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RESUMO 

 

Com a caótica falta de água, decidimos explorar uma fonte alternativa que 

tenha a capacidade de competir paralelamente às hidrelétricas, essa fonte é a 

geração de energia através do vendo, eólico. 

Diante disso, estudamos as possibilidades dessa fonte de energia, 

analisamos sua viabilidade tanto na questão financeira quanto na questão ambiental. 

Comparamos os potenciais.  

De inicio tínhamos em mão o pré projeto de um gerador que não funcionava, 

um gerador que estava com vários problemas que estavam impedindo que o mesmo 

tivesse uma funcionalidade ótima. A partir desse ponto tínhamos a missão de fazer o 

gerador eólico funcionar e aumentar sua geração de energia, para desempenhar tal 

missão usamos conceitos primordiais da Engenharia de Produção para planejar, 

analisar, e fazer as devidas melhorias que nos proporcionaria o aumento da 

capacidade do Gerador. Compramos os materiais necessários, colocamos em nosso 

gerador e tivemos uma grande melhora.  

Utilizamos quarenta e oito imãs de neodímio, dois LEDs na cor vermelha e um 

na cor verde, cinco capacitores e quatro diodos. Estas ferramentas foram as 

responsáveis em fazer o gerador funcionar e gerar energia. 

Conseguimos ter uma melhora na capacidade do gerador de cerca de 98%. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A dependência do Brasil em apenas uma fonte de energia elétrica vem 

trazendo sérios problemas para a população que aqui reside. Há alguns anos atrás 

não tínhamos este tema como um dos principais problemas. Mas a situação hoje 

está se invertendo, a água está se tornando um bem riquíssimo onde não se é 

tolerado mais o desperdício. 

Muitas pessoas já estão enfrentando racionamentos e até mesmo a 

permanência de dias sem água para suas necessidades. Esse problema é 

pertinente o ano inteiro, não só no período de seca que se estende de maio a 

outubro, mas também no verão, que deveria ser uma época chuvosa. 

Os principais motivos dessa falta de chuva é a falta de planejamento e 

desmatamento da Floresta Amazônica, pois é ela a principal responsável em mandar 



chuva e fazer com que os ventos tenham como destino as regiões Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul. A ocupação da área manancial, com o avanço das cidades, os 

reservatórios, as florestas e as matas ciliares são empurrados e aos poucos 

extinguidos da extensão territorial. Além disso, temos o desperdício da população, a 

falta de consciência, a falta de educação e responsabilidade. 

O que pode ser feito para melhorar esta grande crise, esse grande problema? 

A melhor solução seria apostar em uma forma de gerar energia limpa com o 

menor custo possível, onde ajudaria toda a população e garantiria uma forma 

paralela de gerar energia. Uma destas fontes de energia é a geração eólica. 

A geração de energia eólica é proveniente do vento, sua estrutura é na forma 

de hélices que giram conforme a força do vendo, conforme a quantidade de vento 

que possui na determinada região que está instalada. 

Os estados que são mais propícios para implementação da energia é o litoral 

das regiões Nordeste, Sul e o Norte do estado do Rio de Janeiro, existem também 

áreas montanhosas e serras no interior do país com um grande potencial eólico. 

Área litorânea tem mais probabilidade de sucesso. 

O único problema do gerador eólico é sua poluição sonora, sua estrutura faz 

um pouco de barulho que pode atrapalhar a população vizinha, além disso, temos a 

poluição visual pois os geradores são grandes pás que podem ser vistas a longas 

distancias. 

O Gerador eólico hoje é a forma mais barata e mais sustentável de geração 

de energia elétrica, pois esta fonte só depende do vento e de sua força. Para ter um 

bom desempenho o gerador deve ser instalado em um local onde os ventos atinjam 

pelo menos 28 km/h. 

O Brasil está se desenvolvendo, buscando novas formas de energia para não 

ser necessário exportar energia todos os meses, todos os anos e os consumidores 

pagando caro por isso. 

 

OBJETIVO 

 

Atualmente estamos sofrendo com a falta de água e a saída é cada vez mais 

buscarmos meios de produzir energia elétrica de maneira limpa e sustentável. 

 Construímos e melhoramos o experimento de energia eólica com materiais 

simples, práticos e recicláveis. 



 A partir de um projeto anterior, otimizamos a funcionalidade do Gerador 

Eólico, acrescendo e modificando o necessário; 

 A partir de conceitos da Engenharia de Produção, implementamos melhorias 

que nos ajudaram no momento pratico do projeto e nos garantiu maior 

conhecimento; 

 Analisamos todos os defeitos, os problemas que o Gerador possuía, 

estudamos o porquê de cada acontecimento, trabalhamos com a ferramenta 5W2H 

para chegar nas causas raízes dos nossos problemas. E a partir disso 

implementamos a melhoria com a certeza de que tal problema não iria ocorrer 

novamente; 

 Estudamos o melhor material para ser colocado no nosso Gerador, e diante 

disso, optamos pelo material mais em conta, simples e que pode ser reutilizado; 

 Os conceitos que mais nos ajudaram foram os da Física, claro, mas 

principalmente os da Engenharia de Produção, as técnicas de analisar e 

desenvolver nossos problemas, as técnicas de melhorias e as técnicas de estudos. 

 

METODOLOGIA 

 

Primeiramente realizou-se uma pesquisa experimental sobre o vento, para 

analisar se havia a possibilidade de ser uma fonte altamente competitiva à água, e 

as hidroelétricas. 

Estudou-se também sobre magnetismo e campo elétrico para desenvolver tal 

projeto. 

Depois disso planejamos como seria nosso projeto, como e porquê seriam 

feitas determinadas melhorias. A partir dai analisamos e cotamos os preços dos 

equipamentos e matéria prima que seria utilizada. Abaixo pode-se ver o cronograma 

e o Gráfico de Gantt, feito no software Project como ferramenta para planejar todas 

as etapas do projeto. 

 



 

 

 

Além disso, utilizamos os 5 objetivos da engenharia de produção para 

desenvolver este projeto. A qualidade, onde buscamos fazer todo o projeto da 

melhor forma possível e mostrando a qualidade do projeto pronto. O ganho que ele 

pode trazer. A rapidez de gerar energia com as hélices e a força do vento. O custo, 

pois é uma fonte de energia barato e sustentável. Flexibilidade em gerar energia. E a 

confiabilidade de ser uma fonte alternativa. 

De acordo com o cenário descrito acima, segue uma Análise S.W.O.T.  

Através dela é possível identificar e tomarmos conhecimento das Ameaças, 

Oportunidades, Pontos fortes e Pontos fracos. 

 

Matriz S.W.O.T    

Ameaças Oportunidades 

Fauna Sustentabilidade 

Poluição visual Competitividade 



Poluição sonora Fonte renovável 

Interferência eletromagnética    

Rota de Pássaros    

Ponto Fraco Ponto forte 

Acessibilidade Local Regional 

Movimentos Pendulares Crescimento Populacional 

Interação Social Potencial Turístico 

Urbanismo 

Equipamentos e Serviços de Apoio a Energia 

Renovável 

Dinamismo Populacional    

 

Diagrama de ishikawa: 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Após todas as pesquisas realizadas, plano de ação pronto, reuniões, e 

decisões tomadas, fomos para a parte “Mão na massa”. Realizamos uma cotação de 

preço dos materiais necessários. Essa cotação pode ser vista na tabela abaixo. 

Descrição Quantidade R$ Unitário R$ Total 

Cano “PVC ¾” 5,44 Metros R$ 1,99 R$ 10,83 

Cotovelo “90º ¾” 16 Unidades R$ 0,30 R$ 4,80 

Conexão “T” ¾” 16 Unidades R$ 0,40 R$ 6,40 

Conexão “Cruzeta ¾” 02 Unidades R$ 3,50 R$ 7,00 

Rolamento Simples 01 Unidades R$ 3,00 R$ 3,00 

Rolamento Cônico 01 Unidades R$ 3,00 R$ 3,00 

https://www.google.com.br/search?q=diagrama+de+ishikawa&sa=X&biw=1242&bih=585&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CBwQsAR


Eixo de Aço 60 cm 01 Unidade R$ 4,00 R$ 4,00 

Serviço de Torneiro / Hélices Metálicas  02 Unidade R$ 42,50 R$ 85,00 

Cano PVC 4 polegadas 
02 Unidades 

1,4 Metros  
R$ 1,00 RS 2,00 

Serviço de Enrolamento     R$ 50,00 

Imãs de Neodímio Ø20 X 2mm N50 65 Unidades R$ 4,38 R$ 284,70 

LED 3 Unidade R$ 0,35 R$ 1,05 

Fio de Cobre 10 Metros R$ 7,50 R$ 75,00 

Capacitor 5 Unidades 8,99 R$ 45,00 

Diodo Schottky 4 Unidades 3,8 R$ 16,00 

TOTAL      R$ 597,78 

 

Descrição detalhada de alguns materiais:  

 Imas de Neodímio: Composto por Nd2Fe14B - neodímio, ferro e boro é um 

imã de capacidade magnética grande.  

 Diodo Schottky: Composto de silício ou germânio, é um componente eletrônii-

co usado para retificar corrente elétrica, ou seja, transforma corrente alternada AC 

em corrente contínua DC. O diodo Schottky ao contrario do diodo comum possui 

uma queda de tensão de aproximadamente 0,1 Volts.  

 Bobina: Fio condutor enrolado em sim mesmo. Quando uma corrente elétrica 

passa nos fios de uma bobina ela gera um campo magnético em volta de si.  

 Capacitor: Componente capaz de armazenar carga elétrica.  

 

Descrição das etapas:  

Elaborou-se a estrutura mecânica do corpo do projeto na seguinte sequência: 

 Mediu-se os vários tamanhos dos canos de PVC; 

 Cortou-se os canos de PVC; 

 Realizou-se o processo de encaixe entre canos e conexões “T” e “Cotovelo 

90º”; 

 Cortou-se e montaram-se as pás com canos de PVC cortados ao meio; 

 Montou-se a estrutura de metal das „Hélices‟ com os canos; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neodímio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Silício
https://pt.wikipedia.org/wiki/Germânio


 Montou-se o eixo principal com as pás. 

Para a montagem do esquema para a transformação de energia eólica em 

energia elétrica, tentou-se inicialmente realizar o enrolamento das bobinas 

manualmente, sendo que esse meio tornou-se inviável, pela falta de equipamentos e 

inexperiência em tal procedimento, em uma segunda etapa contratou-se um 

profissional da cidade de Ribeirão Preto, onde foi efetuado o serviço de enrolamento 

de duas bobinas, cada uma com 300 espiras de fio de cobre esmaltado tipo AWG23, 

em seguida passou-se para a fase de montagem do esquema elétrico no corpo do 

gerador e medições da quantidade de energia gerada. 

Na montagem do esquema para geração do campo elétrico realizou-se a 

seguinte sequencia: 

 Uniu-se as hélices metálicas nas pás formadas por canos de PVC com 

parafuso; 

 Fixou-se no corpo do projeto as pás prontas; 

 Colou-se os imãs de neodímio na lateral da base de “Fibra” cilíndrica; 

 Realizou-se os ligamentos das bobinas com auxilio de um multímetro; 

 Fixou-se no corpo do projeto, na parte superior, a base de fibra juntamente 

com os imãs e as quatro bobinas, que ficaram a um cm de distancia dos imãs. 

 Ligou-se três LEDs nas saídas das bobinas. 

 Colocou-se os capacitores e os diodos. 

Após a montagem do gerador e realização dos primeiros testes foi observado 

uma baixa tensão gerada nas bobinas que compunham o gerador. 

Tensões muito baixas inviabilizavam o uso, portanto esse problema deveria 

ser contornado. O gerador possui um conjunto de quatro bobinas, as quatro com 

baixa tensão e que somadas poderiam gerar um valor razoável.  

O problema era realizar a ligação destas bobinas de forma a somar os valores 

de tensão.  

Em tese, bastaria ligar todas as bobinas em série, mas para que o sistema 

funcionasse de maneira eficiente duas condições principais deveriam ser atendidas.  

 O sentido do enrolamento das bobinas deve ser feito de maneira como se 

fosse “apenas uma bobina”;  

 Ter um perfeito alinhamento entre os pólos norte e sul dos imãs em suas res-

pectivas bobinas.  



Como essas características não podem ser confirmadas optou-se em não 

trabalha com sinais alternados (o gerador gera AC – Corrente Alternada), mas sim 

trabalhar com sinais contínuos (DC – Corrente Contínua). Para isso basta utilizar 

diodos para fazer a conversão e capacitores para “estabilizar” o sinal.  

O problema deste sistema é o diodo, pois ele quando em condução cria uma 

queda de tensão de 0,7 V (isso para diodos comuns). Estes 0,7 V são consideráveis 

devido a baixa tensão disponível. Para contornar esse problema optou-se por usar 

um tipo especial de diodo o “schottky” que possui uma queda de tensão bem menor 

de ordem 0,1 V.  

Montado o sistema ficou-se com 4 fontes “DC” independentes e que para 

somar seus valores de tensão basta ligá-las em serie , feito isto passou-se a ter 

disponível no gerador uma tensão de aproximadamente 6 Volts, o suficiente para 

acender os LEDs e carregar um celular.  

 Utilizou-se nos testes, para a geração de vento e movimentação das pás do 

gerador, um secador de cabelo comercial. Utilizou-se para medições de tensão e 

corrente um multímetro. 

 

RESULTADOS 

 

 O projeto e as melhorias foram concluídos com sucesso. 

 A primeira modificação feita foi trocar as hélices, que antes eram feitas de 

tampa de balde e agora são com hélices de metal, essa mudança foi feita para 

proporcionar mais estabilidade ao gerador. 

                  

 O segundo passo foi procurar o que estava impedindo o gerador de ter um 

bom desempenho. Verificamos que era um parafuso que estava raspando na 

estrutura superior de PVC, diante disso, retiramos o parafuso. 

 Nossa terceira melhoria foi trocar as pás que recebem o vento e fazem o 

gerador girar e consequentemente gerar energia. Optamos em colocar uma pá mais 

https://www.google.com.br/search?es_sm=122&q=diodo+schottky&sa=X&ved=0CBoQ7xYoAGoVChMIof7Fos3TxwIVQ4uQCh2Y7Aws


reforçada e menos flexível, visto que a flexibilidade atrapalhava o desempenho, pois 

não facilitava o girar do equipamento. Essa alteração nos trouxe mais estabilidade. 

Nossa quarta melhoria foi analisar o eixo de sustentação de todo o gerador, 

vimos que o eixo vertical não estava em total sintonia com a tampa de balde, então 

por esse motivo mudamos para as hélices de metal, garantindo o desempenho. 

 Nossa quinta melhoria foi utilizar imas de neodímio, com essa mudança nosso 

gerador teve um ganho de 98%. 

 No pré projeto inicial, que pegamos como base para todo o aprimoramento, 

não estava gerando nada. Após nosso trabalho, cada bobina gera aproximadamente 

1,5 volts de tensão de pico. 

Na prática, nenhum LED acendia, agora acendem dois LEDs vermelhos, que 

necessitam de 1,8 de tensão e um verde que necessita 2,2 de tensão para acender. 

Diante desses valores, podemos ver no gráfico o ganho obtido. Nossa meta era 

atingir 6 volts. Portanto conseguimos 98% dos nossos planos.  

 

 Diante de todas as constatações obtivemos um bom resultado, conseguimos 

desempenhar o que tinha sido proposto para nosso projeto, implementar melhorias 

em um sistema já existente, utilizando de diversas ferramentas da qualidade para 

auxiliar nossas decisões. 

 

 

 

Na foto acima podemos ver claramente as mudanças feitas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Projeto do Gerador Eólico teve como razão principal de escolha gerar ele-

tricidade através de energia limpa e renovável. Os equipamentos dos geradores 

possuem impacto ambiental desprezível. A energia do vento não libera gases noci-

vos como CO2 e o óxido de nitrogênio na atmosfera, ou seja, diminui a emissão dos 

gases do efeito estufa, além de ser uma fonte inesgotável.  

Espera-se que o projeto sirva para abrir novos horizontes e que a hipótese de 

inclusão da energia eólica no Brasil seja cada vez mais explorada. O aproveitamento 

dos ventos para geração de energia elétrica deve ser encorajado pelos governantes, 

estudantes e profissionais devem cada vez mais investir em pesquisas e projetos 

nesse ramo. Alguns obstáculos podem ser minimizados e até mesmo eliminados 

com planejamento adequado e inovações tecnológicas. 

A fim de trazer benefícios ao planeta com esse projeto, existem ainda outros 

benefícios provindos do mesmo, motivo pelo qual o tema foi escolhido. Os grandes 

parques eólicos possibilitam inúmeros empregos, além de gerar investimento em 

zonas desfavorecidas, disponibilizando benefícios financeiros para proprietários e 

zonas camarárias. Os benefícios para o Estado, além de cumprir o protocolo de 

Quioto e diretrizes comunitárias, reduz também a elevada dependência energética 

do exterior, nomeadamente a dependência em combustíveis fósseis e é uma das 

fontes economicamente mais viável, por ser mais barata e rentável.  

Para quem promove essa energia, um benefício muito importante é a tranqui-

lidade com a manutenção, pois é necessária somente a cada seis meses e nesse 

mesmo período, é possível recuperar o valor gasto com a fabricação, instalação e 

manutenção. É considerável, que em locais favoráveis, o investimento em energia 

eólica é bastante rentável e tem sido explorado em todo o mundo por iniciativa pri-

vada. Porém no Brasil ainda existam poucos parques eólicos, essa tecnologia tem 

grande potencial e deve ser explorada cada dia mais.  

 

FONTES CONSULTADAS 

 

http://www.pucrs.br/ce-eolica/faq.php?q=3 

CARVALHO, THOMAZ. INFO ESCOLA CAMPO MAGNÉTICO DISPONIVEL 

EM:<HTTP:// WWW.INFOESCOLA.COM/FISICA/CAMPO-MSGNETICO/> 

http://www.pucrs.br/ce-eolica/faq.php?q=3
http://www.infoescola.com/FISICA/CAMPO-MSGNETICO/

