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1. Introdução 
 
 

Um ponto importante na decisão de instalar ou não um parque eólico 
num certo local é o conhecimento do perfil (curva velocidade versus altura) do 
vento naquele local. Esses fatores tem impacto grande na capacidade de 
geração do parque e assim na sua viabilidade econômica. Em parques eólicos 
baseados em aerofólios cabeados o perfil do vento no local é duplamente 
importante pois o aerofólio opera em altitudes diferentes e o processo de pouso 
e decolagem automáticos do aerofólio se torna mais simples ou complicado de 
acordo com o perfil do vento em baixas altitudes.  

Apesar da sua importância, o processo de medição de vento em várias 
altitudes para a construção do perfil do vento num dado local ainda é um 
desafio no sentido de que os medidores atuais que permitem medição em uma 
faixa de alturas desejadas são caros, como os medidores LIDAR (Light 
Detection and Ranging), ou são medidores instalados em local fixo, tipicamente 
com auxílio de torres, como os tradicionais anemômetros, não permitindo assim 
fazer medidas do vento em alturas compatíveis com as condições de operação 
dos aerofólios. A figura 1, obtida de [1], mostra os diversos sistemas de 
medição de vento conhecidos atualmente.  

  



  
  
Figure 1: Platforms for wind measurement characterization. a) Meteorological mast, b) 
Weather station, c) MAV, d) Tethered balloon, e) Kite, f) UAVs, g) Radiosonde, h) 
Sodar / lidar / radar.  Fonte [1]. 

 
 
 

2. Objetivos  
 

O objetivo principal deste trabalho de mestrado  é propor estratégias de 
medição do vento, com coleta automática de dados e auxílio de drones para 
cobrir a faixa de 0 à 600 metros de altura num dado local. 

As estratégias de medição podem ser diretas, com auxílio de medidores 
embarcados no drone,  ou indiretas, com estimação da velocidade do vento a 
partir de grandezas físicas e modelos da dinâmica de voo do drone. 

O trabalho deverá fazer um estudo comparativo de duas ou mais 
técnicas de medição, incluindo a construção de um protótipo para validação 
prática dos resultados.  

O protótipo consiste de um drone, a ser especificado, que se move 
automaticamente numa linha vertical, com paradas em 50, 100, 200, 300, 400, 
500, 600 metros de altura para efetuar medidas do vento e transmitir à base 
através de comunicação sem fio. Ao terminar as medições o drone deve 
retornar automaticamente à base e recarregar a bateria através de um sistema 
de indução (wireless).  

Com a medição do perfil do vento num dado local através do protótipo a 
ser desenvolvido neste trabalho, espera-se contribuir para: 



a) Estudo de viabilidade econômica de um sistema de geração baseado 
em aerofólios cabeados, dado que a energia gerada depende do perfil 
do vento no local; 

b) Estudo de estratégias de pouso e decolagem automáticas dos 
aerofólios, dado que essas estratégias também dependem do perfil do 
vento; 

c) Formar recursos humanos habilitados a desenvolver as tecnologias de 
medição de vento baratas, eficientes de fácil transporte e instalação em 
localidades sem rede de energia elétrica (uso de energias renováveis 
para alimentar a bateria); 

d) Transferir o conhecimento produzido para a sociedade. 
 
3. Metodologia 

 
1) Estudo bibliográfico; 
2) Modelagem matemática; 
3) Simulação numérica; 
4) Construção de protótipos e realização de estudos experimentais; 
5) Documentação, publicações e apresentação de seminários. 

 
 
 
4. Cronograma de atividades  
 
Inicio do trabalho: agosto/2017 
Fim do trabalho: março/2019 
 

Ano 2017 2018 2019 
Bimestres 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 

Etapas           

1 x x         
2  x x        
3   x        
4   x x       
5    x       
6    x x x     
7      x x    
8       x x   
9        x x  
10        x x  
11          x 

 
 



Etapas do Trabalho de Dissertação: 
 

1. Levantamento bibliográfico das soluções já existentes de medição de 
vento com uso de drones. 

2. Definição de critérios para comparação de desempenho das diferentes 
soluções; 

3. Escolha de duas soluções a serem implementadas e comparadas; 
4. Modelagem e validação por simulação; 
5. Dimensionamento e especificação dos componentes da bancada a ser 

implementada (drone e sistemas de medição); 
6. Planejamento e construção de protótipo para testes experimentais; 
7. Realização de testes em ambiente controlado para calibração e análise 

de desempenho da medição de vento; 
8. Realização de testes em campo para medição de vento; 
9. Divulgação dos resultados em congressos, seminários e periódicos; 
10. Elaboração da dissertação. 
11.  Defesa. 
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