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Gerador de indução como alternativa de geração de energia elétrica 

 

Resumo  

Procura-se um modelo de cogeração de energia, utilizando energia cinética de eixos 

movimentados por transformação de energia elétrica em mecânica em equipamentos de alta 

utilização, realizando uma regeneração de energia elétrica, através de uma “potência de eixo” 

que movimentará um alternador que produzirá energia elétrica com o movimento compartilhado 

para a realização de outro trabalho. Normalmente estes alternadores se utilizam de estatores 

eletro magnetizados, mas nossa intenção será utiliza o campo magnético de ímãs permanentes, 

com o intuito de diminuir perdas mecânicas, tornado esta geração de energia viável.  

Esta energia pode ser utilizada Just-in-time ou ser armazenada em grupos de baterias, que depois 

terão seu fornecimento de energia em corrente contínua, retificada em corrente alternada, 

podendo ser utilizada de forma normal em nossas linhas eletrificadas e equipamentos usuais.  
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Introdução 

Durante muitos anos, os campos da geração e da conversão da potência elétrica 

ocupam um lugar sem destaque na opinião pública, em comparação aos campos mais 

atraentes das válvulas eletrônicas e dos transistores, Os engenheiros, eletricistas, 

cientistas, professores e seus alunos consideram um campo estéril de estudo, com falta 

de desafios, oportunidades ou mesmo interesse.    

( Irving L. Kosow, 15° edição , pagina.1, Fundamentos de eletromecânica )  

No entanto no cenário atual já vem sendo anunciado o potencial de várias fontes 

renováveis de energia. Esta evolução torna-se necessária e para isto o desenvolvimento destas 

novas fontes com grande capacidade de aplicação e portabilidade, que possam ser convertidas de 

diferentes formas de usos e trabalhos, com consciência ambiental, correção social e 

sustentabilidade econômica. 

Em muito se utiliza de fontes alternativas que possibilitarão o uso em forma de energia 

elétrica. Em nosso país a mais utilizada é a geração de energia por diferencial gravitacional, 

usuais em usinas hidrelétricas, que diante desta d.d.p, tem movimentado seu sistema de turbinas, 

que movimentarão o gerador de energia e possibilitarão oferta de energia para nossas demandas 

corriqueiras e mais especiais. Outras fontes seriam com o uso de vapor de água aquecido por 

combustíveis como do petróleo em forma líquida e gasosa, além do carvão, lenha e ou outros 

sólidos normalmente briquetados e de fonte geotérmica. 

Não podemos esquecer as fontes nucleares, hidrogênio, eólica e fotovoltaica. 



 Porém além da geração de energia, podemos atuar em ações de economia e regeneração 

de energia.  Os potenciais para realizar uma conversão eletromecânica pode ser mais abrangente, 

principalmente em equipamentos de maior potência e grande grau de utilização, como motores 

de estações de tratamento, de processos de extração e movimentações pesadas, sendo esta 

energia na sua grande maioria eletromecânica, regenerada em energia elétrica para usos mais 

cotidianos, como iluminações e equipamentos de menor potência. 

 

Objetivos 

       O objetivo geral é viabilizar o desenvolvimento e construção de um alternador  que tem 

por função transformar energia mecânica em energia elétrica.  

Tendo como objetivos específicos o projeto: 

• Estudo na conservação e geração de energia; 

• Operacionalizar em sistema existente o acoplamento de sistema de geração de 

energia para efetivar regeneração de energia elétrica; 

• Avaliação de quais potências e grau de utilização viabilizam esta regeneração de 

energia. 

 

Metodologia 

Para a realização deste projeto de pesquisa utilizou-se de procedimentos relevantes, 

realizando um levantamento bibliográfico no momento inicial e após o desenvolvimento 

através de design eletrônico e modelagem virtual e implementação e montagem de protótipos, 

que conceitualmente são operacionais, similares ao produto final objetivado, que criarão 

resultados, sendo estes instalados em um motor de 1700RPM de 2HP em um consumo de 

1500 w que na movimentação de seus trabalhos rotineiros, possibilitará um ganho na geração 

de eletricidade gerando 1000 w para consumo sustentável de eletrificação de sistema paralelo. 

Desenvolvimento 

Como a energia elétrica fornecida a algumas máquinas elétricas são supridas acima da real 

demanda para realizar determinado trabalho, abri-se espaço para pensarmos no que podemos 

fazer para melhor aproveitar este trabalho, que já esta demandando determinada quantidade de 

energia. Se conseguirmos converter parte desta energia eletromecânica em energia elétrica, 

poderíamos estar criando um ganho com esta regeneração, tornando o processo mais sustentável, 

ambiental e economicamente. 

Possuindo uma forma construtiva (geometria) que apresenta partes fixas e partes móveis, os 

dispositivos, denominados CONVERSORES, efetuam conversão eletromecânica de energia. Um campo 



elétrico ou magnético estabelecido no dispositivo que será a base de operação e de conversão de energia. 

Estabelecendo forças entre suas partes fixas e móveis, condiciona-se que uma força externa deve ser 

aplicada pra reter as partes moveis na posição original. Estabelecido movimento relativo entre as partes 

fixas e móveis, realiza-se um trabalho mecânico e efetua-se a conversão eletromecânica de energia,...Por 

outro lado se o dispositivo receber energia mecânica de uma fonte externa, usando como base um campo 

elétrico ou magnético estabelecido, converterá energia mecânica em energia elétrica. (SIMONE e 

CREPPE, 2010, p.77-78)  

 Para que isto seja interessante, não devemos analisar a potência energética gerada e 

sim comparar o incremento da demanda de energia como acoplamento do sistema 

gerador/conversor de energia eletromecânica em energia elétrica e a energia gerada. Este 

balanço de energia se for positivo, demonstra viabilidade, sendo seu desenvolvimento 

tecnológico visando maior eficiência e menores custos de implantação, objeto de estudos mais 

dedicados. 

Na aplicação real vislumbra-se máquinas elétricas de maior potência e grande grau de 

utilização, mas para este projeto, nos utilizaremos de um gerador de pequeno porte, ou 

alternador, mas com grande capacidade de geração de energia. Utilizaremos esta geração, 

através da movimentação de motor utilizado no laboratório de processos de potência de 2hp, 

para gerar energia armazenada em baterias e posterior alimentação de lâmpadas computadores 

e outros equipamentos em uma sala específica. Trabalharemos em um gerador alternativo que 

tanto poderá ser usado para capitação de energia de um eixo motriz quanto em geração de 

energia eólica. 

Resultados preliminares 

O dimensionamento eletromagnético pode ser otimizado através de um estudo de ímãs, 

controle de fluxo, redução do material ferromagnético, reestudo de projeto ou processos de 

tratamento de materiais, que auxiliem e realimente o projeto mecânico, com o intuito de se 

reduzir os custos e compactar a estrutura do gerador. E dentre outros. 

Com tudo pretendemos em inicial utilizar um alternador na simplicidade de custo e 

facilidade de peças para reposição. Partindo desse pressuposto foi tomada a primeira a 

montagem e operacionalização do protótipo do sistema de regeneração de energia, nos faz 

almejar um resultado positivo em termos de balanço de energia, com geração de 900 w de 

potência a 12 v entre 75 e 90 A, possibilitando inclusive o armazenamento e utilização para 

sustentabilidade elétrica de uma sala com potência instalada entre iluminação e ventilação de 524 

W. 
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