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RESUMO  

 

Estudos de confiabilidade mostraram que o sistema yaw é o segundo componente 

mecânico em taxa de falha e que mais contribui para um tempo de inatividade geral de 

turbinas eólicas. O impacto dessa realidade se configura em significativas elevações de 

custos, que se confirmam por pesquisas que apresentam uma análise de tendência de custos 

em turbinas eólicas, mostrando que o expoente de tendência de custo do sistema yaw é o 

segundo maior. 

Em turbinas eólicas de última geração, o sistema yaw passou a ser executado com 

quatro redutores em operação padrão - ou em número múltiplo. Sendo assim assegurada uma 

distribuição uniforme da carga para cada redutor do yaw, se evitando sobrecargas indesejadas 

nas unidades individuais.  

Porém, na atualidade há turbinas eólicas modernas, com previsão de operações 

longevas, que não se agrupam a essas novas configurações. Normalmente, esses modelos 

estruturais de sistema yaw, consistem em uma configuração de três motorredutores, sendo um 

design tipicamente caracterizado como ineficiente para arcar com as elevadas cargas inerciais 

de partida.  

Por questões de características estruturais, o acréscimo de uma quarta unidade 

motorredutora nessas turbinas, não é possível. Com este cenário, tornam-se propícias soluções 

alternativas que resolvam o impasse. Assim, o presente trabalho propôs uma otimização para 

o acionamento de sistemas yaw: por meio do uso de chaves de partida estática 

microprocessadas (soft-starter), alcançando redução acentuada dos esforços sobre dispositivos 

de transmissão (redutores, piões, engrenagens) do sistema yaw. 

A princípio definiu-se o sistema yaw de estudo, desde sua configuração a dados 

técnicos imprescindíveis para o projeto. Com a análise desses dados de carga aplicados em 

um software de simulação, pôde-se definir a chave estática (soft-starter) adequada para o uso. 

Em seguida estudou-se o sistema de controle e potência da turbina, para assim elaborar um 

projeto elétrico viável às alterações proposta, preservando os processos operacionais da 

turbina eólica. 

 

Palavras - chave: Turbinas eólicas. Sistema yaw. Energias renováveis.  

  



 
 

ABSTRACT  

 

Reliability studies have shown that the yaw system is the second mechanical component in 

failure rate and most contributes to a general downtime of wind turbines. The impact of this 

reality is set in significant cost increases, which are confirmed by surveys that present a cost 

trend analysis in wind turbines, showing that the yaw system cost trend exponent is the second 

largest. 

In state-of-the-art wind turbines, the yaw system is now run with four gearboxes in standard 

operation - or in multiple numbers. This ensures uniform distribution of the load for each yaw 

reducer, avoiding undesired overloads on the individual units. 

However, today there are modern wind turbines, with expected long-term operations, which 

are not grouped into these new configurations. Typically, these yaw system structural models 

consist of a configuration of three motor reducers, a design typically characterized as 

inefficient to cope with high starting inertial loads. 

Due to structural characteristics, the addition of a fourth geared motor to these turbines is 

not possible. With this scenario, alternative solutions solve the impasse. Thus, the present 

work proposed an optimization for the activation of yaw systems: through the use of 

microprocessed static starters (soft-starter), achieving a marked reduction of the efforts on 

transmission devices (gearboxes, pins, gears) of the yaw system. 

At first the yaw system of study was defined, from its configuration to technical data essential 

for the project. With the analysis of these load data applied in simulation software, it was 

possible to define the appropriate soft-starter for use. The next step was to study the control 

and power system of the turbine, in order to elaborate a feasible electrical project the 

proposed changes, preserving the operational processes of the wind turbine. 

 

Keywords: Wind turbines. Yaw system Renewable energy.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Dutra (2009), A partir do início do século XX, dar-se início a várias 

pesquisas para o desenvolvimento da energia eólica. Estados Unidos difundiu aerogeradores 

de pequeno porte nas fazendas e zonas rurais isoladas, a Rússia investiu na conexão de 

aerogeradores de médio porte diretamente na rede e demais países começavam a dar maior 

atenção ao tema. 

Diante desse cenário, inovações importantes ganhavam forma no uso de energia 

eólica para a geração de eletricidade. Foi definida a altura ideal de instalação dos 

equipamentos; mecanismos de multiplicação da rotação das pás com intuito do máximo 

aproveitamento dos ventos; desenvolvimento de designes aerodinâmico para aprimorar a 

eficiência de geração. Com o passar dos anos, fruto de esforços em pesquisas, o comércio de 

aerogeradores no mundo se desenvolveu. O tamanho e potência das turbinas garantiu 

atratividade comercial para o seu uso. Daí percebe-se, na atualidade, a grande expansão da 

potência eólica instalada em todo o mundo. 

As pesquisas são contínuas, novos equipamentos lançados aprimoram a obtenção de 

energia elétrica a partir dos ventos, cabendo à engenharia a missão de manter um processo de 

melhoria contínua, descobrindo meios para alcançar o melhor custo-benefício aos grandes 

projetos de turbinas eólicas. 

A indústria eólica, como em qualquer outra entidade com fins lucrativos, aspira ao 

desejo de realizar as etapas de seu processo de forma a garantir qualidade, produtividade e 

menor custo. Particularmente, as usinas de geração de energia eólica se deparam com 

problemas inerentes a qualquer parque industrial. O centro de sua atenção está nos 

indicadores de disponibilidade e produtividade que se apresentam ao longo de um período 

avaliado.  

Dentro desse contexto, surgem ações que buscam garantir as metas estabelecidas. 

Dentre elas estão os planejamentos de manutenção, com foco preventivo, preditivo e 

corretivo. Todas as ações, independente de qual foco tenha, geram custos e paradas que 

podem se configurar em perda de lucro e até inviabilidade econômica. Sendo ainda 

importante salientar que tais ações, comumente, são imprescindíveis para a manutenção da 

plena funcionalidade operacional de um parque eólico.   

O sistema de orientação de turbinas eólicas (sistema yaw) é responsável em manter a 

turbina corretamente orientada ao vento. Especificamente, são mecanismos foco de constantes 



16 
 

manutenções, se tornando centro de custos de elevado valor para o financeiro de uma 

empresa. Pode-se ainda acrescentar que tal sistema se apresenta como crítico, pois sua não 

funcionalidade acarreta em falha e consequente impossibilidade de geração elétrica. 

Diante do exposto, avaliar e apresentar uma proposta que vise aprimorar o sistema de 

orientação de turbinas eólicas (sistema yaw) torna-se uma postura estratégica e viável de ser 

realizada. Quebras e falhas resultam em troca de peças, demandam mão de obra técnica, uso 

de ferramentas e equipamentos especiais, aumento de custos e diminuição dos valores de 

geração e consequente prejuízo. 

Os sistemas de orientação de turbinas (sistema yaw) antes de apresentarem falhas 

que causem indisponibilidade, apresentam desgastes em seus componentes mecânicos e 

elétricos, podendo ocasionar diminuição na precisão de sua atuação e por consequência 

provocar defeitos secundários oriundos da má funcionalidade na orientação da turbina eólica, 

como vibrações e fadigas nos demais componentes da máquina. 

A proposta de aprimoramento para o acionamento de sistemas de orientação em 

turbinas eólicas (sistema yaw) se justifica por ser uma postura estratégica que visa redução de 

custos, diminuição de paradas e indisponibilidade quanto à geração e aumento significativo 

dos indicadores financeiros e de eficiência. 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolver uma proposta de aprimoramento para o acionamento de sistemas de 

orientação (sistema yaw) em turbinas eólicas, por meio de controle automatizado, associado a 

comandos elétricos e utilizando-se soft-starter parametrizado para tal fim.  

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Estudar sistemas de orientação em turbinas eólicas (yaw), o entendimento físico do 

projeto e seu funcionamento; 

 Simular via software, para definição do comportamento do conjugado de carga do 

sistema; 

 Estudar a programação, parametrização e métodos de partida de Soft-Starter; 
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 Desenvolver um circuito de força e de comando para adaptação da proposta de 

otimização; 

 Confeccionar em CAD um diagrama do circuito elétrico desenvolvido para o 

acionamento do sistema. 

 

1.2. Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho foi desenvolvido em cinco seções. Conforme a descrição logo 

abaixo: 

• Introdução: Esta seção aborda os conceitos iniciais necessários ao projeto, de forma 

a contextualizar sua aplicabilidade. Também descreve de forma sucinta todos os fatores, 

valores e processos envolvidos para a efetivação do mesmo; 

• Fundamentação teórica: Esta seção é dedicada a explanar toda fundamentação 

teórica dos processos envolvidos, que em conjunto formam toda a base na qual se sustentou a 

pesquisa e o desenvolvimento do referido trabalho; 

• Metodologia: Esta seção descreve de forma detalhada todos os materiais utilizados, 

bem como as adaptações realizadas e experimentações determinantes para seu uso. Também 

aborda, de forma descritiva, a metodologia empregada para a obtenção de resultados 

satisfatórios. 

• Resultados: Esta seção apresenta os resultados oriundos da metodologia emprega e 

a utilização desses dados para a definição do projeto como um todo. 

• Conclusão: Esta seção fornece de forma conclusiva, a linha de raciocínio lógico que 

forneceu os parâmetros desde a identificação do problema, passando pela busca da solução e a 

efetivação do resultado obtido. 

• Referências: Esta seção cita todas as fontes de pesquisa que corroboram esta obra, 

seguindo normas específicas que possibilitam a identificação, rastreamento e fácil acesso as 

mesmas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Mediante os grandes impactos provocados pelas formas tradicionais de obtenção de 

energia, chegou-se a necessidade da geração de eletricidade alternativa. Os recursos 

renováveis (água, sol, vento, etc.), com mínimos efeitos negativos a natureza e respondendo 

as demandas do mercado, tornaram-se viáveis e hoje são tecnologias consolidadas. 

 

2.1. Energia Eólica 

 

A energia eólica é uma das mais destacadas dentre as tecnologias alternativas para a 

geração de energia elétrica. Segundo dados do CERNE (Centro de Estratégias em Recursos 

Naturais e Energia), a capacidade de energia eólica instalada no mundo cresceu 12,39% em 

2013, passando de 283 GW para 318GW (equivalente a quase 23 vezes a potência de Itaipu, 

igual a 14.000MW). Como visto na Figura 01, na atualidade o aproveitamento dos 

aerogeradores atinge até oito MW de potência, valores estes que colocam a Energia Eólica na 

ponta das tecnologias verdes. 

 

Figura 1 - Progressão dos tamanhos de turbinas eólicas e sua produção de energia. 

 

Fonte: DUTRA, 2009. 

 

A energia eólica é a energia cinética da massa de ar em movimento. Em outras 

palavras, o combustível que torna possível a geração é o vento, movimento do ar na atmosfera 

terrestre. As causas dessas atividades cinéticas se dão pelo aquecimento da Terra nas áreas 

próximas do equador e o resfriamento nas áreas próximas aos polos. Assim, mediante as 

diferenças de pressões existentes, se apresentam fenômenos de convecção das massas de ar. 
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Os movimentos da Terra e sua topografia alteram a intensidade e direção dos ventos, 

como se pode ver na Figura 2. 

 

Figura 2 - Comportamento dos ventos sob a influência das características do terreno. 

 

Fonte: DUTRA, 2009. 

 

Para fins de uso eficiente e projetos de parques eólicos, o conhecimento da 

velocidade média do vento em dada região é fundamental. Com tais informações pode-se 

estimar a produção de energia e possíveis sistemas de armazenamento da mesma. Os 

instrumentos que captam os dados dos ventos se chamam anemômetros e possuem 

características construtivas mecânicas, onde o princípio é de transferência de quantidade de 

movimento. Os principais tipos são os anemômetros de copos, de deflexão e o de pá giratória. 

Normalmente são instalados em torres com no mínimo dez metros de altura, nas regiões onde 

se deseje realizar o estudo dos ventos e por fim definir seu potencial eólico. 

 

2.1.1. Origem Histórica 

 

De acordo com Lopez (2012), o primeiro registro da utilização da energia eólica 

ocorreu na Pérsia (atual Irã) por volta de duzentos A.C., no bombeamento de água e moagem 

de grãos. Tratava-se do moinho de eixo vertical, que se tornaria popular na cultura islâmica. 

As máquinas primitivas persistiram até o século doze, quando a partir daí surgem os moinhos 

de eixo horizontal por alguns países da Europa, mais conhecido como "moinho holandês". 

Acreditasse que por volta do século dezenove existissem aproximadamente nove mil moinhos 

por toda a Holanda. 
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Com o advento da revolução industrial a força motriz passa a ser obtida pelo vapor, 

colocando em segundo plano o vento. Porém, ainda na segunda metade do século dezenove, 

surge o moinho de pás múltiplas, uma invenção americana e popularizada em todo o mundo, 

sendo até hoje esse sistema largamente utilizado. 

A partir do século XX, com o crescimento do uso da energia elétrica, se desenvolvia 

várias pesquisas para o aproveitamento da energia eólica na geração de eletricidade. Como 

pode ser visto na Tabela 01, diversas conquistas e evoluções se deram na adaptação de cata-

ventos para a geração de energia elétrica. 

 

Tabela 1 - Histórico de turbinas eólicas. 

Turbinas eólicas 
históricas 

Diâmetro 
[m] 

Potência 
[KW] 

Potência 
específica 
[KW/m²] 

Número 
de pás 

Altura 
do rotor 

[m] 

Entrada 
em 

operação 

Poul La Cour, 
Dinamarca. 23 18 0,04 4 "-" 1891 

Smit-Putnam, EUA. 53 1250 0,56 2 34 1941 

F.L. Smith, Dinamarca 17 50 0,21 3 24 1941 

F.L. Smith, Dinamarca 24 70 0,15 3 24 1942 

Gedser, Dinamarca 24 200 0,44 3 25 1957 

Hutter, Alemanha 34 100 0,11 2 22 1958 
Fonte: LOPEZ, 2012. 

Com a Segunda Guerra Mundial, estando os combustíveis fósseis racionados, os 

meios alternativos de energia eólica encontraram condições favoráveis para se desenvolver. 

Após a Guerra, o petróleo voltou a ser competitivo no mercado e os aerogeradores perderam 

sua ascensão, voltando a ter protagonismo somente após a disseminação da cultura de defesa 

ambiental. 

 

2.1.2. Características do vento 

 

O aquecimento diferenciado da atmosfera provoca gradientes de pressão atmosférica 

que são responsáveis por movimentos da massa de ar. Toda a dinâmica desses eventos é 

explicada por meio de fenômenos bem característicos. 

Antes de tratar sobre tais fenômenos, é interessante entender a composição da 

atmosfera em suas camadas, pois se trata do ambiente onde ocorrem os fatos aqui explicados.  

Como visto na Figura 03, a Exosfera liga a atmosfera ao espaço interplanetário; Na 

Termosfera ocorre aumento da temperatura, constituída por gases muito rarefeitos; Na 
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Mesosfera, as temperaturas são muito baixas, porque esta camada não absorve energia solar; 

Na Estratosfera, a temperatura mantém-se mais ou menos constante até os 25 km, subindo na 

parte superior, devido à presença do ozônio que absorve grande parte da radiação Ultra 

Violeta (UV), protegendo a Terra dos efeitos negativos desta radiação. Por fim, a Troposfera, 

que vai do nível do mar até 6 a 16 km (6 a 8 km nos polos e 12 a 14 no equador), é nesta 

camada que se processam todos os fenômenos meteorológicos. Na Troposfera a temperatura 

diminui com a altitude (decresce 6,5ºC por cada 1000 metros) – gradiente térmico vertical. 

 

 

Fonte: Estudo Prático, 2018.  

 

Devido à rotação da Terra ocorre uma aceleração aparente que tende a desviar 

qualquer objeto que se mova livremente.  A essa aceleração dar-se o nome de Forma de 

Coriolis, afetando o movimento dos ventos em sua intensidade e direção. 

Uma massa que se desloque no sentido do polo ao equador terá um movimento 

circular com rotação no sentido oposto a Terra, sendo que se uma massa se deslocar do 

equador ao polo terá movimento no mesmo sentido da rotação da Terra. Pode-se ver a 

ilustração ao que foi descrito na Figura 04. 

 

Figura 3 - Descrição das camadas que compõem a atmosfera. 
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Figura 4 - Influência da força de Coriolis na formação dos ventos. 

 

Fonte: CEPEL, 2001. 

 

Os ventos podem ser descritos como alísios, quando sopram dos trópicos para o 

equador em baixas altitudes; contra-alísios, quando sopram do equador para os polos em altas 

altitudes; ventos do oeste, quando sopram dos trópicos para os polos e polares, quando 

sopram dos polos para as zonas temperadas. 

 

2.1.3. Potencial eólico 

 

Para estimar com confiabilidade a energia produzida por um aerogerador é 

necessário conhecer, além das características da máquina que será utilizada (curva potência x 

velocidade do vento), a distribuição estatística da velocidade do vento no local onde ela será 

instalada.  

Tais dados de vento normalmente são obtidos por meio de levantamentos específicos 

do potencial eólico, efetuados no próprio local de interesse. Para esse estudo, consultam-se os 

dados disponibilizados em sites especializados ou Atlas do Potencial Eólico, normalmente 

mantidos e financiados pelo Estado. 

A informação de maior relevância é a velocidade média sazonal do vento em dada 

região e altura. A mesma é fruto de um estudo complexo e metódico que envolve diversas 

especialidades, em etapas planejadas, com uso de softwares de modelamento numérico dos 

ventos de superfície. São utilizadas informações de velocidade do vento, a rugosidade e 

complexidade do terreno e a estabilidade térmica da atmosfera. Não sendo este tema o foco do 

presente trabalho, maiores detalhes deverão ser buscados em literatura específica.  



23 
 

Vale ainda ressaltar que a viabilidade técnica e econômica de empreendimentos 

eólicos requer uma predição confiável da energia gerada, sendo assim imprescindível um 

estudo avaliativo antes de qualquer tomada de decisão em relação à construção de parques 

eólicos. 

 

2.2.Turbinas Eólicas 

 

De acordo com Krauter (2005), a turbina eólica é uma máquina que absorve parte da 

energia cinética do vento através de um rotor aerodinâmico, convertendo-a em potência 

mecânica (torque x rotação), que através de uma máquina elétrica (gerador), converterá em 

potência elétrica (tensão x corrente). Basicamente, uma turbina eólica se constitui de uma 

torre, rotor, pás (blades), caixa de engrenagens (transmissão/multiplicação) e pelo gerador. A 

extração da energia se dar quando a massa de ar em movimento passa através da área 

interceptada pelas pás rotativas. 

A área varrida pelo rotor circular é um fator crucial na determinação da energia 

entregue pela turbina eólica. Dessa forma, as características construtivas de um modelo de 

turbina são de suma importância para definir sua eficiência. 

 

2.2.1. Rotores de eixo vertical 

 

Os rotores de eixo vertical não necessitam de um mecanismo de orientação para 

variações da direção do vento incidente, apresentam fácil instalação e manutenção. Impõem 

dificuldades para instalação em torres, com isso normalmente operam em baixas altitudes. 

Assim, captam ventos mais turbulentos e por isso devem funcionar em frequências mais 

lentas, perdendo sua eficiência energética. 

Os principais tipos de rotores de eixo vertical são Darrieus, Savonius e turbinas com 

torre de vórtices. Na Figura 05, pode-se ver a estrutura de uma turbina eólica de eixo vertical. 
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Figura 5 - Aerogerador experimental de eixo vertical. 

Os rotores do tipo Darrius são movidos por forças de sustentação e constituem-se de 

lâminas curvas (duas ou três) de perfil aerodinâmico, atadas pelas duas pontas ao eixo 

vertical. Como ilustrado na figura 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os rotores do tipo Savonius apresentam duas ou três pás em forma de conchas, sendo 

muito utilizado em anemômetros. Uma nova variedade desse modelo usa velas que podem se 

auto ajustar conforme a variação da velocidade do vento, como ilustrado na Figura 7. 

Fonte: SANDIA, 2006. 

Figura 6 - Turbina eólica vertical Darrieus. 

Fonte: SILVA, 2013. 
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Figura 7 - Turbina eólica vertical Savonius. 

 

Fonte: PINTEREST, 2018. 

 

2.2.2. Rotores de eixo horizontal 

 

Segundo Amaral (2011), os rotores de eixo horizontal são os mais utilizados na 

geração de energia elétrica, apesar de terem custos mais elevados, apresentam maior 

eficiência e rendimento. São movidos por forças aerodinâmicas chamadas de forças de 

sustentação (lift) e forças de arrasto (drag). As pás da turbina obstruem o movimento do 

vento, sofrendo uma ação de forças que atuam perpendicularmente ao escoamento (forças de 

sustentação) e de forças que atuam na direção do escoamento (forças de arrasto). 

Os rotores de eixo horizontal são predominantemente movidos por forças de 

sustentação, necessitando de mecanismos de orientação (sistema YAW) usados para girar a 

nacele (cubículo que embarca os componentes do aerogerador) e manter o rotor de frente para 

o vento (perpendicular ao vento), extraindo o máximo de energia eólica. Esses modelos de 

turbinas são instalados em torres a uma altura ideal (80 - 100 metros) para a velocidade do 

vento. Podem ter uma, duas, três ou múltiplas pás (blades), sendo que as turbinas mais 

modernas utilizam o padrão de três pás (blades), pois apresenta maior estabilidade ao 

distribuir melhor as tensões durante a rotação da máquina para acompanhar a direção do vento 

(sistema YAW). Na Figura 08 podem-se ver alguns modelos de turbinas de eixo horizontal. 
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Figura 8 - Turbinas eólicas horizontais. 

 

Fonte: AMARAL, 2011. 

 

A posição do rotor em relação à torre define outra forma de classificação para 

turbinas de eixo horizontal. Quando o disco varrido pelas pás está à jusante do vento (vento 

por trás da turbina, só posteriormente incidindo sobre o rotor), ela é chamada de turbina 

downwind. Nestas, a torre, como barreira ao vento, provoca vibrações nas pás, as mesmas 

possuem inclinação que dispensam mecanismos de orientação do rotor ao vento (sistema 

YAW), porém gera ruídos audíveis e exige maior flexibilidade do rotor. 

Quando o disco varrido pelas pás está a montante do vento (vento incide 

primeiramente sobre o rotor), pois em relação ao vento o rotor é posicionado antes da torre, 

ela é chamada de turbina upwind. Nestas, as pás, como barreira ao vento, provocam esforços 

vibratórios na torre e necessitam de mecanismos de orientação do rotor ao vento (sistema 

YAW). 

O modelo de turbinas upwind é o predominantemente utilizado em turbinas de 

grande porte. A Figura 09 apresenta os dois tipos de configurações. 
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Figura 9 - Direção do vento em turbinas upwind e downwind. 

 

Fonte: AMARAL, 2011. 

 

2.2.3. Componentes de uma turbina eólica 

 

Por serem os mais usuais e predominantes na indústria de geração eólica, o foco do 

presente texto serão os componentes de turbinas eólicas de eixo horizontal. Alguns fatores 

diferenciam as turbinas, estando essas diferenças presentes nas configurações construtivas da 

máquina. Na Figura 10 podem-se ver as principais configurações. As diferenças estão no 

tamanho e formato da nacele (cubículo que embarca os componentes do aerogerador), a 

presença ou não de caixa multiplicadora e pelo tipo de gerador utilizado. 

 

Figura 10 - Componentes de uma turbina eólica de eixo horizontal. 

 

Fonte: AEOLUS, 2017. 
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Para fins didáticos, decidiu-se dividir a turbina eólica em três módulos ou partes 

principais: nacele, rotor e torre. Quando descritos, os componentes estarão contidos a um 

desses módulos. 

2.2.3.1. Nacele 

 

De acordo com Pereira (2004), consiste no chassi montado sobre a torre, onde é 

instalado o rotor, o gerador, a caixa de engrenagens (quando existente), as cabines elétricas 

que hospedam os sistemas de comando e controle, os instrumentos de medição do vento 

(anemômetros e windvanes) e os motorredutores que compõem o sistema de direcionamento 

ao vento (sistema YAW).  

Na Figura 11, apresentam-se os componentes instalados em uma nacele de uma 

turbina de acoplamento direto (sem uso de caixa de engrenagens e gerador multipolos). 

 

Figura 11 - Vista do interior da nacele - turbina de acoplamento indireto. 

 

Fonte: NORDEX, 2017. 

 

Na Figura 12, apresentam-se os componentes instalados em uma nacele de uma 

turbina de acoplamento indireto (uso de caixa de engrenagens e gerador convencional). 
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Figura 12 - Vista do interior da nacele - turbina de acoplamento direto. 

 

Fonte: WOBBEN, 2006. 

 

De acordo com Dutra (2009), os dois tipos de projetos possuem vantagens e 

desvantagens e a decisão de usar o multiplicador ou fabricar sem caixa de engrenagens é uma 

questão de abordagem do fabricante. 

Por sua vez, a caixa de engrenagem (veja na Figura 11, item 6), por meio da relação 

de engrenagens, converte a baixa rotação e o alto torque da turbina eólico (veja na Figura 11, 

item 5) em alta velocidade e mais baixo torque que será utilizado para a conversão 

eletromecânica. No outro lado da caixa de engrenagem conecta-se o eixo de alta rotação (veja 

na Figura 11, item 8) ao gerador (veja na Figura 11, item 9), onde também é instalado um 

freio a disco (veja na Figura 11, item 7), para o caso de paradas de emergência por falha do 

freio aerodinâmico.  

O gerador (veja na Figura 11, item 9), pode ser de multipolos ou convencionais 

(indução ou síncrono). Porém há certos problemas quando equipamentos de conversão 

eletromecânica são integrados a sistemas de conversão eólica. As variações na velocidade do 

vento produz uma extensa faixa de rotações, não se mantendo em valores constantes, com isso 

ocorre variações de torque e consequente variações de potência disponível.  

De acordo com Krauter (2005), a exigência quanto à frequência e tensão constantes 

na energia final produzida, provoca um típico caso de covariância negativa que deve ser 

tratado à luz do projeto. Vale ainda dizer que o tipo de gerador influencia o comportamento 

em operação da turbina e suas interações com a rede, sendo que as tensões mecânicas e as 

flutuações rápidas de potência gerada diminuem quanto for a capacidade e a amplitude das 

variações de rotação permissíveis no gerador.   
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2.2.3.2.  Rotor 

 

O rotor é composto pelas pás, cubo e eixo principal. As pás (veja na Figura 11, item 

1), fabricadas em fibra de vidro e reforçadas com epóxi, tendo perfil aerodinâmico, capturam 

a energia cinética dos ventos e a transfere para o cubo do rotor. Comumente o controle é de 

velocidade por passo, para isto a pá (ou blade) dispõe de rolamentos em sua base permitindo 

seu giro, modificando assim seu ângulo de ataque. As pás são fixadas através de flanges ao 

cubo. 

O cubo (veja a Figura 13), feito em peça única e compacta de aço, apresenta 

rolamentos para fixação das pás, acomodando também os motorredutores para o ajuste do 

ângulo de ataque das pás. É o cubo que liga as pás ao eixo principal de baixa rotação 

(funcionando entre 9 - 30 RPM).  

 

Figura 13 - Detalhe de um cubo para conexão de pás. 

 

Fonte: TAYLOR, 2008. 

 

O eixo principal, feito em aço, faz a transferência da energia mecânica da turbina. O 

eixo principal conecta-se a caixa de engrenagens ou diretamente ao gerador, no caso de 

turbinas de acoplamento direto. 

 

2.2.3.3. Torre 

 

As torres eólicas são elementos estruturais de grande porte que sustentam e 

posicionam a turbina eólica a alturas condizente ao projeto, partindo do princípio de que a 

velocidade do vento cresce à medida que se afasta do solo. As torres variam sua altura entre 
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40 e 100 metros, podendo ter formas tubulares (construídas de aço ou concreto) ou reticuladas 

(construídas de aço). 

As torres eólicas estão sujeitas a inúmeros esforços, forças horizontais pela 

resistência do rotor e da torre ao vento; forças torcionais impostas pelo sistema de orientação 

da turbina ao vento (sistema yaw); forças verticais, pelo próprio peso do equipamento. 

Quando em operação, com as pás em rotação, a turbina eólica excita cargas cíclicas 

em todo o conjunto, que se traduz em frequências vibratórias. Dessa forma, uma questão 

essencial do projeto da torre e também das pás é a sua frequência natural, que deve está 

distante da frequência natural de excitação do rotor em operação, evitando-se assim o 

fenômeno de ressonância, que por sua vez causaria fadiga mecânica e redução da vida útil da 

turbina ou até mesmo seu colapso.  

A Figura 14 apresenta uma torre eólica circular de aço, com destaque para sua 

fundação (a), montagem do elevador de acesso para manutenções (b) e posição dos segmentos 

de torre parafusados entre os flanges das extremidades de cada segmento (c). As torres ainda 

abrigam as cabines elétricas que hospedam os sistemas de controle e proteção de potência, 

bancos capacitores, transformadores e leitos de cabeamentos em geral. Ainda possuem 

escadas de emergência e plataformas para manutenções e segurança, presentes entre seus 

segmentos. 

 

Figura 14 - Torre eólica circular de aço. 

 

Fonte: CROM, 2018. 
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2.2.4. Sistema elétrico de uma turbina eólica 

 

O princípio de funcionamento de uma turbina eólica, como ilustrado na figura 15, 

não impõem grandes dificuldades para seu entendimento, porém trata-se de um sistema 

complexo que envolve diversas áreas da engenharia aerodinâmica, mecânica, elétrica e de 

controle, relacionadas com um fim comum que é a geração de energia elétrica.  

 

Figura 15 - Princípio de funcionamento de uma turbina eólica. 

 

Fonte: SILVA, 2013. 

 

2.2.4.1. Turbinas eólicas com velocidade constante 

 

A maior característica das turbinas eólicas com velocidade constante é que o gerador 

é conectado diretamente à rede elétrica, esse sistema de geração é o mais antigo. O tipo de 

gerador utilizado é o de indução de rotor em gaiola (assíncrono), que são de simples 

construção e baixo custo, porém apresentam elevadas correntes de partida e demandam 

potência reativa indutiva. Essas desvantagens foram facilmente contornadas com o emprego 

de tiristores para suavizar as correntes de partida e banco de capacitores que forneçam a 

potência reativa capacitiva consumida pela máquina, como ilustra a Figura 16. 
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Figura 16 - Esquema elétrico de um gerador de indução com velocidade constante. 

 

Fonte: SILVA, 2013. 

 

Na verdade, nessas máquinas, a quantidade de potência gerada varia o 

escorregamento e assim a velocidade da mesma. Porém essa variação se encontra entre 1% a 

2%, sendo assim sua velocidade é admitida como constante. A velocidade a qual o gerador 

deve operar está diretamente ligada ao número de polos do enrolamento do seu estator. 

 

2.2.4.2. Turbinas eólicas com velocidade variável 

 

A maior característica das turbinas eólicas com velocidade variável é que permite o 

desacoplamento da velocidade de rotação da turbina e, assim do gerador, da frequência 

elétrica da rede. Dessa forma, as possíveis variações da velocidade do vento não terão 

influências sobre a frequência da energia elétrica fornecida pela turbina, pois tal frequência 

será constante e sincronizada com o sistema elétrico de potência ao qual a turbina está 

conectada. Para esse sistema pode-se utilizar geradores síncronos ou de indução (assíncronos). 

No caso do uso de gerador síncrono, ilustrado na Figura 17, a tensão gerada passa 

por retificação e posteriormente a corrente contínua resultante da retificação passa por 

inversão. Este processo permite o controle da frequência de saída, realizado eletronicamente 

por um conversor de frequência. A conexão ao sistema elétrico de potência acontece através 

desse conversor de frequência, que consiste em um equipamento eletrônico de potência 

tiristorizado de retificação/inversão. Neste caso, a desvantagem está no fato de que o inversor 

deve ser dimensionado para suportar a potência total do sistema e assim, a eficiência de 

geração será, diretamente, função da eficiência do inversor. 
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Figura 17 - Esquema elétrico de um gerador síncrono com velocidade variável. 

 

Fonte: CARVALHO, 2010. 

 

Para o caso do uso de gerador de indução (assíncrono), é similar ao uso do gerador 

síncrono, porém se faz necessário prover energia reativa para a excitação do gerador, como 

ilustra a Figura 18. Isto pode ser feito por autoexcitação, semelhante ao caso da turbina com 

velocidade constante, utilizando-se bancos de capacitores, com o cuidado, de que sejam 

instalados antes do retificador, pois o conversor de frequência provoca isolamento galvânico 

no sistema, impedindo o fornecimento da energia reativa para o gerador. 

 

Figura 18 - Esquema elétrico de um gerador de indução com velocidade variável. 

 

Fonte: SILVA, 2013. 

 

Segundo Custódio (2012), uma alternativa é o uso de gerador de indução 

(assíncrono) de velocidade semivariável, como ilustra a Figura 19, onde é possível obter 

variações na velocidade do rotor da ordem de 10%. Neste caso, o rotor do gerador é bobinado 

e está ligado a um chaveamento eletrônico tiristorizado que pode variar sua resistência, assim 
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a curva característica de conjugado versus velocidade do gerador pode ser deslocada, 

permitindo assim o controle da velocidade do gerador pela variação do escorregamento. Com 

isso é possível manter a frequência elétrica do gerador sincronizada com o sistema elétrico de 

potência a qual a turbina está conectada. Nesse caso os custos de implementação são 

relativamente baixos. 

 

Figura 19 - Esquema elétrico de um gerador de indução com velocidade semivariável. 

 

Fonte: SILVA, 2013. 

 

De acordo com Pereira (2004), alternativa é proposta. No gerador de indução 

duplamente alimentado (assíncrono), como ilustra a Figura 20, um conversor pode alimentar o 

rotor bobinado do gerador. Assim, a frequência mecânica e elétrica do rotor está desacoplada 

e o controle da frequência do rotor permite o controle da frequência do estator. Neste sistema, 

há significativas vantagens, pois se utiliza conversores de menor potência (25% da potência 

de todo o sistema); filtros de menor potência (25% da potência de todo o sistema); menos 

harmônicos produzidos pelo inversor; ganho de eficiência de 2% a 4%; fator de potência 

controlado pelo inverso, que fornece a potência de excitação para o gerador;      

Com maior eficiência, o aproveitamento eólico atualmente atinge cerca de 8 MW de 

potência, levando as turbinas de velocidade constante a perder espaço para as turbinas eólicas 

de velocidade variável. 

 

Figura 20 - Esquema elétrico de um gerador de indução duplamente excitado. 

 

Fonte: SILVA, 2013. 
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2.2.4.3. Controles e sensores 

 

Diversos sistemas de controle e inúmeros tipos de sensores são utilizados por toda a 

turbina eólica. O controle de giro, mais conhecido como sistema yaw, é um mecanismo de 

orientação da turbina em relação ao vento, sendo utilizados motores e redutores para girar a 

nacele juntamente com o rotor para esse fim. O sistema yaw é operado por um controlador 

lógico programável (CLP), o qual monitora a direção do vento usando sensores de direção do 

vento (windvane). Assim, quando o vento mudar de direção a turbina eólica irá girar alguns 

graus para corrigir sua posição em relação à nova direção do vento. 

A turbina eólica também apresenta controles de segurança. O controlador lógico 

programável monitora continuamente as condições da máquina, no caso de alguma 

anormalidade detectada, o controle dispara o processo de parada de emergência da turbina. 

São diversas as variáveis monitoradas, se distribuindo por toda a máquina, dessa forma são 

diversos os sensores, como ilustra a Figura 21, aplicados na leitura de tais variáveis, como 

termopares, transdutores, encoder, sensores indutivos, sensores ópticos e etc. Quanto as 

variáveis envolvidas, estão: as vibrações em geral, temperatura do ar nas cabines elétricas, 

temperatura e pressão de líquidos lubrificantes, graus de posição do sistema das pás e do 

sistema yaw, velocidade e direção dos ventos, velocidade de rotação da turbina, tensão, 

corrente, frequência, potência ativa e reativa relacionadas à geração elétrica. 

 

Figura 21 - Sensores indutivos para contagem de giros de um rotor de turbina eólica. 

 

Fonte: TURCK, 2018. 
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2.2.4.3.1. Controladores lógicos programáveis 

 

Segundo a WEG, os controladores lógicos programáveis (CLP) como dispositivos 

que executam tarefas de intertravamento, temporização, contagem e operações matemáticas 

em alta velocidade, substituindo contactores auxiliares, temporizadores e contadores 

eletromecânicos com vantagens como a otimização de espaços, facilitando significativamente 

as atividades de manutenção. 

De forma mais abrangente, segundo o NEMA (National Electrical Manufactures 

Association), o CLP é um dispositivo eletrônico que faz uso de uma memória programável 

que armazena em si instruções e implementa funções específicas, que abrange lógica, 

temporização, contagem, aritmética e sequenciamento. Controlando, pelo processamento dos 

sinais das operações, os módulos de entradas e saídas e, por consequência, os vários tipos de 

máquinas e processos industriais.   

Até a revolução industrial, os processos produtivos fundamentavam-se basicamente 

na mão de obra. Com o seu advento, algumas características logo se definiram, como aumento 

na produtividade, a necessidade de redução nos custos de produção, demanda por 

profissionais melhores preparados e maior variedade dos produtos manufaturados. Nesta 

época era de uso comum os painéis de controle a relé, sendo que o novo cenário dos processos 

produtivos tornou os mesmos obsoletos, pela pouca flexibilidade que apresentavam. A 

tecnologia, que acompanhou de perto toda essa evolução, logo apresentou novas alternativas 

para melhoria dos processos. Assim, os CLP surgem no ambiente industrial a partir da década 

de sessenta, com a revolucionária característica de transferir as modificações de hardware - 

antes aplicadas a cada nova alteração das linhas de produção - para modificações 

exclusivamente em software. Assim, surgiram os sistemas automáticos, onde o resultado 

desejado é definido antes mesmo de ser executado, sendo isto sem qualquer intervenção 

humana.  

Dentre suas vantagens de uso, citam-se: ocupação de menores espaços, menor 

potência dissipada, reutilizáveis, manutenção simplificada, maior flexibilidade, pela 

possibilidade das alterações dos parâmetros de controle, resposta rápida por seu alto 

processamento de dados, reprogramação sem demandar modificações no hardware. 

Quanto a sua constituição e funcionamento, os controladores lógicos programáveis se 

compõem de quatro blocos específicos: fonte, entradas, processamento (CPU) e saídas, como 

ilustra a Figura 22. 
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Figura 22 - Partes componentes que constituem um CLP. 

 

Fonte: BAYER; ECKHARDT; MACHADO, 2011. 

 

Tratando de forma mais detalhada, a fonte é chaveada e responsável pela alimentação 

de todo o hardware, podendo utilizar diversos níveis de tensão, sendo mais comuns 12 e 24 

V. Tal escolha se justifica pela menor influência de ruídos e compatibilidade com o sistema 

de comunicação RS-232, de uso comum ao dispositivo. A CPU constitui-se de um 

microcontrolador ou microprocessador de 8, 16 ou 32 bits associado a uma memória RAM e a 

uma memória Flash EPROM ou E2PROM. Desta forma atua como o cérebro do sistema, 

onde recebe os dados de entradas, que são processados conforme uma lógica previamente 

programada, resultando em comandos de saídas que se repetem continuamente em ciclos de 

varredura que podem situar-se na faixa de 0,3 a 10 m/s.  

Quanto às entradas e saídas, podem ser digitais ou analógicas. Quando digitais, os 

valores de tensão são admitidos como níveis lógicos (0 ou 1) pela CPU. Quando o uso 

envolve grandezas analógicas - como temperatura, umidade, pressão, velocidade e outras -, as 

entradas e saídas trabalham com conversores A/D (entradas) ou D/A (saídas), permitindo que 

tais grandezas sejam entendidas e processadas. 

A arquitetura dos CLP se distingue em compacta ou modular. Quando compacta, a 

CPU e os demais módulos de entradas e saídas se encontram instaladas no mesmo 

encapsulamento, sendo este o de uso mais frequente. Quando modular, a CPU e os módulos 

de entradas e saídas se apresentam separados e são montados de acordo com a configuração 

adequada a cada projeto. Esta configuração garante a possibilidade de expansões no número 

de módulos instalados, facilitando alterações e adições de novas funcionalidades ao sistema. 

A classificação dos CLP pode-se dar por diversas características, como a capacidade 

de memória, tipo de comunicação, programação ou velocidade de processamento. Porém é 

bem aceita a classificação em função do número de entradas e saídas, disponíveis. Sendo 

assim seu porte definido como micro, mini, pequeno, médio ou grande, veja Tabela 2. 
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Tabela 2 - Classificação de CLP quanto ao número de entradas e saídas (I/O). 

 

Fonte: MARTINS, 2012. 

 

Segundo Martins (2012), o princípio de funcionamento de um CLP é semelhante ao 

de todo sistema microprocessado, onde ocorre a transferência dos sinais existentes na 

interface de entrada para a memória de dados (RAM). Em seguida iniciando-se a varredura do 

software armazenando na memória de dados, assim executam-se todas as operações que 

estavam programadas no software, como intertravamentos, habilitação de temporizador-

contadores, armazenagem de dados processados na memória de dados, entre outros. Com a 

conclusão deste ciclo, transferem-se os dados processados (resultados das operações lógicas) 

para a interface de saída. Sendo que ao mesmo tempo, novos dados provenientes da interface 

de entrada irão alimentar a memória de dados, como ilustra a Figura 23. 

 

Figura 23 - Fluxograma do ciclo de varredura de um CLP. 

 

Fonte: MARTINS, 2012. 
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2.2.4.3.2. Painel elétrico 

 

Segundo Petri (2014), um painel elétrico, ilustrado na Figura 24, pode ser definido 

como um compartimento modular utilizado para alocar dispositivos eletrônicos em seu 

interior, bem como seus respectivos comandos. Sendo construídos em estruturas em chapa 

metálica, com perfis de dobras perfurados ou não, possuindo fechamentos em chapas e portas 

com sistema de fecho. 

O equipamento se constitui em um cubículo que aloja os dispositivos de acionamento 

de controle e potência, sistemas de proteção e os circuitos eletrônicos de automação de um 

dado maquinário, que o comanda. Também se caracteriza por chaves e botoeiras que são 

utilizadas na operação do sistema automatizado. 

 

Figura 24 - Painel elétrico de força e comando. 

 

Fonte: SEAAN, 2015. 

 

O tipo de controle e o nível de complexidade do maquinário definem os elementos 

que estarão em seu interior, dito em outras palavras, a exigência do sistema determinará o 

controle mais adequado. Dentre os dispositivos utilizados, podem ser citados os controladores 

lógicos programáveis (CLP), inversores de frequência, contactores, chaves eletrônicas, 

conversores de sinais, advindos de sensores e medidores, fusíveis e disjuntores, terminais de 

conexões elétricas, sirenes e sinalizadores, chaves e botoeiras, displays de interface homem – 

máquina (IHM) e etc. 

Os layouts para quadros de comando podem ser dos mais diversos, adequando-se aos 

espaços disponíveis, seguindo princípios ergonômicos ditados pela engenharia de segurança 

do trabalho e adaptáveis aos ambientes de operação. Mesmo podendo apresentar 
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características singulares, sua construção segue certas características comuns. Dentre elas, 

cita-se: instalação interna de trilos de fixação para acionadores, canaletas de acomodação dos 

cabeamentos elétricos, prensa cabos, que consiste em uma peça fixada em furos abertos no 

quadro, com a finalidade da passagem dos cabos de forma a garantir organização e fixação 

dos mesmos, furos e rasgos, feitos para serem utilizados na instalação das chaves, botoeiras e 

displays que, via de regra, se acomodam na superfície das portas e definem a disposição dos 

comandos. As identificações são feitas com etiquetas fixadas sobre cada componente, de 

forma a facilitar as operações do sistema. 

Quanto a normas técnicas que regem a construção de painéis elétricos de comando, 

pode-se citar a NBR IEC 60439-1 (“Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão”), 

publicada em 01/05/2003. A mesma veio em substituição a NBR 6808, pois agregou em si à 

norma internacional (IEC), tornando-se idêntica a ela. 

 

2.3. Chave estática de partida soft-starter 

 

As chaves estáticas de partida soft-starter surgiram como um novo conceito de 

partida e parada de motores de indução trifásicos de forma controlada, ilustrada Figura 25. De 

acordo com Fuentes (2005), os motores de indução tem vasta aplicação no meio industrial, 

justificado por seu baixo custo e pouca manutenção, porém com picos de corrente e de 

conjugado quando acionados em partida direta. Entenda-se partida direta, como o método de 

partida em que se aplicam diretamente valores de tensão nominal em seus enrolamentos, 

conectando-se o motor diretamente à rede elétrica. 

 

Figura 25 - Modelos de soft-starter fabricado pela WEG S/A. 

 

Fonte: WEG, 2018. 
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Partidas estrela-triângulo e compensadoras foram métodos mais rudimentares 

utilizados na redução na corrente de partida e conjugado, porém ineficientes para satisfazer 

todos os tipos característicos de carga. A Figura 26 apresenta o comparativo de corrente entre 

os métodos mais usuais de partida. 

 

Figura 26 - Comparativo entre métodos de partida. 

 

Fonte: FUENTES, 2005. 

 

Os ganhos com a aplicação de soft-starter resultam em menores intervenções de 

manutenção, mediante um desgaste menor das partes mecânicas composta do próprio motor, 

acoplamentos ou demais transmissões das cargas por ele tracionadas. Tudo isso resulta em 

maior segurança, maior confiança operacional, menos quebras e significativo efeito positivo 

nos custos com o equipamento. 

 

2.3.1. Princípio de funcionamento 

 

Por meio de um comando eletrônico microprocessado a tensão aplicada ao motor 

durante a partida é reduzida e ajustada, isto se dá pelo chaveamento de dispositivos 

semicondutores de potência presentes na soft-starter. Assim, garante proteção a rede elétrica 

das altas correntes de partida, tornando-se uma solução para o acionamento de altos 

conjugados de aceleração do motor. Com o alívio dos altos conjugados de partida, consegue-

se diminuir consideravelmente os trancos mecânicos, suavizando-se os deslocamentos de 

carga.  

Em seu funcionamento, a soft-starter ajusta os valores de tensão aplicada ao motor, 

pelos tiristores (TRIAC´s ou SCR´s antiparalelo). Estes são acionados a determinados ângulos 

de disparo, que estão em função de um controle microprocessado. Com a tensão reduzida, são 
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reduzidos também os picos de corrente gerados pela inércia da carga mecânica. Na Figura 27 

ilustra-se o diagrama em blocos do equipamento, que consiste do circuito de força com três 

ligações monofásicas bidirecionais (utilizando TRIAC´s ou SCR´s antiparalelo), utilizando-se 

o princípio de controle de fase (variação do ângulo de condução) das tensões que alimentam o 

motor. Vale ainda dizer que o circuito de controle, comanda, monitora e protege os 

componentes de potência, apresentando também saídas à relé para uso de sinalização e 

comandos externos. 

 

Figura 27 - Diagrama de blocos da soft-starter. 

 

Fonte: SERAFIM, 2016. 

 

O controle do soft-starter se dá em ciclo de fase, onde o ângulo de disparo (α) 

determina os valores fornecidos a carga. Nas Figuras 28 e 29 apresentam-se, respectivamente, 

os casos operacionais, que se constituem em rampas características para a partida e parada de 

um motor com carga. Isso acontece controlando-se a potência do motor, sem, contudo alterar 

sua frequência (velocidade de rotação), sendo isso possível porque o controle temporiza os 

pulsos de disparos em referência ao último valor de zero da forma de onda em tensão e 

corrente da rede elétrica. Um transformador de corrente ligado a uma das fases do sistema faz 

o papel de sensor, medindo assim o ponto de cruzamento de zero da referida fase, veja na 

Figura 27. 
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Figura 28 - Rampa de tensão característica na aceleração. 

 

Fonte: SERAFIM, 2016. 

 

Figura 29 - Rampa de tensão característica na desaceleração. 

 

Fonte: SERAFIM, 2016. 

 

As soft-starter apresentam parâmetros de configuração que são ajustados e 

programados mediante as características da carga. Os modelos mais conhecidos dispõem em 

média de mil parâmetros diferentes, podendo-se guardar em memória interna até três 

programas de partidas, sendo que cada programa constitui um conjunto de parâmetros 

adequado à dada carga a ser acionada. Além da operação local, as soft-starter são providas de 

meios para conexão às redes industriais, permitindo comunicação com outros dispositivos, 

monitoramento de dados e programações e acionamentos à distância. 

A arquitetura de soft-starter visa a economia de espaço e facilidade de instalação, 

sendo assim uma chave compacta. Atua tanto na partida, como na operação e parada, se 

comunicando em rede com outros dispositivos como computadores e controladores lógicos 

programáveis. 

 

2.3.2. Áreas de aplicação e instalação 

 

Todo equipamento que sofre trancos mecânicos e tracionam cargas elevadas se 

beneficiariam com a implementação de soft-starter em seus sistemas de acionamento elétrico. 

Como exemplos: máquinas com transmissão por engrenagens, correia ou corrente; 

acionamentos com elevado momento de inércia, como exaustores, compressores, bombas, 

esteiras, escadas rolantes, injetoras, prensas, britadeiras, misturadores, maquinas têxteis, etc. 

As soft-starter são de fácil instalação, por serem compactas e apresentam 

configuração simples em sua instalação elétrica. Como ilustrado na Figura 30, antes da soft-
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starter devem-se instalar fusíveis de proteção e um contator de isolamento de potência para a 

segurança operacional e de possíveis manutenções ao equipamento. Deve ter sua carcaça 

aterrada e sua saída ligada ao motor.  

De acordo com Segundo; Rodrigues (2015), soft-starter modernos já incorporam o 

sistema by-pass, no qual após o motor partir e receber toda a tensão da rede, contatos internos 

em paralelo com os módulos de tiristores são fechados, substituindo-os e evitando 

sobreaquecimento dos mesmos com consequente economia de energia. Anteriormente o by-

pass era uma manobra realizada por meio de um contator independente em paralelo com a 

chave soft-starter. 

Figura 30 - Circuito básico para instalação da soft-starter. 

 

Fonte: FUENTES, 2005. 

 

Fica evidente que essa descrição, tratada até aqui, se refere ao circuito de força da 

soft-starter, sendo que o circuito de acionamento varia conforme o projeto de controle 

previamente estabelecido. Entre os mais conhecidos estão o acionamento básico local, 

também chamado de acionamento via IHM (Interface Homem Máquina); acionamento via 

entradas digitais, também conhecidos como acionamento remoto, que pode ser a dois fios 

(entrada de sinal degrau) ou três fios (entrada de sinal pulso); e acionamento misto, composto 

de acionamento local e remoto a ser definido à escolha do operador. 

Ainda há diversas funções que podem ser embutidas nos tipos de acionamentos 

citados, como troca do sentido de giro do motor; parada de emergência; frenagens que podem 

ser por reversão, otimizada ou por corrente contínua. Os manuais de instruções 

disponibilizados pelos fabricantes dispõem de informações técnicas e esclarecimentos mais 
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detalhados a arquitetura de suas soft-starter. Assim, após a definição da aplicação em projeto, 

aconselha-se consultar a literatura do equipamento quanto a sua instalação física e elétrica. 

 

2.3.3. Tipos de programação 

 

Várias programações são possíveis tanto na partida como na parada de soft-starter. 

Vale ressaltar que para cada tipo de carga há uma configuração de parâmetros mais adequada 

e eficiente. Dessa forma fica claro que a programação dos parâmetros dependerá diretamente 

das características do conjugado de carga na qual o motor irá atuar. Em aplicações práticas, 

caracteriza-se o conjugado de carga relacionando-o a rotação (torque x rotação), que é 

expressando matematicamente em funções. Assim, os conjugados de carga podem ser 

funções: lineares (C(x) = a.x+b); quadráticas (C(x) = a.x²+b.x+c), exponenciais decrescente (C(x) 

= a.b-x) e constantes (C(x) = x). Veja na Figura 31 a representação gráfica dos tipos de 

conjugados de carga diferenciados por cor e número, onde azul (1) é linear, marrom (2) é 

quadrática, verde (3) é exponencial decrescente e vermelho (4) é constante. 

 

Figura 31 - Representação de conjugados de carga em função da rotação. 

 

Fonte: FUENTES, 2005. 

 

Equipamentos com conjugado de carga linear seriam: calandras, laminadoras, 

injetoras, etc. Equipamentos com conjugado de carga quadrático seriam: bomba centrífuga 

exaustores, ventiladores, etc. Equipamentos com conjugado de carga exponencial decrescente 

seriam: bobinadeiras, tornos, etc. Equipamentos com conjugado de carga constante seriam: 

bombas de pistão, compressores, escadas rolante, esteiras transportadoras, etc.  

As soft-starter disponibilizam programações características a cada tipo de conjugado 

de carga, com algumas variações e diversificações por fabricante. Porém, de forma geral, 
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essas programações de partida e parada são: em rampa de tensão; com pulso de tensão 

(também conhecido como recurso kick-start); com rampa de corrente; e com limite de 

corrente.  

Os conjugados de carga com comportamento linear e comportamento quadrático, 

devem ser programados em rampa de tensão. Os conjugados de carga com comportamento 

exponencial decrescente devem ser programados em pulso de tensão (também conhecido 

como recurso kick-start) e posterior rampa de tensão. Os conjugados de carga com 

comportamento constante devem ser programados com rampa de corrente ou limite de 

corrente. Testes práticos devem ser realizados para garantir a eficiência nos acionamentos, 

demandando com isso ajustes finos que serão diferentes a cada caso em particular. 

 

2.3.4. Demais considerações 

 

Ainda pode ser acrescentado que soft-starter não corrigem o fator de potência e, 

como qualquer outro dispositivo de acionamento estático, gera harmônicos indesejáveis a 

rede.  

Outro fator gerador de harmônicos é o circuito de economia de energia, causado pela 

abertura do angulo de condução nesse controle (presente em soft-starter modernos), que reduz 

a tensão fornecida a motores trabalhando a vazio. Com isso ocorre diminuição das perdas de 

entreferro, sendo esta a maior perda presente em motores operando em baixa carga. A Figura 

32 ilustra esse processo de otimização de consumo de energia. 

 

Figura 32 - Otimização na operação com carga abaixo da nominal. 

 

Fonte: FUENTES, 2005. 

 

De acordo com Fuentes (2005), a função "economia de energia" com a alteração do 

ponto de operação do motor, gera significativas desvantagens. Primeiro, somente é aplicável a 

cargas inferiores a 50% da carga nominal, sendo assim mais viável utilizar um motor de 

menor potência. Segundo, que gera harmônicos na tensão e corrente, causando variações no 

fator de potência e consequente redução da vida útil dos bancos capacitores de compensação; 
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sobreaquecimento de transformadoras e possíveis interferências em outros equipamentos 

eletrônicos. 

Diante o exposto, é coerente afirmar que o "fator desvantagens versus fator economia 

de energia" carece de avaliação no projeto, de forma a definir a viabilidade do uso dessa 

função (economia de energia) disponível nas soft-starter. 

 

2.4. Diagramas elétricos 

 

De acordo com Creder (2007), para execução de um projeto de instalação, é 

necessário saber o fim a que se destina e os recursos disponíveis. Uma das ferramentas 

essenciais que facilita alcançar tais objetivos é o uso de diagramas elétricos. Os diagramas 

elétricos consistem na utilização de símbolos gráficos para a representação de um projeto de 

instalação elétrica. Os diagramas são distintos em duas áreas específicas, na aplicação de 

projetos prediais e projetos industriais. Sua importância consiste no fato de que todo e 

qualquer projeto elétrico utiliza dessa ferramenta para comunicar aos profissionais 

executantes sobre sua composição. Por ser uma linguagem universal, possibilita a execução, 

manutenção ou serviço de correção de qualquer projeto, independente de sua localização 

geográfica de origem.  

Existem basicamente dois tipos de diagramas elétricos, sendo estes: diagrama 

unifilar; diagrama multifilar ou funcional.  

O diagrama unifilar, ilustrado na Figura 33, é de uso mais comum em projetos de 

instalações prediais e em projeto de sistemas de potência, todos os condutores de um mesmo 

percurso são representados por um único traço e símbolos sobre este mesmo traço identificam 

tais condutores. Assim, este tipo de diagrama tem como objetivo verificar com rapidez 

quantos condutores passa em determinado eletroduto ou calha e qual seu trajeto. Porém a 

facilidade no entendimento do circuito é comprometida nesse tipo de diagrama, já que o 

percurso da corrente elétrica não pode ser visto com clareza. Para o caso de sistemas de 

potência, normalmente não se empregam símbolos sobre o traço, pois fica implícito que os 

barramentos de potência que por ali passam são trifásicos. Quando necessário, diagramas 

multifilares são empregados como auxílio ao entendimento de um projeto de um sistema 

elétrico de potência. 
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Figura 33 - Diagrama unifilar da instalação elétrica de uma indústria. 

 

Fonte: CESGRANRIO, 2011. 

 

O diagrama multifilar ou funcional, ilustrado na figura 34, se caracteriza por 

apresentar partes específicas de um projeto, com todos os condutores e componentes 

constituintes de tal circuito elétrico. Dessa forma, facilita a interpretação com rapidez e 

clareza, já que seu maior objetivo é explicar o funcionamento do circuito. Representa com 

exatidão as posições de componentes, percursos e dimensões de cabos. É amplamente 

utilizado em circuitos de comandos elétricos e máquinas trifásicas, típicos de ambientes 

industriais. 

 

Figura 34 - Diagrama multifilar - Chave de partida estrela-triângulo automática. 

 

Fonte: SEAAN, 2015.  

 

2.4.1. Leitura e interpretação 

 

Para a leitura e interpretação de diagramas elétricos, inicialmente se faz necessário 

compreender a funcionalidade das "tag's". Este termo é uma palavra do inglês que significa 
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etiqueta ou rótulo. Assim, as tag's referem-se a identificadores alfanuméricos utilizados nos 

diagramas elétricos com o objetivo de identificar e orientar a localização dos diversos 

componentes presentes em projetos.  

Os diagramas elétricos, como ilustrado na figura 35, podem representar desde 

simples circuitos até aos mais complexos sistemas. Para o caso de sistemas mais complexos, 

os contatos, condutores e demais componentes, estão interligados de inúmeras formas, 

gerando uma teia de configurações, que justifica a representação do diagrama em inúmeras 

páginas, garantindo assim a riqueza de detalhes que torne possível a orientação para seu 

entendimento e execução.    

Dessa forma, quanto maior for essa complexidade, mais essencial se tornará o uso de 

diagramas para o entendimento de sua funcionalidade. Assim, com o uso de tag's 

(identificadores) é possível realizar referencias cruzada e, portanto, identificar no diagrama o 

destino a cada contato e/ou dispositivo. Assim, defini-se o posicionamento de contatores, 

relés e outros dispositivos a partir das tag's de seus contatos e, da mesma forma, identificar os 

contatos a partir das tag's dos seus dispositivos acionadores. Esse procedimento torna possível 

navegar com facilidade por qualquer diagrama, independente do porte de projeto a qual ele 

representa. Para tornar a ideia ainda mais clara, pode-se empregar uma analogia com os 

serviços de postagens, onde desde que se atribuindo um endereço (tag's), é possível realizar 

entregas postais em qualquer lugar do mundo, ainda que sejam extremamente complexos os 

mapas (diagramas) que contém todos os endereços do planeta. 

Figura 35 - Exemplo de um diagrama elétrico devidamente tagueado. 

 

Fonte: SEAAN, 2015. 
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Com o intuito de manter o projeto elétrico mais organizado e simplificar sua 

interpretação, o dividimos normalmente em duas partes, compostas de diagrama de força e 

diagrama de comando. Ainda sobre diagramas mais complexos, pode-se acrescentar que, 

normalmente as folhas são numeradas em colunas – além de sua numeração de páginas, 

facilitando ainda mais o uso de referências cruzadas para a leitura e interpretação de esquemas 

elétricos. 

 

2.5. Sistema yaw 

 

O presente trabalho desenvolve seu tema em torno de uma proposta de otimização 

para acionamentos de sistemas de orientação de turbinas- mais conhecidos como sistema yaw. 

A importância do assunto justifica e corrobora os esforços nesse sentido. 

De acordo com Kim (2014), otimizar turbinas eólicas consiste na redução de custos 

na geração de energia. O sistema yaw, que é responsável pela orientação da turbina eólica ao 

vento, ao fazê-la girar em volta do eixo da torre, pode contribuir significativamente nesse 

propósito. Ao manter a área de varredura do rotor fielmente em direção ao vento, o sistema 

yaw maximiza a captação de energia eólica e consequentemente a geração de energia elétrica. 

Outro fator seria a confiabilidade do sistema yaw, que se configura em maior disponibilidade 

pela redução de falhas, com menos intervenções para manutenções e assim gerando mais 

energia. 

A problemática surge como consequência do desenvolvimento tecnológico na 

indústria de máquinas eólicas. Segundo Sieros et al. (2012), o desenvolvimento tecnológico 

tem resultado na construção de um tamanho cada vez maior de turbinas eólicas ao longo do 

tempo. Em contrapartida, o aumento do diâmetro do rotor provoca maiores cargas estruturais 

induzidas por maior peso e, também, a cargas aerodinâmicas mais elevadas e complexas. 

Dessa forma, à medida que aumenta a influência dos efeitos da turbulência no plano do rotor, 

aumenta os conjugados de carga no yaw. Independentemente do desenvolvimento da turbina 

eólica, a consideração da carga deve ser feita para situações de tufão, velocidades de vento 

acima do corte e após paradas de emergência levando a requisitos mais elevados do design do 

sistema yaw. 

Diante do fato, logo foi percebido suas consequências. Conforme Wilkinson; 

Hendriks (2011), os estudos de confiabilidade mostraram que o sistema yaw é o segundo 

componente mecânico mais comum que contribui para uma taxa de falha geral definida pelo 
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número de falhas de uma turbina em um ano, também é o segundo componente mecânico que 

mais contribui para um tempo de inatividade geral da turbina, com o sistema de pitch sendo o 

primeiro. 

O impacto dessa realidade se configurou em significativas elevações de custos. 

Engels; Obdam; Savenije (2009) elaborou um estudo em que apresenta a distribuição 

percentual de custo em turbinas eólicas onde o sistema yaw contempla 1,3 a 5% do custo 

estimado da turbina inteira. Outro estudo, agora realizado por Ashuri (2012), apresenta uma 

análise de tendência de custos em turbinas eólicas, mostrando que o expoente de tendência de 

custo do sistema yaw é o segundo maior ao lado do expoente de tendência de custos da torre, 

significando que o custo do sistema yaw é mais influenciado por escala do que outros 

componentes. 

Mediante o problema, as empresas detentoras da tecnologia de geração eólica, 

propuseram novos conceitos técnicos para aumenta a disponibilidade da turbina e reduzir os 

custos de serviço. De acordo com Stubkier; Pedersen; Markussen (2013), acionamentos mais 

suaves de sistemas yaw, reduziriam picos de torque estático sem sacrificar a produção de 

energia da turbina. Suas simulações, utilizando acionamento hidráulico, mostraram uma 

redução das cargas de fadiga do momento de yaw em 40% e cargas extremas em até 19%; 

ainda pormenorizando as vantagens sobre os movimentos eletromecânicos como a alta relação 

"potência/peso" e a fácil implementação de acionamentos mais suaves. 

Porém, conforme Hau (2008), os atuadores hidráulicos, que Figuraram como 

alternativas ao sistema convencional apresentaram desvantagem, pois o uso desses 

acionadores exigiam frequentes manutenções devido a problemas de vazamento. Dessa forma, 

justifica-se por que os atuadores hidráulicos de yaw são pouco empregados nas turbinas 

eólicas atuais. 
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3. METODOLOGIA  

 

Em turbinas eólicas de última geração, o sistema yaw é executado com quatro 

redutores em operação padrão - ou em número múltiplo, como ilustrado na Figura 36. Isto 

assegura uma distribuição uniforme da carga para cada redutor do yaw e evita sobrecargas 

indesejadas nas unidades individuais. Para as que utilizam quatro redutores, se uma unidade 

falhar, a turbina pode continuar a operar temporariamente com apenas três unidades, 

flexibilizando o planejamento de manutenção. 

 

Figura 36 - Sistema yaw de uma turbina eólica com quatro redutores. 

 

Fonte: SUZLON, 2018. 

 

Porém, há turbinas eólicas modernas, com previsão de operações longevas, que não 

se agrupam a essas novas configurações de sistemas yaw. Estas turbinas são modelos 

fabricados sem as alterações presentes em suas versões sucessoras, entretanto, apresentam 

prognósticos de operação que atingem, no mínimo, os próximos dez anos. A proposta feita no 

presente trabalho tem como motivação essa "lacuna tecnológica", analisando em detalhes o 

funcionamento do sistema yaw de tais máquinas e expondo uma solução viável para esse fim. 

Analisando o estudo de Kim (2014), que apresentou uma abordagem para identificar 

os principais campos problemáticos através da análise de diversas patentes, constatou- se que 

as soluções propostas nas inúmeras patentes visam sempre um ponto comum, que é reduzir o 
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conjugado de carga inercial do sistema yaw. Não distante disso, está a proposta desenvolvida 

no presente trabalho, pois o objetivo é o mesmo, porém inova-se na forma de alcançar o 

resultado: por meio do uso de chaves de partida estática microprocessadas (soft-starter), 

busca-se a redução acentuada dos esforços sobre dispositivos de transmissão (redutores, piões, 

engrenagens) do sistema yaw de uma turbina eólica. 

A princípio definiu-se o sistema yaw de estudo, desde sua configuração a dados 

técnicos imprescindíveis para o projeto. Com a análise desses dados de carga do sistema yaw, 

pôde-se definir a chave estática (soft-starter) adequada para o uso. Em seguida, estudou-se o 

sistema de controle e potência da turbina, para assim elaborar um projeto elétrico viável as 

alterações proposta, sem alterar processos operacionais na turbina eólica. 

O resultado geral obtido se mostra na redução de custos com peças de reposição, mão 

de obra e menor consumo de energia pelo próprio sistema - pois sistemas eletromecânicos, 

caso do sistema yaw, demandam menor consumo de energia elétrica em seu funcionamento, 

desde que seus componentes mecânicos não sofram sobrecarga ou fadiga. 

 

3.1. Definindo o sistema yaw do projeto 

 

De acordo com WU at al. (2011), o sistema yaw é utilizado para otimizar a absorção 

da energia dos ventos através do posicionamento da turbina na direção do fluxo de vento. São 

motores elétricos que giram a turbina em um eixo vertical de forma a apontar sua face em 

direção ao vento. O sistema ainda possui um sistema de freios para manter a posição definida 

da turbina. 

O sistema yaw tem por função apontar a área de varredura do rotor em direção do 

vento, com o intuito de aumentar ao máximo o aproveitamento de energia disponível. O 

sistema yaw ainda pode ser usado para regulação de potência acima da velocidade nominal do 

vento. Neste caso, o objetivo passa a ser o contrario do anterior, pois visará à redução da área 

de varredura do rotor direcionada ao vento que se aproxima. Este mesmo procedimento ainda 

garante a prevenção de cargas extremas sobre o yaw, durante velocidade do vento acima do 

corte e também em combinação com possíveis falhas de operação.   

O modelo estrutural do sistema yaw que foi admitido no presente trabalho, consiste 

em uma configuração de três motorredutores, acionados eletricamente, providos de diversos 

sensores e atuadores para seu controle e monitoramento. Sendo este design tipicamente 
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caracterizado como ineficiente para arcar com as elevadas cargas inerciais de partida e, 

portanto, adequado aos objetivos propostos nesse estudo.  

 

3.1.1. Controle 

 

Em todo tempo de operação da turbina eólica, a direção do vento poder sofrer 

variações, como foi exposto na fundamentação teórica deste mesmo trabalho. Para que a 

turbina consiga extrair o máximo de energia, a área de varredura do rotor deve estar na 

direção do vento. Assim, anemômetros, montados na parte superior da nacele, medem em 

intervalos contínuos a direção e a velocidade do vento, ilustrado na Figura 37. O desvio na 

direção do vento provoca um sinal de saída que acionam os motores do sistema yaw, 

rotacionando a nacele de forma a corrigir o desalinhamento detectado. 

 

 

Figura 37 - Sensores de velocidade e direção do vento sobre a nacele. 

 

Fonte: Xcel Energy, 2018. 

 

Outros sensores com função de monitoramento e segurança estão presentes no 

controle. Há o transdutor de posição (encoder incremental), instalado junto à cremalheira do 

yaw (gear ring), gerando dados que permitem ao controlador calcular a posição real da nacele 

em relação às coordenadas geográficas.  

Existe ainda um sensor mecânico fim de curso, também instalado junto à cremalheira 

do yaw (gear ring), com função de emergência. No caso de avaria no funcionamento do 

transdutor de posição, que informe posição incorreta da nacele, e a mesma ultrapasse duas 

voltas e meia de giro (2,5 x 360°), o sensor mecânico fim de curso aciona, impedindo que os 

cabos advindos da nacele sofram maiores torções ou rompimento.  Esse tipo de controle se 
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configura em item de grande importância, pois dentre todos os cabos há os que conduzem 

elevado fluxo de potência, sendo que torções excessivas poderiam causar curto circuito, 

explosão e incêndio na turbina em operação. 

 Na Figura 38, pode-se ver um conjunto de cabos de força e controle descendo da 

plataforma da nacele para torre. Com a torre fixa e a nacele passível de movimentos 

rotacionais, demanda-se um sistema de segurança para se evitar torções excessivas nos cabos, 

caso ocorra qualquer avaria no sistema de controle yaw da turbina eólica. 

 

Figura 38 - Conjunto de cabos de força e controle descendo da plataforma da nacele para torre. 

 

Fonte: WINDPOWER, 2018. 

 

De acordo com Burton et al. (2011), o sistema yaw, em aspectos teóricos e ideais, 

demanda altas velocidades para a regulação rápida da energia, porquanto a diminuição da 

produção de energia em relação ao erro de yaw é pequena. Entenda-se erro de yaw como 

sendo a defasagem angular entre a direção do vento e a área de varredura do rotor da turbina 

eólica.  

Além disso, o torque fornecido pelo yaw deve superar os altos conjugados de carga 

devido ao grande momento de inércia da nacele e do rotor. Assim, altas velocidades são 

impossíveis para o sistema, tornando-se um tema de específico estudo a relação “angulo de 

erro de yaw versus acionamento do yaw", pois se precisa encontrar viabilidade entre o 

consumo de energia e a recuperação de energia pelo acionamento do sistema yaw.  

Já em relação à velocidade do yaw, comumente é projetado para velocidades em 

torno de 0,5 °/s. 

Na Figura 39, apresenta-se um tipo de controle hierárquico aplicado a turbinas 

eólicas. Nesse modelo, inicialmente, o controlador principal transfere o controle ao 

controlador de pitch, com base em cálculos matemáticos. O controlador de pitch passa a 

ajustar o ângulo de inclinação das pás do rotor de acordo com as condições de velocidade do 

vento. Caso esse controle não seja satisfatório no cumprimento dos requisitos parametrizados, 
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o controle será transferido para o controlador de yaw. Assim, será ajustado o rotor para 

alinhar-se ao vento. Se ainda assim, não houver as condições necessárias, o controle será 

transferido para o controlador de estado que decidirá mudar o estado do aerogerador para 

estados de inicialização ou desligamento. Vale ainda informar, que no momento em que a 

velocidade do vento alcançar limites de máxima ou mínima, o controlador de estado mudará a 

turbina eólica para o estado de desligamento. 

 

Figura 39 - Diagrama de blocos de um sistema de controle com feedback em uma turbina eólica. 

 

Fonte: HASAN, 2010. 

 

Segundo Hasan (2010), turbinas eólicas tem seu controle realizado por um 

controlador lógico programável (CLP), que normalmente utiliza controles PID (proporcional 

integrativo derivativo). Para o controle do sistema yaw, toma como referência um limite 

mínimo de erro do yaw com base em constantes medições da direção e velocidade do vento. 

Quanto mais sensível for o controle, maior eficiência haverá na geração de energia, porém 

deve-se levar em conta o fato de que também serão mais frequentes os acionamentos de yaw. 

Portanto, o sistema yaw acumulará maiores eventos de conjugado de carga de partida, 

ocasionado desgaste prematuro dos componentes que o constituem, além do maior consumo 

de energia.  

As empresas detentoras de tecnologia eólica solucionam essa questão realizando 

simulações de longo prazo para otimizar o controle de yaw e as estratégias de partida e 

parada. De acordo com Mtauweg (2012), se o tempo entre dois acionamentos for realizado em 

um intervalo inadequado, podem ocorrer oscilações de torção na torre e provocar sobrecargas 

ao sistema yaw.  
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Na Figura 40 apresentam-se os movimentos rotacionais comuns às turbinas eólicas 

que, consequentemente, demandam sistemas de controle para cada sistema mecânico 

relacionado a dado movimento: controle de pitch (blades, rotor) e controle do yaw (nacele). 

 

Figura 40 - Movimentos rotacionais comuns às turbinas eólicas. 

 

Fonte: WIKIPEDIA, 2018. 

 

Vale ainda ressaltar, que uma correlação positiva entre a eficiência na geração e os 

acionamentos do yaw também dependem da condição do meio ambiente e da tecnologia 

empregada na construção do sistema yaw da turbina eólica. O controle também depende das 

medidas corretas das condições do vento. De acordo com Stubkier; Pedersen; Markussen 

(2013), comumente, as medidas estão sendo feitas sobre a nacele levando a medidas de 

condição de vento alteradas pelo rotor em operação, com isso, causando acionamentos 

indevidos e resultando em menor produção de energia. 

Nas diversas pesquisas realizadas em literaturas especializadas, não se encontrou 

qualquer crítica quanto aos diversos sistemas de controle em turbinas eólicas. Portanto, na 

proposta apresentada neste trabalho, o objetivo foi estudar o sistema de controle e potência da 

turbina, para assim elaborar um projeto elétrico viável as alterações proposta, sem causar 

alterações nos processos operacionais da turbina eólica.  

Abordar o tema “controle” foi indispensável, pelo fato de ser impossível aprimorar 

aquilo que não se conhece. Explorar os inúmeros sensores, atuadores e as lógicas que 

constituem o controle da turbina, se definiu como diretrizes básicas que tornaram possível 

construir uma proposta de otimização para o sistema de acionamento do yaw.    
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3.1.2. Componentes 

 

A Figura 41 ilustra um exemplo de configuração de yaw que compreende três 

motorredutores (electric motor + gear), freios de yaw (yaw brake) e um rolamento de yaw 

(yaw bearing). O motorredutor ilustrado consiste em um motor elétrico, um redutor e um 

pinhão do eixo (shaft pinion) acoplado a uma engrenagem de anel (gear ring) no rolamento 

do yaw. Os freios de yaw aplicam um torque de frenagem no disco de freio (brake ring) que 

está montado entre o flange da torre (tower flange) e o rolamento de yaw. 

 

Figura 41 - Exemplo de um sistema yaw. 

 

Fonte: KIM, 2014. 

 

O movimento rotacional da nacele é possível mediante a transmissão de torque do 

yaw da nacele para a torre. Um dos principais fatores decisivos para a disposição dos 

componentes do yaw em projeto são as possibilidades de instalação e manutenção.  

Existe uma variedade de propostas patenteadas, que apresentam diversas 

configurações opcionais de montagem de sistemas yaw. Seria desnecessário e inviável 

apresentá-las, porém, para o presente trabalho deve-se considerar o modelo convencional, 

largamente utilizado na indústria eólica, que se assemelha com o apresentado na Figura 1. As 

variações do modelo convencional se dão apenas no número de motorredutores empregados, 

com potência e torque definidos em função do porte da turbina onde serão instalados. 

Como citado anteriormente, esse design de três motorredutores é tipicamente 

caracterizado como ineficiente para arcar com as elevadas cargas inerciais de partida e, 

portanto, adequado aos objetivos propostos neste trabalho. 
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3.1.2.1.Motorredutores (Yaw drives) 

 

Os motorredutores do sistema yaw consistem geralmente em um motor elétrico com 

um freio mecânico integrado e um redutor de velocidade planetário, ilustrado na Figura 42.  

 

Figura 42 - Motorredutor do sistema yaw. 

 

Fonte: BONFIGLIOLI, 2018. 

 

Um problema do uso de motorredutores são os picos de alta carga e problemas de 

folga (backlash, entre o pião do eixo e a engrenagem de anel) que podem ocorrer durante as 

operações de partida e parada.  

A eliminação de folgas no yaw é um procedimento comum nas atividades de 

manutenção preventiva em turbinas eólicas. De acordo com Nielsen (1990), uma maneira de 

eliminar a folga existente é apertando os motorredutores induzindo um torque oposto através 

do acionamento dos motores. Segundo Keller; Wiese-Müller; Voss (2009), outra maneira é 

permitir que pelo menos um redutor operasse com um menor torque de yaw, gerando um 

contra-torção para reduzir a folga. Conforme o catalogo da Nabtesco (2018), existem também 

possibilidades de usar engrenagens de ciclo em vez de engrenagens planetárias, pois 

apresentam menor incidência de folgas. 

O presente trabalho propôs uma configuração de partida adequada à relação 

"torque/velocidade" do yaw por meio de acionamento via soft-starter. As soft-starter 

permitem uma operação de arranque controlada e podem assim evitar contra picos de carga 

elevados nas engrenagens de redução, levando a menores cargas de fadiga. 

Para definir as características técnicas do motorredutor empregado, pautou-se em 

materiais técnicos disponibilizados pela Bonfiglioli®. A decisão quanto basear a pesquisa 



 

neste fabricante se deu pelo fato de que uma em cada quatro turbinas eólicas no 

seus produtos, como, motorredutores planetários para controle d

Analisando a literatura disponível, constat

informações claras e objetivas quanto 

Como pode ser visto na Tabela

produtos para o setor eólico, possibilit

turbina com uma estimativa de valor de torque exigido, que 

motorredutor adequado à aplicação.

 

Tabela 3 - Indicação do tipo de motorredutores para si

AEROGERADOR REDUTOR YAW

POTÊNCIA (MW) NÚMERO

até 1.0 

1.0 - 1.5 

  1.5 - 2.0 

3.0 - 4.0 

5.0 - 6.0 

7.0 - 8.0 

 

O modelo de siste

motorredutores, está relacionado a uma turbina com potência nominal de 2.1 MW. Segundo 

as indicações de referência disponíveis na 

sistema yaw um número entre quatro e seis m

3). Fica evidente que para os padrões de projetos atuais, os projetos anteriores apresentavam 

significativa deficiência em suas 

pois diversos estudos - sendo vários citados nesta mesma obra

Ainda fundamentado nas diretrize

de velocidade planetário MT 712T como referência, sendo apresentado seus dados t

Tabela 4, como indicado pela seta

V, 3 KW, estando relacionado ao modelo do redutor.

pelo fato de que uma em cada quatro turbinas eólicas no 

motorredutores planetários para controle de yaw e controle de pitch. 

Analisando a literatura disponível, constatou-se que o fabricante disponibiliza 

informações claras e objetivas quanto à aplicabilidade de motorredutores pa

Tabela 3, o fruto da experiência em projetos e desenvolvimentos de 

produtos para o setor eólico, possibilitou ao fabricante relacionar a potência nominal da 

turbina com uma estimativa de valor de torque exigido, que por sua vez defini o modelo de 

aplicação. 

o do tipo de motorredutores para sistema yaw associados à caracterí

REDUTOR YAW CAIXA DE ENGRENAGEM MOTOR ELÉ

NÚMERO MÁX. TORQUE ESTÁTICO 

2 a 4 
706T - 709T  

15 - 55 [KNm] 

2 a 4 
709T - 712T  

55 - 110 [KNm] 

4 a 6 
709T - 714T  

55 - 150 [KNm] 

4 a 8 
710T - 714T  

60 - 150 [KNm] 

6 a 8 
714T - 716T  

150 - 250 [KNm] 

6 a 10 
716T - 718T  

250 - 400 [KNm] 
Fonte: BONFIGLIOLI, 2018. 

O modelo de sistema yaw admitido neste trabalho se configura

motorredutores, está relacionado a uma turbina com potência nominal de 2.1 MW. Segundo 

as indicações de referência disponíveis na Tabela 3, a turbina deveria apresentar em seu 

sistema yaw um número entre quatro e seis motorredutores instalados (veja a

). Fica evidente que para os padrões de projetos atuais, os projetos anteriores apresentavam 

significativa deficiência em suas configurações de sistemas yaw. Nada disso causa estranheza, 

sendo vários citados nesta mesma obra-, já confir
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indicado pela seta. O motor elétrico de indução definido é o BN 100LB4,

V, 3 KW, estando relacionado ao modelo do redutor. 
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pelo fato de que uma em cada quatro turbinas eólicas no mundo usa 

yaw e controle de pitch.  

se que o fabricante disponibiliza 

aplicabilidade de motorredutores para sistemas yaw. 

, o fruto da experiência em projetos e desenvolvimentos de 

ao fabricante relacionar a potência nominal da 

por sua vez defini o modelo de 

característica da turbina eólica. 

MOTOR ELÉTRICO 

TIPO/POTÊNCIA 

BN 80 - 100 

0.75 - 2.2 [KW] 

BN 90 - 112 

1.1 - 4.0 [KW] 

BN 100 - 132 

2.2 - 5.5 [KW] 

BN 100 - 132 

3.0 - 9.2 [KW] 

BN 132 - 160 

7.5 - 15.0 [KW] 

BN 132 - 180 

9.2 - 22.0 [KW] 

se configura no uso de três 
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MT 712T como referência, sendo apresentado seus dados técnicos na 

. O motor elétrico de indução definido é o BN 100LB4, 380 



 

Tabela 4 - Redutores 

TIPO 
TORQUE 

NOMNIAL

  Nm 

706T 9.500 

707T 12.500 

709T 25.000 

710T 30.000 

711T 37.500 

     712T 50.000 

714T 70.000 

716T 100.000 

717T 120.000 

718T 150.000 

 

3.1.2.2.Rolamento (Yaw bearing)

 

O rolamento do yaw fica posicionado entre a nacele e a torre, sua estrutura mecânica 

de instalação envolve uma complexidade de componentes mecânicos, não se

presente trabalho, por outro lado,

turbina eólica e sua função é garantir a possibilidade de giro da nacele

central imaginário da torre, como 

De acordo com Terrell; Needelman; Kyle

quatro pontos são usados como rolamentos de yaw, como 

rolamentos de quatro pontos de linha dupla têm as van

estresse e maior vida útil, mas também são mais caros.

 Em contraste com os rolamentos de esferas, os rolamentos deslizantes têm 

propriedades de travagem e amortecimento que contribuem com os freios de yaw. Problemas 

podem resultar do efeito stick slip

algumas configurações de montagem, o uso de um arranjo de mancais inferior e superior é 

utilizado, com as vantagens de cargas reduzidas na placa e melhor absorção do mom

flexão. 

 

 

 

 

Redutores de velocidade planetários da série 700T para sistemas yaw.

TORQUE  PICO DE  FAIXA DE  

NOMNIAL TORQUE ESTÁTICO PROPORÇÃO 

Nm de 1: 

16.000 600 - 3.000 

25.000 600 - 3.000 

55.000 600 - 3.000 

60.000 600 - 3.000 

80.000 600 - 3.000 

110.000 600 - 3.000 

150.000 600 - 3.000 

250.000 600 - 3.000 

300.000 600 - 3.000 

400.000 600 - 3.000 
Fonte: BONFIGLIOLI, 2018. 

Rolamento (Yaw bearing) 

aw fica posicionado entre a nacele e a torre, sua estrutura mecânica 

instalação envolve uma complexidade de componentes mecânicos, não se

presente trabalho, por outro lado, suporta cargas axiais e cargas de mome

ua função é garantir a possibilidade de giro da nacele

, como ilustrado na Figura 43.  

Terrell; Needelman; Kyle (2012), geralmente, os rolamentos de 

quatro pontos são usados como rolamentos de yaw, como ilustrado

rolamentos de quatro pontos de linha dupla têm as vantagens de uma melhor distribuição do 

útil, mas também são mais caros. 

Em contraste com os rolamentos de esferas, os rolamentos deslizantes têm 

propriedades de travagem e amortecimento que contribuem com os freios de yaw. Problemas 

stick slip que pode causar alto desgaste e emissões sonoras. Em 

ções de montagem, o uso de um arranjo de mancais inferior e superior é 

utilizado, com as vantagens de cargas reduzidas na placa e melhor absorção do mom
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de velocidade planetários da série 700T para sistemas yaw. 

MÓDULO 
PESO 

PINHÃO 

m  Kg 

10 a 14 120 

12 a 16 170 

12 a 20 300 

14 a 20 350 

16 a 20 400 

16 a 20 550 

22 a 26 800 

26 a 30 1.000 

26 a 30 1.800 

30 a 36 2.100 

aw fica posicionado entre a nacele e a torre, sua estrutura mecânica 

instalação envolve uma complexidade de componentes mecânicos, não sendo o foco do 

suporta cargas axiais e cargas de momento aplicadas a 

ua função é garantir a possibilidade de giro da nacele em torno do eixo 

(2012), geralmente, os rolamentos de 

ilustrado na Figura 1. Os 

tagens de uma melhor distribuição do 

Em contraste com os rolamentos de esferas, os rolamentos deslizantes têm 

propriedades de travagem e amortecimento que contribuem com os freios de yaw. Problemas 

que pode causar alto desgaste e emissões sonoras. Em 

ções de montagem, o uso de um arranjo de mancais inferior e superior é 

utilizado, com as vantagens de cargas reduzidas na placa e melhor absorção do momento de 
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Figura 43 - Rolamento do yaw. 

 

Fonte: ILJIN, 2018. 

3.1.2.3. Freios (Yaw brake) 

 

As forças de frenagem dos freios de yaw podem ser reguladas hidraulicamente. 

Durante a operação, sem acionamento do yaw, a força máxima de freio é aplicada. Durante o 

acionamento do yaw, a pressão hidráulica e, portanto, a força de frenagem é reduzida, mas 

 ainda estão ativas para diminuir as cargas alternadas nas engrenagens do acionamento 

da yaw. Os vazamentos no sistema hidráulico podem levar a problemas de segurança, 

podendo gerar combustão, superfícies escorregadias e ao entrar em contato com a superfície 

do freio, comprometer sua eficiência de frenagem.  

O uso de freios eletromecânicos podem eliminar tais problemas. Nesse sistema, os 

freios são instalados no eixo traseiro dos próprios motores. Estes são freios elétricos a discos, 

acionados simultaneamente com os motores.  Na Figura 44, pode-se ver um esquema elétrico 

da caixa de bornes do motor, cuja alimentação do freio deriva diretamente dos bornes de 

alimentação do motor, sendo utilizado um retificador que recebe alimentação de uma das três 

fases e do centro de estrela da ligação.  

 

Figura 44 - Esquema de alimentação do freio derivada diretamente da alimentação do motor. 

 

Fonte: BONFIGLIOLI, 2018. 
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Os freios eletromecânicos a discos, em seus mecanismos, quando acionados, liberam 

os eixos dos motores para o livre giro e quando desacionados travam os eixos de forma a 

impedi-los de qualquer movimento. Com isso, garante-se estabilidade a turbina, pois 

bloqueiam qualquer possibilidade de giro da nacele sem que o sistema yaw seja acionado 

(veja a Figura 45).   

Utilizou-se para este projeto, freios eletromecânicos. Suas características estão 

alinhadas com o modelo do motorredutor definido, sendo também um componente 

Bonfiglioli®.  Portanto, trata-se de um freio eletromecânico FA15, 40 Nm de torque máximo 

de frenagem. 

 

Figura 45 – Modelos de freios eletromecânicos de uso acoplado aos eixos traseiros de motores. 

 

Fonte: MATRIX, 2018. 

 

3.2. Definindo a soft-starter 

 

A proposta de otimização a qual norteia este trabalho se fundamenta no uso de soft-

stater para o acionamento de sistemas yaw. Esta ideia se mostrou propícia, já que essas chaves 

estáticas microprocessadas proporcionam um acionamento suave, controlado e com múltiplos 

recursos. 

Na realização do processo de escolha da soft-starter para o projeto, algumas 

considerações precisaram ser feitas. Cogitou-se a viabilidade técnica do uso da soft-starter, 

pois na configuração do sistema yaw, exigia-se o acionamento de três motores pela mesma 

chave e de forma simultânea. Este tipo de acionamento é possível, sendo conhecido como 

acionamento multimotores em paralelo, sendo empregado com o intuito de reduzir os custos 

dos sistemas de acionamento. É importante dizer que, nesse caso, a soft-starter deve ser 
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dimensionada de forma a suportar a soma das correntes dos motores, tanto em regime 

permanente, como em regime transitório (na partida). Para o caso estudado, somaram-se as 

cargas dos três motores que compõem o sistema yaw, cujos dados técnicos já foram 

devidamente apresentados.  

Para definir a soft-starter adequado para um dado projeto, se faz necessário conhecer 

os dados do motor que acionará certa carga. Porém o tipo de partida que deve ser empregado 

nesta carga será definido por suas características particulares que a identificam. Para 

aplicações práticas, caracteriza-se o conjugado de carga relacionando-o a rotação (torque x 

rotação), sendo assim definidos os diferentes tipos de conjugado de carga. Vale ainda ressaltar 

que para cada tipo de partida há uma configuração de parâmetros mais adequada e eficiente a 

se empregar.    

Com base no que foi exposto, se estruturou o procedimento de definição da soft-

starter, no que tange a seu dimensionamento, tipo de partida e configuração de parâmetros. 

 

3.2.1. Simulação em software 

 

Foi utilizado o software de simulações de partidas de cargas SDW CD 4.0 da WEG. 

Com este, foi dimensionado a soft-starter e definido o tipo de partida mais eficiente para as 

características do sistema yaw. O estudo considerou o somatório das correntes dos três 

motores de indução empregados, já que se trata de um acionamento multimotores em paralelo. 

Todos os dados empregados na simulação tiveram como fonte o catálogo de motores da 

Bonfiglioli®, especificamente do motor elétrico de indução BN 100LB4. 

A carga foi dimensionada para exigir do motor apenas 90% do torque nominal. 

Aplicar essa tolerância teve como objetivo evitar sobrecargas, pois essa margem considera as 

variações de tensão e possíveis harmônicos na rede que podem levar o motor a funcionar em 

valores abaixo de suas características nominais. Assim, sobredimensionar o motor, garante 

que variações na alimentação não acarretem uma operação em condições críticas. 

Especificamente, a dado tipo de carga, para dimensionar a soft-stater, são solicitadas 

as seguintes informações: tipo do motor, número de polos, categoria, frequência, tensão 

nominal, potência nominal, fator de potência, rendimento, fator de serviço, tempo de rotor 

bloqueado, momento de inércia(J), conjugado com rotor bloqueado (Cp/Cn), conjugado 

máximo (Cmáx./Cn), corrente com rotor bloqueado (Ip/In) ou corrente de partida. 
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Especificamente para ajustar o tipo de carga pré-definido, são solicitadas as seguintes 

informações: Inércia da carga referida ao motor, número de partidas por hora, intervalos entre 

partidas e fator de utilização (%). 

A simulação ainda leva em consideração dados gerais referentes às características 

ambientais e do sistema elétrico de alimentação, como: altitude, temperatura, tensão da rede 

trifásica, queda de tensão na partida e tensão de comando.  

Como ilustrado na figura 46, o software gerou uma curva de corrente por rotação 

(I/In), em vermelho (1); e uma curva de conjugado por rotação (C/Cn), em azul (2); referindo-

se ao comportamento de corrente e torque do motor sem carga, com acionamento por partida 

direta. Todos os valores estão em p.u. (por unidade). 

 

Figura 46 - Curvas características do motor de indução especificado. 

 

Fonte: SDW CD 4.0 - Autoria própria. 

 

O software disponibiliza um banco de dados de cargas, com suas respectivas 

características. Ao escolher determinada carga, a ferramenta sugere as características da 

mesma, tais como dados da curva de conjugado por rotação e inércia referida ao eixo do 

motor (Jc). Porém estes valores podem ser alterados de acordo com a aplicação específica. 

Para este trabalho, definiu-se o tipo de carga "Moinho de areia vertical", por apresentar maior 

proximidade com as características da curva de conjugado por rotação de um sistema yaw. 

Essas características são apresentadas na Figura 47, que foi gerada na simulação. 
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Figura 47 - Curva de conjugado por rotação de uma carga de elevado conjugado de resistência, em p.u.. 

 

Fonte: SDW CD 4.0 - Autoria própria. 

 

Na sequência da simulação, já tendo alimentado o software com todos os dados 

requeridos, se obteve os possíveis modelos de soft-starter adequados para o acionamento, bem 

como os tipos possíveis de partida e os valores de resposta do motor à simulação realizada. A 

Figura 48 apresenta a tela com o resultado da simulação realizada. 

 

Figura 48 - Resultados gerais da simulação realizada. 

 

Fonte: SDW CD 4.0 - Autoria própria. 

 

Foram propostas duas formas de partida: partida com rampa de tensão e partida com 

limitação de corrente. A análise dos valores e das curvas geradas para cada tipo de partida se 

fez necessário para definir qual a escolha mais assertiva. Lembrando que todos os valores 

presente nos gráficos estão em p.u. (por unidade). 

Na simulação os parâmetros “número de partidas” e “intervalo entre partidas” foram 

definidos de forma intuitiva, porém, constatou-se que variações nestes parâmetros não 

representaram mudanças significativas nos resultados obtidos. 
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3.2.1.1.Partida com rampa de tensão 

 

Para a partida com rampa de tensão, observou-se no regime transitório uma redução 

na corrente de partida em relação a corrente de partida direta. Com o uso da soft-starter, a 

corrente de partida apresentou um comportamento suavizado, onde alcançou o máximo valor 

de corrente em um tempo mais prolongado, como ilustrado na Figura 49. 

 

Figura 49 - Partida com Rampa de Tensão - correntes, tensões e conjugados. 

 

Fonte: SDW CD 4.0 - Autoria própria. 

 

Observou-se no gráfico do conjugado, que no primeiro instante foi estabelecido um 

pedestal de tensão de 73% da tensão nominal, sendo este o mínimo de tensão suficiente para 

produzir um torque igual ao da carga. Em seguida, o conjugado do motor, em valores 

significativos, superou o conjugado de carga, fornecendo assim uma aceleração suficiente 

para que o motor alcançasse a rotação nominal em 0,81 segundos, como ilustrado na Figura 

50. 
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Figura 50 - Partida com Rampa de Tensão - tempo de aceleração e conjugados. 

 

Fonte: SDW CD 4.0 - Autoria própria. 

 

3.2.1.2.Partida com limitação de corrente 

 

Para a partida com limitação de corrente, o resultado da simulação propôs uma 

corrente com um limite de 420% da corrente nominal até próximo de 75% da velocidade 

nominal de rotação, sofrendo após isso, uma significativa redução da corrente até a plena 

condição nominal de funcionamento. 

Analisando as curvas de conjugado do motor e da carga, como ilustrado na Figura 

51, percebeu-se que na partida a curva do conjugado do motor e a curva de conjugado da 

carga eram praticamente as mesmas até próximo de 35% da velocidade nominal de rotação. 

Este comportamento levantou o questionamento se haveria torque suficiente nesse período 

que garantisse aceleração no acionamento, pois caso contrário, nesse período o rotor estaria 

bloqueado, resultando em possíveis danos aos mecanismos ao invés de melhorias no 

acionamento. 
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Figura 51 - Partida com Limitação de Corrente - correntes, tensões e conjugados. 

 

Fonte: SDW CD 4.0 - Autoria própria. 

 

Porém, analisando o gráfico de aceleração do motor, como ilustrado na Figura 50, 

constatou-se que o questionamento inicial levantado não se confirmou. Apesar, de nos 

instantes iniciais, apresentar uma curva de conjugado do motor próxima da curva de 

conjugado da carga, o rotor em nenhum momento ficou bloqueado. Ao invés disso, 

apresentou rotação desde a partida, alcançando apenas 10% de rotação nos primeiros cinco 

segundos e a partir daí desenvolveu maior velocidade até chegar ao regime permanente em 

exatos 7,08 segundos. 

 

Figura 52 - Partida com limitação de corrente - tempo de aceleração e conjugados. 

 

Fonte: SDW CD 4.0 - Autoria própria. 
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4. RESULTADOS 

 

Esta seção apresenta os resultados oriundos da metodologia emprega e a utilização 

desses dados para a definição do projeto como um todo. 

 

4.1. Tipo de partida e modelo escolhidos do soft-starter  

 

A partida por rampa de tensão foi à escolhida, já que a partida por limitação de 

corrente apresentou um tempo de aceleração (ou partida) bem maior. As características de uso 

do sistema yaw, priorizam uma resposta de acionamento no menor tempo possível, de forma a 

ser ágil na recuperação da posição de alinhamento da turbina com o vento. Na Tabela 5 é 

apresentado o resumo dos principais dados da simulação executada. 

 

Tabela 5 - Resumo dos resultados obtidos na simulação com software SDW CD 4.0. 

Variáveis de leitura/ajuste 
Tipos de partida 

Limitação de 
corrente 

Rampa de 
tensão 

Corrente eficaz de partida (A) 81,84 86,19 

Tempo de aceleração (s) 7,08 0,81 

Limitação de corrente (% In) 420 - 

Pedestal de tensão (% Vn) - 73 
Fonte: Autoria própria. 

 

O modelo de soft-stater escolhida foi o SSW07 0024 T 5 SZ, este se configura como 

o mais avançado entre os demais modelos propostos. Dessa forma, sua flexibilidade pelos 

recursos que estão incorporados, permite diversos tipos de acionamentos, parametrizações e 

monitoração que são imprescindíveis para aplicações práticas.    

Simulações com outros valores de pedestal de tensão ou limitação de corrente podem 

ser realizadas por meio de um redimensionamento, sendo que no primeiro resultado, o 

software calcula os valores de ajuste que proporcionam a menor corrente eficaz de partida. 

Assim, em um redimensionamento, a corrente eficaz de partida sempre terá um valor maior, 

mas poderá influir diminuindo valores de tempo de aceleração. Dependendo do tipo de carga, 

isso poderá se definir como uma melhor estratégia de ajuste.  

Para este trabalho, admitiu-se como estratégia aplicar o tipo de partida segundo os 

dados da primeira simulação, que considera a menor corrente eficaz de partida possível para o 
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tipo de partida proposta. Porém, a decisão final só poderá ser estabelecida quando na 

aplicação prática, onde se possa confirmar a eficiência dos ajustes indicados pela simulação. 

Dessa forma, nada impede que novos redimensionamentos possam ser realizados, e, portanto, 

novos ajustes e tipos de acionamentos venham a ser testados. Em última análise, os resultados 

práticos definirão a melhor configuração de partida para o sistema yaw. 

 

4.2. Procedimento de parametrização do soft-starter 

 

A soft-starter que foi definida apresenta um grande número de parâmetros que 

demandou um estudo aprofundado sobre os mesmos, com o intuito de ajustá-los para a função 

desejada. Antes de qualquer outra ação devem-se carregar os parâmetros de fábrica (default), 

garantindo assim que os ajustes presentes na memória do equipamento estejam condizentes 

com os valores disponíveis no manual e ajustes anteriores não interfiram na parametrização 

definida neste trabalho. 

Os parâmetros são caracterizados por agrupamento de tipo, existindo parâmetros de 

leitura, que podem ser visualizadas no display; parâmetros de regulação, sendo os valores 

ajustáveis; parâmetros de configuração, que definem as funções a serem executadas; 

parâmetros do motor, onde se informa as características obtidas em catálogo ou placa do 

motor; e parâmetros de funções, referentes aos níveis e tempos de atuação das proteções. 

Não é objeto deste trabalho entrar nos pormenores de programação da soft-stater, no 

entanto, são apresentados na Tabela 6, de forma objetiva, os valores a serem ajustados para o 

tipo de partida definida e um comentário sobre a função desses parâmetros. 

 

Tabela 6 - Lista de parâmetros para configuração da soft-starter. 

PARÂMETRO AJUSTE DESCRIÇÃO 

DEFINIÇÃO DE ACIONAMENTO LOCAL/REMOTO  

P220 
1 - Sempre Situação 

Local. 

Define a fonte de origem do comando que 
irá selecionar entre a situação LOCAL e a 
situação REMOTO. 

P230 1 - Entradas Digitais DI1. 
Definem a origem dos comandos de aciona e 
desaciona da Soft-Starter. 

SAÍDAS DIGITAIS 

279 6 - Sem erro. 

A saída RL3 estará acionada enquanto 
estiver sem erro, ou seja, se a soft-starter 
não está desabilitada por qualquer tipo de 
erro. 
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PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO 

P202 0 - Rampa de Tensão. Tipo de controle de partida. 

PARÂMETROS REGULAÇÃO - Rampa de Tensão 

P101 73 
Ajusta o valor inicial de tensão nominal 
(%Un.) que será aplicado ao motor.  

P102 0,81 
Tempo da rampa de incremento de tensão, 
em segundos. 

PARÂMETROS DO MOTOR 

P400  380 Tensão Nominal do motor (V)  

P401  19,52 Corrente Nominal do Motor (A)  

P402  1410 Velocidade Nominal do Motor (RPM) 

P404  9,2 Potência Nominal do Motor (KW)  

P405  0,81 Fator de Potência do Motor  

P406  1 Fator de Serviço  

PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR (CLASSE TÉRMICA) 

P640 1 - Classe 5 
Proteção Térmica contra sobrecarga do 
motor.  

Fonte: Autoria própria. 

 

Vale ressaltar que esta configuração de parâmetros se define como imprescindível 

para a proposta deste trabalho, porém diversos recursos adicionais e disponíveis podem ser 

utilizados, de maneira a facilitar a análise dos resultados e definir melhores estratégias para 

alcançar uma otimização do processo. Assim, recomenda-se a consulta do manual do 

fabricante para maiores esclarecimentos. 

 

4.3. Diagrama elétrico 

 

Os diagramas elétricos consistem na utilização de símbolos gráficos para a 

representação de um projeto de instalação elétrica. Sua importância consiste no fato de que 

todo e qualquer projeto elétrico utiliza dessa ferramenta para comunicar aos profissionais 

executantes sobre sua composição.  

No presente trabalho, foi desenvolvido um circuito que responde as necessidades de 

implementação impostas pelo que foi proposto. Tal circuito realiza o acionamento do sistema 

yaw de uma turbina eólica por meio do uso de soft-stater, tratando-se de uma adaptação que 

visa otimizar esse processo. É importante dizer que ao desenvolver esse projeto, levou-se em 

consideração a preservação das funcionalidades operacionais. Dessa forma, não há qualquer 

alteração na filosofia de controle, proteção ou operação de uma turbina eólica. Na verdade, 
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um estudo exaustivo sobre o princípio de funcionamento da máquina, com foco no sistema 

yaw, permitiu uma concepção que deu origem a propositura de um diagrama elétrico, sendo 

adaptável e sem qualquer impacto negativo em aspectos de funcionalidade. 

Em aspectos didáticos, o diagrama elétrico foi definido em circuito de força, circuito 

de comando e circuito de controle. No circuito de força foi desenvolvido um esquema 

elétrico, de alimentação trifásica, composto de dispositivos de proteção, dispositivos de 

acionamento, como contatores e soft-stater, e os motores com suas respectivas bobinas dos 

mecanismos de freio. No circuito de comando, o desenho foi desenvolvido para apresentar o 

esquema elétrico, de alimentação monofásica, referente à proteção do sistema e as ligações do 

comando da soft-starter. No circuito de controle, de alimentação em corrente contínua, estão 

presentes os módulos de entrada e saída de um controlador lógico programável (CLP), que 

aciona e monitora todo o sistema yaw. 

Ainda pode-se acrescentar que foram empregadas tag's, que são identificadores 

alfanuméricos utilizados com o objetivo de identificar e orientar a localização dos diversos 

componentes presentes no projeto. Assim, tornando possível aplicar as técnicas de referências 

cruzada, que viabilizam a leitura e interpretação de um diagrama elétrico. 

 

4.3.1. Circuito de força 

 

Como ilustrado na figura 53, o circuito de força apresenta uma rede trifásica que 

alimenta os motores e freios do sistema yaw. Estão presentes os dispositivos de proteção, 

sendo os disjuntores MPW - mais conhecidos como "disjuntor motor”-, empregado na 

proteção dos motores trifásicos.  

Estes disjuntores asseguram total proteção ao circuito elétrico e aos motores, sendo 

sensíveis ao curto circuito, sobrecarga e falta de fase, com a vantagem de serem compactos e 

permitirem ajustes finos de corrente, tornando-se assim dispensável o uso de fusíveis.  

Em relação à proteção das bobinas de freio, foram utilizados disjuntores 

termomagnéticos monofásicos. Na alimentação convencional dos mecanismos de freio, é 

indicado o uso da própria alimentação do motor (veja a Figura 44), simplificando o circuito. 

Porém com a aplicação da soft-starter, achou-se por bem alimentar as bobinas de freio de 

forma direta, não tendo como fonte a chave estática, mas alimentadas diretamente pela rede e 

acionadas pelos contatores de potência K1 e k2. 
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Figura 53 - Diagrama elétrico folha 01 - circuito de força. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Estes mesmos contatores fazem o acionamento horário e anti-horário do sistema 

yaw, por meio de uma manobra de inversão entre duas fases da rede. Todos os motores são 

conectados em paralelo, partindo e parando simultaneamente, sendo acionados pela mesma 

soft-stater.  

Todos os dispositivos de proteção e as cabeações foram dimensionados conforme a 

carga total dos motores. 

4.3.2. Circuito de comando 

 

Como ilustrado na figura 54, o circuito de comando apresenta uma rede monofásica 

que alimenta a soft-stater e a linha de proteção do circuito. Com o uso de um disjuntor 

monofásico termomagnético (F1) em série com os contatos auxiliares de todos os dispositivos 

de proteção do circuito de força, a linha alimenta os contatores (K1 e K2) responsáveis pelo 

sentido de giro no acionamento do sistema yaw. Para isto, a mesma linha é seccionada nos 

relés K5 e K4, que comandam tais acionamentos.  
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Essa configuração no circuito de comando garante elevada proteção ao sistema, pois 

no caso de eventual anormalidade sentida em qualquer um dos dispositivos de potência, ao 

atuar a proteção, automaticamente impossibilita qualquer acionamento posterior a falha 

detectada. A lógica empregada no esquema é semelhante a um circuito digital com porta 

lógica AND com suas entradas representadas pelos contatos auxiliares dos dispositivos de 

proteção, onde a presença de apenas um nível zero, significando a atuação de uma proteção 

após avaria, tem como saída nível zero. 

 

Figura 54 - Diagrama elétrico folha 02 - circuito de comando. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A presença de um contato auxiliar normalmente fechado (NF) do contator K1 em 

série com a alimentação do contator K2 e a presença de um contato auxiliar normalmente 

fechado (NF) do contator K1 em série com a alimentação do contator K2, impedem que em 

qualquer possibilidade o acionamento simultâneo possa ocorrer. Assim, utilizando esse 

intertravamento entre os contatores, evitam-se possíveis arcos voltaicos oriundos de curto 

circuito entre duas fases, preservando assim a turbina eólica de incêndios e danos 

permanentes. 
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Utilizou-se na soft-starter o acionamento com comando por entradas digitais a dois 

fios, sendo este um dos diversos acionamentos possíveis sugeridos pelo fabricante. Nesse 

caso, a entrada digital DI1 é alimentada pela fonte auxiliar interna da soft-starter. Quando a 

entrada estiver em nível alto (24 V), o sistema é acionando e quando estiver em nível baixo 

(0V), o sistema é desacionado.  

Na lógica de contatos empregada, foram utilizados os contatos auxiliares 

normalmente abertos (NA) dos relés K4 e K5. Estes ligados em paralelo recebem o potencial 

da fonte interna e quando comandados definem a condição de gira/pára do sistema yaw. Vale 

ressaltar que os relés K4 e K5 também são responsáveis por acionar os contatores de potência 

que definem o sentido de giro, portanto, nessa configuração, ao se comandar o sentido de giro 

dos motores do yaw também se habilita o funcionamento da chave estática. Não há qualquer 

problema na simultaneidade desse acionamento, pois a tensão inicial é aplicada aos motores 

0,5 s após ser detectado nível alto (24 VCC) na entrada digital DI1, garantindo dessa maneira 

que a alimentação de potência da soft-starter esteja sempre presente. 

A soft-starter está programada para alertar falhas por meio de sua saída à relé RL3. 

Esta permanece acionada enquanto não houver erro, ou seja, se a soft-starter não estiver 

desabilitada por qualquer tipo de erro. 

Todos os dispositivos de proteção e as cabeações foram dimensionados conforme a 

potência das bobinas dos contatores e da soft-starter. 

 

4.3.3. Circuito de controle 

 

Como já explanado anteriormente, o presente trabalho não teve como objetivo 

oferecer qualquer tipo de alteração no controle da máquina. Isto se justifica pelo fato dos 

fabricantes de turbinas eólicas aplicarem as mais modernas técnicas em seus controladores 

lógicos programáveis (CLP), não havendo qualquer questionamento sobre sua eficiência. 

No diagrama desenvolvido, a menção as funcionalidades do controle da turbina 

eólica se restringiram ao acionamento do sistema yaw. Dessa forma, como ilustrado na Figura 

55, foram representados os módulos de entrada e saída do controlador lógico programável 

(CLP), com suas entradas e saídas responsáveis pelo acionamento, e alimentados por uma 

linha de tensão contínua. 

No módulo de saída, as saídas DO1 e DO2 são responsáveis por acionar 

respectivamente os relés de interface K4 e K5, que acionam os respectivos contactores de 
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potência K2 (sentido anti-horário) e K1 (sentido horário), responsáveis pelo sentido de giro no 

acionamento do sistema yaw. Esta configuração é utilizada para torna possível que uma saída 

de 24 VCC consiga acionar um contator de alimentação 220 VCA. Porém, mesmo que as 

tensões fossem compatíveis, seria prudente utilizar relés de interface para preservar as saídas, 

que poderiam sofrer danos ao alimentar diretamente bobinas de contatores, geralmente de 

maior potência que das bobinas de relés. 

 

Figura 55 - Diagrama elétrico folha 03 - circuito de controle. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

No módulo de entrada, as entradas DI1 e DI2 são responsáveis pelo feedback do 

controle. Para este caso, quando no acionamento horário ou anti-horário definido, a respectiva 

entrada é alimentada no intuito de confirmar que o acionamento foi executado. Para tornar 

esta configuração possível, entre a alimentação e as entradas estão presentes contatos 

auxiliares dos dispositivos acionadores, que informam ao controlador lógico programável 

(CLP) o status do contator e da soft-starter após ter sido dado o comando para o acionamento 

do sistema. Caso não se confirme que o comando foi obdecido, a turbina entra em modo de 

falha até que o problema seja corrigido. 
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As entradas DI3 (sentido horário) e DI4 (sentido anti-horário) são responsáveis por 

permitir o acionamento manual do sistema yaw, comumente necessários para fins de 

operações nas manutenções. Tal acionamento ocorre caso a entrada específica seja 

alimentada, sendo utilizado para esse fim botoeiras de pulso. 

 

4.3.4. Legenda e descrição dos componentes 

 

Comum a qualquer projeto, na Figura 56 pode-se ver a legenda e a descrição dos 

componentes que compuseram o diagrama elétrico. O propósito dessa folha é facilitar o 

entendimento e mapeamento do diagrama elétrico como um todo. 

 

Figura 56 - Diagrama elétrico folha 04 - legenda e descrição dos componentes. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Vale ainda acrescentar que para o desenvolvimento de qualquer projeto elétrico, 

necessita-se do conhecimento prévio das seguintes diretivas expedidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas: NBR 5410/2004, Instalações Elétricas em Baixa Tensão; e 

NR-10, Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade. Tais observâncias devem formar 

toda a base ao qual sustentará a pesquisa e o desenvolvimento de um projeto de instalações 

elétricas. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho desenvolveu seu tema em torno de uma proposta de otimização 

para acionamentos de sistemas de orientação de turbinas- mais conhecidos como sistema yaw. 

A importância do assunto justifica e corrobora os esforços nesse sentido, já que estudos de 

confiabilidade mostraram que o sistema yaw é o segundo componente mecânico em taxa de 

falha e que mais contribui para um tempo de inatividade geral da turbina eólica. 

Mediante o problema, as empresas detentoras da tecnologia de geração eólica, 

propuseram novos conceitos técnicos para aumentar a disponibilidade da turbina e reduzir os 

custos de serviço. Sendo que em turbinas eólicas de última geração, o sistema yaw passou a 

ser executado com quatro redutores em operação padrão - ou em número múltiplo. Isto 

assegurou uma distribuição uniforme da carga para cada redutor do yaw, se evitando 

sobrecargas indesejadas nas unidades individuais. 

Porém, há turbinas eólicas modernas, com previsão de operações longevas, que não 

se agrupam a essas novas configurações de sistemas yaw. Sendo que a proposta desenvolvida 

no presente trabalho apresentou uma solução para esses casos, não distante do princípio 

aplicado nas soluções realizadas pelos fabricantes, porém inovando na forma de alcançar o 

resultado. 

Qualquer proposta de otimização está passível de melhorias, sendo estas melhorias 

incidentes no desempenho, performance e rendimento. Aplicando-se a redução de custos, 

maior produtividade, melhor ergonomia e segurança dos envolvidos. Isto é possível por meio 

de um processo de melhoria contínua, a qual este trabalho se estabelece. Assim, se define que 

novas ideias e alterações podem estar presentes numa futura revisão do projeto atual, sendo 

resultante das experiências em aplicações práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

REFERÊNCIAS 

 

AEOLUS. 
Disponível em: projetoeel2017.wixsite.com/aeolus/single-post/2017/05/01/Tipos-de-
Turbinas-E%C3%B3licas. Acesso em: 17 dez. 2017. 
 
AMARAL, Bianca M.. Modelos VARX para Geração de Cenários de Vento e Vazão 
Aplicados à Comercialização de Energia. 1. ed. Rio de Janeiro: PUC, 2011. 
 
AMARAL, Rodrigo S.. Aplicação da soft-starter para acionamento de motores de indução 
acoplados a diferentes tipos de cargas mecânicas. Curitiba: UTFP, 2013. 
 
AMARANTE, Etal. Complementaridade Sazonal dos Regimes Hidrológico e Eólico no 
Brasil. DEWI Magazin Nr. 19, August 2001. Pages 79-86. 
 
ASHURI, T. Beyond Classical Upscaling: Integrated Aeroservoelastic Design and 
Optimization of Large Offshore Wind Turbines. Delft: TU Delft, 2012. 
 
BAYER, Fernando Mariano; ECKHARDT, Moacir; MACHADO, Renato. Automação de 
Sistemas. 4. ed. Santa Maria: UFSM, 2011. 
 
BFP.  
Disponível em: bfpgroup.net/bfp-awarded-the-enel-green-power-worldwide-engineering-
services-tender/. Acesso em: 29 dez. 2017. 
 
BONFIGLIOLI.  
Disponível em: www.bonfigliolidobrasil.com.br/pt-br/eolico/. Acesso em: 17 jan.2018. 
 
BURTON, T.; JENKINS, N.; SHARPE, D.; BOSSANYI, E.. Wind Energy Handbook. 2. ed. 
Nova Jersey: John Wiley & Sons Ltd., 2011. 
 
CARVALHO, António José dos S.. Modelo matemático de um sistema de geração eólico 
baseado na máquina síncrona de velocidade variável. 1. ed. Porto: INESC, 2010. 
 
CEPEL.  
Disponível em: www.cepel.com.br. Acesso em: 27 dez. 2017. 
 
CERNE.  
Disponível em: cerne.org.br/. Acesso em: 20 dez. 2017. 
 
CESGRANRIO. 
Disponível em: www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questao/283cc4d8-d7. Acesso 
em: 29 dez. 2017. 
 
CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. 15ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
 
CROM. 
Disponível em:  
site.crom.ind.br/index.cfm/home/index?paginaid=37&postid=294&produto=F%C3%B4rmas
%20Met%C3%A1licas. Acesso em: 21 dez. 2017. 



82 
 

 
CUSTÓDIO, R. S.; Energia Eólica para Produção de Energia Elétrica; Rio de Janeiro, 
Eletrobrás,2009. 
 
DUTRA, Ricardo. Energia Eólica - Princípios e Tecnologias. 1. ed. Rio de Janeiro: 
CRESESB/CEPEL, 2009. 
 
ENGELS, W.; OBDAM T.; SAVENIJE F.. Current developments in wind. Petten: ECN 
Report, 2009. 
 
ESTUDO PRÁTICO. 
Disponível em: www.estudopratico.com.br/camadas-da-atmosfera/. Acesso em: 13 dez. 2017. 
 
FUENTES, Rodrigo Cardoso. Apostila de Automação Industrial. 1. ed. Santa Maria: UFSM, 
2005. 
 
HASAN, Wajeeh. Variable Speed wind Turbine Control System: Design & Model. Karachi: 
SZABIST, 2010. 
 
HAU, Erich. Windkraftanlagen - Grundlagen, Technik, Einsatz, Wirtschaftlichkeit. der. 4. 
Berlin: Springer, 2008. 
 
HIRATA, Miguel. Energia Eólica, Uma Introdução. 1. ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 1985. 
 
ILJIN.  
Disponível em: www.iljin.com/English/Product/Product_01.asp?menuCode=G2S2. Acesso 
em: 17 jan. 2018. 
 
KELLER, H.; WIESE-MÜLLER, L. U.; VOSS, Eberhard. 2009. Verfahren und Vorrichtung 
zum Drehen einer Komponente einer Windenergieanlage. Patent. EP2101058A2 
 
KIM, M.G.; Dalhoff, P.H.. Yaw Systems for wind turbines - Overview of concepts, current 
challenges and design methods. Journal of Physics: Conference Series 524 (2014) 012086. 
 
KRAUTER, Stefan. Usos da energia eólica. 1. ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005. 
 
LOPEZ, Ricardo Aldabó. Energia Eólica. 2. ed. São Paulo: Artliber Editora, 2012. 
 
MARTINS, Geomar M.. Princípios de Automação Industrial. 2. ed. Santa Maria: UFSM, 
2012. 
 
MATRIX S/A. 
Disponível em: http://www.matrix-international.com/products/forklift-truck-brakes. Acesso 
em: 17 jan. 2018. 
 
MORAIS, Everton. Leitura e Interpretação de Diagramas Elétricos. 
Disponível em: pt.slideshare.net/evertonmoraes902/curso-lide-leitura-e-interpretao-de-
diagramas-eltricos. Acesso em: 13 jan. 2018. 
 



83 
 

MTAUWEG, S.. Dynamische Untersuchung des Pitch- und Azimutsystems und der 
zugeh¨origen Regelstrategien einer Windenergieanlage mittels Mehrk¨orpersimulation. 
Dresden: TU Dresden, 2012. 
 
NABTESCO MC INC..  
Disponível em: www.nabtescomotioncontrol.com/downloads/. Acesso em: 05 jan. 2018. 
 
NASCIMENTO, Adilson. Comandos Elétricos. 2 ed. São Paulo: SEAAN, 2015. 
 
NEMA.  
Disponível em: www.nema.org/Standards/Pages/Programmable-Controllers-Part-1-General-
Information.aspx#search=PLC>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
 
NIELSEN, Erik. 1990. Yawing device and method of controlling it. Patent. US4966525A 
NORDEX. 
Disponível em: www.nordex-online.com/en. Acessado em: 15 dez. 2017 
 
PERREIRA, Marcello M.. Um Estudo do Aerogerador de Velocidade Variável e Sua 
Aplicação para Fornecimento de Potência Elétrica Constante. 1. ed. Juiz de Fora: UFJF, 2004. 
 
PINTEREST. 
Disponível em: www.pinterest.pt/pin/562738915929284193/. Acessado em: 18 dez. 2017 
 
PRETI, Jeferson. Painel Elétrico de Comando e Montagem de Painéis. 2014.  
Disponível em: www.citisystems.com.br/painel-eletrico-comando-montagem/>. Acesso em: 
29 dez. 2017. 
 
SANDIA.  
Disponível em: www.sandia.gov/index.html. Acessado em: 25 dez. 2017 
 
SEAAN. 
Disponível em: www.seaan.com.br/. Acessado em: 25 dez. 2017 
 
SEGUNDO, Alan Kardec S.; RODRIGUES, Cristiano Lúcio C.. Eletrônica de Potência e 
acionamentos Elétricos. 1. ed. Ouro Preto: IFMG, 2015. 
 
SERAFIM, Emerson S.. Acionamento Eletrônico através da Soft-Starter. 1. ed. Araraguá: 
IFSC, 2016. 
 
SIEROS, G.; CHAVIAROPOULOS, P.; SORENSEN J.D.; BULDER, B. H.; JAMIESON, P.. 
Upscaling wind turbines: theoretical and practical aspects and their impact on the cost of 
energy. 15. ed. Nova Jersey: John Wiley & Sons Ltd., 2012. Pages 3–17. 
 
SILVA, Selênio Rocha. Tecnologia em Aerogeradores. 1 ed. Belo Horizonte: UFMG, 2013. 
 
STUBKIER, S.; PEDERSEN, H.C.; MARKUSSEN, K.. Hydraulic Soft Yaw System Load 
Reduction and Prototype Results. Vienna: EWEA, 2013. 
 
SUZLON S/A. 
Disponível em: www.suzlon.com/. Acessado em: 5 jan. 2018 



84 
 

 
TAYLOR, C.W.. Rotor hub for a 1.5/2.0 megawatt wind turbine. 2008.  
Disponível em: www.cwtaylor.co.uk/news/body.htm. Acesso em: 10 nov. 2017. 
 
TERRELL E.J.; NEEDELMAN W.M.; KYLE, J.P.. Green Energy and Technology. Berlin: 
Springer, 2012. 
 
TURCK. 
 Disponível em: www.turck.com.br/pt/posicionamento-do-rotor-em-turbinas-eolicas-549.php. 
Acesso em: 02 jan. 2018 
 
WEG S/A.  
Disponível em: old.weg.net/br. Acesso em: 12 jan. 2018. 
 
WILKINSON, M.; HENDRIKS, B.. Reliawind - report on wind turbine reliability. 
Albuquerque: Garrad Hassan, 2011. 
 
WINDPOWER E&D.  
Disponível em: www.windpowerengineering.com/.  Acesso em: 15 jan. 2018. 
 
WIKIPEDIA. 
Disponível em: 
upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/21/Wind.turbine.components.and.coordinates.svg.  
Acesso em: 22 jan. 2018. 
 
WOBBEN S/A.  
Disponível em: www.wobben.com.br. Acesso em: 25 nov. 2017. 
 
WU, B.; LANG, Y.; ZARGARI, N.; KOURO, S.. Power Conversion and Control of Wind 
Energy Systems. 1. ed. Nova Jersey: Wiley, IEEE Press, 2011. 
 
XCEL ENERGY, INC. 
Disponível em: energyclassroom.com/catch-the-wind/. Acesso em: 15 jan. 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

ANEXO A – DIAGRAMA ELÉTRICO DO PROJETO  
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