Sendo G • 1, tem-se T _.f 
o que represent:a uma. carga uniforcié. cax 

Se o grau d~ il:regulariua4e 4a carga for C ~ 1, então o rotor 

B 

mulcipâ!> neect?!si rarã de ~ª-veloc:id.ade de. vento (V2) 01tior que a necesr.ã 
ria para mante-!~ em operaçao (V,) coco mos~rA a fig. 2. Este e oca-
6c, tr,µ:icion.:ll do-,:; cataventoi. seiâ ilivio de partida. 

Quando existe alrvio, a velocidade dc vento de partida podc 
"'"r Íb'I.Wl a v

1
• Este nlfvio pocle ser efetuado :i.trav~ de iuna mola lllOnla

.!.a 11a vari lha 3 ou :;i.trav;s de u.m: (1,ro de 1 a 2 1llDl de diâoarro, no pis
tio da bon1ba 4 

GT 

r 

TORQUE 

\ 
\(S/ Atív10) 

' \ 
V

2 
( Min ~ partido) 

Fis. 2 - Curv3.S cfpicas da partida e opera~ão de rotores multipas com e 
sem al! vi.i d1o: partida. 

O torque dc partida (ir.á.ximo) de -uma bacba de açao simples, rc
laLi va ao eixo do rotor, pode ser expressa: 

onde, 

I - a(P + p ~ SH) / i 
max ag 

p e peso de partes l.lÔ~cis 
a • raio da t::iao.ivela • curso da bomba/2 
l • RP}I do rotor/CPM dA bocha 
S .. ãrea do pistão 
~ - recalque total 

(3) 

Considerando P desprezível en relaçio ao peso da coluna, a cqua~ao (3) 
pode ser rcêscri qi.: t • a p J; Sll/.i 

;n.a.x ~ 

0 lorque cedio T ~ c!Ado: 

ag & ll 
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onde, q - volunie d 'água bombeado por ciclo da bomba ; 2aS 

Partida se.m aliitio: Quando o rotor estâ par.)do, a hcwba alterna 
tiva at;u:a com seu totque 11'..âJdmo igual a 11 T de :ri:odo que a ve-:: 
locidade de vento Cllllima P!ra a partida ê i~al a v2 • EsLe ~ºE 
que resistente reduz-se s T quando o rotor eutr:s em oper~ao 
(após a prúDeirs volta). 

CASO 2 Partida com alívio: Geralmente o ~rque resi~tence de partida ê 
~or que o torque nocinal de operação ( T ), de t:>0do que, pa
ra o rotor entrar em. operação, Nsta um.a velocidade de. vento 
igual a lt\. 

OPERAÇAO Supondo que o rotor com velocidade de_vento v2, e que esta_v~ 
locidade dure algum tempo, o rotor ira operar co~ a rotaçao 
corres~on.deAte ao ponto P

2
• tma vez n~sta condição, o rotor 

continuari operando desde que a velocidade do vento $eja 
V > V 

1
• A rotação tl1lÚ.lDól de opera~ão corresponde ao ponco P 

1 
no qúAl V V • Duunte a operaóião a bomba resi-i;te, a;empra 

1 -cCCJ um torque T const.w.te, 

EFEITO DE SO!.IDE.Z NA i!FICltNCIA B ~A PAllTTilA 

Uma anâlí.sê mau. c1pw:ada mostra que quanto JDaior a capacidade 
de partida de ua rotor multipás (maior solidez) menor e sua eficíincia 
"média efetiv~t· dU-r{IDte ~a opi!raçÃo e vicê-vcrsa. Em out-ras palaVJ:U 
quàllto maior o número de pâs do rotor :nelhores são as condições para p~ 
t.i-r, mas oenores »ão as vaz~s .Jbt:idas durante a operação. 

o numero de ~s ideais depende do tipo de bomba, se tem ou não 
al.ívio de partida, e do regioa de ventos. Medeiros {l) ,w-stn que em ca
sos onde o rotor é: acoplado ã bombas alternativa. sem. aúvio de partida, 
o número de pãs deve i.er elevado (24 pás, por cxecoplo), se:ndll. o = 851. 
!sto corresponlle a razio de ve1ocidade de projeto À : l {À: r. R/V) 

p 
Contudo, se o sistema tem allvio de partida, o niimero de pás poderia ser 
doze, que equivale a À • 1,5 setido a= 60l, 

p 
A grande vaatageu dos si11temas de bo:nbêi1l::1Cnto com alivio de 

partida em relaçiio aos que não tem alÍvio e qul! aprosenta.lD lllóiÍor efici;_~ 
eia e o custo de fabric.açio menor. 

A;, curva$ de dellempenho aerodinâ-mico de um rocor de alta soli
dez ( õ = 85%) são apresmtadas na fig. 3, onde, coeficlmte. de torque 
Ct e de potência CP sio cado:11 . 

Ct. .. T/0,S p A.R\,2 (5) 

e, 

C ~ P/0 , 5 1) Allv3 
p 

(6) 

10 

Cp,C! 

04 

Q2 

>.p=l 

"Fig. 3 - Curvas dos coeficientes de potência e. de torque em função da 
va.zBO de velocidades• para um r otor lle alta solide.z, 

DIMENSIOl'lAMR~TO DA CARGA 

Além das carncteri:st:ícas citadas ante.riotlDCnte, o fator real 
111e.ULC decisivo para o bom func.i.ona:nenlo dD sistema de boalbe~nto e o di 
u.ensioo3lll.en~o cor reto da carga . .Estê diceusionamcnto depende do regime 
de ventos , do tipo dD rotor icultipã.s, da altura de recalque e se 3 boinbff 
tem ou ~ alívio de. partida. Exisi:em três patâmctrós no siste.lt3 _ que PE. 
de:m ser ajustados para se ter o dí.meusionBIDl!tlto ideal da cari:a, soo ele11: 

- ~elação de. t~ansmissão í, raio da ?Danívela a, e 
diâmetro do pistão dado pela área S . 

Ulua fcrrm.o prÂtica para o dimani;lonamento COrTetO da c..arba e 
apresentada no fiD4l deste trabalho. N~ fig, !., pode-se -,,erificar como 
se co~or ta o coeficiente de potência de um rotor. em função da velocid! 
de de vento, em três casos: carga muito pequena {A). carga correta (B) e 
carga lllUito alta (C) . O di.o.m.siona:oc.nto da carga depende principal:menlc 
da velocidade de vento média do local de i.nlltal~çio. Ve!ifica-se t~êm 
, que 70% dos veuto~ situam-se n.a fa.i.x.a de 0 , 8 V a 1,4 V, na.s coudiçoes 
n~rdeatinaa . Desta toi:ma, a carga B é quem melhor aproveita a e~rgla 
e:oliea diirpon{vel, poli., no caso A (.carga pequena) o coefieience de po -
tênd.a wê=dío é baixo enquanto que no e.aso C carga alta) o c3-tavento v~ 
sa a m.ri.or parte do tempo para.d(), 

Outra fot'lllil de ;1e analisar a iiúl~cia do dimeuaioua.mento d~ 
c.u:ga é alravc$ da potência no ci&o do rotor. Seu vàlor em [~çio da ve
loci d:we do vento, relativo a sistemas com carga invariável (T = con.6li!! 
~e) , é dado por Medeiros (l.). 

P = av - b/v 
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onde a e b 840 conscantea. ,\ partir de&t3 equação obtêtn-&e a figura 5. 
Analisando as ãreas (A B e C} em conjUl\to com a frequê11eia dos ventos• 
obtem--õe de fonia prel~X-i o v~lu:me ~e água bombe~a. Alem diaso,qu8!.!, 
to maior o corque da carga (T} ll!IUOr o angulo. Pela h&':r!• Lmto para 
311gulo~ muito oe_quenos cOIWJ valores allos, o resultado a inadequado. 

0.3 

02 

01 

V 

o oBV ?.V 

Fig. " - var1açao «10 coe1:1uente 11e pot.enç:i.a c:oaa a velocidade do v011to 
(típica do Nordeste) 

RJ;;SlfL!ADOS E ca{CT.trSÕES 

Além das análise, feitas a. 1)4-rtir das figuras. etl:.te uma foi: 
ma mais direta de se ve-ri ficar O dilCe.nsÍOn:uacdLo da carga. lsc:o &-e faz 
através da eficiência glob~l ns do sistema, o qu~ é proporcional ao 
volume de água bo~e.ld.i nt incervalo de tetllpo /1 t (l dia_ l mê-s, etc) . 

11 
g 

., l::nergia potcncL&l da água 
Energia d:ispon!vel do venco 

Ainda para catav3.lltos de 24 pas ,!!COpladoa a bol:lbas alteniâti -
vas, a eficiência global aJ&UCJS oa valores vistos na íig. 6, vãlida para 
o Nordeste (adotou-se um.:i ~.fici.~ncia mecânica de 80 %} • 

Segundo a fig. b, é possível se atingir valores de n supcTi~ 
li: 

res a 10% desde que- o valor de Vpa.rt esteja 110 inte1"Valo: 

1 V < V < 1,2 V. i.to aígnifiea, $egundo KedeiTos (1), que oca-
m pare m 

taveuco funciona.rã de 65% , 75% do teLipo t.otal a1>ro:rimadamentc. 

12 

POT(NCIA 
BPo----

12 

10 

e 
6 

4 

P"'oV- e 
A: f 801,co 

s: f correto 

e: i' oito 

3
( Rotor tdeol Cp-ctel 

70% 
r9olrv r 

V 

B 

' 
1 

- •- -
1 

2r 
~--~-,---+• --------~----v ...... P'l ... rt. 

0 .2 04 0.6 0.8 lOV 1.2 1.4 16 1.8 WV 
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Por outro lado, o torque médio da bomba, rela~iva ao ei>«> do 
rotor, para a condiçio de :maxiJ:113 eficiência global ê dada ~l& exprcssÃo: 

(7) 

So for usada wna transmi~s:ão por cn1;rcnage_m_, enrcao o valor do 
torquc e d8do por: 

- i -:1. 
T • R V i / 5 (relativo a bomba) (8) 

COlllpar.ando ai equaçoes (4) e (8) , chega- se. a seguinte conclu -
sio: 

K(CI) x q ( ,t ) = R1 V2 i/7, 8 (.9) 

Ainda nestas condições a vazão media horária vale: 

Q( t/h) = 100 ~3 V2 / K(m) (lo) 

Pela cquay"ão (.lO), o raio do rotor pode ser eati:nado. 

l. Mc_dci.roi:, A.. L. R. - "Oti:nizàção do l>e$e.n:penho de. ~U\fCt\tos Aplic:tdos 
ao So;:ibeumento de ÃguA", UFPb, João Pessoa, 1986 - Di:i.in:rtaç,ão de 
Mestrado . 

2. Iwhatgi. J .S., '.'kdeiros, A,L,ll,, Soares, A.M.C. Jr, e Noé, k.O. 
"llescribing Wind Spo?ed Variations by ~eibull I>istribu.tio11 for Energy 
Estication". Anais do Se;> Cong_resso Brasileiro do Energia, Rio de ja
neiro. 1987. 

3. Lysen, E . l:l. - "Introduc:tion to Wind Energy", Consoltíng Services \.1ind 
Rner&Y (CWD) - Amer$Íoort, Holand.t, 19SJ. 

4 . Gouriercs, D, Le - "r,1:ind l'o""cr Pl.ants: Theory and Design" • Fergaoon 
?ress, Inglaterra, 1982. 
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FERSi't:CTIV,\S DE LA l:..NERC'l'.A 1:.ÕUCI\ E!; LA URUGLAY 
COMO AL'IJL'Ul.AIIVA E~ílrR~TICA 

lng. Carlos LÓpei: 
l:oiversidad dl.' L.i Republica 

Instit\lto de Mecânica ~e Los Fluidos e 
lngeniería Alllbieot~l 

)toutevídco - Urugu3y 

La gl'3ll dependc~cia energética del petróleo importa.do ha 
sie:u:prc objeco de preocupaciõo eo Uniguay. Desdé 1945 se ha ért~arado 
construcciõn de grandes repr.:i;~s, que ha:n ido aprovechando codos 
ci,plazamíéntos favoró'lbles para la geueraciõn uidroelêctrica. 

sido 
la 

los 

COIIIJ)letado ci;e pl'oceso en 1980, hoy ae plantea el problciu de 
disponer un respaldo no llídroalêctrico para asegurar la gcncracióu eo anos 
de sequía. Las alternativas puedcn ser varias, pero estudios previas de 
Cmnbilargiu (1963) e Barros (1986, penniten avizorar un icportante papel 
para 1.1 energia cÕlica cocio parte de la so1~iÕn de dicno problema. Cõmo 
aspectos poi;ic:.ivos deben sen.alarse que la red electríca prãcticamcnte todo 
cl lcrritorio nacional, y ~u.e los grandes centros de consUJIX) estãn pr6xi -
~,os 3 las zon.hi favorables µ~ra aerogeneración (Barros, 1986}. 

Por otra parce, la existencia de ccnlrales uidroelêctricaa favo
rece 1.:1 opcracicm. canjún.La, actu.mdo 1.as preS.1.S como acUJ:lUl:rdores. 

IliTRODUCCIÕN 

En este articulo ee hace una deecrípciÕn dê la situa~iôn energé
tica nacional, y d~ la e~Lrategia que própouc la f4cult-au õe Tnge.n:i'.aria pa 
ra el escudio de la alternativa eÕlíca. -

La mísi::ia ha sido disciiada tcniendo en cueuta la& facilidades lec 
nicas de qu~ ee dispoue y recouo-cíendo co.-uo antecedentes otros estudiu~ i;T 
mi larci; c;ue se mencíonan. -

l!l Uruguay es el Clellor de los países de .América del Sur, con apc 
nas 187.000 km.2 de superfície y aproximadamente 3.000,000 d~ babltantes: 
de los cuale~ hay 1.300, 000 concentrados em Montevideo. 

• &n lo que res:pecca a energia electrica la L. T.E. (Adi:únistrai;:ióa 
Nqc1onal de Usinas y Transir.isione~ Elêctríc:ae) és, desde 1912, cl organis
ll:«> éncargado de la producciôn y distríbuciôn de la mism.a para todo cl país. 
En (.68 fecha 11e inaugura la central tén:rica "Calcagno" en ~nte'1ideo, que 
fur.~ionaha 3 basé de ?0tT01eQ. 

• El acciolülr de lJ'I'E CUVO durante :muchos anos carácter de lllOtlOpo -
lio, lo cual (~e eliminado e:i 1977, para pel'.l:l1tir la operaciõn de coope~a
tivas :,,~rarias .;;:oa ji:!Oeraciõn propia. 

Con respecto a recursos naturalcs, cl Ur1.1gu4y dl' 
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combuslil>les f-siles . Su i.i~cetn.l elietTico se -J.esa=olli> teni..:ad.o eu 
cucnta esa desvantaja , y desde 1~45. con la inauguraciÔll de la represa 
"Dr. Gabrfol Terr:i" se iniciaron lo:. grandes aprovecb.:mentos 1,idro,:lect.ri_ 
cos. 

Este peri'.odo e:1,;l'!llino en la pasada década l!On la pucsta t'Jl nw.r
cha de la~ rt'pres3S de Pa.mar. y de Salco Cran<le, es-ta Última en sociedad 
co:n La República Ari;-.rnlina. 

l..l. generaciõn hidriÍl1lica. e-iene nn considerable riesgo, pues los 
r4:gÍst:ros de 70 anoli m1J~Str31\ la existeru::ia de prolongadas sequi:as ( de 
basta tres :i:Õos), o grandes foundaciones. 

Es co justifico el equip-acnfonto creci.eote de la Central TÍÚ:ulica 
"José Rltltle y ôrdÔnez", ae:tua11:lence de 355 ~ instalados, contra los 
1521 de las Titpresas, 

S1T11AC1~ ACTUAL 

lrente a una e~oluciÕn crcciente de la del:18llds, se bace nece:Ja
rio elaborar un pl31l de equipamienlp; las alternativ3$ técnicas eon~ 

lica en 

a) Centr:iles térmicas o nuc:learci;, que iu:,p lic3Il una dependenci_.1 
total llel exterior, para e.l cambui;tible y la tecnolo&oia. 

l,) Centra.le.s hidr:Íullc.u pequenas, que requieTen fu~rtcs Úlvex
siones inicial~s. 

e) Biogíü. y cuer&ia solar, que cstâo ~seu fase de estudio. 
pero dir!ci lmence puedan alcauzar la escala ne.cesaria. 

d) Granjas o parques eólicos, q1,1e $Dn de inetalaciim modular , 
re.quiricúdo por t4nto, inveraíonea menores. 

Exí.et.en ot:ras caracterís~ic:1$ que tavorecen ~ la gcueracíõn eó
cl Uruguay: 

a) La elrist:encía de complejos hidroeléctricos, ~ue pucde.n Iun -
cíonar COlllO dcpÕi;itos ~~ndo hay gene.raciÕn eólica, y i;uplir 
a es~a cu4Ddo hay ~icos de consumo . 

b) La r~d alfctrica uruguaya cubre prãcticaoenLo todo el 
torio nacional, en 500 y 1.50 kV, cou línea crlfÕsie:a 
fia. 11. 

terrí
( Ver 

e) El registro h.or:u-io del vil.'Uto, u::u.cstra que hay una buena 
correlaei<>n c_on la curva de coru:umo, haeic!ndo producir a las 
miquiuas CU3lldo más se las nccesita (ver fig. Z). 

d)~ orografia ea suave, eJ(Ístiendo colin~ (cu~.hillas) de me
nos Je 500 m de altur-a, que estân orientadas perpendicular -
mente a la dirección predol!linanLc del viento. Rst:o Último 
bae~ IactiÍ>le la instalaclôn de parques t'Ôlicos de mucboe 
quilÔlllCtYOS de loagit:ud. Las cuchillas tÍt'ncn base rocosa • 
por lo q~e son inótiles par.t la agricultur3, y poco adecua -
das para el paetoreo. 
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OBJETIVOS 

El objetívo general del proyc~to ~erô evalvttr y cuantificar el 
recurso eÕllco, y dl!tergi.Ü1ar el casto dcl cismo, con vista& a su uciliza
ciÔi1 e:n g_r.;m escala. Mâ.s eapecÍ:ficameo.te, los objel:ivos son: 

a) Ca1cu1ar 
a partir 
lado con 

l.i incen.sidad de1 viente en la cima de las cuc:hill.as 
de su valor en la llanura, que a su vez esta vincu
el valor registrable e.n las estaciones meceorrolÕ~i 

cas. 
b) Estic.i.<Lr el potencial eólico en 1as cuchillas. 

c) Preselcceionar los lug~re.$ adecuados para la iustalaciõn de 
aeroge.ner.a.dores. 

d) Evalu.r el lm.pacco y los crectos de swninist:rar a la red 
énergra eléctrica de origen eólico, teniendo en cuenta ~ 
ro, potenciG, tipo y emplaz.n:a.iento de los aarogene.radores . 

ES'I'RA'.l'EOlA PARA 1A EVAT,UACl-ml DBL BBCURSO 

Diversos piocedimiCJ1tos se han deaarrollado para el cálculo 
apro~irnruio del clim:l de vientos. Una ~isc~iôn general de lo& misti0s se 
puede euconcrar CQ DY~Y3D (1985) , Los métodos basados exclusivamente cn 
registros 11JetcorolÕgicos rutinarios, p. ej, Peterseu et al (1981) y 
Endlich cl al. (1982) presentan una buen.a correlac::iõn con ce.diciones de 
ca:n:po, en aqucllos casog donde el terreno cs de topografia suave . Bs~a 
limitaciô11 no pªrece tener íncidmicia en países como Dinamarca, pero si: 
la tieTie en ot:ros sitias. 

Es bien conocido que, en .zona.s de Lópograf1a compleja, se pue -
den registrar velocidades cedias &DUalcs superiores basta en un 50% a las 
:iiedi das en zonas l lanaa adyac_entes . Si recoYdamos que la potencia que se 
puede extra.er e.s p:::oporcioual al cubo de la velocidad, es râcil ver la 
importanda de la correcta estimaciÔn de la mis_ma <!ti cscas ~ouas. 

Cnien et al. (1980) y Neal (1981, 1982 y 1983) desarrollarou un 
método haS-ado cn eusayos cu lÚncl de viento• que. ap1icAron con fucito a 
zonas de uo m.âs de 10 - 12 ktt de diâ:netro. 

l..l. escracegia que se propone aplicar ea una cO'ClbinaciÕn de las 
y:,. rucnclonadas. PrúnerQClente, se elaboraran codelos matemáticos que, a 
partir de los datos llleteorolÕgicos existentes, generen un ca:upo de vieo
ros horllrio sobre u~ zona de 200 ltm por 200 lc.i, S~ resultados se tOJ.1& -
rfill COlllO detinicivos para aqucllos sítios de topografia s~ave. 

~ Para las zonas de topografia compleja, se construitãn modelos 
íisicoR a escala, que rep~e$entcn zi;,nas de 6 km de diámetro. Loe m.L;mos 
se é.nsayarãn en el túnel de viento del Instituto de Mecânica de los flu:i:
doi; e Iugenicrfa_ Ál!lbÍent:al <!e la Facultad de lng@ÍerÍa, mi.díéndo.,;e velo
cid~dee en divcr6iS pUI1cos de int3rés sobre el mod.elo, Eatas velocidades, 
exprcs~as cuw un porcent:aje de l.J velociàad inciden;te 1 dependen cic la 
~~ecc~on re!ativa de la 'IIIÍS111a al :nodelo, por lo que se puede construir 
à81.uua foncion k • v /v. , ; k (O,) sieodo o h direccíÔn de la 

velocidad incidente. 
-punto incidente 

A los resultados del modelo tllateuiático toiaados çomo condiciÓn 
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de írontera, se ic a.•wcia ahora e:. l.i {unci Ôn obteniéndosi: a.ar \111.U J· is te
ria de vclocid.'lJes en cada punlo de ioce_rés, 

Cou c.'llL>. se puede csli:n..lr l.l pounda quE una :náqui.na e.ada 1•1.i 
do gcnerar. si hubicsc es,ado ubicada en csc sitio. 

Como ac conoce la ~olcncia requerida por la red clÕcttieti Oà
cional p3Ta e! perÍodv, se puede simular la opcr.lciÕn conjunta d~ ia~ 
centrales térmicas, bidr~uliC3S y eólicas, utilizando progr~mas estanàa
rcs para e11o. 

SlJMARJO 

Se realiza una breve de.scripciÕn de ka situa~ÍÕn enereetic~ 
uruguaya, cn lo relativo à gencraciôn electrica. Se bace blncapiê la 
gran dépen~~~cia con las usinas hidrocléctricas y el riesgo que ello 
signífica . la eatratcgia propue.sta por la Facultad de tngenieria para 
la çotTecta eatí.maci~n dei recurso eÕlico Lamblên se describe, indicando 
las referencia.a utili.~adas, 

l) Cambilargiu, E111®1,_1e le. (1963) 1 "Primer llldpil isoriento del Urugu.:iy. 'fa 
bl.as y dlagr:ma del vi ento en 26 estacionesn Apartado dcl :Bolcún de 
la Facullad de Inaeni~Í.l y l1grimetl$ura Val. 111 NQ 11, Díc 1963. 

2) Barros, Vicente (1986), "t:;l racurso e<ilu:a cn Uruguay" . Proy<'cto 
PNUD/OMM/URU/S2/02l. Infor.itaciãn ~LeorolÕgica bá1;ica para cl a.,ro\le
cbamiento dê la energía solar y e_tilica, Oic 1986. 

J) Cbieu, lLC . , R.N. Mcronoy ilOd V.A. Sandborn (1980), "Sites for Wind
Pawer in.stallalious: physical modelling of tl\e vind fiel d ovei k.ahulaJ 
l:'oint:. Oahu, Hawai" . Papel' :Bl, prc~cnccd ~t t:he Tbird Symposium on 
W'in.d Eneny Syslems, Aug 2ó-29, 1980, Lyogby , Denm.nk. 

4) Ncal, D., Stcveuson , D,C, aqd Liod1ey, D. (1981), "A wi.n-d. 
bo-unduy l.ayer si:nulation of wind flow ovU" coq,lex terrain: 
o.f tetl.".lin and uu;idel cotu1truction". Boundary-Layer Meteorol.21 
271- 294. 

tunnel 
effecL 
(1981) 

5) Scal, D. (1982), "Full scale mea.surellll!Ol of the ~Ünd re~imc ond 
structure over a saddla and LhcLr correlation with vind twmel teses 
over a 1:-4000 scale 1l'l0del" .Soundary-Layer Metc.01."ol. 22 (1962) ,3:il-371 

6) Seal, D, (1983) 1 "Thc influence oi model $cale on a lõ'ind tunnel 
&i.irulalion of compl~ terra-ta". Jourual of wind enp.rui!erins and 
.lnduslrial Aerodynam:ics, 12(1983) 125-143, 

7) Endlich, B.., Ludwis.t',, l!htJmTalkar, e. and li&tOCjue, M. (1982), 
díagnost:ic moael for estimatilli ~inds 4t -pol~ntial slt.es for 
turbines". J App .... Me.te.oro!., 21, 1441-1454. 

8) Pctcrsen , f.,L,> Troen, l., lrandsen, S. and lledcga..rd, K. 
"Danisb wind atlai; íA racional Method of wind energy si ting". 
Labs. R-L-26. 

9) Druy411. L. (1985), 'V'ind cli.n.tte studies !or W'frs siti.ng" 
o! Clirnaco1o&Y, Vol. 5, 95-105 (1985), 
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Vcl. nv'.scg Ri.Vera (zona :10.rte) 
li Diagr;;irna: de velocidades horarias 
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MOACYR DUAR'IE ; - Que tipos de 1evmtllmC'lltQS d.e dados da vclocidad<! do 
vent.o estão sendo feitos no Uruguai? 

CARLOS LÕPEZ - Já existem ali;uns d:idos lev~Yd0$ por Ôrg~ milita
res, conforme índic.a o ma11a de vento desenvolvido. O tra.b.11ho foi teito 
com a .finalidade da avaliar o potencial eôlico dispCIÚvel par~ a geraç'iio 
de energia elêt\"ica em gr:mde escala, 
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l!NEBGI.A &ÕUCA COMO FONTE O."E~TICA 
EM PERSP!!CTlVA NO BRASll 

1>. Sadhu 
Departamento de Eng, Me.câníca 

IJF1U;S 

A eoersia cÕlicA ~ uca f011Lc rcnovâvel que tem um.:i grande 
caçao ero siste..na.G conectados na rcd~ elétrica e em regi~~ isoladas 
meio 1"1lral para boClbc~to d'igua e &e.ração de eletricidade, sendo 
1:sta i;egun4 aplicaç"iio cec no Brasil um significa.do soc.i.al bast.w.te 
tuado. 

apli
do 

que 
acew 

Ko sisceca isolado 3 CQ.ergia eÓli~ precisa de locais com ven
to~ intensos para desenvolver o potencial energético da rcgi'io e torná-la 
mais procissora l!O termo:: de viabilidade econômic.a. 

ruí milênios a energia eÕlica vc:n senrindo a l'lumanidarle com su1U 
diversas aplicações e:speciahtanta no bombeaento de água atrpes cie cata
veatos. A inccnsidade do vento nestes ~ocai~ não~ tão i~11orta~te qU#l'.l,to 
o u~o dos c ataventos = regi~ea oruie não e.ristL'lD oulr3$ ioatcs cnerg.éti -
e.is. 

Ap licaç:io na Rede 

Um.a turbiua de ~êdio porte pode ter u= rendimento de j0% çonsi
dc.r.mdo o rendirn®to de 80% do g.r.:irruior e o :rendimento mecânico de todo o 
sisto:u.a que fiça em torno de 83%, serã possfvel em loc.aia de velocidade 
~dí a .a.mal de 5 m/t;, prod,;tir 28 ll/rr: dur.mte todo o ano. com potência no 
ll:Ín31 do siatei;ia de 128 W/c. 

Atuahnente uma curbina OJQÕeroa ue médio porte custa em ~nio de 
U~$ 200/~ d.e ire~ de ~iraçãc. Portruito, o sistema do ele.trogerador eÕli
co cus1:arã OS$ 1,63 1.att pico e:n locais com lllil8 velocidade zdia anual 
de 5 ~/s. R ~te local uca usina eÕlica, alimentando a rede eletrica,cus 
t.:i l:S$ i.299/Kil. ti.to ai~üi.:a que co.a e$te inve.sti.cento. a jur~ anuili 
de 10% e Ufa vila Ütil estÍll:3.a.a eit 20 anos, o custo da e:uergia gerada va
ri:s d.i US$ 0 ,098/11:'Jh. A estic.iativa de preio da energia gerada varia de_ 

l<;:cal par,1 local (.kp.m.Cll!tldo da velocid., media .snual da região conforme e.! 
ta tta 1:ahela L 

SlSTF.~..AS ISOLADvS ____ ..;.:;;== 

No caso d.e siscec.u isolados 3 usina eôlica tet11 que funcionar 
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com um aiate.ca Je &rl:laZ4imSlllellto de energia elêLrica atravês dá h a t-eri&s e 
de um inveuot ® {1,1;1cio11ar om conJuuto com um gerador diesel, para os 
períodos de cal.oaria e bs.i.X3 inten&idade de vento. Portanto, o cu&to de 
uiu usina eólica para :i;istt!mas isolados 31llllentarã. Para o csso de ,ut." -
mas de açuroula.çâo Je energi;a por baterias BeTâ neces-,~rio armazenai- ener
gia durante o períoJo em qbe a encrgiá e produz-ida e não e1rti n11do consu 
mi.da para forneci-la duran~ o peri'.odo de cal:naris. illl geral o períQdo dê 
calmaria serã ::naís longo para locais onde a velocidade de vento é 111,1!.UOT. 

Em géral, considerándo três dias cousecutivos sem ventos em loc..a:is onde a 
velocidade ltÊ:dia é de 5 c/s, necessitaremos de 16 Kio(n ou 1344 Ah de capa
cíd;ade em baterias de 12 \1 para Uffi3 potência nm:iin.al de l KW. Isto ped(> 
WP ínvestit!l\.'ULO de i:s; L 165. C.0111 uma vida-Útil de 10 auos e juro& anoais 
de 10%, o custo anual sera de US$ 189,00 para UQa produc;® d(' 8670 x 
0,224 KWlt ou 1962 KYh. Ent'io o óll'JltlZCJ1a:neitto terã uiu custo de US$ 0,096/ 
KIJh. 

Em cáeo de utilização de invcniore& o preço da energia aum.:n1ta. 
Neste c~o um inversor cujo preço é de ~S$ 500/KU de potência nolll.inal e 
u:n.a vida Útil dé 20 4nos a j\lros ,mual.11 de 10%, o aUll:íCnt.o do cui.to ànual 
,~rá de U&$ 500 x 0,1175 ou de OS$ 58,75/KW o que levarã a uo au:nento do 
preto de enertia de TIS$ 0,0J/lClvh. Portanto, o preço de ~crg:i.a dH siste -
mas de energia eÕlica isolados sera de ITS$ (0,098 + 0,096 + 0,03) ou de 
0,224/Gn. 

Em loca1s onde a velocidade média anual e d.e 6 m/s o potlodo má 
timo sem vento COtlSider3do ê de 2 días consecutivo:f ~ a capacidade de ba-= 
teria serii de 1083 J\h.. Elll um local onc!e a vehx:idade niâdia anua1 é d<.' 
8, 8 -:JÚ&, co:no em Fern.mdo ~ Noronha ê consi áera.do al:11:azena.neuco para u:a 
dia de calras.ria e \!ma vida íitil de bateria! de S an.o& devido 8$ mais fre 
quente.e açÕP.s de c;arg;1. i.: descArga, nesses locais Lerecos necessid.idc d°'i 
apo:mas 800 AA de- cap;1.cldade de arm.azen3:llento das bateriB.l;l e sP..ndo a.si.im 
o preço de enugia por I.G.'b &êra conforme a tabela 1. 

Em algum.as regiÕC$ do paú. existem vcutos intensoB como no liLo 
rd Norte do iN, Fernmido de Noronha e Sul do pals couforme pode :1er vcri 
ficado na Iii;. l. Entretanto, cm. re,tiÕe:s re.mr;>tas oudc não exi-11te. rcdé' 
elétrica, a geraçio de eletricidade através de dicsol ê bastsnte cara,não 
ll<>tJCnte devido ao preço do cO'lllbustive1, -c;,.s també_m -pelo seu transporte e 
manutençio da usina. Em eai.011 e5peeificos, nestas rcgiÕe_s c:o;n alta veloci 
dade de vento, a e11ergi3 cÔlica podera ser eficaz. -

O local msis 3propriado para apliéaÇ'ão de um sistem., desse Lipo 
sera em Fern.mdo dé lioronba. Essa í.lba p0$i;ui velocid34e aedia anual de 
8,8 m./s e o preço de energia eletrica custa Vs~ 0,1017/KWh que seria por 
um CU$tO menor do que a ene1gia gerad-a por diei.el. 

uso ESPRc!nco 

Estação de Teleccn:iullic.sções 

Existem cm todo o 'Br~il 523 estaçÕes de telecomunicações em lo 
cili afast:Adoa dá rede elétrica, = algumas dessas regiões a e-o.ergia eôli 
ca pode ser utilizada como íonce energética. A iuaioria delas necessita do 
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forncci:ncnto de: als~ cectenas de vatta de potência e &ocence ei:i um pe -
queno número ddas a de:m:riida e ua faixa de killtl\Catts. 

Ao lo11go do li tora! e ec volt:a da l.agoa dos Pato& exiscem cente-
nas de .fariíis. A maioria deks está ern locais r&:i0tos, bem longe da re~ 
elit:rica. Atu:.lmenlc, geradorc.t a die!el e/ou bat~ri~ s-~ as _pr~ucipa:is 
fotite& de eneriia us~a& nesta.1> loc.il1dade~ "!:ª s1nal1zaç~ ~~e~~ po
ra as vila!!" que se form.am ao rêdor destes far.o~s. Um.:i turbina eol~ca seme
lhanteª usada para telecomunicaçÕes pod~ria ser t.ambéc utilí~ pa,a es
Ba rinalídade. Sendo os fãrÔili localizados ao longo do licoral, a energia 
~Õlica poderia ser mais eO".apetitíva devido a eristênr.ia de alto11 vent,os 
1to litoral. 

IIso da Eliergi.i F.Ótíca para 81llllbctellC1\tO de •ª 
A {orca oais utilizada no .Brasil, atualmente, de emprego de e:ncr 

~ia eólica é o bombea:nento d'ãgua par.l usv doa:éstic:o, para anlmaú e pa.ra 
irrigação. Existe-Ir. at"1almc-ntc 12 illdusuias que f.al,ric.1111 cataventos do ti
po multipãs para borcbea:neuto de água. A maioria deliw têrn 2. 7 '11 4iÕ.'11etro • 
l!las algun.i: clicg= a-té 6 n, diâmetro uundo bombas altet'l\atíva.s e podem lc -
vanlar água atê 100 ~ de profundidade. O preço destes cataventos e bastan 
tu b.úxo se forem e.amparados coe unidades semelhantes f:il>ri~ada.s em ou
tro~ PªÍses. N~ e:xísten: dados especifíeot1 $Obre o uúmero de unidades que 
foram colo~~ e:, todo o Bruil. A finna YEVRL, da Pa.rAÍ'.ba, LClll capacida
de de prQduc;"° 1le 4 u11ida4e por dia e Íníoona que jã vendeu mais de 20.000 
uniJ3'les llur:mte os ultit:los 20 a.nos. 

Estudo F:cot\Ôutlco do ç_~a.ven__J:2. 

Atrav~~ do estudo de dados de operação de cataventos lllD1cipas de 
3 típos de diâmetro ê feito i.:c estudo cor:iparani!o c_om bochas die_sel e o re
sulcsdo .iprcscntado ests na tabela II. ~este eBtudo o& dados de. bOtilbaamen
to de :ig1.1a pelas IIIOto-botnbas são eomparado-s de fonna que 1 litro de die- -
sei podezã bo111buar 123 litros de água um w:i recalque de 100 m. Estas 1DOto-
bomb.as sao de peqUL-na potêuci.a e o seu rccdknto assim cmoo dos motores a 
df.e~el ê baixo o qiw rest11tá eill 1.1t.1 baixo valor de bombeamento. As compara
çoes forlllll feitas oara bombear âgu.i ele 30 m_ de proiundldadc em locais com 
velo~idatlc mêdís :mual dé 3 tc/s e 4 m/s o que abrang,-e uma grande pa.rte das 
resj.oeir ruraía do Brasil. Como o preço doi; moinhos de "'Ulto de oaior diâoe 
tro ;; mais baixo se forE!lll COI&parado!l COlll os de diâmetro meno-r, e portBE1to-:
mais vantajoso instalar sistem.is do :m.l-Íor porle. CODO o juro anual é de 
10% será possivel ter o retorno do ínvestiocuto cm 7 anos para Lurbinas de 
2,7 11 dimi;etro eu: 1o-eal de 4 m/s de velocidade média attu.al, mas um lo~l 
onde a velocidade sej~ ds 3 m/s ~ haverá relorno do inve5lielCoto. SOIJIC1l
te ~ o jm:o for de 5% anua1 o retorno se darâ eia 25 anos . De out'l'a forma 
para moinhos de ~ento de 6,0 m diâmetro o investimento podcrã ser rccuper~ 
do etn somente 2, 75 anos e 10 a.uos para locais de vento de 4 m/s e 3 mls 
com ji..roa .inuais de 10%, que l>ai.Jram para 2,5 e 7 ,25 anos com um juro anual 
de 5%. 
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f:rn sera1. para irrigaçi,e, â nec.euârio i.mt grande. voluir.e. Je ásus. 
06 moiaho• de vento de multipÃ$ sao utilizados para irrigação quando o re
calque de asu.~ ê pequeno, alêm de. que, devido 35 baixas potências dos cata 
ventos ( "'1 np). 1tão un'l.ízado& para are.as límitad&. Por outro lado, a 
irri5nç~ ~or baa:i>a diesel i longamente. utílizada em vãrías partes do país . 
No RS, sOlCi!nlC para irrísaç.io, estã o sendo instalados caís de. 300.000 hp 
e:n :not:orei; diesel. Nestas reEfÕes. relativa.mente ao l)afs, existe. uma alta 
intensidade de veato. 

A energia eõlica poderia ser a proveitada para irriga'iio tãmbêm , 
uo caso da demanda de grandes volwuas de água. Atual.11:cntc, proJctoi; par a 
i"CTigaçio pQT mei o de energi a eÕlica, com apoio da ~tlJUP , elitão 1,endo rea
lizados pelo Grupo de Energia Eólica ~a UFRGS, sendo que as necessidades 
de bombeament o sio de e r ande potsn.cia. pod.e.riao ~er supridos por turbinas 
de maios porte , sup~riorcs ;10s limites de ta:ianllo dos moÍDilos de vento C1Ul 
tipãs. Turbinas Dart: i cuii Coram cons.ideradas para b-011:be=e.nto, pois o eixo 
permanece mai6 ~rõxi.mo do solo (ou bo:uba). Um.a turbina Oarciew. de 6 :n di â 
met-ro foi des-envolvida e estã e.a fiJllcionamroto nl11Ila pequen.i granja de har7 
t:jgr;;.nJei.r os há 2 anos . ,na pode bombl?ãJ.' 25 lt/s 3 5 e de recal -
que para UCl.l velocíd3de média de. vent o de 8 m./s. U:n ci;tudo costra que um 
inVe6LÍm1?nto de CZ$ 860.000 a 6% de jUTos antt~is , e~ uca turl>ina Darríeus 
êe 18 m diâ:nctro, instalada na regi30 d;:is ~rrozeiras do ru;, poderia se r 
econocicall:ente viãvel, Clll co:nparação com a Ü'rÍ&3Ç-'lD .'!.traves e.e booiha dü..
sei (o valor corresponde ao mês de j~eíro de 1987) . 

o u,;;o de~~ turbin3~ para outTas finalidades, c.otllO geração de 
cl~Ltic.idadc e/ou irrigaçÕo de outro$ produtos~ al~ do arroz, poderia tor 
n_a_r õ l.nvc~t.llilOnCO cais i.nteress311te. 

A aplíca~ão desce tipo de turbina para bomb~to da~ do 
mar. para e~~ de c.a:na:tÕes L pcues etc, no BN e ent outr.is regiões pod!_ 
ria ser U03 proposta Í.ncen11u;ante. 

CONCLUSÃO -----
O uso da ener~ia cólica poderia tet mui~ aplicaçÕee. no Rr asil , 

e!llDora nio e.rista alta intensidadl? do vento cm muitas partes do país. f 
necessmo que se tenha om grande levantacrento de dauos de vento, estudos 
regionais e locais da geografia, lopog:raCia <' a finalid::ide do uso da ener
giÕh Para regiÕe$ remotas e para uso específico cm cstaç'õcs de te1eco:nuni
c~çÕes e sina1i2nç;o nautíca, à anargía cÕlica pode &i!r uma impoTtante foo. 
te d~ energia alternativa. Em locai s de alla intensidade de vento. siste-:
rcas côllcoS' são eco110Jl!i cament e viiiveis cO!llo .si..tél4.lh l.-ncrgiicícos. 

O que mais interess a , em termos Je energia e.Õlic.a, no Brasil , ê 
b~c.amento e irrigaçio, -pois ê ,onde éla se torna L'l.'li$ viável. A baixa in
ten&idade dos ventos faz c.OIO que a enur_gi.l cólica não seja C1Uito eficaz 
pará geração de eletricidade. Entretanto, no meio n,ral, com ger adores apre 
priados. de pequenas potências, pode.ria ser de grande utilidade o._, vida aÕ 
cio-econf>mica. ?!lêi:tc c;iso, poderia fornecer energia elétrica para ilumína-=
çio (l'impadas fluores&-11tcs de lOW), -câdio, TV e serviço de celefonia TU -

ral. 
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L\BE1.A I 

O preço Ja energia produzida pelo sistema ilc energia eÕlii.:a 

i'e: 1 oclJ.ade média anu~ no local 8,8 
5 6 (F. de t.loronha) (e/&) 

Dc~sidade de potência nom.i.nal de 

= t:urbfna de cedio porte co:it 120 160 2b7 
tm:.a altura do eixo de 20 e 

(.Pu)lt=20 (~lm2> 

Den:..ic!Me ,fo potência u:édla 
106 - C''l 2) 

28 43 
-,, h=20 " lll 

Custo da tvrhina com um.a potê~cio 
nooin:i.l de 1 KW por US$ 200/m 1630 12.50 750 

(OS$) 
- -

.Preço da energia elétrica por lGlh. 0.098 0,062 0,02:; 
par~ alimentação da rede {US$/l{{if1) --
Preço de enersia elétrica porlCWn 
oaTa ~istettas isolados (OS$/K',,'h) 

0,224 0,162 0, 1017 

I' 
TABELA II 

Au.ilise econôcica sobre cataventos multip~s fabricados no Rra:.ii 
para bOlllbcamenco de água 

1 -------
Diâmetro (o} 2 , 7 3 ,5 6,0 

' ~re~o e~ mêdia por rotor, botllba 
i e torre de 14 m (CZ$) 

18. 300,00 2.7,000,0U 7'>.00U,UO 

Bcw:.bea.mento de âgua a 30 ~ de pro 
fundidade ce.dh , elll loca.is onde :; 

11.600 2L.{)00 96.000 

vcloc.iil~dc .nédia ~uual do vento 
é d~ 4 o/s e 3 Q/g (lt) 4.000 ~L500 35.000 

' ... -·---
: Consl.CDD equivalente de dici;~l. 
por raoto-bcncba~ para I.IT"l gasto de 8.SO 175& ]Q;?L 

1 ... t de dies-el para um bocnbea-
:meQLo de 12.300 lt. m, Jvrantl? 300 
dia:. por ano. em locai& de vcloci 7.93 622 2561 
dade de vento d<> 4 m/$ e 3 els Cit) 

Retorno du investimento em ~alaven 
to, soll:l.:ute com. economia Jc dlcscT, 7,0 4,5 2,75 
no lo~l de velociJad.e,neJia an-ual 
~e v~nto ec 4 u;./s e 3 m/s, a 10% dE - 35 10 

L- ~ro anual (anos) 

ldt.'1:l a 5Z de. juro :itlUal (anos) 6 3, 75 ., -
~,;) 

25 13,5 ·7 ,25 
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BRAS IL 
- 1SOVft.JTO ( m/s ) 

Figura l. M1tpa c_om as regiões mais ventosas do Brasil. 
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CLÃUI>IO C, RODRIGUES: - Embora haja uc grande pot«ndal hídrico, ha lo
cais fora do alcan~ da rede elétrica on~ i iutere,aante utilizar a eneT 

gia eÕlie&? 

DEBl p. SADHtl l - OAda uia tem ventos de alt4 intel.l.8ioada a pQn!-
val geru eletricidade atravis da eueraia eÕlie& a WI pnço compatrval c:011L 
ol.l-t:1'0S -aíat81DM convencionais . Como pQde-n observar, a CalifÕmi& jã as
ei pro,:h1zindo eletricidade_ a um p-reço de U,$0.07 /lwb . O ,uceno duta pro 
jeto deve-se ao apoio govunaienta-1, Na Diuamrca u iudiiatriu de aaro~ 
radOl:"E!-li con.1eauiram dc,envolver, ar~" ao cpo~ do govel:llo, que st.1bu. 
díou 301 dos inve11cicento1 ea turbinu eÕlicu para uao individual. Ã 
energia excedente gerada por tais 1i1temu é cor.:iprada pela concenionãria. 

- Ma CalifÕmia, existe um.a lei govemam&ntal, qua 
perm te u::i ahatimeuLO uo icposco de renda aibre o investimento em fonus 
energêticaa alte::nativas, Este tipo de apoio do governo ajuda a desenvol
ver a iru!Üutria de aerogeradores que, atwi1meute, mesmo &etn ter o apoio 
do govemo estâ crescendo e 1Jendo utiliza.da. em todos os pnaea do =do , 
Por1:an1:01 no Brasil é nece111ãrio que haja u:na polÍtica no sentido de euti 
m.ula~ a apli~çio de ene;r3Íá eÕlic« em g-.:ande escala, ond~ exí.ste-c ventos 

favoráveis . 
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Str.1AIUO 

APLICAÇÃO DE EXEltGIA EÕLICA PA.llA IRRICAçlo NO BRASIL 

Gil.nei C, Ocâcia e D. Sadhu 
Departamento de Eng. Mecânica 

UFRGS 

No estado do kS a irrigação é vital para a cultura do arroz con
ta.ado atual.ml!ntJi com uoa ca~idáfie insub.d:1 de mais de )00 .000 hp em m.o
rores diesel, co11sw1:i.I1do ma.is que um dia de iu:portação de petxÕleo do 
paí.s. Ya regíi.o das lavouras hã uca densidade média de energia eéilica dd 
176 'w/~ durante o verão, pe'rÍodo em que a irrigaçio e requer-ida. Como 
parte de uma investigação visando o uso de energia eólica para economia de 
diese l na irrigação, foi te.,tada uma turbina Darrieus de 2 pás, de 6 m de 
diâmetro, com duas bombas centrifugas de diferentes capaeí.dade1, e foi ob
tido um pico de eficiência total de 16%. U:n.a turbina d.e 18 m de diâmetro 
foi construída pltl"a acionar uma bocba axial, com a qual pode ser obtida 
uma efid~cia tota-l caior q~ çoo bol&ba centrfíuga. A viabilidade econâci 
ca de cada .slstecia para irrigação reside no efeito sobre o consumo de c.om
bu1:1tfve1 e. 110.s cuscos de 111&1utençâo e depreciação de sistemas diesel. ll:n.a 
esciclativa razoãvel sugere quc a cm:bina Darrieu8 de 16 m, para ser cow.pe
titiva, com um.a cxpeccativa de vi~ de 40 anos, deve ter um C\lBto DICllOr do 
que US$ 62,000. 

DlTRODU~ 

A alta produtividade do arroz llO RS, com u.na media de ciaia de 
4 ton/ ha., se deve iundaI:le.nt&bl:ie.nte a seu sieteoa dl1 irrigação. 30% das lr 
vouras sio it'Tigadas por :i;ravidade. 54% -usando motores diesel e as outras 
16% por bacb.u acioruidaa por 'CIOtores elétricos. O custo para a,cpliar a re
de elit1;icaua& âreas de cultivo de arroz e proibicivo, pois aio regiões 
da baixa densidade demográfica oude 11ão existem indiistria.s • .Ugumas dé~ -
das atrú. quán.do o Õleo era barato e abundanu, iwito& fazendeiro& era:! 
m0tivados a inst&lar sistecas ciese l em SOM ireaa, levando a uma sit~çao 
atual onde o custo de cOJtbustivel at.iflge 25% do custo total da produção do 
arroz. 

coco o BTasil ê U!II país iu:portatlor de petróleo, fontes a1t~rnati 

vas õe energia para substituir motores diesel para iuig~ são Ullla necea 
.sidade urgente. A exi.stincia ua régiio de n~osos cacaventoa americanos
tipo 111Ultipãs sugere uma pouibilidadê de energia eólica. J'orâm.. esus uni 
d-ades são usadas principa1mcante para suprimento de água para residências :
são de pequena capacidade, muito menor qua a r equerida por lavouras de ar
roz, quê demandBl?I uma média supe.rior a 300 m3 /na por dia, de ãFJa, dcpen -
dendo do grau de infilnação dQ terreno, Muitos exp-erúnentos te:n sido rea
lizados om vários t>aÍses para o uso de turbina, e(Ílicas de capaodade wi_ -
dia (ate 50 lcw) na irrigação, :naa o arro& no iS pode ser ~elhor atendido 
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poT unidades r.laiur:s• e il turbina Darricu .. pede i;cr l.ll!l.J bo.1 opt;ae. 'lo 
pcrivdo de itribaçao, u~·sistemas crabalham pratic;u:ience 24 hor~ por 
dia dur4IDtO três n:ese&, e, tendo em vista a natureza intermit~nto do 
vento hÚ necessidade .:e si!ilcm.tS "Scandby" para o bou:be:ur.ento que podem 
ser a~i011.idos por motores diesel existentes. A independência to~al do 
oleo co:nuu.. .. úvel pode ser obtid3" a~ravés do armazcna~ento de água, ou 
elétrico através de baterias, coe uc invesliu:.eoco extTa de capital. A 
vi.ibilídadc ecOllÔarica de cada sisteoa dc~-nde do valor da terra orup~<l~ 
para ~.r.nazenBtr.illltO de água eco cusco do sistelt.!l de arcaieuaii;ento eletri 
co qu:mdo co::aparad:o com os ci~stos de operaç~ e ccn::>usrfvel de sifi~emas 
aciOJlados a diesel. 

A reeião de ~lôDtio do arroz se loca1iza na parle sul do RS, 
onde o terreno é ccla~iv~re plauo, coa dis~ret~ oadulaçõcs. Ouran:e 
0 pcriodo de outubro a fevel'.eíro ha p0u1.:a chuva, m...s como a lemperatun, 
do verão ravorecc o cresci.cento do arroz. é nesta epoc.a que ele e culti
vado. ~ necessãrio o p~ovimento de uma qlUl.lltidade de ãgua suficiente va
ra sustentar o desenvol1icento da planta. Tsto é feito por irrigaçio , 
usdlldO a ã&11a dispooivel em lagos, barr~6ens. canais, ríoa e fontes de 
ãi;u.a subte=âneas. 

Botibas i.âo reqveridas quando a â1,>UA deve ser Levada a uc n1ve.l 
supPrior ã fonlc, não somente de poços, mas tai:ubém de fontes superficiais 
coir des=argas eui capais abertos ou tubos. Ka ;ig. L, tetJOs um Cl3pa onJe 
SB reI;iocs produtoras de arroz foram divididas c:u 10 zonas de acordo coro 
a potência inst.a1ada em bol:llbas diesel, que~ proporcional a produção . O 
cultivo de arToz e concentrado pri.ncipalcentc no Sul e 110 Ocslc dv esta
clo, e O$ ~istemas de bombas instalados variai:: conforme a área de cerra. 
nível da ãsua e zapacidade ac investimento do planta.dor. A tai>P.la 1 ~os: 
tra a distribuiçao de omr.bas instalada.. c:i::. te ru.o:; de potência e :.1 tura. 
75% dos r,ec!lques de ã&Wt são t:11roorcs que S o, c a <.ua~c toLalido.:ie tlos 
~estantcis uao ul!ra-paasa 18c. De .oodo geral, o qll1' ê requerido da botw:i 
e uma ~r.indc vauio P3Tª Utlla pequena altura, eu:prc~!ll.ldo alta veloeid3lle e 
uc peq1Jent., torquc e àqui cllil<! a possibilidade de conex:io entre 3 bor:ma 
e a tur~iua através de 1l1:iil relação fixa e n.ào cruLLo brande de eu6reo~n 
Lo. -

. ~ ~or.Tl.lli:.<lnto i;c encontra al t.uras <le bo!llbe.1T.ll!ntco llli!Uores na rc-
i;.i.ao Sul do qL--e na QP.ste, como é mostrado na tabe1a 2. No sul, pcrtô de 
90 das bou:.oas opeT:sc coe \iC3 altu.ra inferior a d m, 11".as no Oeste menoi. 
do_qu~ SOZ dos recalques estão neste li:nite. Isto se .1eve a que uo Sul, 
alem oas caraccer1stic35 do terreno, 3 principal fonte e a La~oa ~rim, 
A demanda média de potêuda está em t orno de 1 bp/na. 

POIE~ClAL F.ÕLJ.CO 

Os ~.~os disponiveis 1>ara. estudo do potencial eolic.o do c_stado 
vêri de . estaçoes meteo.-olÕgic8.ll da Secretaria da Agricultura. do Departa 
~-to de Portos, iü.os e C~is e do Ministério J;:i. Aeronáucie3. Cm grande 
~iu:ncro ~ de cstaç~s utiliz_ac ane:nÕ:netTo do lipc -placa E. forncc1..'1U dados 
~stanlan~.os da velocidade e aa direção co vento lidos três ve~es ao 
..... a. Pouc~s estar - di - d • d - - · • f · ~QC~ &poe ~ ragL&tra ores. A& eslaçocs da Acron-0ut1ca 
On\ecec ~dos de l1ora e:n hora, alguoa.s 24 ha/dia outras l& bs/dia. 

Co~ oa.~~ ncstus d3daa foi tra~ado um mapa de potencial cólico 
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do c:;caJo onde s.i percebe que. coincidentemence, os lugare.'\ oudl! us v..,n -
tos são maís ir ' enaos, $ão tambrux: •o& de m.tior produção de arcoz. 

Na f1.:;. 2. temos 3 velocidade media ~.'lal de vento no &:,, e P!_ 
ra u:n grupQ de reg.iÕes ande a velocidade media e ~ior do i:iue 4 JL/s. 

BOMBE~Nl"O m: ÃGOA POR TIJlUIIlv\ ilAR:lliF.l!S 

O des(.>QVOlVÍ!JIS1llO c:le turbinru. O.irrieus -foi relo:nado nil ultima 
decada coe o desenvol'l/1.lJJcoto de t:ruitas vnidades, dL diferentes capacida -
des, em diversos paísca. . A DAF, do Canad~, produz turbinas Dardeus co:ner 
cialcentc e o labora.tôrio SA!il>LA, doi. ElíA, desenvolve\. uniJ;ides de atê 
100 K'.. que ~stio trabalhando em diversos lugares nos EL"A. 

A curblna l)arriew. te:11 vantagem, inere.ncea sobre o tipo h~li=, 
por exe;u;,lo, iodependênc.ia da direção do vento. fac.ilidaJe de operaçau a 
veloci<l.we. c.oru.L.ance, alta, (que torna o sl1,te111,3 .urativo p.irôl t,ei-a.ção de 
eletricidade a Ireq~incia. const.JQte para ser iuter1ieado a rede) a eixo 
prÕxico ao solo (que torna o si»t~-ca atrativo para aciona.'lletllo de uombas). 
Alguns trabalhos, particulano.mtc o de Shankar, iu.dica:n que a turbina Dar 
ricus não pode ser diretamente acoplada a bomba cent\'Ítu~a devido ao alt-;;
torque de partida requerido pela bon:b3. !Ato fa% com que seja nccessirio 
um 1,µ"ande rotor Savmüus para partida, ou u:n motor elétrico, ou uma eo
breagcm centrífuga que é acionada quan<lo o rot:or atinge a rotaçãt> on<le é 
desenvolvido o torque nccessirío. Esla ~lti.na solu~3o e a prefcrrvel, 

Co..o na :naiol'ia dos locais."º RS, os levantes para 
de lavoU1:a:; de arroz são de poucos :na~os, Lc:wos mna silua~ão 
para, co~ UI& acranjo sicplcs, utiJízanDOs siscem.1.S com turbinas 
3cianando bombas d.e recalque. O Grupo de guergia Eolica dà ~YRCS 
ve um t:raballto nesse sentido, onde os rotores Uarneu.'i usa:n 
rilippini ~ra a paTtida. 

irrieaçio 
favorável 
Darricui; 
dese:ivol 
rotores 

~ôl primeira fase do projeto foi CQnfftru.fda uma tarbina de 6 m 
de dí~metro, ~ue Iol iostalàda na f.staçâo ~xpcti~ental da Agronoll:Í.3 da 
UFRCS, ~ .53 km de Porto Alere.. ApÕ1, l ono de te:;Lcs, este sistema foi 
tràllsferido para ser utilizado na irritação de horti~ranje1ros nut::li'.l pc -
quena propriedade a 135 km de Pa:rto Alegre, na ga 101 (fis, 3) . 

MElO!JOLOGll 

O sisteca testado teo as seguintes espe.c.ificaçÕ~: 

Dlâactro do rotor 
,\ltura do retor 
Corda da pa 
Secção de pa. 
Velocidad~ no:minal 

Rotores Vilippini 

Superior; Diâm..:tro 
Altura 

6,0 m 
6,0 m 
o . 25 m 
fü\CA U012 
8 m/s 

l,ó li 

] ,2 1iJ 

Solidez 
Ã.Iea varrida 
Núm.aro de pãs 
Ve.1. de <!:lltrada 
Ve.l. de i.al'.da 

Inrer-iores (2) : 

0,18 
23,7 

2 
4 m/s 

]6 m/s 

Diâmetro 
Altura 

1,2m 
1,.5:n 

Cada pâ no formato Troposkien, !oi construída sobre uca estrutu 
ra de barras qu.,.drad.a.ii dê aço, com costelas de fíbra de vidro. O espaçÕ 
Ciltrc as costelas foi preenchido C?-om poliureuno expandido ê a -pâ de 
secçiio NAC.~ 0012, foi revestida com fibra de vidro. A coluna central e de 

32 

tubo de aço, Scll.edule 40, de 127 c:11 de diimetro ~erno •• ~a& _partes •UJI!:. 
rior e inferior da coluna forom colocados, atraves de un.1.AO flanseua$, 
extcni;Ões do eiiw.oode eatao coloca~o& o~ rolai:iien~os . ~a pArte supeTior 
e colocado o es ta~nto:, N.1 parte_ ~enoT ~ que e i;uport~(l por uma to_! 
re e~ treliça, esta a sa.id~ de. potencLa. 

A trais:cú.ssão compreende u:n pu de eng:renai;,eui;, uma eelbreagem 
de aurOlllÔvcl e wJ:.a etaps por.cor!eia. V permitindo um.:i relatã~ total d~ 
l!.UôreuWl)eUtO C0'1l1 llillil mulcLpl1caçao de 13,6 a 22 v~zes a veloc.ids.dú do e!_ 
xo ,la curbina. Foram colo~das duas bombas cent-r1.Iugas uma MoncgOl:ICr)' 
~10 e Uw.l Jacl.lzzi l DB l 1/2 de maior capacidade fixadas e. uma t:orre da 
turbina, com tutu:la;çao du sucção de l it;" e uma. linha ~ de dascar : 
ga. o cJ)111Pri.t:>ent:o equívalente. de tubulaçao, consi.derando vaJvulae de pe 
e de gaveta, ace.ssôrios e instrucentos totaliza 100 m. As bomba.e foram 
acuadas separadamente e simultánea.:lCnte. 

O torque requerido para a parcida foi ei.tim:ido da aniil.ii.e aero 
ciiuâmica da t11rbina e da resist~cia do sistema de bombeamento. -

Fora:n usados am IluxÕmetro e um cacômetro do tipo .11ul.ogi.co 
com um gerador de pulsos. As leí curas foram feí tas sí.multanc_amcnte com 
a da velocidade do vento, a 10 m de altura, e coloc:adas em um registra -
dor multic.snal, enpi.anto a altura de bocbea111ento era lidá 1,eeuadamente 
dOS' éados de preuao de entrada e saÍd.l das bocbas. A vuiaçao da altura 
de recalque foi feita com a mudança do nível de descarga. 

illiS IJL !ADO !>OS '[ESTES 

O sistt!m.l entra em opcrai;ão c.Qm ventos de 4 m/s, atu.vés do 
torttue fornecido pel~ rotores Filippini, acionando apenas a bad>.a menor, 
pois para acionar as: duas bocbas sil:lUltanea:nente são rngídos ventos de 
1113is de 5 ;11/s, com o uso da embreatcm para partida. Nas flgs. 4 e 5 te-
11)()S os resultado1, e111 collll)ar3ção cOtJ as curvas teóricas de tor~uc x ~me 
Cp x TSll, Como estava previsto, o torque absorvido por u.:n.s única bomba, 
a l];,Cdida que aumeata a velocidade QO vento e, consequênremente, a rota -
tão J:i turbioa. fazendo com que seja o.ecessãrío a atuação d.e uma bomba 
c:e.not:, d.e caior capacidade, ou cai para le 1 o com a -p:ri1::~ira. O rendii:Euto 
da turbina atingiu um pico em torno da .301 quando a turbina estava nuca 
fa.iJa de 120 a 150 com ama velocidade de vento õ.e 8 a 10 m/s, corres-pan
Je~do a uc rendimento total de 14% quando considerado o levante de água. 
Um r~gistro típico do teste aponta u:n fluxo de 4 i /e, a uma altura =o
mêtrica de lSin. co1:1 uma velocidade de vento ~ 8 m./s. 

A velocidade ~ p,n,ni.tida a turbina foi ele 200 rpm. Veloci 
dades maiores p-0dcm ser ptrmitidas C°'1I uma maior p-rê-teuaão nos cabos~ 
.-s taicento. 

~ Para a obtenção õ.e dados de c:alllPD, numa situação real de atua-
çao na i rr.i.gação, 3 turbina foi. transícri4 para a pro_prie.d::ule anterior 
men!;c citada. Um qv.in to da jrea de 25 bA ê usada para arroz, e.ora a irri= 
gaçao Ilendo feita co"Cl a tomada de igua de W1I csn.a1 q\lé tem ligação com 
~ lagoa prÕlLima. NoTID31.mente, o fluxo de ãsua ê do canal para a lagoa , 
~ no período de estiagem acontece uca i.uver-.iio e o n:i'.vt!l do e.anal serã 
d.ic_o pela l~i;oa. F.ste canal tem. no ponto de tocada de água, \.1121 desn{ 
vcl eo relaçao ao terrcuo que varia de 1 a 3 m. Para pêrmÍ.tir a 
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diatribuiçio CJII ClWSl abe.rto, por gravidade, e ucce~;i;~ria \~ a:;c-ura efe
tiva de 1>-ombesmento de 3 a S m. A bomba MontgomeyY foi , ~b~t1tui.da por 
w;i.1 bomba Mernak CB-100, de maior capacidade. de 100 = de boc_s1 de &uc -
~ii,;,. Thl;a dcscarg~ de !5 1/s tem sido obtida pa~a.!en~os de 8 m/a e Ut:13 

3 1tura de recalque de~ m, repre&entaado w:.a cficicilcia total de 16,6%. 

?ara ter Ulll ô~ rendilllento, a turbina nece.saita de um TSR con;: 
t:mte que faz com que seja nec~sária a exist~nc~a de bombas trahalhand-0 
ei:i pa;a1e1a de acordo <:OJJ. uma apropriada cOlllbinaçao. 

DESF:NVOLVI.MENrO DA TIIRlHNA DARR.TEUS DR 18 m 

Esta turbina foí construída com a técnica. do módclo de 6 m, COtU 

as u.guintes especificações : 

~tro do rotor 
Corda do a.e.rofÕlio 
Sec~.® da pi 
Área v;u-;dda 
Vel. de saída 

Partida: motor elétrico 

18,0 m Altura do rotor 
0,27 m Número de pis 
NACA 0012 Solide! 
216 riJ. Vel. de partida 
ló m/s Vel, merlia. 

18,0 m 
2 

O, JS 
4 m/s 
a m/s 

Cada pá e coltpo:sla por 4 ~egmentoa, doii; arcos circularu. no 
ceutro e dois retos nas extre.midad~s, aproximando o formato Tropos~1en. 

~s~ turbina, acionará:~ at.r-avé:s de- uma apropd3da multipllca.ção 
de velocidades, uma bomba axial Mernak BA 300. 

Esta instalQÇaô {fjg.6) ainda nio pode ser te!ta~, pois uoà ~ã 
foi dani!iCélda ~or uso indevido do sistcoa voT p~soa nao ligada ao pr~J~ 
to. Bstc sistema seri reparado e colocado cm funcionamento numa arrozeira. 
A capacidade prevista e de 350 i/s para uma altura de 6 m. 

ESTUDO tCC:i'l"Õ~U.CO DO SISTEMA DE BNER.GlA EÕLICA 

A avali4~io do sistema diei;él não inclui o trabalho de oper~o. 
que ê considerado o mealllo para Lodos os sist~ ª!t~rnãtivos. Efeitos de 
i?tlaçào e cu~tos associados com as bombas sao Olll1tidos pela mesma r~ -
zao. 

Custo de combustível por ano 

28.0BO lit.roi. de oleo diesel a US$ 0,38/t 
36'J li troa de Õlco lul>Ti ficante a 1..'S$ 1, 43/ 1. 
annazenaccnto e transporte 

TOTAL 

Cttsto do equip;'JJllellto por ano: 

Geralmente sem inflaçio~ 

e = e • f 

US$ 

10. 670 
5!)6 
400 

ll.'&25 

(1) 

oodé e ;; lllWl constante e f e um. !ator anual de custo, relacionado COltl a 
t;u:a (i ) de juro ~il. e reduzido o V3lor para: 

34 

f: í(l T i)n . / c(l + i)n - l (2} 

lJlll motor diesel de 70 hp custa US$ 4 . 700 e requer UJ:33 refonn.a 
bi-:mual e u;:n J:ui..to de OS$ 1.400. Seu v:alor ruidua1 vai a ~ero em 6 anos. 
As~i.m, de (1) e (2): 

(3) 

o c\illtO tot:a1 para propÔaitos de 1!omparação é: 

S • 11.625 't e
1 

( l.) 

A condição lúcite para su~stituiçâo do sistema diesel, por WIUl 
rurbin.a L'<Íl! ca, eo te=s de capitaJ CO:Jl CUS.to Tl, e é_ú.lilo de revil.ao 
anual de R e: 

Cor.i um CURtO 3Ilual de oanulenção preventiv.ll R do tS$ 500 e w.an 
do ai. eq~~Ões (3), (4) e (5), o ~a.lor lic:i.te do C\lsto da turbi.na T P. cal 
culado paro diferentes Vàlorcs de taxa ée juro i t:. de vida da turbina n e 
plot3dos na fig. 7. P3ra estas curvas ê aasumido que a curbin~ de 18 :n. de 
d.üi.metto produz, er. médí a, 14 !<l,I, num local COt:I dc.ru.idade de eot-r,ia 
176 "tf/m'l., àLuando cOm rcndúc.ento de 50% <la bOll:ba e 7~% d,i rerldltncn.Lo mecÂ 
nico, resultando um fluxo ele â~ de 88 1/ s pa-ra ui::ã altura de 6 Ili. Qua -= 
tro dcõliL'S Lurbinas são necessâriati para substituir o sistema dÍP.sel. 

Da fig. 7, é visto que ptira u.ma vida útil de 20 a.nos e taxas de 
juro d~ 6,8 e 10%, a substituição pode ser economica:uente viâvcl Stc o cus 
to de cada turbina é menor que US% 36.000, 31.000 e 27.000 respeclivBitlen~ 
te. Cout uma vida de 30 mos os custos correspondences são de US,$ 43.250 , 
36.500 e 30. 000, mo3trando as vant.:,.gen.s do projeto p~r~ serviço de longa 
vida. Co:uo um caso extl'c_mo, uma turbina para 40 anos, par4 um juro de 
2%, pode coatar atê US% 85.000. 

DTESH CO.MJH~AOO COM '1 UB.BINJ. &ÕL1CA 

Se a aus~ncia de at'm.1Ze~to tacilira, isi;o geralmente, nao 
Í! pTiit;icavel para irrigação através de energia eôlic.i. lloi feito um estu
do alternativo ei:: que uc sistema com uca ünica turbina cólica e usado cm 
çuujwito CO!]j u:o.s unidade de bOlllba e diesel para efeitos "conÔmico1, em. 
si.steu:.aa diesel. 

_ U;n eatl,ldo das car:icterlstic_as de vento da ,egiiio sugere que é 
possLvel q1.1e wi:s. turbina de capacid.lde de 55 la. possa atu.:i.r a 25X do tem
po no período d:e irrigação. Se o diesel fica de:sJigado cnquanlo a curbina 
~ua, temotr uma economia imediata de 25% de combustível, Óleo lubrif-ie,sn
te _ e Cl,l$to de arn~azcna.n:ento, represc.ntãndo uma economia anual de 25% de 
US$ ll.625 que e ela US$ 2.906. 

Os fat"<>res I 
1 

e _r
2 

na eq. (3) s-ão taI:ibêm u:odific.ados devido 

vida n , na eq. (2) podem se.r increaentados. 

( 6} 
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A econocú;a .inual nos c\llilos do equipamento, e.Iltào: 

(7) 

e a economia anual total e: 

s2 ~ 2.906 + e
3 (8) 

A eq. (>) agora fornece: 

(9) 

I~-m.:mdo o custo :mual de inspc:çio da turbina çqmQ US$ 12S, 3 

eg. (9), pode ser usada por tributação do custo T
2 

de turbina na co-.ubina 
(® diesel-turbina para vari_acia.i. taxa.a de jUTos e de vida útil. Os reauT 
t~os são apresentados pelo cODjunto inferior de curvai. na fig . (7).eoiií 

· Ulll.a vida de 20 anos, para uma t:áX.3 de 6%, o custo da turbina deve ser in 
ferior a US$ 34.500. e, para 2% de juro, pode custar atÊ tS$ 49 .600. Em 
tt!rcos prillcos a turbirn1 pode atuar apcn~ 25% do tempo e sua vida pode 
ser inCTementada para 40 anos, elevando o pos~rvel cueto iniciai para 
us~ 46.000, para 6% de juros, e ~ara uS$ 83.078, para 2%. 

Afora o período de irrig.iç.ão, que é de 90 dias,~ turbina po
de gerar eletricidade nos outros nove meses do 1 a:no, de 1t.arço a uavecbro . 
Com. a velocidade l!Édia de 4,6 IL/a. com uoa potencia de 145 Til/ró/.. Uoa t ur 
bina de 18 e de diâmetro pode produzir, e~ media, 70.080 k.'h de energia-:
Conaiderando o preço da enersia a ~S$ 0.07 por kwh, o v~Ior dest3 e1:1e-r
gia scri ~~ 4.905. ~sta renda extra sendo inclu{da na eq. (9), adicion.1 
da sobre s2 , resulta num valor Tl da tvrbina: -

+ (10) 

Para juros de 6%, e 20 ano~ de vidà, a turbina poderia cus -
t41' ate t'S$ 91.000,00. 

CONCLUSÃO 

A ap1ieaç~ de turbinas eÕlieas, em áreas de i:cTigação de ar
roz, no RS , ê vi~vel se. o custo da turbin.1 insuilada nio for t:il.lÍ.to gr~ 
de. Isto e p.o:ssível através Je políticas govcrna:m...'Uta.is atraw.vai.. com_ 
subsídios e/ou b:úx.u: t-ax:LS de juros, justiiicâvcis, umã. vez que làÍ.b 

siste;u.is permitiriaQ uica re<lu~ao no cousulllO de dieõel, que é imporlado e 
alt3Cellte subsidiado , no pais. Slstc.n:.as siu.llart!s podem ter .aplicação no 
Nor~este do Brasil. por exe:nplo , para c riaçao de ca:narão que é féila com 
bombeamento de igua do mar e de rios para Oi. t-ilnques. O potMc.ial eóli
co naquela área é semelhante ao do Rio Grande do SUl e, também, Ullla pe -
qucna altura dê bo~QatilClltO é requerida. Com incent:i~os apropriados, a 
utilização de sistccas de bombca111Çnlo e geração de energia c1êtri~a 
atravês de energia éÔlic.a pode encontrar um. significativo n~"mCro de .apli 
caçoes nas ãzeas rural e litorânea do Brasil . -
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TABR.LA t 

PERCENTAGEM 'J:OlAL POR ZONA CQtfFORME. RECALQUf. 

.MUNI c!'Pl O ZONA 
IJ. TU:AA ( lll) 

N9 àté 1 2.,1 ,,. l 6,1 8, 1 10, l 14,1 il.Cima 

2, O i 4,0 6.0 8,0 10,0 14,0 18, 0 de 18,,0 

S. V. do PALMAR 10 11.5 35,2 21,2 26 .J 4 ,5 l.J - -
LIRUGUA IANA 9 1,0 11,5 20,0 18,0 18,5 L9 , l 9,3 2 ,6 

ITAQUT 7 1 0,4 9,5 26,S 24,9 18, B 17,0 2~7 1 , 2 

AJ.E~'JTI > ! 0,6 10,9 15,3 19,1 13,3 .. 20 , e 12, l 7,9 

-
SÃO BORJ1\ 4 ~ 2 4 

' 
13,7 17,9 22 ,{) 16,0 20,8 4, I, 2 , 9 

ARROIO CRl1NDF. 3 7,3 30 ,9 1 30 ,9 ' 23, 7 
1 

6,2 L,O - -
CACEOt:l 2 2 . '.3 19, 8 18,6 :30 . l 23.2 1 5,8 - -

1 

.JAGUAR.AO 2 7,9 42.1 21.0 13.l 7 .9 6,6 1.J -
~10STARI)A$ 2 27,7 47,0 19.2 &.o - - - -

OSÕRTO 2 25,0 44,6 19,7 10. 7 1 - - - -
RLO CRANDP. 2. 19.6 47;L 2.3 . 5 .) • 'l j,9 - - -

~ltDl A OOS .RF.S'rAN 
TIIS l 18 D 36. J 28.5 8.8 5,1 3 3 - -

-l t-eDIA np.ha 1 
-

TABELA II 

DISTRIBUIÇÃO DO RECALQUE DA :SOMBA COM O Dl.ÃMEIRO DA TUBULAÇÃO E 

PO~NCIA DO MOTOR DIESEL INSTALADO 

ALTUM ATE: 2,l 4,1 6,1 8,1 10,1 14,l 
(m) 2., o 4,0 6,0 8,0 10 , 0 14,0 18,0 

% de BOMBAS -8,0 23,0 24,5 19,5 11, l 9 ,5 3 ,0 

-1 
l1p ,ha · 

-
1.0 

1,065 

1,073 

1,14 

l, 10 

0,87 

0,93 

l,18 

i O 67 

0,78 

0,81 

o, ·92 

f 0,515 

acima. 
de 18,0 

1,4 

POTENCIA A'rn 11-25 26-50 51-75 76-100 101-150 151-160 ACIMA 
(hp) i1.0 DE 181 

% DO TOTAL 2,0 13,8 17,3 
(hl)) 

17 , 3 19 ,1 20,5 9 , 4 0,6 

DESCARGA A'rn 151 201 251 326 451 601 ACIMA 
TUBO DIA. 150 200 250 325 450 600 800 DE 800 

(llllll) 

% DE 80:MBAS 10 ,2 31,2 20,2 15 ,0 15, l 7,2 1,8 0,1 



STA- CATARlNA (BRASIL) 

l:IO 

LE.CI TOUL M<lTOR HP 

IN E•cw REl.1:)11 

• 19 OIIEJt •~,0:00 

IP • ••.••• - •o, 
~ ' 51,'HI - l~,~ 

~ " :,,_.• ,~~Ul - 30, 000 

lil • 21,t1t11 _t!l,DOO. 

~ $ .... ., .... _ ... -0,000 

mm • "•'º-"·~ 
e :1 ••,•911 _ ,o, 
~ l ...... _ ,, 
D 4, ... _ o 

~ig. l - Zonru; ãc irrigação de arroz e ~apa da potência do vento no estado 
do RS 
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V,t :n/s 1 

~a f 
5,4 _ 

S,2 

5,0 

4,8 

4,6 

4,4 

4,Z 

4,0 

l,8 

3,6 

3,4 
.J F M A M .J J 

- - ------- 4,93 
médio COM V> 4 m /s 
oscllociio móxima78°/o 

~ _ _ - - - - - 4,02 
,nedio 9arol 

osclloçóa móxfma 76 º/o 

A S O N O 

mt'dia s ano, 

Fig. 2 - Variações das médias meru;;aiG ao longo do ano 

(média de 6 anos - 1975/80) 

~ig. 3 - Irrln~ .. ::~ por turb=· a de D · 'il. · · 6 omr...,, vento arrieus-t Lpp1n~ de ~, nw:ia 
granja a 134 Km de Porto A!esre/RS (BR-101 Xm 72) 
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40 • IX P.IIIMENTO ' COII DUAS aoNBAS EM .. AR&LELO 

t ~- PI.IIIMEMTO COM UMA •oMI& 
36 

32 

d 

e 
li' 24 • ... 

Ili ?O 
:, 
o 
a: 
o 16 ... 

12 

a 

" 
o 

-40 &O 120 ''º 180 

RP.M 

Fig. 4 - Torque produzido pêla turbina e de carga da bomba, para cad.a faixa 
velocidade do vento, com a ro~Z.O 

CP 

0,4 t EX PUUMEHTOS co-.i BOMBAS 

0,2 

0,J 

o '----------'---..... _ __ _.._ ______ .,_ __ ...... ___ _.___._,JI._. .... 
5 6 7 8 t 2 4 

TSR 

Fig . .5 - Varíação do coeficiente de potência da tt>rbina x !SR, eom 
operando com duas bocabas 
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Pi & • 6 - l'urbina Darrieus de 18 m numa arrozeí ra cm OsÕrio /F.S 
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_ T,D( VENTO C 4TORB,NA I 

SIS TEMA E XCLU51VO 

T.QE V'ENiO COM NOTO 80MU 

SISTEMA COM GERAÇÃO DE ELETJUCIDAD 
E OPERAÇÃO TODO ANO 

··· ... "• ... 
••.. ::··· .... •• ..• 4 

·····~ ·····~Ó'• 
······-.i!•.::····~ 

····.............. -.. . ....... ::::::::::~ ... ····· 

:: ~:~~.~ ···~ ............ ~/i.:::~::·:-.:~:::::~:::-':"r.·~ .. ~7.~-.~~:.:_· ... :.-~.-,...·.~.:.-:.~_r-:t-{tt 
z~ '- -..:-::._-.~ ................ JO .. 

,, .......... _ ', ......... ,oc& .............. . 

20 ..... -... -....-~.-.. ~ --- ........... _ ........................ _ --~- .... ~--::.-~---
15--- --~-------

10-----------------=-~:=~~:.~-~-;_-=---"!~ 

2 4 6 8 10 

0 /o JURO 

Fie, 7 - Escimativa do preç_o da t•nbina de 18 m, ~ vária$ condiçÕea. 
operação e fina.o.ci.aoen~o 

de 
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n=anoi. 
~ 

i"juros 

p.oanos 

ti=juros 

Cl.TSIO ESTIMADO DA 'lURlHNA D.UUU.EUS DE 18 ir. 

VALOR DE f 

10 

i-0,10 0,16275 

i=0,06 0 ,13587 

i=0,04 0, }233 

i=0,02 0,1113 

c
1 

= OS$ 1.502 

e
3 

= t:SS 263 

15 

0, 1315 

D 1029 

0,0394 

0~0778 

1 

20 25 

º· 117.5 0,1101 

0 .0872 0,0782 

0,0736 0,0640 

0.06116 Q,0512 

30 

0~106_ 

0,07265 

0,0578 

0,0446 

PNEÇOS DE 4 Il'lliHNAS USADA$. F.XCLtSlVAMBNTE PAR;_\ 

!OM&lilill!.NTO (tlS') 

10 15 20 25 30 

i.=0, 11 80.652 100.000 112.000 119 . 000 124.000 

i=0,06 97 ·ººº 127 .000 l~0.000 168.000 181.000 

i~o,o~ 107 .000 147.000 178.000 205.000 227 .000 

i=0,02 118.000 169.000 215.000 256.000 294.000 

40 

0 .10226 

0,0665 

0,0505 

0,03!>5 

rio 

128,000 

197,0UO 

260.000 

359.000 

P3EÇO DE CADA l'liRBIN.\ - T
2 

TRüALllA tM PARALET,O COM MOTO-BOMBA ECONOMI -

~DO DJ.ESEL (US~) 

p:,.:~os 10 l!> 20 25 30 40 

0.10 18.902 23.046 25. 791 2; .!>2.> 28. 589 29.&35 
0,06 22.304 29. 451 34753 38. 753 Al. HJ 45.571 

!i~juros 0.04 24.578 .33.898 41.175 47 .35L 52.430 60.000 

O 02 27 .228 .38. 952 49 .550 58.189 67.948 83.027 
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P&E.ÇO DE CADA TUlUII!'lA - TJ IlWIAIJII. D PARA.1.$LO COM ~O-BOMBA GERA."IDO 

f!LETlUCillAlE NO IU:STO DO ~O (1!S$) 

n=anoa 10 15 20 25 30 40 

0.10 47.376 60.346 67 • .536 n.01s 74.863 77 .601 

0,06 58.405 77.119 91.003 101.477 109 .230 118. 331 

i•juros 0,04 6-4.360 88. 764 107,200 124,000 13) .000 157 .l.'39 

0,02 71.29.13 100.200 U9.750 155.000 171.926 217 .411 
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v;J.DIR R. FllllO : - Pot"qoe foi utilizado o rotor Filippilli ctnr.binado 
cem a turbina Darrieus, quando o Jlláis frequente é a uti de um rotor 
savonlui; ? 

CIL'lt;I OCÁOA : - O funciou&JDCllto do_ rotor :t'i lippíni denl()Q$ tra que o 
a,e_i;l!)C) desenvolve ca:ior torquc em re1açao ao rotor Savoniua durat1te a 
pai-eida. As dímenaÕes do rotor filippini for~m projet.ados de acordo co~ 
0 corque cic partida necessário para o rocor Darrieus. Neste caso, cor 
q1,1e de partida deve Vl<tJcer o torque de resistência doe rolamentos e 'i 
inercl~ do rotor. Cmúormc isto, foram ueceasiri.oa 3 rotores Filippi
ni, cQIOO pode i.er visto na tul:t,ina hi'brida. constnnda. Esta turbina po 
de partlr coe vento& a u~ velocidade de 5 m/s . Mas com vai tos de 4?11/s 
é nece.ssãrio acionar uma ellii~&em que providencia o desacoplamento da 
doil$ ca-rgas , coco bod>as ccntr!fugas , ao eh:o ela turbina. A produção de 
toi:que do sistema foi c.r.plica4a iltTavés de vm dia&r(!Cla acoplado no pai_ 
ne-1. 

si:'RGl.0 I.. .liRAC',A : - Haveria um inturcssc do Crupo de En~rgi.1 F.Ôlic2. da 
L7RGS , em fazer reparos oa turbina de 18 ~. dauific~da e1n Osório, a 
fie de que a mesma entra eCL operação '? 

GI.IRET OCÃCIA : - ,\tua:lDeute, está sanda foito ue1 convênio co111 a 
CF.EE~ a fim de que a referida turbina possa entrar cci opcra,;ão. Uca 
equipe ~a CERE vai retirar a turbln.a do local ande estii insLalada_.para 
que a mesma sofra os reparos oecessãrios, que serão feitos uas ofici -
tLil6 d.e m@ntenção da CE:EE. Posterionoente, a turbina será instalada ou 
ca l~vovra arrozeira prÓXÍJt& à Sanca VitÕria do Palmar. -

V.\UIIR RODRIGUES : - Haverá .tlgum intttreue eo industrializar os prot2_ 
t:ipoa desenvolvidos pelo Grupo de. Bne.rgi.a hÕlica da LFRGS 1 

crun:r OCÂCIA ; - lndw.triaJ; cm:io a MERNAK. S.A., jâ prestaram servi
ços de w;iuagem de algun:.as peças componeutq ele aíateJCaB eólicos e 
mostraram-se interessadas na industrialização de prototipas se houves
se condições de iinanciaineuto para projetos e merc.ado favorável à euer 
gia_eôlica. A J:1..letrÔnic-a PRECISO de Porta Alesre, tam~ teve partocI 
paçaQ no dcsenvolvimi!Dto de turbinas eõlicaa, ficando limitada a sist~ 
ll1BII de. pequena porte. -
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SIMIJI.AÇAO D6 Dl!S~IPENl:lO De l~l>TALAÇÕES DE BOMBEAMENTO 
ACIONADAS POR RO!ORES EÕL100S 

SUMARIO 

Henrique ~alhZes ~chado 
S~gio Leai Braga 

Departa.:Dl!Dto de Engenharia Meciníca 
PUC/RJ 

SimulaçÕe& de des~eubo de instalaçÕe.s da b~amento são eie
tuadas. A bomba é acionada por u1:1t rotor eólico e, e11t~e estes, encontra -
sê = c_onj unto de engreuageue para adequar suas rotaçÕe11, Vat:iaçÕee na 
geOll!etria da turbina eólica ,~ ~ijsada.s be:o como a iufluênc-ia da 1:ela
ç~ de ttanamíssão. Os resultados duta simulaç~o são apreseutadoi, na for 
n:.a de vazão bombeada pelo sistec:ia a uma dada velocidade de vento. Na foi= 
IIMl adi~o&ional apresenta-se ainda a eficiência global do sistem.a, F,sta 
ê definida como sendo a raz.ão entre a potência entresue ao lLquido e a do 
ar na ~rea ocupada pêlo rotor. 

INTRODUÇÂO 

A grande ;:naioria dos sistemas de bo:nbeacento de âgua~ 1111JVidoS 
por =lnhos de vento, teci seu dioensionamento feito a partir de resuita. -
dos e~ptricos acull:Ul .lld0$ ao longo dê várias gerações. Noou.almente &a con
juntos utilizados nestas instalações são seJ:lPre os mesmoa, diferindo mui
to pouco UCI dQcS ouu:o!;!. O sistema mais comuc, utilh:a o rotor de eixo hori 
zontal, conhecido por =lcipãs. lima caixa de ttl!Jlsrriiiaâ'.o 1:JUltiplica a ro-: 
tação e wr. sistcm.J do tlpo biela :u:.a11lvcl,1_ converte o tnovicento gi-ratõrio 
a.n alternativo . A biela e f:i.nalllll:ntc a responsável pelo acionaJ:Jénto de 
u:n.a bcrmba de dcslocwiento poeitlvo de ~olo. !r CO!WCl encontrar-se Cll!C3 -

nis:nos i.n.tito simples COIIIO t-orres de madeira, pás de esteira. bombas coa 
elemento& oe madeira, coui:o e outro&. A metodologia desenvolvida pe!os [a 

bricantes destes siste:iias de bombeai:ieoto foi c.on~eguida através de t~ta-=
tivas e erros. Fica ~vidente que. tl'mil alteração de qualquer espécie pode 
levai todo o conjunto a um mal funcionamento. 

~io sci ·.conhece hoje sobre bo:nbas e cauiventos . Estes Últtl.!O• 
tic sido objeto de frequentes estudos. Reilha (1) realizou estudos com \>ti 

rotorés Savonius variando a abertura da garganta e o fonnato das -pÍÍ6. Sra 
ga (2) realizou t,1lll estudo, coe codefos reduzidos elD t:ÚUel de vento, ~oi 
rotores Darricus, variando sua solidez. Sheldalll e lllaclcwekk (3) inv<!sti-
6aran: o desecipenho de rotores, ti11:lbfun do tipo Darrieus, ec:i procõtipos de 
cinco metros de. diâmetro. Strickland (4) e Xlimas e Sheldaht (5) rc~liza
ram estudos numeric~ preven4o o funcionaUllltllto do mesmo tipo CÍi! turbina 
eólica. Assim como no caso dos cataventos, ~uito sru>e a respeito das botll'" 
bas. Pratica:neute todo$ o~ fahri c_antes deste equipa:mento fornecem suaS 
c.urvas características. 

Este trabalho tem por ol>jetivo mostrar que um dirren.sioll8llli!llto 

l!lll critédos pode };evar a um fl.lncion~nto inefident:e de lodo o i;istema. 
:C,i• do que isco, sao aprese-utados proced.iment~ siUJple.iJ que vii.am o aumen 
to da. eficiência do conjunto. Tr®aLilando-i.e coe maiores eficiêJJ.cias, ob= 
t~e coao produto Iinal uma maior quantidadL' de íigua boniteada. Caso 4 

a,:io i.i!dia seja Ul1I doa ttquisi tos do probleoa. cert;1i:oe:qte se obterã 1.u11a 
~duçâo de todo& O$ coeiponélltes d~ siste~: Neste caso s~aem co1112 vmta -
gellB evidenfeB o r:,e_nos custo e maior fac1l1dade tanto de 1nstalaçao quanto 
dt.· inanutençao. 

Siculaç~eb de diversos coujuntos for~ realizadas. Maior ênflllle 
,. dada ii relação de traps:nissão. Est3 mostrou ter grsnde influincia uo cOlll 
e • • -
por~nto [1nal eia ll1Stalaçao, 

Os resultados são apresentados sob forma de vazio obtida por coo 
junto simulado, d3lia uoa. velocidade de vento. Adimensionalment.e são ta.ê'iii 
fori:iecidas as eiiciênciAs globais dos siste~ anali9adoa. 

!9tTACLONAMEN!O BÃSI.CO 

~t:al~o Bidrãulica 

Para que ae põs&a l'.enli;z;ar a aiculaçio, deve-se fixa1: inic.íalmen 
tu a instaln~io hídrâulica. Por esta passará o lfquido boi.beado do reser-=
\13tÕrio inferior ao supe.rior. Na fig. l, mostrada abaixo, apre_scnta-se • 
a t!tulo de exemplo, u:na inst_alação tffic:a. Nela estão indicada .as princi
pais infortn3çÕes uec.essãrias ã simulaçao. 

F.videntclll(!nte, ap=ar de n'io indicado na Iig. 1, o aci011ame11to 
da bol!i>a será feito p_elo ro~r eÕlico. 

melros; 
São d3dos de enlrada uo progTlllll3 de simulação os seguint~s para.-

ba - altura estatica de aspir,açao 
hr - altura estâtica de :i;eça1que 
Da - díâcetro da tubulação de "piração 
Dr - diâmetro da tublllação de t'ecalqve 
La - coa:pxirnento total da tubulação de aspiraçao 
Lr - comprimento total~ rubulaç'io de recalque 

!!Cvc-se ressa.1t:ar que uo» comprimentos t:-0t:ais de aspire.ça.<> e re
calque estao ÍnclurdoS, alem dos CODprl.ui(,utOS reais, 05 equivalentes SOS 
acitientes. Tomé por exe111Plo, o ei.quema aprei.cntado na fig. 1. Deve-9e so -
lllat ao co:::;n:ilnento real da ilSpii-açâo. qué" ; de 3 m. os compricent:os equiva 
lerites l vãlvula de pe, ao joelho e ao re~istro de gaveta. O mes:no procedi 
IJll!nto, obvia:ment.e, deve ser us.ido no recalque.. -

De posse dos dados ~prebtmtados :icima, pode-se obter a função que 
relaçiona a altura m.anO:Ill!trica total. U, do encanamento com a Vàzio, Q,que 
o percorre. Esta e dada por (6): 

2 
~ º he + Ja • Jr + (V3 

2 "º ) / (2 g) (1) 
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onde 

be - altura estacica de elevaç;o ( • ha + hr) 
Ja - perda de carga na aspiração 
Jr - peru• de carga no recalque 
V1 - ,;e locidade i:iedia do l.!quido i1a saí d.a da bOlllba 
VO - vclocidadê taêdia do lfquido na entr;tda da bou.ba 

i 
f 2 .0111 + 

t -Joelho 90•- t/2 • 
2 . Re;.srro d• Gc,,.,em • 112 • 
3 . Vo1vulo 41 R~ - l /2° 
4 - Aeoistn, de Go,,aro - 3/4• 
!5 ,Joelho 90"'- 3/-4º 
6 ·Vót•ulo de fV • 3/4" 

.Fig. 1 - Vu;ão esqueál:ica ll;t iru;talação hidr®li.cs 

As velocidadcb V3 e Vo são oblid~ diret&Ir..ente d4 Jivisão da 
var.iâYel inde~dcnte Q pelas ~reas do1> dutos de rec:ilque e da a1>l)ir~ão , 
rc~ectivamente. f;Lra detct'UIÍJlar as perdas de carga podeci ser us.adas 35 

cxpress~e:s abél.Ulo, dada!> por {6) : 

Ja • ía La Vo2. (2) 

D.i 2& 
e 2 

J-r :: f_t: 
l.r V3 (3) 

Dr 2g 
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Fig. 2 - Curvas da altura mmomêtrica total do encanamento e da bomba pua 
tris diíêrenc~ rouç;_ 
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onde fa e fr eia o_s fat:ore& de atrito que podem ee_r obtidos no clia&ra.na 
uuiversal de }'foody (6) . Uma expressão para estes fatol'ee mais adequada ao 
nosso caso (eículaçª° numeríc;i) -pode ser encontrada e-o ( 7) e e-dada co:no: 

..l.. • - 2 los (0,27 r; ( -e-} + 

D 
(4) 

011de e e a rugosi<t-ade do tl.lbo em questão e Re o número de Reynolds 
por: 

Re = V • D / \1 (5} 

dado 

sendo a viséosidade cínemátiea do fluido. CertJJ=ente ai; equações 
(4) e (5) deve:c ser usadas tanto co~ os dados da ~piraçio quanto c0m. os 
do recalque. 

Desta fot'tlla, conhecidas as características da inst.i.l~ e usan 
do as e_quAi;ea de (1) a (5), pode-se abtel' a funçio procurada. A forc:i 
desta fu:nçao pode ser vista ua fis. 2, onde ela aparece sob o título de 
curva do encapsITPuto. 

Pua uma bQ.nba centrífuga !faa, a altura m.anomêtrica i:otal é 
também uca função da v~ê.o. além d.A 't'ou.ç'ão. A fig, 2, mostra esq1µrn:atica 
m.t1ute esta f~ão para crês diferentes rotações (nl, n2 e n3). Pode-se ni 
u.r nesta fígur_a que, um.a vez fixadas a instalaçio hidrãulic.a e a boml>a , 
a v.iir;ão passa A ser f\lnçii.o $Ô da rotação da bOlllba. No caso em questão, as 
vuÕu Ql, Q2 e Q-3 correspondeo re.5pecti'14l:'lllltte as rotaçm nl, nZ e n3, 

CO!DD jã foi citado anteriormente, as curvas que rels.donam á al 
tura 1!13Bomêtrica total da bot:nba com sua vazão são nomal:Dente tOTnecÍdh -
pelo &eu fabl'icwte. C~o ei.t:• sô ~ruente tal fuaçíÍo P-ara uma rotação, 
aa demaiJ; podam ser obtidas por correlaçÕeB apresentadu por {6). 

Faz-se necessârio, para a si.mulação do sistema, o conhecimento 
da potência corurulllÍda pela bocba, Pb. Esta é uma tum,.~ da vazão Q para 
cada ro.taçâo 11 da bo-:nba e ê, nor.n4lmente, tam~m fornecida pelo tabrican
t•. Se em lugar da função potência for conhecida a e!iciêucia, b • eoa:o 
f\ttlção. da va.zão, poda-se obter a potência de acionai:iento da bocba dada 
por: 

(6) 

onde "Y e o peso especifico do fluido bmi:beado. 

Rotor EÕlico 

Como jã foi citado anurionne.nte, são bai conhecidas as cur.as 
que de.screvem o e.O'dportame.ut:o dos rotores eólicos , Bst-as curvali se apre -
»entam ua forma acli.men&ional, dado cotl!O coeficiellt.é ele po-tênsia vers~ 
razão de velocidade.i, expr.ssos respecti Valllellte co111D: 

Cp = P I (O ,5 • o , "13 
, A) (7) 
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!;', = v.R / V (8) 

ond1: P ê a ~otenc:ia herad~_pel~ rotor• p a u;.asi;a especÍfica do ar e \\, , 
3 su..~ velo_cidade nu:na re;1ao nao afetada_pelo rotor, A é a ãrea transve.r 
sal ao esc~am:2Lo o~upada Ee~a lYrbin~ eolica. ~ razão de velocidades ex 
prc~sa a relaçao entre a ClaJ(l~ ~cloc1dade ~pado catavento e 3 veloci 
d~ d~ ~enLo. D,csta forma, w e 3 velocidade angular do rotor e 1l O :.cu 
raJo = · 

A tis. 3. apresentada e~ (6) oostra o comportaccnto do c~iíc:i 
ente de potência para diverso$ tipos de rotor . 

0 .6 

Cp 
o.~ Efieiinciu Ideal 

0 . 4 

0 . 3 

o.z 

0.1 

o 
o 2 3 4 5 6 

Fig. 3 - Cocficie~tes d~ potência LÍpicos p~ra vãriaa turbina.a eólic4s 

conhe, Uca _vez sele~iona~o am tipo de ~taveoto, faz-se ueeci;sário 
Apl" CJ.:neuto ae. sua! d:1.-me_nsoes, sua ,:Otaçao e. d:l v~locidade do Vi!:nto 
. 1 c3 ndo estes paracetros o.rs equaçoes (7) e (3), obl~Dt"se a potâ:cia 
ger~ pelo rotor. 

o 

tanto a J\! e.~uações apresent3das acims pemite.Cl que sejaa determinadas 
teme potencia geraaa pelo rotor quanto a conaumid3 pela bou:ba. eviden 
<::id.:4:;e~ para tal devec, 11eE fixados alguns parâmetros tais CCIIDO a vel~ 

llec • ~ vento e a rotaç:io do cata.vento, Para o c.1so da b........La faz- se 
l!Biõlll:10 nh • - V..., > 

velll , 0 e! ec1iccn~o c!e sua rotaçao. Além das variâveu citado de 
tdai.:r conhec1 ~~· obv1a.nênté, a instalação hil.lrâulica e toda a geo~ ::-

o rotor eol.1.co , 

ColllD pode ser observa4o, para a detenaina.çio das potência& 
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envolvidas neste prob!e.i..a, deve:n ser conb,·c.i.da:; .in.bas a.s rocato~s. F.:ium
do o catavento e a bolõlbu acoplados, esta• roi...itÕe$ '-'stão aman:-a!lrul p,·la 
relafão de tra:)Smissio, rt, o.a forma: 

n • w. rt (9) 

Alêm_ diS Lo, a potência que chega ll bomba é a qtie foi 1;erc1da pelo Tvtot: 
mulLiplic.ida pela eficiência de transmiss:io, 1 t' como l:lOlõtra a eqi.;:içao 
.abaixo: 

( 10) 

Fara se obcet: a eficiência, Chiro!!is (~) apresenta, para tr3lUlmissão por 
engrenagens, as sesuintes expressoes: 

onde 

e 

onde 

l'1 F 1-
t 

2,CQS tJ 

Rs 

2 

( Hs 

li& 

+ 

+ Ht 

COB O - sen E,) 

llt • (n + 1) ( ~ :· - oo, 0 ,SCQ o ) 

(11) 

(12) 

(D) 

F - fãtor de atrit:o entre as superf!ci~~ da:s ensrenaaen.s, 
cair.ente igual a 0 ,04 

r - raio do circulo prirr.ítivo da oenor ~grenagem 
r 

O
~ raio exteiuo d.i menor cn.,grenagem 

R - raio do circulo primitivo da tl3ior engr~âgem 
R - -raí o extemo da maior engrenagem 

o 
e - ângulo de pressao 

Como pode ser visto nas expressoe! acim, á eficiência ~ en
grenasen, ê fUDçio dos seus parametros geoi:.ie.tricos e da relação de tran!_ 
mí.~o, Isto, ~o se 3Ssumir o fator de atrito COIDO constante. 

SIMUUÇÃO 

Visando simular todo um sistemaJ optou-se por um caminho atrs
ve~ do qual, dada UI!l8 vazão chega-~e a velocidade do vento. ~este ca~o 
todo o sisccCJ.1 (rotor eolico, lransmissao e bolli>a) deve ser previ3%111}ntc 
determinado. 

O proceo:li.11;,ento adotado aqui teve por finalidade_ evitar qve ,,5-
todos iterativos sureissF.m na si.mulaçio, lsto fata~llll.-nte ocorrer~a se o 
ponto de parti~ fosse a velocidade do vento e o objetivo, a vazao do 
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siste-ca, Ressalta-,e ~ fato de que, e~ ambos os casos, o re!ultado ~ 0 mes 
111P ou seja, a relaçao·entre a veloc1dade do vento e a va.zao obtida pelo
~~j~nto, Como no caminho utili~ado ~Vil~-se o processo iterativo, dimi
~ui-S-e. -Sensivelmente o trabalho cocputacio1Ml. 

Obscrvando-i.c a fig. 2, aota-.sc que fotnecc.r a vazao, pá.Ta u111oa 
i~tal3Ç30 fixa, ê equivaletltc ~o fornecimento õa rotação clil bomba. Dei.ta 
Iort.ia, o dado de l.!lltrada da ~il:'!Vlaçâo foi efetiVmlL"Ilte, a rotaíão da bOm
ba, A seguir aprcsenta-ae, resumiJ3mentc, as et3p4S da sim.ulaçao para u.na 
iru;talaç:o belll creíinid.a • 

»!/J'A 1: Arbitra-t.e ~.rota,io para~ bo-dia. C-Oco :uost!3do na fig. 2,che 
:;a-se a altura l!l3110lill?tn.ca total do s1sta::a, !:i, e a vazao, Q. Dclermiua :;
se tB:Jibem oesla fase a poté'nci3 entr~gue a bomba, Pb. Esta se encontra di 
,ecacente pela-curva fornecida pelo fabricante ou, cm caso de uão se Jis::
por desta funçao, pela cq. (6). 

t~Al'Ã 2: Sendo c~nhecida a translllÍ.ssi~, através d-'S cxpressôes (11), (12) 
e {13), cllega-se a sua eficiência. F-17.endo uso da e.q. (10) é possível 
eutão, encontrar a potência gerada pelo rotor. A;nda nesta f!se pQde - se 
achar a velocidade 31lgu1ar da. turbin# e<Í,lica, lan,ruid1:r11e o.~. para is= 
ro, da express~ (9), 

F.I.APA 3: Coco os parâmetros ~ometrico;J sao fornecidos, as funçÕes t 7) e 
(d) passac ~ora• dcp6nder exclusiv.m:ente da velocidade do vento. Sab~ -
se contudo qu~ o coeficiente de potência é. uma funçio da razão de veloci
dade», CO!llO mostra:n as curvas da Hg . 3, ou seja: 

Cp .. e., ( ç) (14) 

A,iust.l-se cotão uca função polinomial sobre a curva do cataveuto cm ques
ta.o. CO!)O agora a r112.;o de velocidade sô depende da vclocida4e do v.ento 
pois, SllQ conhecidos w e r • tem-se: 

Cp ,. Cp ( '&.- ) e 1.s) 

Ig~alando-se finalment~ as expressões (7) e (1.>), te:o::-se: 

ep (~ ) ~ P I (o,5 • p • -l . A) U6) 

onJc a Ünie4 incóS,t1-it3 é a velocidade elo vento que pode, por fim, 
encoulrada. ser 

Repetiudo-se as etapas descritas, para diver~os valore_s de ro
tação da bon:ba, pode-se obter colllO produto fínal w:ia rela.çio eutre ave
locidade do vento e a vazão bomb~ada pelo sisle.cll em estudo. 

:R:,SL L l' ADOS 

Visando deU10nstrar a utilidade do p~ograraa descnvolvidoL (ora~ 
te!lizad.i\s al&w:i.a.a 9ÍllllJlaçÕe&, com um conjunt~ L!pico. A instalaç...10 hi 
IW'a~lica utilizaJ3 foi a do e~emplo de instala~ão .ipre~entada neste tra
ba!110. O.itou-se por u:n rocor eôlico do tipo Savonius co-c dic,eru;Õcs de 
3 ::i de dtura por 2 rr. de diâoetro No ca.i;o da relação de tran1n:1i.=âo 
fo~am adotados vários valores que são apresentados a cada ClJl.O. 
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Um ~os valores d,~ relaç~ de lranscissão utilizado multiplica
v.i 3 rota"Ção do cat3Vento por 12 vi saado uc ae lhor dcscc,pcnho iJa b1,>lllba • 
A curva que fornece a vazão ~este sistema, co:no função da velocidade do 
V-l!Dto, é costrads a seguir. Aparece também no mestDO grãíico a cur\'a c:i.e 
eficiência global do bibt~ ~cfillida co:uo: 

~ 

n - Y ,Q.R / (0,5 . P. V"'. A) (17) 

Pode-se notar nã fit . 4 que a vaz-ao, n~te ca1,;o, compo1 coo- se 
quase que. ilneaxmente coir. a vetocid3de do vento . 'lal fato pode, u princi 
pio, fárecer e11tranho , podendo contudo ser eaclarec.1.do. Supondo que 'ã 
rotaçao do sístema varie 1l3 mesiu proporçio da variaçio do vPnto, ,:oru.ta 
t.a-se que o Ç e -o Cp pern:mecem inalterados. Pela eq. (7), tem-SI! C1tt~ 

que. a potência no eixo do rotor 1>0 rle.{lende <la veludciadc do vento e v .• -
ria co~ o se~ cubo. Por outro !a.tio, Macityrc (6) lllbbtra que a altura m.~
nometri u t:ot.tl varia com o quadrado <1:1 rotaçíío do sistcn:a e que a vazio 
varia d-í ,eta:ncnle coe esta. T..oso. 3 pot.ência de aciooamcnto desta bodl.:i, 
dada pel~ exprcss.:io (6) • varia co:n o c11bo da rotaçZo, i.c cantido o seu 
reudimento. Hm resu:no, ambas 3c11 potências sof-rcrio a .nesn:.a variaçíio. c.ian 
tendo- se equilibradas. Este fat:o conri~a a »oposição efetuada. Cono á 
vazão bo:nbcada é proporcional a rot.'lção do i.ii;tcma e ei;ta por sua v1::t 
a v'i!loeidade do vento, explic4-se a tendência linear do 6rãiico cm ques
tão. Bvidentemente., os desvios nesta- linearidade fic.8ill por Ct-"Ut.a da va -
riação dibi eficiências da bomba e da transcisaão, B-U])0St3S ~qui c,;>;:no 
conslsntes. 

19 

Q(~h) ---VAZÂD 
~ ( 0/ o) 

t5 
--- EFICIOOA 

13 

11 
_ ... ------

9 

7 

5 

5 7 9 V(m/s) 11 

Fig, 4 - Vazão e Eficiência versus Velocidade do Vento. Rel ~o de Trc1111> 
mi.saio U x 1 
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Pelo que foí vis to acim.l, uma vez escolhido Ulll Cp de ~unciooa -
p?12tO para o ruLor~ c~tc_pet11.m1e7eria praticamente inalterado~ ca»o ore:!!. 
ai:llell t o da bouba não varlassc 1I21.Lto. COl11 ba:se nci;ta C011&tataçao, descnvol 
veu-i;e um u:étodo que celhor.i a eficiência ti.o sistema . Procurou- ee fuer
cv:11 qu2 «=-i.t.;, proccdiruentu .fosse o Llais simples poss!vcl. As etapas d,:,sta 

flllóe s;o descritas abaixo. 

f.Tlü'A 1: ldênti c.i a onterfor 

;::TAPA 2: Ca;no o Cp deve variar lllllÍt:o poucu, icpoe-se a este o ll!ãior valor 
pos$Ívcl. ~ste valor corre3ponde ao ponto de oãximo da curva do rotores
colhido (tig. 3)~ ~ue e clta."!k~do aq~i àc Cpir.. A razão de velo.cidade corres 
poPdcútç a este ponto passa_ a ser <lci;lgnada ent.~ {>QT m. A potência 
gcrad;l pelo rotor passa ent30 a ser dada por; 

3 

P - Cpm • 0 , 5 • p • Vo,. à (18) 

que~ [unçio so ds velocidade do vento, visto que a geooietria do rotor ê 
um dado de entrada. 

C-0minando as equaçoes (10) e (18) che3a-se a: 

3 
Pb = Cpm 0,5. p. V~, A • nt (19) 

uode a." incõtni tas s.tu a aficiência de troosm.issão e a velocidade do ven 
to. \lh.1!n4o f~i lit.ar o p rocedime.uto, assu~-i.t! o valor unitário para a 
eficiência e c.ilcula-se finalment e V 

ETAPA J: Conhecida a velocidade V, ti,a- se da cq . {8) a rocaç:Ío <lo c.iea -
vento: 

w ~ m. V.,, /R (20) 

Conlu.!cidas oi; duas rotações• pode-se ent:ão, acrave.\l d3 exprcsJõao (9) , d.e
tercin~r- i.L a relsçio de transm.i.i.s;o, rt . 

rior. 
Apôs a deteDJU~~ da transmissão volts-se ao proeogso ante 

_ Q proc~dii:x:nco descrito aciJca foi :tplicado no conjunto em qucs-
tao, Como re..-rultado, ~ncon t r ou-se que a relaçio entre u ensrenaze.ns dê. 
acopll!O:!uto ~nttc a turbina eÕlica e a bomba dcVéria se r de 18,6 ~ l. 

Relação de Transmissão 18,6 x 1 

Repet iu-se exatamente o que ioi feito coe o sistema anterior ,al 
terando-sc apenas o rcliçio de transltlissio para 18,6 ~ 1. A fig. 5, mos ~ 
tra o~ resu.ltaáos obtidoli. 

Pode-se notar .imcclia~nte a :ue.lhora com rel;içao a lrat16m.u;lião 
.lZil:erior. ficou mantida a tendência de linearidade entre a va:Gâo e a velo 
cidade do wnto. A efí ciência ,gl.obal do aiscema amoentou sensiveuientc -
~ uica forca eeral , houve uc acréacilllO médio superior a 50% na eficíen
C:Ja &lobal. nlil alguns casw o percentual atingiu a casa dos 70% . 
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t'OO a fi"~lidade de estender esta compaTaçao , outras r e lat;Õ~s clé 

transmi,sio foram investigada.s . 
Na fig. 6, sio maatrados os resultados obciõos com cinco diícrt.n 

tes relações . To=-sc o cuidadc de se crabalh<lr c.om rolaçôes ac.i:ca e abal 
xo do valor ocimizado. 

t 9 

Q(m,,h ) 
'1 (º/ o) 

15 

13 

11 

9 

7 

5 

,, 

5 

-,, 

4----------- ~=N_Cl_A-- ~~ 
l ___.._l -
7 9 V ( m/s) 11 

Fig. 5 - Vaz:io e Eficiênt:1.3 versus Vélociúade do Vento. Relação 
Trarun:aissão 18,6 x l 

tt ~-----.--------~--~- ~ 
V(mts) 

e J2 a 
10 +--- .. 16 ~---~~-i------ ---1---==----i 

A 24 o 
+ 30 9 D 

8 +------4----

7 
D 

ti c;...----~-----+------..._ _ _J 
5 1 9 li 13 15 O(m1/h) 19 

Fig, 6 - Velocidade do Vento ve.n.QS Va~i~ para difcrente.q relaçÕcs 
tr:ma.111Ueão 

58 

Sii:rulo~~e cinco diferences $ituações. As; seguintes rc l açÕe~ de 

11ansruissio !oTam anali~adas: 12 x 1. 16 x l, 181 6 ~ 1 . 24 K 1 e 30 K l • 
Pode ~er ebservado nesla Ii6ur~ <;Ue o valor escolhido para~ melhor 
tnuistnissao (18,6 x 1) , castrou-se ba~taute bom. Em ~raticaoe:nCE toda a 
faÍ){S l'esquisada esta relaçso aprcscntott w.. melhor desempenho do que as 
di!:n;ÚS, 

Vjsando qu.antiiic."U" melhor oi; resu1 tadoa obtido.q, apresenta -&e 
n.i fig . 7 oi. re.,qultados obtidos com trêa desta& rclaçÕG. Oplou-$C pela 
escolhitja p,:>lo progra:a:a e as ~~a.q mais af;n;tadas <lesta que foram apresen
tadas n~ Iie• 6. Li;cão apresentados nesta Última figura a v.iz.;o obtida ~a 
lll,O funçao da velo.cidade do vento e a respccli~a eficiência global . 

t8 .. 1l 

V(m/ s) .,_ _ _ 

"1 ( 'Yo ) 
X 

14 -. a 
a 

12 

6 a 

5 1 9 11 13 \5 Q ( m' / h} 19 

F{g. 7 - Vaz~o e Eficiência versu$ Veloeidade do Vento. Relações de erans 
missão: 12 x 1, 18 ,6 x 1 e 30 x 1 

. Veri=ica-se mais ullD vez a srande difer~nça cut:re a relaçao ea-
Lolh1da e as dew.ais. Tsto ooscra que a cscvlha feita pela aÍlmJlàÇio ê rc
ala:enle superior as ú~~iB, independenlc de .ser m.1Í.or ou menor. 

Nesta etapa foram. mantidas constantes a instalaç~o hidr3ulica, 
a boa,o C a tran.<imissio, A instalação e a n:e!li::ia do it(."m anterior e para 
ª r~la~ão de trans,rls~ão opt011-Se ~elo valor otimizado. Vii;ãndo eot30 a 
V:tr1 açao da gevc~Crio, escolheu-s~ coco variâ~cl, o raio. Ressalla-~c o 
foco de q "" r • • J • • • -d . uc .a area ""º1. ~u · a con'lt3.?lte v1.sando [ac1lil.J.r a comparaçao 
00 rPi;ultadob. J::stcs sao IJ)().~trados na fig. 8. 

. Obs.:rv~oço-s~ ~ fig. 8 nota-i;c que a geometria original , c.oa 
tll.l.o igual a unidade, apresenta o ciclhor dese~penn.o. Este r~bultadi jã 
?ra esp~rado visto que a otimização foi (eit~ co~ e~te valor. 
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Oi,; resu l tacos 1a:1couLrados ct>,o os ou l rt>i:: raios ai;:.eme lhao-&c bi11> Lante "ºª 
obtidos com a variaçio oa Lcla.çâo de transmissão. A Pxplicaçâo para u 
fato é $it:1ples e dcve,-sc basl.c:1.IDl!ut.c a. cud,mça da razio de ve locidadc:. 
No prillJl?i TO ca.soy o. variação e lim:-,r com a rotaç'ãu que por sua >1e.1. e 
proP-orcional a relação de tranatni$$ão. T.ogo, tem-se que a razão de Yeloc.l 
dadc, é ií.ucar COlll a transmissão. Jâ no presente caso esta varia direca -
lllEnte c.o:n o raio. Daí a me= le!ldência dos grâricos. 
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li li li 
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-~1-: .......... 
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-·- · - ',6 õ ____ _, 

Fig. e - vazio e Eticiência veri;us Velocidade do Vento . 1{.lios do rolo, 
0,6 ~. 1,0 Q e 1,6 ir. 

COMlN'tÃIUOS Fll~!il 

Por tudo o que foi apresentado, i:cport:rn~eR conc1usoes 
ser reRsaltadaS: 

devem 

- PcquenGS alterações em Ulll conj-1.m~o de bowbP..amento ãciono.do por 
um rotor eQ1.:ico co.nsac si1,'t1Í.íic.itiv35 dilcren<;:is na vazão fi
nal obtid~. 

- o acoplamento de l)I:l rotor a Ulll3 bon:ba deve ser feito criterio 
sa=nte, ,A rclat:Ío de Lransmissiio te11: um papel fundai:ll:nta1 
rt1!B te caso. 

- O proje~o de ui:i sisteca COCIO UJU t.od.o não e>ri&~ um grarule es -
forço que, ~rtacence, e recompensado com a r:nelhoria da efi -
c.iêncio. obtida. 

1) R&::nha Jr, G., Allãlise Tcórico- Experi:.icntol e Estudo Comparativo ue R9_ 
tores iolicos du Tipo Savunius. Tese de Mestrado, Dl.'pnrtacento de f.n&~~ 
nha:ria Mecânica, PUC/lll, (1981) . 
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1) ürag.l, S. L., ,uiãlia;c l!.xperimental e Sillll1laçâo de l>ês1.,t.1pcnho de Roto
res !Õlicos do Tipo Darrieus. Texc de Mci;cr-,do, IX!partamento de f,nge
nha.ria Mi!cmú.ca, PUC/R.J, (1981). 

3) Sheld3hl, R.'F.. e -nlac:.lr.well, B.F. , Free-Air Perfol'llólnc~ Te:sts of 4 
) metrc Diàmeter Darricu& Turbine . S~ 77-1063 Sandia Laboratorics 
:fe:'<1 Mexíco, (1977) . • 

4) Strickland, J.U . , l'hc 'l>ar,ieus ~urbine: A Performance Preclictíon Model 
Ll$ÍJl6 Multíple Stre11C1tubcs. SA.>.;D 75-0431 Sandia Laboratories ltcw 
Mé:<l.:o, (1975). • 

5) Klimas, r.c . e Sbeldahl, R.E. , Four Aerodinamic Prediction 
for Vertical-Axis Wind rurbincs. A Compenclium. SA.l'<{J) 78-0014 
I,s.boracories, New México, (1978). 

6) :<s.ciotyre, A. J., Bocbas e IustalaçÕes de Bombea.ment:o UicoT'1 
ra Dois, (1980) . • 

Sche:i;,es 
Sandia 

Guanaba 

7) Bcneclict, R.P., ~u.ndilt!l!nt3ls of Plp~ Flow, Ed. John Wiley, ~1980). 

Bl Dlade, Aerogeneration de Energia. I Curso-Semin3rio ~tiono.meric4no 
sobre ~eroseneratioo d~ E:nergia7 1l?!.!l· 

9) Chironil,, N. P . , Ce:tr Design ruld Application, McGr--··Hill Book 
Cocpany. ( 1967). --------== 
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DtlH p, SADHU . - A an~lisé computaci~al para 11iste=s de bombcaiento, 
é empregada saoent.e para bomb~ altemativa. .. de todos os tipos ac booba.. .. ? 

s!!RCTD L, BRAGA : - O siatc~ englob! todo! ~ tipos de c!!rbina.s e !tom -
bas pa1:a que se pOl,HJa de.tercu.nu o pooto 0.9-00 de operaçac do sisten:a, 
além de determinar o sistema do multiplica{ao apropriado. 

VALDTR B.. FILHO : - o trabalho desenvolvido por vocês é muito inte.rci;a;an
te, poig o sislem.1 analiza aa; diversas vaTiâvci~ cono vt.locidade do ven
to, sendo muito ~t-il para a escolha do sistema aprepriado para um dado 

local. 
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AEBOGl!RADOR DE PEQOE'SO PORTE PARA O l'!Elô Rl'lVL 

Marília AJ:laral da Sllv~it~ 
Departau:ento de Engenharia Mecânica 

UFRGS 

A energia e.Ótica vem sendo utilizada em todo o mundo l)Or milê
nios, A eficácia do sistema eÕlico de-pende da existência de al~ inten
sidade$ de vento. Tendo e.e vista que no RS os vent-011 são de frac.a inten
sida.de, o Grupo de Energia EÕ1ica da UFRGS ~tÁ de$envolvendo UC1 serador 
de corrente .:ontrnua de 200 W, 360 rpo, que sera acionado por u.na turbi
na eÔlíca do tipo hélice. AtualtDl!tlte, estão sendo désenvolvidas e testa
das duaa turbínas hélices "<le diferenus diacros (1,4 e 2,2 111), A e:ner
gja elétrica gerada a partir da energia cólica ser~ arm.a.%rutada em bate -
rias de ).4 V e poderá &Cl' utilizada para iluminaçÃo (.fl.uorescente-12W), 
!\" ou para telefonia rural. 

1NTR0DtlÇÃO 

A utílü:ação da enersia eólica foi mais intensa na Holanda • 
que de~de o século XV vec utilizando moinhos de vento para drenage~s de 
teTTU b-a:ixas, em serrarias, na moagen:. de grãos, etc, Os moinhos de ven
to tinham, em geral, quatro pás cobertas com tecido e diâmetro de até 
25m, produzindo o equivalente a 30 KW de potência, coo vetttos a uoa 
,,clocidade cedia de 7 m/s. 

Nos EUA, forar:i utilizados cataVEm.tos de menor diâmetro e co~ 
maior IllÍcaro de pâs (atê 24 pÜ) deuouiinadoe 11mltipâs, que produziam atê 
1 KW de potência. ~esae paÚ. foram insulada.& mais de 6 lllÍ.lnÕés dessas 
unidades . 

A aner&ia eÕlica co:neçou a se:r utilizada para produção de ele
trícíd~e n~ l)inámarca, a partir do final do século XIX. Nos EUA, foram 
dc~en-volvidos cataventos do tipo wind charger de dua& pÍÍ$ para -carrega -
tiento de baterias, 

_ A partir da primeira metade de.~te século, foram desenvolvidos 
varios projetos para a geraçio de clccricidad~ a partir da en~rgia eóli
ca. l:ntre estes projetoa., des tac.a-se a tuTbina de Stltb Puttiac, de 
1~50 KW, que entrou et:1 op~i:açio no princípio da década de L.O e foi delia
tivada pouco tempo depois de entrar cm funcioI1Sl.lellto devido a problema~ 
estruturais e:c uoa de i.uas pás, 

Devido ao bai~o custo~ petróleo, os projetos utili!artdo ener 
~.i alternativa for.1111 abandonados. Cotn a crise do pecroleo,em 1973, o 
ln~~retise pela energia eÕ1ica foi retooaàD, Com. o aper!eiçoaw..ento de 
novos 111ateria.is, divcrsos países de_senvolveram turbinas eólic.u de gran
de porte. Destaca-se principalmeu~e ª- Din3:é41'ca, onde jâ foraill invtala -
das e111 divenas fazendas, maia de 1000 unida.e.e e de turbinas de 50 KR que 
\r(mdE!lll a e.icrgia ex.cedente para a reõe. 

E.m outros paúes, como a Inglaterra e Canadi, i:e 
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de$taca a utilização de turbinas eÕlicaB para geraçao de életricid~de. 

Na Cilina. est:ima-11e que estio et11 funcionm:111!.nt_o 4000 ~quenas 
turbinas, produzindo entre 10 a 200 ~ - A tc.1ior parte desta:. ciáquinas ê 
utilizada para carregacento de batexias, que forne~m energia elétrica~ 
ra ptqueuaa JCOradi~ loc:alizadas no meio TUral. 

Em cert&11 regiões d~ paísea da AméTlca wtin.a, como o Brasil, a 
irea ruYal e1tã fora do alcance das red~ de distribuição de eletricidade 
e novos inv~timentos s:ão alta::aente onerosos para as cancesaionârias. A 
enersfa necessária para o ~o rural, afora as plagtaçÕes, e basicamente 
para ilumícmçio, te.la'vi.sorea, i:ãdios e possivelmeute ªllarelhos elccrodo , 
~ticos de pequ-e.na -potência, Ne:vte caso, a energia eÕlica pode ser uma 
boa alternativa . 

1. SISEMAS OB AERôCEKADO:RES NO MElO IU:'RAL 

Em pequenos sistemas de ~eraçÃo de eletricidade (100 a 500 ~ ) 
são nôrmalmeote empregado& gera.dores de corrente çont!nua acoplados à 
tu.tbinu do tipo belice. A energia e~tricA guada ê a.J:?RUada e111 bate 
rias durante o ~riodo em qoo a energia e produzlda e nao e~tã a1mdo con
sumida , para fornecê- la durante o venodo da c_o.l:naria, Em geral, em lo
cais onde a velocid~ media ao_ual ê de 5 m/s, con&idera-~e u.n per!odo 
d.A cal.maria de 3 dia e pa-ra locais Qnde a vdocldade média anual e de 
6 m/s, o período maximo sem vento considerado é de 2 dias convecutivoa . 

No 1.11:~il. atualmente não exístem indústl:iu que produzam turb! 
nas de vento de maior porte. Estas irufus trias fabricam cataventos "7Ú\d 
char;er de Atê 200 'W de potência, para um& velocidade de vento de lO VJ/&. 
As baterias ctn:ll!çam a se-r carregádá5 com ventos a uca velocidade de 5 m/s 
{ Vci • 5 :rri./s) . O preço destas unidades é de aproximadalirnte US$ 5-00,00 . 
A maío-r parte da& turbinas eÕlicas comercializa.das ãpresentam reo.dime~to 
pouco satisfatório ui_ regiÕe.a onde existem ventos c.oc velocidade. mêdia 
anual inferior a 5 m/s. 

Foram realizados testei coa u:,i gerador e.e. utilizado ec. um 
&Lsteca eÕlico de ~eração de eletricidade de 200 W fabricado pela Eletrô
nica Preciso ttda, finos de Porto Alegre~ Brasil, Os tc~tes deIDonstraram 
que esta câquina pouui baixo rbtdiciento. alc~çando no ~icio 45%,to_!. 
uando o sist~i::ia e9lico pouco eficienu. O gerador em queatao atinge sua 
potência no:ninal (200 W) a 800 ry.:n. 

O Crupo de Eneq;iá EÕliea da ~. estii desénVolvendo UGl gera
dor c,e, de pequena potência, que opera com baixa rota;ão, com um Tendi -
lllêtl.t:O superior a 65%. A razão de se optar pela construção de -um gerador 
de correnta contínua ele. baixa rotação, se baseia no fato de que diversos 
geradoru dê paquena potência, quaJldo testados• api-eaentara;n baixo ro-ndi
i:ceuco a baixas rotaçÕC$. Sistfilll&S de multiplicação de v!locidade dimi -
nuem o rendilDlllltO de siste?ll.i!s eÕlicos. Além dis~o, est:ao sendo pesquisa 
dos diversas formatos de turbinas tipo hêlice de pequeno porte e ~ltâ 
solidez• a fim de oelborar a eficiência do sistema do gcraçio da el!trici 
dade . O ot,jetivo principal doe trabalhos ê desenvolver um sistclll.:l eolico 
de cOfiStrução simplificada. cooip~sto de 'WII gerador e .e. acoplado direla -
-menu a u'Cll turbina eóliça do ti~ n5lice, cuja JtaI1uten.ç'ão pouerã ser 
feita pe1o prSprio usuário no :iieío rural. Espera-se que o siatelll& 
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projet.ado possa operar s.1tis(ut11rirui:e.nte, P111 i:cgioes onde ~ veloddade nc 
dfa 30ual do vento esteja e111 torno de l. g/i.. 

2 . GERADOR. DE CORru:,i:n: CONTÍNUA 

O projeco do gerador de corrente couLÍnua escã dividido em 
dll.45 c1apas, Ka primeira foram ucilizadaa tê~cae computacionai5 p;n:a 3 
obtenç..i~ dai. cartcterístic-êl!l construtiva.~ do gerador, a partir de drulob 
4e tcnsao, rotaçao, potência e c.aracterístic.1i; mago_étie31J do maLerial ,1 

6 er utili%adO oa c_oufceção do circuito m.~gnêtico . da máquina. 

A segunda etapa é compost11 da construção e test~ do 
e.e . projet~o. 

gerador 

0 ger8.Jior p~ojet;:wo pOStiuÍ o ~rola:DetltO de exCÍC3Ç4o cm deriva 
ç,âo ( campo paralelo) . O circuito ciagnêtico do induzido foi construido co-;;; 
chap~ de ferro silício M-36. O círcuito 1113gnético do indutor foi confec 
eionado cou:: feno c:irb«io . -

O induzido poi.sui enrolfflllento anduládo, sendo CQnstituido de 
40 bobinas de condutor de cobre, cada bobina composta de 6 espir3.s. 

A caquina ()OSSUÍ 4 pÕlos. Cada pÔlO t)OSSUi 330- espiras de condit 
tor de cobre lig~.i:. cm s_erie ent:ie si. O com:pritDento do entreferro cntr;
o rot or e o estator ê de 0,5-llllll. O cottprlmento axial é de 7111lll, conside
rando um_ fac-or d.11 cmpilnamento das chapas de O, 9 , 

l.Ji caracte.Íst~cas nol:IÍ.n3Í.S do h,e_rador sio as seguintes: 

Tcrisãa 
Potência 
Rotaç~ 
Rendimento 
Induçio oo eutreferro 
Fluxo tUgnêtico 

3. n uINA !leuCE 

l4V 
200 W 
360 rpm 
70% 
0,65 T 

º· 00.32 1ilb 

O Crupo de tnersia EÕlic~ cstâ l!J:!?enhado e:n .uclho-rar o -rendi
~~t o de UlD sistecia cÔlico através de cstQdos aerodinâuú.cos VÍ$3lldo oll
cu.~ r o de:$eopcoho de nrcbi.nas eÔlicas do tipo hélil!E. Os escudos foram 
f~J. ;'°s atravê~ da análise co:,>utacicaa1 do cocportélml!11to de 111:3a turbina 
heüce de 3 pas, 2,2 m de i!i.1cetro e outra turbina hélice de 6 pás 1 4 m 
de diâmetro . As turb:LIU1$ posi;uem páa fixas de E.ladeira 1"eeo1>ertas ' • com 
'VCmiz, visilildo obter pis com. .:ilta solidez, fazendo c~111 que a turbina de 
&envolva ~lto torque de partida a baixa& rou.ç;;e_s . A faixa de funci= =
meato destas turbinas seri coe ventos entTe 3 e 10 m/ s (V. - V ) • 

l.ll out: 
_A 1:l.lrbiua de 1,4 m poderá ser utilizada para cocwri.ca~Ões(ta• 

lefonia, radio ou p:tr~ sinili:>.açio navtic.l). A turbina de 2 2 m poderá 
ser uti liz~a par~ suprir a~ uccessid3d~ . de energia el êtri~a de ucia P!:' 
q~ena_morad1a rural. O perfil do aeTofulio utilizado para constn:çao 
das p~s foi o NACA 4412. 
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c:icaa : 

As caractens ticu tla turbinA de 2 .2 u: sao êlS 1ut1tlzu;e1: 

Co-cda da p~ 
Mfuiero de pãs 
Ses_âo da pa 
DLametro do cubQ 
Ã.rea de giração 
Soli det 
Conicidade 
Velocidade Nominal 

e = 0.12 m 
3 
NACA 4412 
0 ,3 CI ? 
A= 3,8 ~ 

= 0,10 
OQ 
V 6 m/s 

A f'.úrbina de l , 4 m de diâliietro poesui as 11eguinte$ c.aracterís-

Corda~ pi 
XÚüe-co d!! pás 
Seção da pá 
Diâ,roetro do cubo 
Ãrea de gir ação 
Solidez 
Conicidade 
Ve locidade. no.ninal 

C•01 12m 
6 
UCA 4412 
D = 0,3 m 2 
A - l , 54 a 

• 0,33 
09 
V • 6 m/& 

1,.8 Pfill possllll11l cor da cott.-.rante e não -po1o&uem torcimet1to . Des
ta io:rm3, o ângulo & da fig, l é con$tante ao longo da pa. Para 3 t11rbi 
na de 2, 2 e de di~tro Íoí de.ten:lÍ.tlado1 através de cetodos cacputacio ::' 
nili, um ângulo e igual a lo, e para a turbina de l ,4 m, encontrou- se 
UD1 e igual a l4'>. 

Na fig. 2, pode-se ver o gráfico oo c:oeficieote de potência 
Cp , em função do fator de funciona:cento !SR, para um e fixo , 
para a t:1,_rrbina de 2 , 2 m (fig. 2a) e para a Lurbina de l.4 m (fig . 

2b) . 

CO!<CI.CSÃo 

A energia eÕlic:a pode ser aplic~ e;n divarsos setores Jo Bra
sil, principalmente no i:?1eio rural . 

LevantameAtes ::na.is ri&orosos de aatloe de vento, es~udos regio 
cais e l0ccais da zeografia 0 topogra-fia poderiam forncc.!r uc.l ~mensãõ 
llla.1& exata do potenciai eÕlicó que re.alc;;)ente pode se-e utilizado. 

Co~ o melhoramento da tecnologia e o apoio de Õr6ãos competen
tes co_mo Universidade, tMA.l'ER, BKBRATET., pode-se aucenr:u: a eficácia doi:. 
ai&te:na-s eólicos. Xo meio rural, com. turbinas e seradorcs apropri,iuloa de 
pequena potê:icia , a ener~Ía eÓliC;J pode representar Ulll papel icportance 
na vida sôdo-econõcica dOll seui; habitantes . 

1, Sadbu, o ., Ener&ia ~Õlica e seu rso para o ProJuror Rural, l Rnc:onlro 
sobre Sistemas Enl!11;êticos l.nc.cgra<los para o Prodútor 'Rúra.l,Dl&RAEP. 
arasilia, 15-16 de abril de 1986. 

2. ~rtignoni, A., Máquinas .t:lêtricas de Corrente Coatfnva, Eci, Globo , 
Parlo Alegre , 197~. 
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3. Abbot, I. ând l>oenhof, A. , Thecn:y of Wing Sectioru., llove~ Publications 
:iew York, 1949. · 

4. s.:idhu, 1), WI.11.d 'Pu.ei: Applic.4tiou in l:llt?clric Supply to Líght Tiou:;e!; 
Apresenta.d.o no VIT lü:mí Tn~ern.arional Conference ou Alteruative Cnergy 
Source.s, 9- 11 de ~e::ubro, 1985, 

5, News~etter of The British and Wi.nddirectioru:. Europen. Wínd 
A!Jsocíatíona, vol. VI, a9 3, Jªneiro rle 1987, 

EnerID1 

&, Putnam, Palcier e., Poqer From the Wind, Van Noi;t:rand Co . Regional 
Officc&, Yew Yorlt, 1948. 

7, Sadhn, D. e Si.lvrira, M.~. da, Pc~pectivas de Aplicação d:, 1':nereia F,Ó
lica l:IQ Meio Rural da Ai:!Miric.a Lacin:i-, An.ais do 59 Congresso 1.atinoAllleri 
c:ino de Eo.ergia Solar, Valparaiao, Chile , outubro de 1986 /27- 30 , vol. z-; 
pp. lll4-R24. 
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9, 1. WORKSHOP i;obre F.nersia EÕlic.a, CO~PE/unt.J, RJ, 26-27 de agoslo de 
1982. 

JO. Justos, e.e. , 'Wlnds and \;índ Systcm Performance, Toe Flank.lin 
Institute Press, K/1.0078, Phi ladcl phia , 1978, 
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PLANO OE ROTAÇÃO 
---- ------..--,--....---1' 

v.c{l-ol 

.. 

Fii· 1 - Dlagr3:ll.ll de Velocidades - A c.ui:apouente V« (1-a) e a vi!locld.i.de do 
v1."llto perturb.do .io au:avess.ar a área vartlda pela turbina e .JJ., 
(l+a') e a veloc.idade angul.a.r relativa entre o ro~or e o ar . 8 e 
0 ângulo fol:lll.ildO pela pã COQ .& rJÍreçíio de gl.t'O O <li!; e O âugu]o 
de ataque do vento $obre o 1""tfil do aerofÕlío. 

68 

.. 378 
3341 
~ 

.25Z 
2 10 

e J&e 
p J 2S 

D84 
$'.>42 

o 
o 

ll lfi 20 
TSR 

fig. 2a . - Gráfico .de Cp x TSR pilt'.1 a t"rb~na _. 2 2 d ·-~ A ~e , m e d1ametro para 
um 8 fixo ibual 3 79 

.342 

.304 

.26S 

.221 

~ .1 90 
p .IS2 

.1 1~ 

P76 
.0~8 

o 
-3 

....____,. 
5 ., 

TSR 

' 1&· 2:b . - Ctãfieo de Cp X TSR nara a t~~b1·0~ de l 4 d ·-r • ~ , m e d1nT,çlro para 

uc 8 [íxo igual ~ 149 

69 



Fig. i - 'furt>i.na hélice de ) pa.s 

?ig. , - co~ut3dor e Tn~uzido oao bobin3dos do &erador e.e. 
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i,1,~0 EIER.lc:II - Hinha fii:ma atualmente, cuat:ã instalando células fo 
covoltaicaa pnra tele.co1CUuic4ÇÕes. O sistea,a precisa ser superdimeu.sioca-:
do devido a grande vnriaçio d3 insol~âo. Porunto, um sistema híbrido so 
l,u-eÔlico reduziria os custos e.cm cê.lulas fotovoltai~lil+ Gostaria de sa
ber se o seu trabalho p.xlc ser utilizado ucste sentido 7 

MARILIA DA SILVf.l&\: - Um gel'adol' e. e. foi projet.ado e está sendo desen
.,,0.....,ido para carreg3Cllento de baterias p:ir.:a s-upri'Wmto das nece$sidade1J de 
c:i.atricidaGe em !'11Qr.s.di8S do me:io rural, O geraàor serã acionado l'ºr uma 
torbin:1 bêlice. Atualllleut:e, não são fabricadoa geradores de baixa rot:~ão 
que possam operar em sistemas eÕli~s em regioes de vento pmtco i:otensos. 
Dest-a forma, opt:1- c5e. pela constru~ de. um gerador de e.e. de baixa rot:a
çio. Este tipo Je siste:m3 pode ser utilizado para sistemas de telecocuni
caçÕes de baix.:i pocência. 
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UT1LlZ.AÇA0 DO c;gRAOOR ASS!.'lCRONO ACOPLADO Ã TUll'BIKAS EÕLICAS 

Se-cgio Souza Dias 
Ile~rtaccnto de t.ng. Mecânica 

UfRGS 

AtuallDe.nte, A ger3Çâo de cueTgia elétrica a paTtir de 
eolicas e feita pt"incipallilente de duai; foTI!l3.S, COaJO< segue: 

1.1. Gera5ão de CrQ.ndes Poténcias 

turbinas 

Ne.ssc tipo de aplicação, a finalidade ê o acoplamento do sistema 
a rede de d{atribuiç~. para o ~(ornecimento de eucrgí~ elétrica nos parâroe 
tros da 3eração tradicioual. Para exempli!ic~r esse sisteca podeoos fazer 
refer~ncia de di'1er.sas "'vind fa:nns11 locAlizadas principálmcnte nos l:'.llA, na 
e.~tado da CalifÔrnia coelO o caso de Altl!lQn P.i..~s. 

Podo-se uoLar tambêm, que a preferência do gcta.i;ior utilizado re
cai sobr~ a máquina de induçÕQ. Es .. a preferência n;o ~e -ceterc som.entE ao 
fato dele possuir uo cu~to rcduziào {difer,ença que se tornará in..si&niticau 
te CO!'ll relac;âo ao cui;to total) e sendo t&lllbei:i bastante ?'ObU.St:O do que o ge 
rador $Íncr-ono convencional. ms princip.ltllE'nte devido a su11 caractensti:; 
ca de aproveitanento. 

O gera.dor assi:ncrono (i.ndu,ão) neccssi ta para o seu (undonau.cn
to, receber u:na potência reativa (ncs~c c.~so fo-rnecida pela prÕpria liuha). 
O valor dessa poLL"llCia consui::.ida pelo gerador~ diretamente li&ada a 6Ua 
rot:ição nmu.in,11, ou seja, va-riarcos o valor da potência rc~iva ,mtrei,,-ue 
ao gerador ele terâ pontos de m:úor -ccndinento cm difer~ntes rota~Õ~~. o 
qu~ jâ não acontece cOlll o gerador síncrono ou de corrente contfnua ande 
E1petl:l.'i lllllB rola,;.ão terâ o rendimento mâx:lmo. De.sea fonna a v.mtag1c."Ul da mi
quina de induç:io sobre a síncrona pode sér nots.dà no gráfico da fig. l, on 
d~ apresentá:llos as curvas de potêuc.ia de um.1 turbina eÕlica para diieren = 
tcs velocídaJes de vento. 

1.2. C<:r.p.$0 dl.' Pequenas e Mêdi<'IS Potências 

Xes~c easo a &eraçâo f feita principalmente <:me.e., com a utili_ 
zaçãv de bal~ria.~ aCUIWJlativas. e em aliun.~ cai;os de invcrsores e$tãtico~ 
(que enc11réc~·111 bnstsnlc o si:. tr.ma) pa.t.1 obter-se te11Bãu a1 ternada iguol 3 
fornecida pcló1$ cons~d.onáriaa; de cncrgía. Quase na sua t-otalid3de, esses 
siste.as estão situ.ados ~ r~siÕes aitt<l3 não atingidai; pela rede elétrica, 
e sendo . en de cercú.n~us casos, um11 boa opc;,ãa d<' cuprÍ!llelltO enl'rgêd co. 

A util12Q-,.;o de geradlires de lndução, oei.sei; casos, é condiciona 
da ao $eu acopl.amen~o a banco de capacitores ,. ~ fornecerão a energiã 
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reativa necessária), que ~everao ter diversos valores e \J:11 sistema 
cbave~rito ligado diretamc:ntc a rotação dá turbina. ' 

p 

1 IL•) 

r P• 

de 

Fig, l - Grã.fico.ca:tllp!rativ~ das. linhas de ]Jlelbor rendúoento dos gera.der 
reade 1nduçao e Sl.Dcrono, acoplado a turbÍJUl!l eÕliças. 

2. SlSIEMA E."!BRATEL 

lll.ás de 
Fiaalid.ule g~ral do projeto: Melhorar o ren~nto dos sistc -

pequeuo1 e miidu pot;ncia.s através do uso de &e:rado.res de induç.ãu. 

nativoa 
l'iuali~adc êiõpi.----C;fics. do projeto: Utili zaçao de _sistcm.a.s alter 

de energi.a em ~t~Joes isoladas da r~de elétrica, -

Eiise !!8º .foi iundament.ado_no Cato de que e3'isteir. no llrasil cer 
ca ~e $73 csLaçous du lelecocunícaçoea, as quais, o s~pr.imc_nto c_nc_rgêci::
coe feLto por !;t\lpOs ~eradores a diesel, O consuwo estimado de diesel 
cbegª a 5.003.200 l/;m.o faEo ag~avado por estas estações estarem afas 
t-adas do~ cc.nLr~& de opera~ao das empre.ijas, podendo esta dititíineia chc ::
g,ar II m.us de 350 l<ia. 

2 • 1 • Turbina 

O e.sque:ca dessa turbina e lll0Strado na fig . 2 e po~&ui .is 
&uiutes caracte~rstirasi: 
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Altl1r.a. 
Diâmetro no ~iu.i.doT 
Ât'c 3 de g.i_r :i_ç ao 
Coluii.i central 
Solidez 
Corda da pá 
Nmro de pis 
Seção ci:l pâ 
Foraia <la p.a-

2. 2. Cerador de Indução 

H = 6 m 
ti • 2ll ,. ó

2
m 

A= 23,7 m 

Tubo de aço 5" Schcclu-le 40 
fT = 0,18 
e• 0,15 :n 
3 
MACA 0015 
Iroposlcien 

Como foi menciona.do anteriol'llléntc a excitação da máquina é 
ta através de capacitares estáticos, que têm seus valores alterados 
ê:õqU4drar o sutem.:i em seus pontos de maior -rendimento. 

O gerador utilizado possui as 

Potência 
'I4?nsão 
RotaçãD nominal 
Freq1,1~ncia 
Isol:icento 

sc~tc_s caracter!sticas: 

3 KW úconoúisíco) 
220. V 
1800 Rl'M 
60 H% 
Classe B (1309 C) 

teí
-para 

0 gt'3llCO Ó3 fig, 3 
rendimento do 

ilustra o fato d-e..obtermo~ os pontos de 
oelhor 
pac:ltor~. 

2.3. Sisteo.a de Controle 

aibll!.llil -vari~vel, conforii;e o banco de ca-

O total isolamento de5~as eataçÕe.<s • que recehem i!pe.nas v1s1u1s 
periódicas da IIlanUtenção, Iéz com quê hou"'lease uma maior preocup~io co:n 
a segurança de todo o sistema. Dessa fo-rca se fez neces~irio a 1,1tilização 
de u~i.Ú.croprocessador para o controle da turbina e di sistema de carg~ 
dati baterias. Atr.avé5 do controle, pode- se t~"llbem aprcvcic.ir ao miximo a 
~ncrgia fornecida pela turbina, pois tinha-se~ possibilidade de aumentar 
a sua iaixa de o~eração variando a rotação nomina.l do gerador. 

A CPU do sistSl:la é formad~ pelo cú.croprocesBador 8085 e a lguns 
de se~ auxiliares colllO o contador programável 82>1, a interfacê paralela 
8255 e algumas mewõrias de <la<lo» e programa~ 211G, 2716 e 2732. 

O cont:To1e funciona através da análise de <Wdos de v~cit;l.l4e 
do vento, rotação da turbina a nível de carga das baterias, paTa que, dcs 
ta 'lll.1rn!.ira, possa agir aobre divé:rsoa pontos elo sistelll3, -

Para a melbo:r côl:lprc.c.nsãõ do sistema, a fig . 4 apresenta u:n dia 
grama detalhado, COlll todoa os pai;so~ do sistel:13. 

Ancmõ~etro - F.$te instrumeuto e de full!l.Jrnental importância para 
o sistema de controle pois indica os limites de funciona:n;enco do sistema 
(acionamento <lo l'llOtor de pµtida e freios) e serve tamb&ui para uma coleta 
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das caracteríscicas. do vento d;u; rc;iÕes onée torec iastal~J.:i.s ãb turbi -
n.:i.s • 

O :me:w:::ietro e do Lipo concl,.i e cada rotação, através de. u.n U:D 
e. Ull!.ll fotocélula, gera l& pi:lsos. Deas3 forma lemo& o numero de pulsa_~ 
proporcional ã velocidade do vento. Esse nú~ero de pulsos alill)Cnta direta 
mw1te o contador par~ que após analisado seja possível tol!l3r ~ JJ:Cdidas 
neçessãrias (fig. 5), 

1ac.ÔU:Ctro - Este ap.uelho. que também f do tipo gerador de pul
sos, serve paro tomnr a -iniciativa das -cedidas intcrmc.!iidas de fuucJ.ona 
mento da turbina, como poT exemplo, a rroca do bóll1co de cop3citorcs. A rõ 
taçâo da tur~ioa ê propo~cional ao numero de pulsos obtidos, que da meau:iã 
forma do anemoir~tro, entram diTetamente no contador do microprocessador. 
A medida de rotaçíio 1.13 tur~iua tamõem serve p.tra o acionamento do fraio 
do s-i:stema. 

2.5 . Resultados 

Os dádos transpostos para o grií°ico da fig, 6, que nos deoons -
tra a vanta~em referida anterioroente, foi ~.ontado a~avés dos dados da 
turbina Darrieus de -mesmo ta:nanno que atual1r.ente está instalada no r,unicr 
pio de OsÓrio/RS e doa teste:a realiz~cos co~ o gerador de indução no LabÕ 
ratÔrio de Energia Eólica da UFRCS. -

At~4Vei deske ~rifico, po4e-se Jl()ts.T que se fosse usada llill4 

caior variação do banco de capacitares poderf.smos cheg3r a UI'!! Te&ulc~
do oais favorável. entretanto obt~e um f>olll rendimento do siste:a.i como 
podemos n.otar pela tabela 1 . 

IABKLA T 

Rendi~nto ~e Opernçâo de Ceraçâo 

V(m/s) l2 11 10 9 B 7 6 j 4 

N(IU'M) 
183 183 183 165 1'2 125 !10 105 !00 

l'l8t1 D,5 0,67 0,88 0 ,9 0,9 0,8.3 0 , 8 o, 75 0,5 

Embora o slstc:n.a não obtenha um alto Tenoimento nas faixas 
maii, elev~as d3 -.elocidadc di.: vento, produz v.:ilores bcc altos nas fai -
~as de velocid.lde entre 10 m/s e 5 m/a. P~rtauto, este sisteoa ê apro
priado para locais de, coq,.rrativmtente, b:aixa velocidade e.= no caso 
óo Brasil. Xo local do~ teEtes, no ~orro da P-0licia, a velocidade mêdln 
.ln1.J4l do vento ê 5,5 o/-.. e as ve1ocid3des aciru.a de 12 ;n/s petmaneccm er, 
apenas 2% do te.inpo total. 
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Em locais de mai.or velocidAdg de vento, Ul'IIA turbina de lDl.!&mo ta 
:uanho necessitar& de um serador de ll'..aioT p.otêncÍa para po~er operar nas 
m.aiores- faíxas de v~locidade de vento e consequcntei:IE!ute maior faixa dç 
rotaçio da turbina, poib o r~ndimcnto do sibtem3 nessas altas velocidades 
ê pequcóo devido a~ li~it-açÕes do gerador que possui uma potência no~inal 
de 3 Klit' enq~11to que a turl>ina consegue fornece.r potência& bc.m 1114is elc
vada.i;. · 

~as baixas velocidades de vento o rendimento cal devido w; 1i.:mi 
taçôes da turõin#, que não collSe3ue forneeer potêneias mais elevadas. s~n 
do assim, todo o sis·tema te-o o seu ponto melhor de iWlcimiB.mánto locali2.ã 
do ruu; velocidades interme-diârias que Seio ctais frequentes llO local de ins 
talaçio da turbi.n.a. 

3. C1lllclui.io 

A turbina D.arricus para geraçao em sistecaas isolados pode ser 
utilizada com eficácia para o carregamento de baterias especialoente se 
for peT111itido Operar ccral rotaÇÕes ir.iriáve.is. 

0 ~edor de indução ê 3 maquina m:ds apropriada para este tl.
po de aplicaçao específica. de qualquer forll!a necessita-,ie de um mi.cropr~ 
c::c11sador para cootrolar o siBi:ema. O si&~ de controle ê utilizado a.a 
operação d~ turbiua torn3lldo o aísc!10a totalmente ~t~tico. o que se 
faz necessario no ca.qo de uma estaç~o de tclecomU1Ucaç.oes. 
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C~W) 
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1000 

60 

1500 2000 RPM 

Fig. 3 - Relação entre a rotaçio do gerador e a po têccia forneciua 
i carg~ para diferentes valores do banro de eapacitoras 
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Fig. 4 - Di:igraca o.:ci bloco do sistema de controle 
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Fig. S - .Ane.mômetro tipo concha. 
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Fig.~ - Potência gerada pelo sistema do aerogerador operando 
em rotação variãvel. 
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s!RGJ.0 L, BRAGA : - Quais sao as dimen.s~s l! a potincia nocinal proj, t ,1 -
d;i para esta turbina 1 

SCKC!O Dl.AS - A turbina téal 6 ~ de ciim:ietro e foi p-rojecada para 

3 lcv, para ventos de 8 ~/s, 

VALDIR B.. FllliO : - Cooo seri d.ada a par-tida ~~ turbina t.cn: o "'1.:lprego do 
rotor Savonins ou 1'ilippi11i '! 

sfRCIO DIAS : - Neste cas.o, a partida será feita aLravês de uc c:iotor 
de arr.!Jlque de automóvel, alimeutacio alravês de uma bat~ria que sera car
regada pel{I. energia gerada através da turbina. 

VALDIR a. FILHO: - Esta turbina parece ser cnri.to eficienle, porque seu 
tamanho e PfMIUCl\O quando C.Olilp&râdo COl'II as turbin~ desenvolvidas pela 
END-UCO que possue:i:1 -10 m de diâmetro e produzem 2 kw. 

l)E:81 p. SAl>llU ; - A pot:cn.cia nominal desta turbina íoi projetada confor 
!De a velocíd.ade noo:i.nal do vento considerada. No caso da turbina dã 
BNDUCO, a veloeida.de noi.nn~l de projeto ê bc~ wenor do que 8 m/a, Possi -
velmentc, a idéia era dcscuvolver tnrbinas que opere"C colll vento~ de baixa 
ve locidade e, e.m conseqúência, o dimlro da turbina era -:n.aior. 

VAIJ>IR R. nLB.o : - Co:.no pode ser dito que a E~R.UEL não e$t;Í dando 
neccssãrio ao projeto, se ~o Rio de Janeiro nio Q~ tem conhccicento 
trabalho que e.stã sendo de~nmvolviào aqúi. 1 

apôio 
do 

sf.iu;IO DIAS : - O projeto foi desenvolvido alravés de llCl acordo de 
desenvolvimento de -péSquisa de geração de eoergia elétric3 p3ra centrais 
repetidoras de llJicroondai; -eovolvendo a !!MBRATF.L. O Grupo de Eoe.1:gia Eoii
cs. da L"FRGS, não pode ser responsabilizado se a F.MaRATRL nio toJllóu conhe
cimento do projeto. Porém, a RM!IR.\TEL de Porto Alegre =teve boos conta 
tos durante o desenvolvimento do projeco. 

I)EJU !:' . SADRC : - Fomos obrigados a utilizar a verba d.o projeto para 
outras finalidadt!S como a u:.udsnça de um ramal de 11 KV da CKEE, que cst~ 
va localiudo sobre o te.nceno 011dc íoi i.Mtalada a turbina, além de iç.is -
tos com obr38 de alvenaria, desloc.atlentos de e.abas, etc. Rstes gastos, f~ 
ram cobertos co-m a verba do projeto, sem n~.nhum apoio !1uanceiro da 
E~RAIJ!L. Isto prejudicou o progrei;so do projeto, acal"!'Otilndo u:n atr~ç 
na conclusão do mesmo, l'orê.m, este trab:tlho melhorou o patricôni.o da 
EMBRA!EL. com o (W.s1oc.atl'ICI\to da rede. O Grupo de Energiél EÕlica da L"FRGS. 
tetll intere.s1-e especffico n~ ;realização <k pc.squisas. No i..'Utanto, ~te ti
po de projeto tçrna-se oneroso para ser des~volvido, Depois de tantos e~ 
forços di&pcndidos, ouviu-se que a fi!BRAIEL não tinha cao.heciceoto do 
projeto. Isto tOl'.118 desencorajador a realização de Iut\lroQ trabalhos de 
pesquisa na íirca. 
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RESU~10 DA DISCt.:SSÃO f. GO'ICl.USÃO 

o atu.ai mo<lelo energécico nacional, ceotrali.zado, S\L~ceotou-se 
por uc lon~o p~rfodo cevico a gT,'IIlde inje;io de capital e.~tr/U\geiro, o 
pro .... \">cot. o encivill.ll')('!nto do pi\Ís. F.ste lT'.DdeLo pacernalist.i, inviivel eco
nmtlc:t::1ente, scr,..i.u p(l.Ta o .te,envolvirr.ento econô::úco do pais n:i déc~a 
pas~ada, i'or-êc., devido .10 er:mde cndívids:nento <W pa{~ , que remou inviâ
ve 1 l'IOVOS invc-s Lime.ntos na area CUCl"geti ca • esta::Jlm; proxhnos de ('aos~ com 
a posalbilidadc de haver u.~ bl~cauce. ~ste c.aoR en~raecico po.l.e vir a pos 
síbilitar uca rctotJ:ada do proscaca de usín,'\S 01.cle.lre.s. F:stc 1•ro&r.a!lla foi 
conceoido a mar6cm do pcnsilõ.!oto clcntf!leo do país, sendo kv3do adiante 
contra toda e qualquer op.inlão da ccnr.unidádc ci~utril~a nacioual. Foi eli 
minado da possibi-1idade de concorrencia todo o projeto cescentral.iZ4dor -
co~ o objerivo de possibilitar 3 P.,:iscênci.a de um.a política rarirãria ir
real. 

No morm.:.llco, vivemos num modelo energético baseaêo na dependen -
eia do petróleo. Co~ esta situação de üependêncis do exterior parece que 
esti havcnêó uu:.a S<:l'lsibil1-zação da comunid.l<le ~~ geral paTa o problelllll 
e:ccr~êtlco brasileiro. O que se est~ dcbatentlo n~o ia questio de qual a 
oelhor energia alterna.tiva, li:;àt; si:u. o eioc!clo ideal, de forn:.s E,erai, pois 
c.ansU'.CIO e E.'Ucr-gia ~stão cstrlta!IIL'nk ligados. X3o hilVP.T(l onior produtivi
dade oo paÍs, não haveri produção de alimc..tltos, se n30 nouver m.s.ior ciíspo 
níbi J.icadc c!e energia. A cucr~ia atte lada ã. pro3raJ1~ do exterior, com "i 
obrigalorlccacc por parte do Brasil <le foruecer ~aterias prímas e lecnolo 
&ía, recairá em u:Ji dci;cu\!olvimeuto dep~udente. I>cst..J forma, a queat"io d-; 
modelo cncr~~Llco ~_na ccal.idadc, UC\3 ~~~stão de indepen~cia. O país 
qt.:e doc:ina a prod1..1;ao de cacrgia ê dono de ur modelo ec.onÕaico <k dcsi:m -
vo1vimenla. Xo scnlldo de retomar o desenvohrfnento econômico e social, o 
governo ceveria pensar nuo 11:0dclo d,•scentt·ali:,.aiJor, conc-~dendo inc.mtivoa, 
ço:no, por exe.t:pio, abatimcnlo no iu.-posto ci,:, recnda, a quem inve.scisse em 
fontes de e.ne.r~ia alteruau.va, Lais curuo sistc~as isolados de aerogerado
r~s . painêis solares ou micrôcentrais hldrcl~Lrlcas. O estado ~st:á indivi 
dando-r,e o~ cornpr3 de energia. Com a i~lantação de modelo~ dcsecntrali7.3 
durc-s, a CL,tt1.,nídrui.e ceverá trni:.ar a decia'io sobre que tipo de ene.reia uti".:' 
lixar. 

relaçio 
energia 
tdal. 

Acualcent~, hã UI1:a dcpc.n~ncia <la cootinu.içoo do prof!;resso em. 
ao c.rescitcento L'ncrgêtico. ! preciso que haja i:iaior produção de 
para que o paÍ~ pos~a fazer OOY'OS iuvestimeutos n.a área indw. -

Ka dêc.ada p3SS3da, grandea projetoij de irris;açio de lavour~ ar 
rozeiras eram viãvcis, ~ois o CIL~to da energia era pequl!.Ilo. Isto tol"tUlva 
impensável a utiliz.ai;ão de e11crgía alternativa. Hoje, é impo::;sivel conti
nuar a executar projelos de cletrific~~"ão ruTal para atender c0llll.A1.idade8 
Í$ola.das e.cm: as atuais LarlíélS que nio cobrem ne.m os custos de :ll.mut:enção 
das re.c!es. 

Ec vii.ta das gr.wdes ().isparldadci. regionais que ocorr~ no Bra
sil, apc11as alg,ms tipos de ac.ividadcs po~ria:m pagar um preço real pela 
energia consucida. Al~ru de tudo, bi u.n probleca social cnorn:e a ser en
frentado . Muitos trabalhadores rurai~ que aão estão ~.ng?jados no ~roce!so 
produlivo acab.mi aoandonan.do alillS te_rras em busca de melhores c.ondl:çoe~ 
de vida. ai pou.cos MOS, viu-se durante uma seca no t-ordes,te a i,.-ravidade 
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da sit~ão q_ue obrigou levas d.:i retlrani:.ci; 3 invadir= dt.!ades a ,rrocura 
d~ alimentos . O aban,lono das área:. rurais contribuiu pars w::. awi:ento do 
proble.ca i;u,·ial criando ulll cinturão de cii;cri~ e.m corno cas ~'Tàmks ci\la
ccs. o que obriga a ic~~ti.n..:ntos na área de ener~ia para atender ao cre~ 
cimc~to populacional. Ora , te.m-i.~ Y.~ contingente pop~lacional sem rccur -
so .. que utiliza ei.ta en<.:rg-ia indlreia:neote, atravêi. de_ serviços sociais , 
coco po1>tOS (!e saúde, h~pí tais e n..10 paga a eni!rgia qU1.· us?, Esta ener -
gia ~ prod\11:ida pela ll:E!bu:..'.I fonte llue fornece energia ai; inc.lustria.s. Temos 
uca popUUÇOO econocicamcUt"e atiV.1 C3C:ll Vi!%. oenor, (IUC ar.~ha pasando OR 

e~cedentc~ ~os custos da gera;ão de ener&!ª• t'm :JJOdelc <le.s~entralizador 
pode ri a propórcion,'ir a iü .. açiW de popul.14-oes TUTRis nas c1.1tJUuj ,laàes err: 
que vivec. De forre..-i contriÍ·ri.1,, iii ii obrigação por p.arte do 1:i;tado da cen
lrali zar os r~eursos ener;éticos em cire~ão aos gr.1ndes centroi; i,opulacio 
anis. Em função do colapso na distribuiçao sódo-csp.i.cial há a nccessid.1-::" 
oe de reverter este processo através da descentraliza~ão éo fornccÍ!lll.~ltu 
de ~ncrgia e de ucia diferenciação entre a ener~ia utilizada para !ins in 
diL<il:riaii. e para fins soei aia. Se a co.ergi a 11udes1,c sc,r forne.cica C:ll fra= 
çÕes para cada faici'.lia, h.averia a cOll.Sdência de racionalizar o gaslo 
dc.i; La energj n. Nio e possível u.311te.r com:mida<lecs que ~ai,tilm o quanto <r..e
rem de energia, pois de.&ta ÍOL'Ula oâo havera c.resci~.ento industria... 

84 

1 

I.TSTA PARCIAL DE TURBDlAS E!SLICAS HM"UPATURADAS COMEKCtAUIEXTF: NO MUNDO 

(Fornecida pe1o /IEI, C3nyon, Te~a~) 

1 • Potência nominal l!lD KW 
2, \"docidade do vento ea m/s pa,;a produt;<> de potência nominal 
3. Diâmetro do rotor (JD) 
4. Tipo de rotor: IlAW'! - Turbina de eixo horizontal 

VAWT - TUrbina de eixo ~crlical 
5. U - vento para frente 
6. O - vento para trã.s 
&, Velocidade do v~nto para partida da turbina (JIJ/s) 
7. Velocidade do vento para parar a turbina (m/s) 
8 , 'Iipo de. gerador: ci:. - corrente cont!nua 

No= e <mdcrcço 
da firma 

Bergcy Windpower 
2001 Pricslly 
Noroan, OK 73069 
LIJA 

Bertoís. Studio 
644 Main St. 
(PO Box 383) 
llally, PA 19503 
Bl.;.il 

Carter Wind 
S}•1n:em 
RT l ~ox 40:iA 
Burkbumct;t, 
TX 76354 - EUA 
Dominion Alumio.= 
Fab, 
570 H.awlr.estoc.e 
~ 
MissiHsuga, 
Ont~io, LSc-2'\18 
C®.adi 

Ext:rawatt lnc . 
220Rue Pri.acipale 
(:p 15, bP. Uaccl, 
St. Jean de la 
T.ande 
1$eauce-Suci, 
P. Que. Gom lEO 
Canadá 

cs. - correnc.e ah:ernada 
PM. - imã permanente 

1 
1 

2 3 4 

1 10,7 2,8 llAlfI 
10 1.2 7,0 

1 
HAWI 

4 8 , 9 - RAWT 

~ 

2) ll 9,8 11.AWT 

40 13,3 17,4 VAWT 
X 

11,3 

52.2 18,2 36,6 VAWT 
X 

24,4 1 

30 13,3 9,8 HAliI 
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5 

u 
1T 

D 

D 

-

-

D 

6 1 7 

3,1 -
.3, 1 -

3, 1. -

2,5 -

6 13,8 

4,3 16,8 

l -

8 

12-20VCC, 12 OVCA 
120VCC,240VC:A 
PM alteruador 

Carregamento de. 
1)3teri a.'i ou de 
sistemA!!I de luz 
pÚblico e.mi: in.-
vers.or 

Gerador de indu -çao 

Gerador de 
incuç.ão 

Fase simples, 
Gerador de 
Indução 

1 



- · 
1 

Noc:;e e enderei;u 1 2 3 4 5 6 7 13 da .firma 

:aion:e e endereço 
d.a f:=a 1 2 J 4 ) f, 7 8 --

ExtrJ.Watc Inc. 30 13,3, 9,S ~T D 2 - tase !\illlple11, 
220&ie Principale gcraclor de 
CP 15 , .& • P. liu:e l iuduç:io 
St. Jean de la 
!.ande, Seauce-Sud 
P . Que. Go:n lEO 
Canadã 

r;s winJpawer 50 8 , d 17 HAWT D - - gerador de 
6952 Preston indução 
Avl'Olte 
Liveroor<!, 
Ct\ 94550 
]':l!A 

fayecte Corp. 75 17,8 10,4 HAWr D 3 18, 3 i;.eradot: de 
Box l tt.9 in.duçio 
Tracy, Cfl 95376 

95 20 10,4 BAWT o J 18,3 u:,\ 

WRS l IlfQTOt;Sli 600 12,4 43,2 HAWT u 4,2 15,2 6era<lor de 
Advanct:d 1:'.ncrgy indução 
sy~te~ Division 
T.arge, I'O 
Bmt 10861. 
Pi t ts'burf,h, 

Flowind Corp . 170 17 , 8 16,8 v.wr - 3 ,4 18,3 serador de 
21214 68th lL indação 
Ave South 24,9 
Kcnt, WA 98032 
trA 

l!w=:i.ngbird 4 9,8 4,3 RAWI \I 2 21,l Sistema de 
12306 Rip Van ilu:nimtç~ 
winkle pÜblica, 
lioustou, TX 77024 ' CAi-1'egSD:ento 
l::U..A <!e bateriaa 

PA 152.Já 
EUA 

l."birlrind 2 11 3,4 HANT u 1,9 1z.2 alternador 
Pawer Co. 

4 11 4,5 llAWT 'U 1,9 12,2 carre&ameuto 207 l/2 
de baterias, 'E. Supetio.r Se. 

Du)uth, !-:X 55802 9 11 - H.AW"I u 1,9 12,2 sis~lll4 de 
luz publico 

Wincharger :WI!lCO 0,2 7 1,9 llAlfr u 2,9 - gê.rador de. 
18$0 ~.erro ca 

.. acobs Wind 10 10,2 6 Ri\'wT u 2,5 12,8 3 fases. ca 
Electríc 

12,5 12 7 IIA,.T e com eanver-
250 Puírie Center - - são para- 220/ 
Drive 15 12,5 7,4 RM.'1' L' - - 240, f35e 
Suite. 390 úníca, C3 
.l:.dcn Pr3i rie, t:arre,;B:.Dento 
MN 55Jl.4 de baterias 
l:UA com sii;tema 

de cmitrole 

Parlcway 0,45 7, f> 2,5 ll.AlíI u 3,3 - carre.'l>aoento 
M:i.nneapolis, da baterias 
~- 5~420 1 7,6 3,7 HA'IIT u 2. , 5 - sistema de EeA 

luz l)Ôblic:o 

1,4 7,6 3,7 H.AlfI o 2,1 - Siscaia de 
luz piiblico 

2,5 7,6 3, 7 HAlIT u 2., l - Sisr.-eClil d.e 
h1z púhlico 

de_ calor Wínd Po;.,er 40 11, 7 11,9 lIAW'l' D 3,6 18,3 gerador de 

Nortb r,;ind P~cc 2 8,9 4,9 N!.W'!. u 2,5 34 24-110 Vcc 
Co. 

16 13,3 8,9 IL\WT D 3 l7 2AO Vca/cc Box. S-56 
Moretown,\'T 05660 opcional 

!!UA 

Syst.e_o l.ndução 
9279 Cabol Driv~ 
San Die.;;o, 
CA 92126 
EUA 

Seneenbaugb Wind 0,5 9,8 2,1 HAWT u 2,5 - 12,24 Vcc 
Bkc. 

1 9,8 3,7 H.Alrr 2,5 12,24 PO Box \1174 u - Vcc 
Palo Alto,CA 94.306 1 

1 EUA 

í?i.uritech 20 1..3,3 10 RAliT D 2,8 - gerador de 
Box 837 indução 
Glai.tonbury, 
CT 06003 
EUA 

Slc.y Pawer 1 60 8,8 - RAWT D 2,5 - ~11rador da iox 324.30 

~illo,TX 79185 
linduçio 

1 

AERO}L\.'i (CeDllallf) 20 ll ll;q lM.w"'f I: 2' 15,9 gerador de • 
See Autooatic induçio 
Power Abové 33 11 11,6 
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~one e endereço 
da firic.a l 2 :l 4 5 

-

BO~S 25 - J H,'i~'T u 
444 West Occan 
.ISo~levard 1102 35 - 3,7 u»rr u 
Loni !Jeach 
CA 90802 6:> - 4,6 llAWT u 
Et.:A 

Not"cl tilllk 65 - ].>,9 RAw"'I i) 

llox 6057 
Tehacapi, 
C/. 93561 
EUA 

wINCO-Y 60 - 15 , 9 ru.wr n 
1476.0 AltamoüL Rd 
'l'racy. C.\ 95316 
JWà 

Riisager(Denn.ark) 90 11 15, 9 RN .. "I l' 

Alno Hunter and 
Assoei atee 
432 7 Re.condo 1~ 

Be~ch Blvd 124 11,5 18,2 lW1! u 
L.nmdale, 
CA 9026D 

Wenco S .A. 100 41t,4 18,9 HAw"T !.I 
Axial now Corp. 
l'O Box UM)~ 

155 4.4,4 25 !l.A~T t; 
FI. llortll, 
TX 76118 - ~UA 

Wi.ndl!J8Bter Corp. 100 }0,6 22 HA' .. 'T u 
6-60 J S L.n!i:l 
Suice 3.50 150 12 ,4 22 HAiff u 
S.acr ame.n Lo, 
CA 95814 
ECA 200 14,6 22 Hti.ITT' 11 

VRSTl\S North 65 1.5, 5 15,Z flAWf \; 

,\r...erica 
Box 276 
Tehacapi, 
CA 93561 
RUA 

Rowden 300 13,2 22 U.\WT u 
195 Scotland St. 
Cla:s&Qlii, C58PJ 
Scoc.land 
Cr. -Sritania 
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6 7 8 

2,7 - gerador de 
induçâo 

2,7 -
'i..,7 -

2. 5 - ,;2rador 
inauçâo 

de 

2,5 - gent<.IOl'. 
intlução 

de 

3,L - Controle me 
cânico ciu -
cooputa.d.or 
YAr.J 

3,~ - gerador 
indu,io 

lle 

3,& 16,! gerador de 
illducio 

.3,6 ló ,f 

3 L5,~ i;c-r:idot 
indução 

<le 

3,3 17 1:;,_.r~dOT de. 
índuçic 

3,3 17 

2, 7 11 ,4 ,;c·rador de 

induçio 

4,9 24,, gerooor e.a 

L1STA DC 1Nill1S!R1AS l)F. CATA\'JlliTOS NO BRASll. 

Eletrooic.t 
PreciliO Ltda. 

Catavanto 
'I rlân&u lo 

Comercio e 
'l.ndÚ&t.ri.i 
INDUCO S.A. 

Fundição 
Metaltêcnica 
ARGUS Llda. 

Gera Bon:bai; e 
Illlplementos Ltda. 

Máquinas Asricolas 
FOkUlNA Ltda. 

Indust.ria Yvel 
Llda. 

M.cc31liza~ão 
Agrícola. l! 

Perfurações I,tda . 

'lecnologia 
Yordeslc,Mâquínae 
P~sadas 

~DERECOS ESPtClFICACÕRS DE CA'l'A.VRNTOS 

Rua Taveira Jr. ,225, 
TeTesÓpoli~, POA 
90000, ltS 

Rua Bartolooeu de 
CUS-~º• CP 1149, 
Flo ri;mÕpo lis /Sr. 

Rua Fonseca '!'eles, 
114, Ri.o de Janeiro 
R.J 

f,.v. Go,.,ornador 
Jor~e Lacerda,s/N, 
Floria.nôpo1is/SC 

lL arigi:ideiro 
Machado, 243 
cP 10&04.Sio Paulo 
SP 

~ João Mesquita, 
3432, sÃo Jose do 
Rio Preto, Soo ?aula 
SP 

R\1..3 }fon.tevidêo, l94 
C:impi1,1a Gnudc 
54360 - P.0 

F.d. Cidade de 
Uhêus, 8Q andar 
Conj. 805/6 
Av. J\F..uu • • w 10, 
Salvador, BA 

Av, Antmúo ~ga
lbãcs, c.r 6333 
salvador • 40000 
B.A 
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'Wind Cha.rgar, Z pâs 
2,10m diâmetro, 15A a 12V 
Mu1tipãs, bocbeaccnto de água 
2,0c de diâmetro 
2,7o de diâéetro, botlbea.mento 
de. água e geração de eletric.!_ 
da.de, 200',i a 12V 

Mnltipâs, 2m de diâmetro 
Bocbeair,cnto de água 

Turbina de nêlice de 4 pãs 
3m e Bm de diâmetro 
Ceraçio de Eletricidade 

Multipás, 2,Set e 3,5m de 
diâmetro 
ijo,nbem:ie11to de água 

l{ultip~, 3,3lll. de diâ:netro 
Boàea.me.nto de âgu« 

Turbina de llclice de 2 vâ.s 
3,4o de diimei::ro, 480 W 
~lt:ipâs, 3,4m e 4,2111 diã 
BC!Clbcamento de âgua 

Multipãs, até 3,5~ diâmetro 
Bmnbe~to de ãgv~ 
Wind Cha;i;ge.r, 2 hélices 
2,1:n de diâcatro - 15A a 12V 

Multi11iís , 6 10 ® diâmetro 
Bcmbeamcllto de Íl&\14 com 
bamba de Ai.r-Lilt. 

Kultipâs 
Boai,eamento de agua 



. 

NOME EhUREÇO ESPECl.FICAÇÕJi:S DE CALWEt,TOS 

Moreira e Filhos Rua Ana Net;• ,625 Multipãs, 3,2:n de cüm.:ietr o 
l.tda. Jardim ~rk~. Bo.nbelllllent:o de ãgua 

60000, c!E 

Vic.hlnbesld Cbanan Rua Joãu Sana,66 Wintl Cha.rgcr, 2 pâ& 
tt~ Cataventos CP 111, Encantado 2 1 2.m ae dímnet.ro, 15A a 12V 
KêJlya 95900, RS Mult:ipã.s ate 3,0i:. de dii."lletro 

Bombeamento de iigu."l 

Sociedade Metalur- R. Flore& ela Mult:ipas, 3,2m de diãmetro 
giça llr11g. Lti,la, Cunfia, 1976, Rol!!be.am.,mto de :Ígu.i 

CP 322-. Uruguaiana 
45270 - RS 
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