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Descrição:  
 
A potência fornecida por um aerogerador está diretamente relacionada com a velocidade média do vento 
projetada nas pás. Por esse motivo, o estudo que relaciona o melhor aproveitamento do vento torna-se de 
extrema importância para eficiência do conjunto no processo de geração de energia de origem eólica. O controle 
de posicionamento das pás está diretamente relacionado com a velocidade do eixo da máquina e, por sua vez, é 
um dos parâmetros que proporciona maio potencial de geração ao sistema. O objetivo desse trabalho é 
desenvolver um método de controle eficiente que seja capaz de absorver a máxima energia dos ventos projetando 
o movimento circular no eixo dos aerogeradores com um melhor posicionamento das pás. Pretende-se também 
desenvolver um sistema de controle para o posicionamento das pás nos aerogeradores e um protocolo de 
comunicação para efetuar o posicionamento regular e simultâneo das pás. 
O sistema proposto consiste no projeto de controle em malha fechada que irá capturar o sinal de velocidade do 
vento, disponibilizado por um anemômetro, o sinal de posicionamento e direção do vento, disponibilizado pelo 
sensor de direção e a velocidade média do rotor. As informações coletadas pelos sensores serão processadas em 
uma placa de controle que irá disponibilizar o posicionamento mais eficiente das pás nos aerogeradores 
utilizando um protocolo de comunicação específico que será desenvolvido nesta pesquisa para garantir a 
eficiência de geração do sistema. 
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