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1. INTRODUÇÃO.
Com o desenvolvendo, percebeu-se a necessidade de encontrar métodos que reduzissem
o esforço humano, bem como o desgaste dos animais. Com estas motivações surgiram os
moinhos de vento. Essas máquinas, em sua maioria, tinham como desígnio a moagem de grãos e
o bombeamento de água [29].
A utilização do vento como fonte de energia e captação de água é uma prática hoje em
dia muito empregada. A energia eólica proveniente dos ventos, por ser uma fonte energética
abundante, não poluidora, que pode ser renovada, tem sido posta a serviço da conservação da
Natureza com o objetivo de compatibilizar a presença humana.
Porém, a quantidade de água subterrânea envolvida ultimamente no ciclo da água é bem
menor do que o volume de água subterrânea, que se encontra armazenada em estratos porosos
ou em fraturas a uma profundidade de poucos milhares de metros abaixo da superfície. Essa
fonte é a maior, a mais segura de todas as fontes de água potável existentes na Terra.
No mundo moderno a evolução e o desenvolvimento da humanidade esbarram em
questões de energia e de seu aproveitamento. Há um grande desafio: o de produzir cada vez
mais energia de forma limpa e inesgotável.
Além disso, é irrealizável um desenvolvimento econômico certo se todas as formas de
energia não forem consideradas, ou e se o fornecimento de água de qualidade não for mantido
(superficial ou subterrânea) − tanto para o abastecimento humano, para a indústria ou para a
agricultura. Também é impossível suprir as necessidades energéticas se não nos beneficiarmos
da energia que é produzido pela atuação do vento.
1.1 OBJETIVO.
O propósito deste trabalho é fazer uma revisão bibliográfica no sentido de expor a
energia eólica como fonte alternativa para solucionar problemas de energia e bombeamento de
água subterrânea, principalmente em locais isolados (sobretudo norte e nordeste), onde
instalações elétricas convencionais não se justificam com linhas de transmissões inviáveis.
2. REFERENCIAL TEÓRICO.
O termo eólico vem do latim aeolicus, pertencente ou relativo a Éolo, deus dos ventos
na mitologia grega e, portanto, pertencente ou relativo ao vento.
O vento resulta do deslocamento de massas de ar. Pode ser considerado, portanto, como
o ar em movimento.
Derivado das diferenças de pressão atmosférica entre duas regiões distintas é
influenciado por efeitos locais, como a orografia (nuances do relevo de uma região) e, ainda, a
rugosidade do solo. Essas diferenças de pressão têm uma origem térmica e estão diretamente
relacionadas com a radiação solar e os processos de aquecimento das massas de ar. Formam-se a
partir de influências naturais, como continentalidade, maritimidade, latitude, altitude[29].
O uso da energia eólica consiste da conversão da energia cinética de uma massa (ar em
movimento) em energia mecânica. Esta, por sua vez, é gerada pela rotação das pás em torno de
um eixo, que, através de um gerador elétrico, converte a mesma em energia elétrica [24].
2.1. O SURGIMENTO DOS MOINHOS DE VENTO.
Não se sabe ao certo a época em que surgiram os primeiros moinhos de vento (Figura
1). Há indicações sobre tais motores primários no livro “Uma História das Invenções
Mecânicas", século X, de Abbot Payson Usher, que relata uma descrição de moinhos de ventos
no Oriente Médio, usados para bombeamento d’água. O mesmo livro aponta ainda referências
diversas como historias e crônicas que mencionam o uso dos moinhos de vento já em 340 d.C –
mas que, neste caso, considerando sua veracidade incerta [28].
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Adaptado de: http://ediurb.sites.uol.com.br/eolica.htm
FIGURA 1 - Moinho de Vento (Porto, 2004) [21]

As mais antigas referências claras a moinhos de vento de eixo horizontal (mastro) datam
do início do século XII, em França. No fim desse século parecem ser correntes na Europa
Ocidental [28].
2.2 A EVOLUÇÃO DOS MOINHOS DE VENTO.
Nas tecnologias antigas dos moinhos de vento a energia eólica era transformada em
energia mecânica e utilizada na moagem de grãos ou para bombear água.
Os persas começaram a usar a força do vento poucos séculos antes de Cristo, por volta
de 700 d.C. e construíam moinhos de vento verticais elevados para serem usados como força
nas mós, na moagem de grãos [26].
Outras civilizações do oriente médio, mais notavelmente os muçulmanos, continuaram
onde persas deixaram e construíram seus próprios moinhos de vento. Com o retorno das
cruzadas, pensou-se que eles tinham trazido idéias sobre moinhos de vento e desenhos para a
Europa, mas provavelmente foram os holandeses que desenvolveram o moinho de vento
horizontal com hélices, comuns nos campos dos holandeses e ingleses [26].
As forças do vento e da água logo se tornaram a fonte primária da energia mecânica
medieval inglesa. Durante esse período, os holandeses contaram com a força do vento para
bombeamento de água, moagem de grãos e operações de serraria [26].
Os primeiros moinhos de vento nas novas colônias inglesas eram duplicatas das
máquinas inglesas. Muitos dos desenhos melhorados na Holanda eram virtualmente ignorados.
Por volta de 1850, Daniel Halliday começou a desenvolver o famoso moinho de vento
americano de fazenda, usado principalmente para bombear água. Essa máquina é o familiar
moinho de vento multilâmina (visto, ainda hoje, em muitas áreas rurais (Figura 2).
8

Fonte: hawkge.com/history.htm
FIGURA 2 - Moinho de Vento de Daniel Halladay

Mesmo hoje, as fazendas de gado não seriam possíveis em muitas partes da América e
Europa sem essas máquinas [26].
2.2.1 PARAFUSO DE ARQUIMEDES.
O chamado parafuso de Arquimedes é um mecanismo do tempo remoto, utilizado desde
as mais antigas civilizações como dispositivo para transportar diversos tipos de materiais de um
nível para outro. Trata-se simplesmente de uma rosca embutida em um tubo (Figura 3).
Mergulhando-se uma de suas extremidades no material a ser transportado.
Girando-se o conjunto, o material é obrigado a entrar pela rosca e subir ao longo do eixo
até transbordar na parte superior (Figura 4 e 5) [26].
Embora sua invenção tenha sido sempre atribuída ao filósofo e matemático grego
Arquimedes, que viveu entre 287 e 212 a.C., é bem possível que este dispositivo já fosse
utilizado pelos egípcios no transporte de água das minas dos poços e do rio Nilo para cotas mais
elevadas. Mas antes dessa época, a furadeira em forma de parafuso já era utilizada nos serviços
de carpintaria e funciona de maneira semelhante já era conhecida na Grécia (antes do século III
a.C.).
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Fonte: Wikipédia [7]
FIGURA 3- Parafuso de Arquimedes.

Fonte: http://www.centroprojekt-brasil.com.br/bombas.htm
FIGURA 4 - Bombas tipo parafuso (esquema)

(a)

(b)

(c)

FIGURA 5 - A rotação e disposição do parafuso fazem com que o movimento
de rotação arraste um volume de água ao longo do tubo até ao topo, onde é
captada na extremidade mais elevada.
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Atualmente a maior parte das bombas tipo parafuso de Arquimedes é acionada por
energia elétrica em vez da energia eólica. Elas foram muito utilizadas na Holanda com esta
finalidade para drenagem dos “polderes” (terras baixas) [7].
2.2.2 CATA VENTOS
Os moinhos de vento (Figura 6) podem ser aplicados à elevação ou bombagem
(bombeamento) de água. Neste caso, a energia que chega à base do moinho através do seu eixo
central é utilizada para fazer rodar um Parafuso de Arquimedes ou acionar um pistão. Uma
engrenagem colocada no eixo central é ligada ao parafuso (ou pistão) colocado no interior de
um tubo cilíndrico ou semicilíndrico oco [7].
A rotação e disposição do parafuso fazem com que o movimento de rotação arraste um
volume de água ao longo do tubo até ao topo, onde é captada na extremidade mais elevada.

(http://www.oni.escuelas.edu.ar/2004/SAN_JUAN/676/eolica_y_molinos/Capitulo_3/ca
p_3_5.htm)
FIGURA 6 - Características dos Moinho de Vento
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2.2.3 BOMBEAMENTO ELÉTRICO – CONVERSORES DE ENERGIA EOLICA
(AEROGERADORES).
As primeiras tentativas para se gerar eletricidade através do vento surgiram no final do
século XIX, mas somente um século depois, com a crise internacional do petróleo (década de
1970), é que houve interesse e investimentos suficientes para viabilizar o desenvolvimento e
aplicação de equipamentos em escala comercial [1].
Em 1891, na Dinamarca, foi construído o primeiro gerador eólico – como são chamados
os cata-ventos para captação de energia eólica –, para a geração de energia elétrica1.
Pelo ano de 1930, cerca de uma dúzia de firmas americanas estavam fazendo e
vendendo esses "carregadores de vento”.
Tipicamente, essas máquinas poderiam fornecer até 1.000 Watts de potência quando o
vento esta soprando.
Muitos países europeus construíram enormes geradores de vento, durante os anos 1950 e
1960. Os franceses construíram desenhos avançados de unidades de 100 kW a 300 kW. Os
alemães construíram geradores de vento para prover força extra para sua linha de utilidades,
mas por causa da rígida competição dos geradores de fluído fóssil, essas máquinas
experimentais foram eventualmente descartadas.
Uma das mais memoráveis máquinas de vento foi à máquina de Smith-Putman,
construída perto de Rutland, Vermont (USA), durante os anos 1940 (Figura 7). Estas enormes
máquinas (com lâminas de 50 m) foram desenhadas para fornecerem 1250 kW para a malha de
forças de Vermont [26].

FIGURA 7 - Máquina de Smith-Putman, com lâminas de 50
m, desenhada para fornecer 1250 Kw [23] .
12

A energia eólica atual é produzida através de grandes turbinas colocadas em lugares
altos, com muito vento [28].
Existem, atualmente, mais de 30.000 turbinas eólicas de grande porte em operação no
mundo, com capacidade instalada da ordem de 13.500 MW.
O aproveitamento da energia eólica será de vital importância em um futuro próximo,
pois suprirá as necessidades de populações de pequeno porte, deixando a demanda maior de
energia recair sobre as fontes convencionais de energia, pois como se sabe uma indústria
necessita de uma demanda muito maior de energia que uma população. Espera-se que com o
avanço da tecnologia a implantação de fontes de energia alternativas será suficiente para todas
as demanda de energia do planeta [9].
2.3. COMPONENTES E FUNCIONAMENTO DE UM AEROGERADOR.
Os mais importantes componentes de uma turbina eólica são:
2.3.1 Gôndola.
Contém componentes chaves do aerogerador (Figura 8 e 9).
São eles:
a) Pás;
b) Rotor;
c) Eixo principal;
d) Multiplicador de velocidade;
e) Gerador elétrico;
f) Sistema de freio a disco;
g) Controle de giro e
h) Sensores de vento.

Fonte: blog.ross-mcdonald.com/2008/10/wind-turbines.html
FIGURA 8 - Esquemática de uma turbina eólica moderna (gôndola e seus componentes).
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Disponível em: www.eolica.com.br. (adaptado)
FIGURA 9 - Gôndola e seus componentes.

2.3.2. Pás do rotor.
Capturam o vento e transmite sua potência até o cubo que está acoplado ao eixo de baixa
velocidade.
As hélices de uma turbina de vento são diferentes das lâminas dos antigos moinhos
porque são mais aerodinâmicas e eficientes (Figura 10). As hélices têm o formato de asas de
aviões e usam a mesma aerodinâmica. As pás do aerogerador apresentam formato aerodinâmico,
tanto no perfil como na torção ao longo do comprimento, o que permite extrair o máximo
possível de energia do vento. Como a velocidade relativa do vento vai mudando do centro até a
extremidade da pá, a torção acompanha esta variação, oferecendo sempre um ângulo ideal [6].
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Fonte: http://www.cresesb.cepel.br
FIGURA 10 - Pás De um rotor.

As hélices em movimento ativam um eixo que está ligado à caixa de mudança. Através
de uma série de engrenagens a velocidade do eixo de rotação aumenta.
O eixo de rotação está conectado ao gerador de eletricidade que com a rotação em alta
velocidade gera energia. O gerador ligado ao transmissor produz energia elétrica.
Quando o vento se desloca sobre uma face arredondada e a favor da pá, ele precisa se
mover mais rápido para atingir a outra extremidade da pá a tempo de encontrar o vento que se
desloca ao longo da face plana e contra a pá (voltada na direção de onde sopra o vento). Como o
ar que se move mais rápido tende a se elevar na atmosfera, a superfície curvada e contra o vento
gera um bolsão de baixa pressão acima dela. A área de baixa pressão puxa a pá na direção a
favor do vento (efeito conhecido como "empuxo"). Na direção contra o vento da pá, o vento se
move mais devagar e cria uma área de pressão mais elevada que empurra a pá, tentando
diminuir sua velocidade. Como no desenho de uma asa de avião, uma alta relação de
empuxo/arrasto é essencial no projeto de uma pá de turbina eficiente. As pás da turbina são
torcidas, de modo que elas possam sempre apresentar um ângulo que tire vantagem da relação
ideal da força de empuxo/arrasto (Figura 11) [17].

Adaptado de HowSttuffWorks [17].
FIGURA 11 - Arrastamento sobre as lâminas do rotor.
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2.3.3. Transmissão e Caixa Multiplicadora.
Responsável por transmitir a energia mecânica entregue pelo eixo do rotor até a carga.
Alguns geradores não utilizam este componente − neste caso, o eixo do rotor é acoplado
diretamente à carga.
É composta por eixos, mancais, engrenagens de transmissão e acoplamentos. A Figura
12 apresenta a localização da caixa multiplicadora dentro do sistema de geração eólica. Um
projeto tradicional de uma turbina eólica consiste em colocar a caixa de transmissão mecânica
entre o rotor e o gerador de forma a adaptar a baixa velocidade do rotor à velocidade de rotação
mais elevada dos geradores convencionais. A velocidade angular dos rotores geralmente varia
na faixa de 20 a 150 RPM, devido às restrições de velocidade na ponta da pá (tip speed).
Entretanto, geradores (sobretudo geradores síncronos) trabalham a rotações muito mais elevadas
(em geral, entre 1200 a 1800 RPM), tornando necessária a instalação de um sistema de
multiplicação entre os eixos/caixa de engrenagens com alta relação de transmissão, necessária
para alcançar a elevada rotação dos geradores. Utilizam-se geradores multipolos de baixa
velocidade e grandes dimensões [5].

Fonte: http://www.cresesb.cepel.br
FIGURA 12 - Componentes Periféricos: 1) Cubo do rotor; 2) Pás do
rotor; 3) Sistema hidráulico; 4) Sistema de posicionamento da nacele;
5) Engrenagem de posicionamento; 6) Caixa multiplicadora de
rotação; 6) Disco de freio; 7) Acoplamento do gerador elétrico; 8)
Gerador elétrico; 9) Sensor de vibração; 10) Anemômetro; 11) Sensor
de direção; 12) Nacele, parte inferior; 13) Nacele, parte superior; 14)
Rolamento do posicionamento; 15) Disco de freio do posicionamento;
17) Pastilhas de freio; 18) Suporte do cabo de força; 19) Torre.
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2.3.4 Rotor Eólico.
O rotor é o componente do sistema eólico responsável por captar a energia cinética dos
ventos e transformá-la em energia mecânica de rotação. É o componente mais característico de
um sistema eólico. Por este motivo, a configuração do rotor influenciará diretamente no
rendimento global do sistema. Os rotores eólicos podem ser classificados segundo vários
critérios. O mais importante é aquele que utiliza a orientação do eixo como fator de
classificação.
Têm-se os rotores de eixo horizontal e os rotores de eixo vertical (Figura13).
Hoje em dia, poucas empresas fabricam turbinas eólicas de eixo vertical. O exemplo
mais famoso deste tipo talvez seja o da turbina eólica de Chap-Chap do Canadá. A grande
vantagem desta categoria é o fato de o gerador se encontrar na base e de poder captar os ventos
sem necessidade de um mecanismo de orientação [5].

Fonte: www.quimarenergy.eu/index02_8.html
FIGURA 13 - Tipos de Rotores.
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2.3.4.1 Rotores de Eixo Horizontal.
Os rotores de eixo horizontal são os mais comuns (Figura 14). Grande parte da
experiência mundial está voltada para a sua utilização. São movidos por forças aerodinâmicas
chamadas de forças de sustentação (lift), que atuam perpendicularmente ao escoamento e forças
de arrasto (drag), que forças que atuam na direção do escoamento (Figura 15). Ambas são
proporcionais ao quadrado da velocidade relativa do vento. Adicionalmente as forças de
sustentação dependem da geometria do corpo e do ângulo de ataque (formado entre a velocidade
relativa do vento e o eixo do corpo). Os rotores que giram predominantemente sob o efeito de
forças de sustentação permitem liberar muito mais potência do que aqueles que giram sob efeito
de forças de arrasto, para uma mesma velocidade de vento. Os rotores de eixo horizontal ao
longo do vento (aerogeradores convencionais) são predominantemente movidos por forças de
sustentação e devem possuir mecanismos capazes de permitir que o disco varrido pelas pás
esteja sempre em posição perpendicular ao vento. Tais rotores podem ser constituídos de uma
pá e contrapeso, duas pás, três pás ou múltiplaspás (multivane fans). Construtivamente, as pás
podem ter as mais variadas formas e empregar os mais variados materiais. Em geral, utilizam-se
pás rígidas de madeira, alumínio ou fibra de vidro reforçada [5].

Fonte: CRESESB [5]
FIGURA 14 - Componente de uma turbina eólica de eixo horizontal

Adaptado de HowSttuffWorks [17]
FIGURA 15 - Fluxo de Ar através das Pás do Rotor.
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2.3.4.2. Rotores de Eixo Vertical.
Em geral, os rotores de eixo vertical têm a vantagem de não necessitarem de
mecanismos de acompanhamento para variações da direção do vento, o que reduz a
complexidade do projeto e os esforços devidos as forças de Coriolis. Os rotores de eixo vertical
também podem ser movidos por forças de sustentação (lift) e por forças de arrasto (drag). Os
principais tipos de rotores de eixo vertical são Darrieus, Savonius e turbinas com torre de
vórtices (Figura 16, 17, 18 e 19). Os rotores do tipo Darrieus 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 [17].

Fonte: http://www.yourhome.gov.au/technical/fs68.html#turbine
FIGURA 16 - (A) H-Darrieus-Rotor;(B) Darrieus-Rotor; (C) Savonius-Rotor

Adaptado de: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul [13]
FIGURA 17 - Tipos de rotores helicoidais.
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Adaptado de: Wired NextFest Staff [30].
FIGURA 18 - Turbina de vento urbana.

Fonte: Instituto de Tecnologia de Massachusetts [12]
FIGURA 19 - Outras possíveis geometrias (do livro: Wind Power por Paul Gipe)

2.3.5. Nacele
É a carcaça montada sobre a torre, onde se situa o gerador, a caixa de engrenagens
(quando utilizada) e todo o sistema de controle, medição do vento e motores para rotação do
sistema para melhor posicionamento do vento. A figura 7 mostra os seus principais
componentes [17].

Adaptado de HowSttuffWorks [17]
FIGURA 19 - Nacele: carcaça montada sobre a torre.
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2.3.6. Multiplicador de velocidade.
Permite que o eixo de alta velocidade gire em torno de 40 vezes mais que o de baixa.
2.3.7. Freio mecânico de disco.
Utilizado em caso de emergência ou manutenção.
2.3.8. Gerador
A transformação da energia mecânica de rotação em energia elétrica, através de
equipamentos de conversão eletro-mecânica é um problema tecnologicamente hoje dominado.
Encontram-se vários fabricantes de geradores disponíveis no mercado.
A integração de geradores nos sistemas de conversão eólica é em uma grande dificuldade que
envolve principalmente:
a) variações na velocidade do vento (extensa faixa de rotações por minuto para a
geração);
b) variações do torque de entrada (uma vez que variações na velocidade do vento
induzem variações de potência disponível no eixo);
c) exigência de freqüência e tensão constante na energia final produzida;
d) facilidade de instalação, operação e manutenção devido ao isolamento geográfico de
tais sistemas, sobretudo em caso de pequena escala de produção (isto é, necessitam ter
alta confiabilidade).
Atualmente, existem várias alternativas de conjuntos moto-geradores (Figuras 20, 21 e
22), entre eles: geradores de corrente contínua, geradores síncronos, geradores assíncronos,
geradores de comutador de corrente alternada. Cada uma delas apresenta vantagens e
desvantagens que devem ser analisadas com cuidado na sua incorporação a sistemas de
conversão de energia eólica [5].

Fonte: CRESESB [5]
FIGURA 20 - Gerador Convencional.
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Fonte: CRESESB [5]
FIGURA 21- Gerador Multi Polos.

Fonte: CRESESB [5]
FIGURA 22 - Gerador conectado a caixa de engrenagens

2.3.9. Mecanismo de orientação.
Ativado por controle eletrônico quando o vento muda de direção (Figura 23) [5].

Fonte: http://www.renovaveis.tecnopt.com/wp-content/gallery/pehimo/pehimo2.jpg
FIGURA 23 - Mecanismo de orientação (Parque Eólico do Sabugal/PT)
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2.3.10. Unidade de refrigeração.
Ventilador elétrico para esfriar o gerador e uma unidade para esfriar o óleo do
multiplicador de velocidade [5].
2.3.11. Anemômetro e medidor de direção.
Mede a velocidade e a direção do vento [5].
2.3.12. Torre.
As torres (Figura 24) são necessárias para sustentar e posicionar o rotor a uma altura
conveniente para o seu funcionamento. É um item estrutural de grande porte e de elevada
contribuição no custo inicial do sistema. Inicialmente, as turbinas utilizavam torres de metal
treliçado, mas com o uso de geradores com potências cada vez maiores, as naceles passaram a
sustentar um peso muito elevado tanto do gerador quanto das pás e, assim, para dar maior
mobilidade e segurança para sustentar todo a nacele em alturas cada vez maiores, tem-se
utilizado torres de metal tubular ou de concreto que podem ser sustentadas ou não por cabos
tensores [5].
Um aerogerador moderno constitui uma estrutura esbelta, com a massa das pás em
rotação sobre uma torre, excitando cargas cíclicas sobre todo o sistema. Um problema básico do
projeto é determinar todos os modos e frequências naturais de vibração dos componentes, em
especial pás e torre, para evitar ressonância com as frequências de excitação do rotor em
operação. A ressonância causa aumento das amplitudes de carregamento cíclico no sistema,
comprometendo a resistência à fadiga e reduzindo a vida útil prevista para o aerogerador, que é
de aproximadamente 20 anos [17].

Fonte: http://www.renovaveis.tecnopt.com/wp-content/gallery/pehimo/pehimo2.jpg
FIGURA 24 - Torre de um Aerogerador (Parque Eólico do Sabugal/PT)

23

2.3.13. Mecanismo de Controle.
Destinam-se à orientação do rotor, ao controle de velocidade, ao controle de carga e
variedade de outros controles. Assim, existe uma enorme variedade de mecanismos que podem
ser mecânicos (velocidade, passo, freio), aerodinâmicos (posicionamento do rotor) ou
eletrônicos (controle da carga) [5].
Os modernos aerogeradores utilizam dois diferentes princípios de controle aerodinâmico
para limitar a extração de potência a potência nominal do aerogerador. São chamados de
controle estol (Stall) e controle de passo (Pitch).
O controle estol é um sistema passivo que reage à velocidade do vento. As pás do rotor
são fixas em seu ângulo de passo e não podem girar em torno de seu eixo longitudinal. O ângulo
de passo é escolhido de forma que, para velocidades de vento superiores a velocidade nominal,
o escoamento em torno do perfil da pá do rotor descola da superfície da pá, reduzindo as forças
de sustentação e aumentando as forças de arrasto. Sob todas as condições de ventos, superiores
à velocidade nominal, o escoamento em torno dos perfis das pás do rotor é, pelo menos
parcialmente, descolado da superfície produzindo menores forças de sustentação e elevadas
forças de arrasto. Menores sustentações e maiores arrastos atuam contra um aumento da
potência do rotor. Para evitar que o efeito estol ocorra em todas as posições radiais das pás ao
mesmo tempo, o que reduziria significativamente a potência do rotor, as pás possuem uma
pequena torção longitudinal que as levam a um suave desenvolvimento deste efeito [5].
O controle de passo, por sua vez, é um sistema ativo que normalmente necessita de uma
informação vinda do controlador do sistema. Sempre que a potência nominal do gerador é
ultrapassada, devido a um aumento da velocidade do vento, as pás do rotor giram em torno do
seu eixo longitudinal; em outras palavras, as pás mudam o seu ângulo de passo para reduzir o
ângulo de ataque (Figura 23). Esta redução do ângulo de ataque diminui as forças aerodinâmicas
atuantes e, conseqüentemente, a extração de potência. Para todas as velocidades do vento
superiores à velocidade nominal, o ângulo é escolhido de forma que a turbina produza apenas a
potência nominal. Sob todas as condições de vento, o escoamento em torno dos perfis das pás
do rotor é bastante aderente à superfície produzindo sustentação aerodinâmica e pequenas forças
de arrasto [5].

Fonte: LEPTEN/UFSC
FIGURA 25 - O controle de passo.
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2.3.14 CONFIGURAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
E
SISTEMAS
DE
ARMAZENAMENTO.
Apesar de ser uma fonte relativamente barata a energia eólica apresenta algumas
características que dificultam seu uso como fonte regular de energia, além de sua ocorrência ser
irregular para pequenos períodos, a quantidade de energia diária disponível, pode variar em
muitas vezes de uma estação do ano para outra, em um mesmo local [20].
O fato de a potência disponível variar com o cubo da velocidade do vento dificulta
muito a questão do dimensionamento e a escolha do local para instalação, limitando seu uso
apenas em regiões de ventos fortes e relativamente constantes.
Atualmente os sistemas mais comuns de fornecimento de energia utilizando sistemas
eólicos são:
1. Sistemas eólicos de grande porte interligados a rede pública de distribuição - por
dispensarem sistemas de armazenamento são bastante viáveis representando atualmente a
maior evolução em sistemas eólicos, já apresenta custos paritários ao das hidrelétricas.
Nesta configuração os sistemas eólicos podem ter uma participação na ordem de 15% do
fornecimento total de energia [25].
2. Sistemas híbridos diesel-eólico de médio porte - nestes os geradores eólicos podem
representar fator de economia de combustível com custos bem atraentes para locais onde
não dispõe da rede de distribuição interligada e dependam de geradores a diesel para
fornecimento de energia elétrica, como o motor diesel garante a regularidade e estabilidade
no fornecimento de energia, dispensando sistemas de armazenamento, e o transporte do
diesel representa um custo adicional, a implementação de aerogeradores é neste caso
bastante compensador e recomendado [25].
3. Sistemas eólicos autônomos / armazenamento - sistemas de energia eólica autônomos para
fornecimento regular de eletricidade tornam-se bastante dispendiosos devido as
complicações dos sistemas de armazenamento, que devem compensar não só as variações
instantâneas e diárias, mas também compensar a variação da disponibilidade nos períodos
do ano, Sendo sua aplicação limitada a pequenos sistemas para recarga de baterias, em
regiões remotas, principalmente para fornecimento de eletricidade para equipamentos de
comunicação e eletrodomésticos, onde o benefício e conforto compensam o alto custo por
watt obtido [25].
2.4. SISTEMAS HÍBRIDOS DE ENERGIA.
Sistemas híbridos de energia (em inglês: Hybrid Power Systems) são sistemas
autônomos de geração elétrica que combinam fontes de energia renovável e geradores
convencionais. O objetivo deles é produzir o máximo de energia possível das fontes renováveis
(sol e vento).
Estes sistemas são adequados para atender as necessidades energéticas de locais isolados
devido ao alto custo da eletrificação de lugares com baixa demanda e de difícil acesso.
Geralmente, os sistemas isolados eletrificados utilizam geração termelétrica com grupos
geradores dieseis [22].
No Brasil existe mais de 400 sistemas isolados de grande porte (com mais de 1400 MW
de potência instalada) e inúmeros sistemas pequenos que utilizam óleo diesel como fonte
primária geradora de energia. Já foi demonstrado que sistemas híbridos de energia podem
representar uma solução mais econômica para muitas aplicações e também proporcionar uma
fonte mais segura de eletricidade devido à combinação de diversas fontes de energia. Além do
mais, o uso de energia renovável reduz a poluição ambiental causada pela queima de óleo
diesel, transporte e armazenamento [22].
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O único sistema híbrido eólico/diesel de grande porte instalado no Brasil é o sistema da
Ilha de Fernando de Noronha. A geração diesel da Ilha tem uma capacidade instalada de
aproximadamente 2MW com 2 grupos geradores de 350kVA e 3 de 450kVA. Existem ainda
vários grupos geradores de pequeno porte. Duas turbinas eólicas, 75kW e 225kW de potência
nominal, estão conectadas diretamente à rede elétrica formando um sistema integrado. Um
sistema de supervisão central deverá ser instalado em breve para garantir o perfeito
funcionamento do sistema de forma automatizada. A energia gerada pelas turbinas eólicas
atualmente contribui com cerca de 25% da demanda da Ilha [22].
2.5. PROJETOS DE ENERGIA EÓLICA NO BRASIL.
Segundo Jannuzzi [16], no Brasil, algumas medidas precisas de vento, realizadas
recentemente em diversos pontos do território nacional, indicam a existência de um imenso
potencial eólico ainda não explorado.
Embora ainda haja divergências entre especialistas e instituições na estimativa do
potencial eólico brasileiro, vários estudos indicam valores extremamente consideráveis. Até
poucos anos, as estimativas eram da ordem de 20.000 MW. Hoje a maioria dos estudos indica
valores maiores que 60.000 MW. Essas divergências decorrem principalmente da falta de
informações (dados de superfície) e das diferentes metodologias empregadas [5].
O maior potencial eólico brasileiro está situado em áreas litorâneas do nordeste e já
temos cerca de 4 GW de capacidade (1/3 de Itaipu) de projetos aprovados. As grandes partes
dos empreendimentos se localizam em pontos bastante fracos da rede de eletricidade, locais
onde não se previa a inserção de unidades geradoras de eletricidade e que podem comprometer a
qualidade do fornecimento para toda a rede [15].
A tecnologia de geração eólica já se encontra bastante desenvolvida e madura no
mercado internacional, mas será necessário adaptá-las e rapidamente desenvolver
procedimentos para poder prever o comportamento da geração eólica e inseri-la na operação do
sistema interligado nacional [5].
É verdade que para a energia eólica o custo unitário hoje é o mais alto, mas esse mais
caro é muito relativo; primeiro porque a quantidade de energia eólica gerada é tão pequena no
total da matriz energética brasileira e, segundo, porque o valor é insignificante se comparado à
elevada carga tributária do setor energético no Brasil.
Na América Latina, na Ásia e na África existem excelentes sítios para a implantação de
usinas eólicas e uma vasta população ainda sem energia elétrica.
Segundo a contagem de população realizada pelo IBGE em 1996, dos 5.507 municípios
existentes, apenas 503 possuem população acima de 50.000 habitantes e apenas 213 superam os
100.000 habitantes, o que significa que 90% dos municípios brasileiros poderiam ser atendidos
por centrais elétricas de até 10MW (segundo a CBEE, citado por Burgueño e Silva, 2003). Por
outro lado, formas de produção local, a exemplo, pequenos aerogeradores, poderiam vir a
representar uma solução definitiva para suas necessidades de energia elétrica ou ainda a
utilização de cata-ventos no bombeamento de água do subsolo para o uso agrícola e doméstico.
Isto sugere a necessidade de um novo modelo energético que, por considera as diversas fontes
energéticas alternativas, devem ser tomadas como prioritário no estabelecimento do
desenvolvimento rural sustentável, ao equacionar os objetivos ambientais com os de aumento da
produtividade, mantendo certa eficiência social, a fim de evitar maior exclusão dos pequenos
produtores rurais [4].
A avaliação precisa do potencial de vento em uma região é o primeiro e fundamental
passo para o aproveitamento do recurso eólico como fonte de energia.
Para a avaliação do potencial eólico de uma região faz-se necessária a coleta de dados
de vento com precisão e qualidade. Em geral, os dados de vento coletados para outros usos
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(aeroportos, estações meteorológicas, agricultura) são pouco representativos da energia contida
no vento e não podem ser utilizados para a determinação da energia gerada por uma turbina
eólica - que é o objetivo principal do mapeamento eólico de uma região.
No Brasil, assim como em várias partes do mundo, quase não existem dados de vento
com qualidade para uma avaliação do potencial eólico. Os primeiros anemógrafos
computadorizados e sensores especiais para energia eólica foram instalados no Ceará e em
Fernando de Noronha/Pernambuco apenas no início dos anos 90. Os bons resultados obtidos
com aquelas medições favoreceram a determinação precisa do potencial eólico daqueles locais e
a instalação de turbinas eólicas [8].
Dada a importância da caracterização dos recursos eólicos da região Nordeste, o Centro
Brasileiro de Energia Eólica - CBEE, com o apoio da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL e do Ministério de Ciência e Tecnologia - MCT lançou, em 1998, a primeira versão do
Atlas Eólico do Nordeste do Brasil (figura 23) (WANEB - Wind Atlas for the Northeast of
Brazil) com o objetivo principal de desenvolver modelos atmosféricos, analisar dados de ventos
e elaborar mapas eólicos confiáveis para a região [22]. Um mapa de ventos preliminar do Brasil
gerado a partir de simulações computacionais com modelos atmosféricos é mostrado na figura
23 [8].

FIGURA 26 - Atlas Eólica do Brasil.
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2.6. PROJETOS DE ENERGIA EÓLICA NO BRASIL.
Apesar de vários trabalhos e pesquisas científicas realizadas nas décadas de 70 e 80 a
geração de energia a partir de turbinas eólicas no Brasil teve início apenas em julho de 1992,
com a instalação de uma turbina de 75 kW na ilha de Fernando de Noronha [22].
Hoje há instalações eólicas de grande porte nos estados do Ceará, Pernambuco, Minas
Gerais e Paraná (Tabela 1, Figura 24). Trabalha-se com o objetivo de instalar 1.000MW de
energia eólica no País até 2005 [22].

Fonte: http://www.eolica.org.br/projetos.html.
FIGURA 27 - Projetos de Energia Eólica No Brasil

Tabela 1: Os principais projetos de energia eólica do Brasil.

Fonte ANEEL, 2006.
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A Organização das Nações Unidas divulgou o relatório de Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), que aponta o Brasil com o 70º lugar, mas é o país que mais evoluiu: nos últimos
26 anos subiu 16 posições no índice. Parece claro que o país deverá gerar mais energia, sem
abrir mão de nenhum tipo de alternativa.
2.7. FABRICANTES DE TURBINAS EÓLICAS.
Mundialmente existem dezenas de fabricantes de turbinas eólicas. Entre elas pode-se
citar:
1) Fabricantes de Turbinas Eólicas de Grande Porte:
 Acciona (Spain)
 Clipper Windpower
 Enercon
 Fuhrländer
 Gamesa
 GE Energy
 Goldwind
 Impsa
 Nordex
 Siemens
 Suzlon
 Tecsis
 Vestas
 Wobben Windpower
2) Fabricantes de Turbinas Eólicas de Pequeno Porte - Eixo Horizontal:
 Abundant Renewable Energy
 Bergey
 Entegrity Wind Systems
 Proven Energy
 Solar Wind Works
 Southwest Windpower
 Wind Turbine Industries Corp
 Windmission
3) Fabricantes de Turbinas Eólicas de Pequeno Porte - Eixo Vertical:
 Four Seasons Windpower
 Quiet Revolution
 Re-Energy
4) Fabricantes e Representantes de Energia Eólica:
 Altercoop
 CONERGY - Conergy Energia Solar Ltda.
 Eletrovento Geradores Eólicos
 ENERSUD - Energia Eólica Limpa e Renovável
 EP - Energia Pura Empreendimentos Ltda.
 Solarterra
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No Brasil existe uma subsidiária brasileira da Enercon (empresa alemã) instalada no
Estado de São Paulo (Sorocaba). Inicialmente, esta fábrica dedicou-se apenas à produção das
pás para aerogeradores de grande porte, visando essencialmente à exportação.
Em 2000, foram produzidos os primeiros aerogeradores brasileiros completos, tanto para
exportação quanto para atender ao mercado interno. Existem também vários outros fabricantes
100% nacionais de pequenos cata-ventos mecânicos para bombeamento d’água, como:
 Cataventos Yvel (Campina Grande/ PB);
 Cataventos Kenva (Encantado/RS);
 Cataventos Fenix (São José do Rio Preto/SP);
 Cataventos RC (São Bernardo do Campo/SP);
 Cataventos do Nordeste (Salvador/BA) e
 Hidroventos Bidoia (Umuarama/PR).
2.8. A PRODUÇÃO MUNDIAL.
A produção mundial de eletricidade a partir da energia eólica cresceu de praticamente
zero no início da década de 80 para mais de 20 TWh/ano no final da década de noventa, com um
montante investido em torno de um bilhão de dólares. A capacidade de geração acumulada no
mundo atingiu 10 GW. A taxa de crescimento no cenário internacional durante a década de 90
foi de 23%, a maior taxa entre as tecnologias de geração de eletricidade. Esses dados revelam
uma relativa maturidade dessa tecnologia e sua competitividade comercial.
Algumas regiões como a União Européia já fixaram metas de 10% da eletricidade
produzida em 2030 através de aerogeradores. Esse tipo de sinalização de longo prazo é
fundamental para viabilizar esforços de pesquisa, desenvolvimento e demonstração e criação de
mercado para a tecnologia eólica. O setor eólico atualmente é um dos setores que mais crescem
no mundo (uma média de 40% ao ano) (Tabela 3) [22].

TABELA 2. Distribuição da área de cada continente segundo a velocidade média do vento
Velocidade do Vento (m/s) a 50 m de
Altura
Região/Continente
6,4 a 7,0
7,0 a 7,5
7,5 a 11,9
(103 km2) (%) (103 km2)
(%) (103 km2)
(%)
África
3,75 12
3,35 11
200
1
Austrália
850
8
400
4
550
5
América do Norte
2,55 12
1,75
8
3,35 15
América Latina
1,4
8
850
5
950
5
Europa Ocidental
345 8,6
416 10
371 22
Europa Ocidental & ex-URSS
3,377 15
2,26 10
1,146
5
Ásia (excluindo ex-URSS)
1,55
6
450
2
200
5
Total do Globo
13,65 10
9,55
7
8,35
6
Fonte: Organização Mundial de Meteorologia, segundo Grubb e Meyer, 1993.

2.9. IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA IMPLANTAÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO
DAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS.
Estima-se que a totalidade dos recursos subterrâneos de água doce seja de cerca de
10.000.000 km3 − mais de duzentas vezes o total dos recursos de água doce renovados
anualmente pela chuva. Isto acontece porque a maior parte dos recursos de água subterrânea se
acumulou ao longo de séculos (ou mesmo milênios). Em alguns locais, eles são testemunho de
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climas mais úmido que existiram no passado. Atualmente, estes recursos únicos de água doce
podem mesmo ser encontrados em zonas desertas. A enorme quantidade de água doce existente
no globo é renovada, anualmente, devido à precipitação atmosférica.
De acordo com as Nações Unidas, o volume médio anual de água renovável é de 43.000
3
km . Este valor é cerca de metade de toda a água doce existente em todos os lagos naturais da
Terra e cerca de dez vezes o volume de todos os reservatórios artificiais. A recarga de água
subterrânea é da ordem dos 10 000 km3 anuais, (cerca de 0,1% de todos os recursos de água
subterrânea) pelo que apenas uma pequeníssima proporção do volume total das reservas de água
subterrânea é recarregado em cada ano, quando comparado com toda a enorme quantidade em
estoque [14].
A água subterrânea é usada por cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, sendo o
recurso natural mais utilizado. Em muitos países, a água potável é retirada, principalmente, dos
reservatórios de água subterrânea, uma vez que, normalmente, é de grande qualidade, e se
encontra naturalmente protegida, sendo assim de confiança. É óbvio que a importância relativa
dos recursos de água subterrânea irá aumentar consideravelmente e que a sua exploração
cuidadosa e sustentável deve ser vista tanto como uma condição vital como uma forma de
ultrapassar a crise global da água.
A agricultura é a maior consumidora de água no mundo (70%), seguida da indústria
(20%) e dos lares (10%). Esforços consideráveis têm sido feitos para reduzir o consumo na
indústria e nos lares, mas há muito por fazer no que diz respeito à eficiência na irrigação
agrícola. O aumento do uso, não sustentável, de água subterrânea para irrigação em zonas
áridas é de particular gravidade [14].
Independentemente das medidas de conservação adotadas, a extração de água
subterrânea é quase inevitável. A água subterrânea é, muitas vezes, o único fornecimento de
água a um preço justo. Avanços nas sondagens, construção de poços e tecnologias de
bombeamento deverão incluir uma monitorizarão bem planejada da extração da água
subterrânea e da sua qualidade.
Apesar de, nas últimas décadas, o uso da água subterrânea para o consumo humano e
animal, para a irrigação dos campos agrícolas e para a indústria ser cada vez maior e mais
difundido, o conhecimento base que diz respeito a este tipo de recurso e à sua utilização
sustentável é, ainda, inadequado, uma vez que a hidrogeologia é uma área científica jovem.
Em muitas partes do mundo, a água subterrânea é crucial para o desenvolvimento
sustentável. Segundo Burgueño e Silva (2003) o acesso a água condiciona o desenvolvimento
econômico e as condições sanitárias de uma região. Segundo eles, não restam dúvidas hoje de
que a crescente escassez e o mau aproveitamento da água doce superficial constituem numa
grave ameaça ao desenvolvimento sustentável e a sobrevivência da própria humanidade [4].
Burgueño e Silva (2003) afirmam que outro fator limitante do desenvolvimento de
pequenas propriedades rurais é a disponibilidade de energia e que o aporte energético dessas
áreas deve ser considerado como prioritário, possibilitando a melhoraria das condições de vida,
aumentando a produtividade do trabalho e, conseqüentemente, fixando significativas parcelas da
população em seus locais de origem [4].
Assim, conforme asseguram Burgueño e Silva (2003) uma alternativa de acesso à água
em comunidades isoladas, não servidas de redes de abastecimento e distantes de rios e lagos, é a
utilização das águas subterrâneas [4].
O aproveitamento da energia contida no vento pode auxiliar estas comunidades no
processo e emancipação e auto-sustentabilidade. Isto representa um desafio, não apenas do
ponto de vista institucional, de descentralizar e ampliar a matriz energética nacional, mas
também do ponto de vista técnico, por projetar e desenvolver equipamentos de geração de
energia para baixas velocidades de vento [4].
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Uma alternativa de acesso à água em comunidades isoladas e não servidas de redes de
abastecimento e distantes de rios e lagos é a utilização das águas subterrâneas.
Outro fator limitante do desenvolvimento de pequenas propriedades rurais é a
disponibilidade de energia (figura 29, 30 e 31). Uma parte substancial da população dos países
do Terceiro Mundo ainda não tem acesso à eletricidade, particularmente em áreas rurais (cerca
de dois bilhões de pessoas), para onde a extensão das formas de suprimento de energia
convencional é completamente inviável [8].

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética [8].
FIGURA 29 - Balanço Energético Nacional (2008)

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética [8].
FIGURA 30- Oferta de Energia Elétrica no Brasil
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Fonte: Empresa de Pesquisa Energética [8]
FIGURA 31 - Distribuição das Cooperativas de eletrificação rural.

2.10. O USO DA ENERGIA EÓLICA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA.
Uma das principais características que se utiliza para analisar o desenvolvimento
socioeconômico de um país é o aumento observado na demanda por abastecimento energético.
Considerando a população mundial, hoje estimada em mais de cinco bilhões de pessoas com a
maior parte delas vivendo em países em processo de desenvolvimento como o Brasil, a China e
a Índia, há uma previsão de um aumento vertiginoso no consumo de energia [2].
O Brasil possui um grande desafio nas próximas décadas para buscar soluções para
atender os crescentes esses requisitos de serviços de energia e, ao mesmo tempo, satisfazer
critérios de economicidade, segurança de suprimento, saúde pública, garantia de acesso
universal e sustentabilidade ambiental.
A partir do Protocolo de Kyoto e da ECO 92 (Rio de Janeiro), as atenções do mundo
estão voltadas para a preservação do meio ambiente e do uso sustentável dos recursos naturais,
preservando-os para as gerações futuras. Desde então, buscam-se soluções para o suprimento de
energia nas suas mais conhecidas formas e a substituição do uso de combustíveis fósseis pelas
formas alternativas tais como solar fotovoltaica, termo-solar, eólica, biodiesel, etc. [2].
De um modo geral, observa-se que grande parte dos esforços agora está mais
concentrada no topo do sistema energético, ou seja, no desenvolvimento de tecnologias de
interface e nas tecnologias de uso final. O maior aproveitamento de energia renovável implicará
em necessidades de novas tecnologias e gerenciamento de sistemas de distribuição,
transporte/transmissão e armazenagem. Há, portanto, uma crescente uma obrigação: a de
converter fontes tradicionais (mais poluentes) em fontes secundárias "mais limpas".
A energia eólica é a fonte de energia que vem apresentando maior crescimento no
mundo, tendo registrado, nos últimos cinco anos, expansão média anual de 40%. No final de
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1996, a capacidade instalada mundial era de cerca de 6.100 MW e em 2000 superou a 16.700
MW. A Alemanha responde pela maior parte desse boom, com mais de 6.000 MW, seguida
pelos Estados Unidos, Espanha e Dinamarca, com 2.550 MW, 2.250 MW e 2.140 MW,
respectivamente (Tabela 02) [4].
A aplicação de bombeamento de água com vento tem duas possibilidades, um moinho
de múltiplas pás americano típico, que prevalece é o torque para acionar a bomba mecânica; ou
um aerogerador elétrico que se conecta diretamente a uma bomba com uma freqüência similar
ao gerador.

TABELA 02: Maiores produtores de energia eólica em 1998.
PAÍS
Alemanha
Estados Unidos
Espanha
Dinamarca
Índia
Holanda
Itália
Reino Unido
China
Suécia
Grécia
Japão
Canadá
Irlanda
Portugal
TOTAL (Europa)
TOTAL (mundo)
Fonte: BTM Consult.

CAPACIDADE DF. PRODUÇÃO (MW)
6.200
2.570
2.405
2300
1.220
460
430
410
340
235
190
150
140
120
100
12.980
17.710

2.10.1. Bombeamento de Água utilizando Cata-ventos.
Desde tempos imemoráveis os moinhos de vento, ou popularmente cata-ventos, são
largamente utilizadas, como sistema de bombeamento e este parece ter sido uma das primeiras
aplicações da energia eólica. O cata-vento é tão velho como a própria civilização. Sem duvida
alguma, a forma mais econômica e segura de bombear água. O inventor do cata-vento é
desconhecido, sabemos que os chineses já utilizavam o cata-vento antes de Cristo [3].
Resolvem os problemas relacionados à captação de água das propriedades rurais, bem
como problemas encontrados nas propriedades agropecuárias, relacionadas a grandes distâncias,
facilitando uma melhor distribuição da água.
Basicamente, um sistema eólico de bombeamento é constituído por rotor eólico, bomba
hidráulica, transmissão e dispositivo de controle. Os dois últimos componentes são necessários
para melhor adequar a operação conjunta dos dois primeiros e garantir o aproveitamento da
energia de uma faixa de velocidade do vento.
Podem ser montados em poços comum, artesianos e semi-artesianos, minas, represas ou
riachos. No caso de ser instalado em poço artesiano, o poço deve ter diâmetro mínimo de 100
mm interno, para que possa ser introduzido a bomba pistão (figura 25), cujo deve ficar imerso
de 3 à 6 metros abaixo do nível dinâmico, respeitando a profundidade máxima de 60 metros.
Quando montados em minas, represas, ou riachos, podem sem instalados até uma distância de
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40 metros do ponto de captação de água, com desnível máximo de 7 metros entre a base de
sustentação e o ponto de captação [3].

Fonte: http://www.fruticultura.iciag.ufu.br/fertirrigacao.htm#_Toc44500059
FIGURA 32 - Bomba de pistão.
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2.10.2. O uso da energia eólica para bombeamento de água.
Com a evolução dos processos produtivos agrícolas, demonstrada principalmente pela
presença cada vez maior da irrigação e a crescente demanda por água, acompanhada pela sua
escassez (distâncias cada vez maiores), há necessidade de projetar instalações que possam
proporcionar fornecimento de água com maior rapidez e eficiência. Sendo assim, a presença de
bombas hidráulicas num projeto de irrigação ou abastecimento de água para pequenas
comunidades, é de suma importância, e o conhecimento das partes fundamentais ao seu bom
funcionamento merece a devida atenção e cuidado.
Uma das vantajosas aplicações para energia solar é o bombeamento d’água. Em
sistemas que requerem bombeamento constante ou durante o período diurno, tem-se mostrado
altamente eficiente e com alto retorno de investimento.
Aplicações das mais diversas, tais como na agricultura e agropecuária, para irrigação,
hidroponia, pulverização, abastecimento de bebedouros e reservatórios. Em indústrias e
saneamento, no bombeamento, aeração e sistemas de recirculação de água. Em residências,
condomínios e clubes no bombeamento de água proveniente de poços, lagos, rios e cisternas,
na recirculação de piscinas, etc. São formas onde as bombas desenvolvidas para trabalharem
com painéis solares apresentam o melhor custo/ benefício [4].
2.10.3. Vantagens do sistema de bombas a energia eólica.
Permite a instalação em qualquer local que haja vento regular e satisfatório, mesmo em
locais remotos, não requerendo instalações elétricas sofisticadas. Não há custo de consumo e
sua manutenção se restringe à limpeza da bomba ou troca da bateria, quando utilizada, após
longo período de uso.
2.10.4. Sistemas de bombeamento.
São conjuntos formados por bombas, tubulações e acessórios. Tem a finalidade de
transportar líquidos de um reservatório para outro. Estes sistemas podem ser simples ou
complexos, devem incluir pelo menos um conjunto de bombas hidráulicas, responsáveis pela
movimentação da água [4].

FIGURA 35 - Sistemas de bombeamento [4].
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FIGURA 35 - Partes Principais de uma Instalação de Bombeamento [4].

2.11. Considerações gerais sobre bombas hidráulicas (para poços artesianos).
2.11.1. Sistemas de bombeamento de um poço tubular profundo
A escolha do melhor sistema de bombeamento de um poço artesiano depende da análise
de vários fatores, onde se incluem:
A) o diâmetro e a profundidade do poço;
B) a profundidade do nível de água e seu rebaixamento;
C) a capacidade e duração do bombeamento;
D) a qualidade da água;
E) os custos iniciais e de manutenção, e
F) a potência requerida.
A preservação da qualidade da água e a vida útil de um poço estão diretamente
relacionadas, a escolha da bomba adequada [29]. Dentre As principais, destacam-se:
2.11.2. Bomba submersa.
É o tipo ideal e de maior rendimento para poços de qualquer profundidade. O conjunto
moto-bomba é instalado dentro do poço, submerso em alguns metros abaixo do nível dinâmico,
funciona silenciosamente e requer pouquíssima manutenção quando bem especificado e
corretamente instalado [29].
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Fonte: CESOL HP [18]
FIGURA 36 - Sistema de bombeamento com bomba submersa.

Fonte: Lábramo Centronics (http://www.sunlab.com.br/sqflex.htm).
FIGURA 38 - Bomba tipo submersa.
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2.11.3. Bomba injetora.
É uma bomba centrífuga horizontal convencional com um dispositivo (ejetor ou injetor)
instalado nas tubulações de sucção e de retorno, submerso no poço. Apresenta baixo rendimento
e conseqüente maior custo operacional devido utilizar motores elétricos de maior potência do
que uma bomba submersa de igual vazão e pressão [29].

Fonte: CESOL HP [18]
FIGURA 39 - Sistema de bombeamento com bomba injetora.

Adaptado de: http://www.prontosocorrodasbombas.com.br/bombas.html
Figura 40: Bomba injetora.
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2.11.4. Bomba centrífuga.
Bombas Centrífugas são bombas hidráulicas que têm como princípio de funcionamento
a força centrífuga através de palhetas e impulsores que giram no interior de uma carcaça
estanque, jogando líquido do centro para a periferia do conjunto girante.
A Bomba centrífuga é o equipamento mais utilizado para bombear líquidos no
saneamento básico, na irrigação de lavouras, nos edifícios residenciais, na indústria em geral,
transferindo líquidos de um local para outro.
A entrada do líquido na bomba é chamada de sucção, onde a pressão pode ser inferior à
atmosférica (vácuo) ou superior. Tem grande limitação devido ao fato de que sua utilização
somente é possível em poços onde o nível dinâmico (inferior) não ultrapasse a profundidade de
aproximadamente 8 metros, no máximo [29].

Fonte: CESOL HP [18]
FIGURA 40 - Sistema de bombeamento com bomba centrífuga.

FIGURA 41 - Bomba centrífuga.
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Nas bombas centrífugas, ou turbo-tombas, a movimentação do fluído ocorre pela ação
de forças que se desenvolvem na massa do mesmo, em conseqüência da rotação de um eixo no
qual é acoplado um disco (rotor, impulsor) dotado de pás (palhetas, hélice), o qual recebe o
fluído pelo seu centro e o expulsa pela periferia, pela ação da força centrífuga, daí o seu nome
mais usual [29].

Fonte: Schneider
FIGURA 42 - Bomba Centrífuga.

Fonte: www.feg.unesp.br
FIGURA 43 - Tipos de Bombas Centrífugas.
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2.11.5. Bombas de pistão.
O fluido é bombeado entre os espaços de superfícies do pistão, não há contato entre as
superfícies reais do pistão. O órgão que produz o movimento do líquido é um pistão que se
desloca, com movimento alternativo, dentro de um cilindro. No curso de aspiração, o
movimento do pistão tende a produzir vácuo. A pressão do líquido no lado da aspiração faz com
que a válvula de admissão se abra e o cilindro se encha. No curso de recalque, o pistão força o
líquido, empurrando-o para fora do cilindro através da válvula de recalque. O movimento do
líquido é causado pelo movimento do pistão, sendo da mesma grandeza e do tipo de movimento
deste [29].
2.11.6. Bomba de diafragma
O funcionamento de uma bomba de diafragma é semelhante ao da bomba pistão. As
bombas de diafragma são bombas deslocamento positivo. A parte principal da bomba é o
diafragma, um disco flexível feito de borracha ou metal. O movimento pulsante é transmitido
para o diafragma através do fluido ou do eixo mecânico e através do diafragma [29].

Fonte: http://www.em.pucrs.br/lsfm/alunos/luc_gab/bombas1.html
FIGURA 44 - Bomba de pistão.

Fonte: http://www.cepis.ops-oms.org/bvsacd/scan/020867/020867-11.pdf
Figura 45: Bomba de diafragma

Fonte: http://www.fruticultura.iciag.ufu.br/fertirrigacao.htm#_Toc44500059
FIGURA 46 - Bomba de diafragma.
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3. CONCLUSÕES:
1. A procura de água aumenta à medida que a população, a atividade econômica e a rega
artificial das terras (por meio de canais, canos, etc.) também aumentam.
2. Os recursos mundiais acessíveis de água estão a diminuir devido à sua sobre-utilização
e poluição.
3. O equilíbrio entre a procura (consumo) e a oferta (recursos) começa a deixar de existir.
4. Em muitas regiões áridas do Brasil, as políticas de gestão da água (ou a má gestão)
agravam o problema e algumas regiões do país sofrem de uma séria crise crônica de
falta de água. Assim, a água subterrânea é cada vez mais usada para fazer face à
procura.
5. O ar é um fluido como outro qualquer e quando suas partículas se movem rapidamente
sua energia cinética pode ser capturada, da mesma forma que a energia da água em
movimento é capturada por uma turbina em uma usina hidrelétrica.
6. O aperfeiçoamento do tradicional moinho de vento levou a modernas turbinas eólicas
que, isoladas ou em aglomerados, tiram partido da energia eólica para gerar eletricidade
pela ação do vento;
7. O vento tem duas características que a distingue de outras fontes de energia: a sua
variabilidade e imprevisibilidade dispersão. Mesmo assim é importante considerar essa
fonte de energia, principalmente onde a geração, transmissão e distribuição da energia
elétrica são deficitárias;
8. O setor agrícola está diretamente ligado à disponibilidade de energia.
9. O preço elevado e a ameaça de escassez das fontes não-renováveis têm despertado a
preocupação em se buscar fontes alternativas; entre elas destaca-se a energia eólica.
10. O nordeste do Brasil, mesmo árido, possui uma grande quantidade de água subterrânea
e possui ventos “comportados” (regulares). Conseguintemente, tem um grande potencial
eólico que deve ser considerado para aumentar a oferta de eletricidade e água (com
categoria aprovada);
11. As turbinas eólicas produzem energia limpa, renovável e podem fornecer energia para
locais isolados (ou mesmo para as redes de distribuição);
12. É possível produzir eletricidade a custos competitivos com centrais termelétricas,
nucleares e hidroelétricas.
13. O investimento em recursos energéticos, que preservem nossos ecossistemas, embora
não interessem àqueles que administram os poços de petróleo (cada vez mais raro, mais
precioso e alvo de crescente ganância), é imprescindível para soberania políticoeconômica;
14. É necessário pensar na autonomia energética para que a industrialização nacional possa
ser independente da importação.
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