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Ideia	principal 

AWE  
geração em voo 

 

AWE 
Geração em solo 

Aerogerador 
convencional 

 

Figura - Comparação entre a tecnologia eólica convencional e AWE (Airborne Wind Energy) 



Mo.vação 
 

-  Reduzir	o	custo	nivelado	de	energia	(menos	material,	mais	fácil	
transporte,	instalação	e	manutenção);	

-  Aproveitar	energia	eólica	em	al.tudes	mais	elevadas	(600m):	ventos	
são	mais	fortes	e	frequentes;	

-  O	vento	em	al.tudes	mais	elevadas	está	disponível	em	um	grande	
número	de	locais	(incluindo	perto	dos	principais	centros	de	consumo);	
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Mo.vação 
 

-  Unidades	de	geração	móveis	são	possíveis	(compactação,	baixo	
volume	e	peso);	

-  Menor	impacto	ambiental	(menos	poluição	visual,	sonora	e	perigo	
para	as	aves	migratórias);	

-  Turbinas	AWE	offshore	requerem	plataformas	flutuantes	mais	leves	
e	podem	ser	usadas	em	águas	profundas	(700m	de	profundidade);	

Fonte: Skysails 
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Metodologia 



Palavras	chave 



Figura - Artigos científicos publicados por ano (esquerda); Pedidos de patentes por 
ano (direita). 

Ar.gos	publicados	/	Patentes	aplicadas 



Figura - Autores com o maior número de documentos versus autores com o maior 
número de citações. 

Autores 



Inventores 

Figura - Inventores com maior número de patentes. 



Figura - Principais jornais ou conferências e livros sobre energia eólica aerotransportada. 

Principais	fontes	de	publicação 



Figura - Principais Códigos de Classificação Internacional de Patentes – IPC. 

Classificação Internacional de Patentes 



Principais	Universidades	e	Centros	de	pesquisas 



Principais	depositantes	de	Patentes 



Figura - Análise de rede da literatura científica. 

Rede de parceiros 



Figura - Análise da rede das patentes. 

Rede de parceiros 



Cenário	de	pesquisa 
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Figura - Grupos atuando com pesquisa e desenvolvimento na tecnologia AWE, segundo 
levantamento feito por Schmehl (2018). 



l Gerador montado em uma asa rígida, balão e asa flexível 
l Cabo de tração com condutor elétrico 

Altaeros Makani Power 

Ufsckite 

TU Delft’s 

Esquemas	de	geração	aerotransportados	



2013 …….....2018      2019…………………………2022   2023……….  
l  Unidade de controle de voo 
l  Testes de campo 
l  Geração a bordo 
l  Projeto da unidade de solo 
l  Medição do vento 
 

l  Projeto da planta para operação 
contínua 

l  Testes de campo para plotagens 
de curvas de potência 

l  Eficiência e custos de 
manutenção 

l  Permissão para uso do espaço 
aéreo 

l  Testes de estação de medição de 
vento 

l  Criação Startup  
l  Escalabilidade 

Projeto UFSCkite 
Departamento de Sistemas e Automação 
Universidade Federal de Santa Catarina 
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Desafios 
	 
l  Estruturas	e	manobras	para	decolagem	e	pouso	automá.cos	do	

aerofólio	(operação	autônoma	e	conXnua);	
 

l  Escalabilidade	dos	protó.pos	(grandes	aerofólios	trazem	problemas	de	
peso	e	arrasto	e	dificuldades	adicionais	para	decolagem	e	pouso	
automá.cos);	

l  As	normas	de	regulação	do	espaço	aéreo	podem	trazer	dificuldades	
para	a	prospecção	de	sites	e	operação	de	unidades	geradoras	móveis;	

l  Poucos	dados	sobre	o	perfil	do	vento	até	600m	(necessários	para	
prospecção	de	sites	e	o.mização	de	potência);	
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