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Resumo:  O Projeto consiste no desenvolvimento 
de um anemômetro digital e posteriormente análise dos 
dados obtidos através do mesmo para avaliar a 
viabilidade de geração de energia eólica em um 
determinado local.  

Para o desenvolvimento do anemômetro utilizamos 
artifícios de prototipagem rápida, na parte mecânica 
utilizamos a Impressão 3D e para a parte eletrônica 
utilizamos o Arduino.   

Para análise dos dados utilizamos o Microsoft Excel. 
1. Introdução 

O risco de mudanças climáticas tem sido uma 
preocupação global nos últimos anos e, com isso, a 
sustentabilidade se consolidou como parte fundamental 
do paradigma desenvolvimentista do século XXI. 

Considerada uma das fontes mais limpas de energia 
do planeta, a energia eólica, da forma como é hoje gerada, 
tornou-se comercialmente viável na década de 1990. 
Nesta última década, a energia eólica vem se expandindo 
globalmente de modo expressivo, a uma taxa de 
crescimento médio anual superior a 25%. 

Os custos iniciais de um projeto eólico englobam 
importantes encargos em diversas etapas tais como: 
estudo da viabilidade técnica, negociações e 
desenvolvimento, projetos de engenharia, custos dos 
equipamentos, infraestrutura e despesas diversas.[1] 

Para que a energia eólica seja considerada 
tecnicamente aproveitável, é necessário que sua 
densidade seja maior ou igual a 500W/m2, a uma altura 
de 50 m, o que requer uma velocidade mínima do vento 
de 7 a 8 m/s.[2]  

2. Metodologia 
• Materiais Utilizados 

o Impressora 3D; 
o Filamento ABS; 
o Reed Switch; 
o Imãs de Neodímio; 
o Arduino UNO R3 e ESP8266; 
o Ethernet Shield; 
o Display Shield 16x2; 
o Cartão SD de 16Gb; 
o Módulo RTC DS1307; 

 
• Implementação do Projeto 

Iniciamos este projeto pelo desenvolvimento das 
peças mecânicas, para o desenvolvimento do projeto foi 
necessário a utilização das impressoras 3D disponíveis 
nos laboratórios do Departamento de Engenharia Elétrica 
e Mecânica. 

Posteriormente, com a parte mecânica já pronta para 
testes, iniciamos o desenvolvimento de um sistema de 
medição para o anemômetro através de um Reed Switch. 

Foram utilizados três ímãs de neodímio para o 
fechamento do circuito. 

 
Figura 1 - Ilustração do Sistema Reed Switch 

 
 O sistema foi integrado com um Display 16x2 para 

a leitura dos dados obtidos através do sistema e um 
módulo RTC para informar o horário de medição. 

Já com as leituras em RPM, foi implementado o 
armazenamento dessas leituras em um cartão SD para 
geração de relatórios. 

 
Figura 2 – Integração Display/Cartão SD 
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Com o armazenamento funcionando, foi utilizado 
um ESP8266 para a visualização dos dados de velocidade 
através de uma rede Wireless para visualização remota 
em tempo real. 

Com todo sistema funcionando, foi utilizado o 
Laboratório de Mecânica dos Fluidos que possui um 
túnel de vento para calibração do anemômetro, assim 
possibilitando as leituras de velocidade do vento em 
km/h. 

 
Figura 3 - Calibrando Anemômetro no Túnel de 

Vento 
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3. Resultados 
O resultado foi muito satisfatório, pois o 

funcionamento do anemômetro se mostrou resistente e 
preciso durante os testes e mesmo sendo um protótipo o 
hardware se mostrou muito estável. 

Além disso, os relatórios gerados através do 
Microsoft Excel foram bem satisfatórios, de modo a 
auxiliar na tomada de decisões em projetos de energia 
eólica que é o objetivo principal do projeto. 

 

 
Figura 4 - Foto Traseira do Protótipo Final 

 
Figura 5 - Foto Frontal do Protótipo Final 
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