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RESUMO 

Esse estudo teve como objetivo avaliar a possibilidade da geração de energia 

limpa através do uso das catracas, partindo do estudo preliminar já feito de um 

equipamento, foi feito um estudo de melhoria de produto e a viabilidade da fabricação 

do mesmo. 

 

INTRODUÇÃO 

Esse trabalho foi desenvolvido a partir de melhorias realizadas em um protótipo 

de controlador de acesso (catraca), onde se conseguiu uma economia de 21% de 

energia elétrica (RODRIGUES et al., 2013) ao converter a energia mecânica gerada 

por suas próprias rotações.  

A escolha de desenvolver produtos sustentáveis pode desde evitar grandes 

impactos ambientais e até otimizar pequenas ações cotidianas. No caso deste projeto, 

seria utilizada uma fonte energética que, atualmente, deixa de ser utilizada: a 

movimentação das pessoas. 

Não há no mercado um sistema de catracas que se utilize da energia mecânica 

gerada por suas rotações e nem se conhece a viabilidade para a fabricação de um 

dispositivo que acoplado a controladores de acesso gere energia a partir do 

movimento mecânico. 

Caso esses dispositivos venham a ter boa aceitação de mercado e venham a 

ser usados em grande escala, é plausível se esperar alguma contribuição positiva em 

termos de impacto ambiental, pois será necessário um consumo energético menor 

provindo da matriz energética de determinada região, um ganho para a comunidade 

como um todo. 

Por último, uma vez que provado viável o projeto, empresários dispostos a 

investir em uma empresa tem nesse produto uma oportunidade de negócio. 

 

OBJETIVOS 

Realizar a melhoria do protótipo construído em 2013 por alunos do Instituto 

Mauá de Tecnologia, buscando elevar a eficiência do dispositivo no uso de energia 

limpa. 

Desenvolver o projeto de viabilidade técnica e econômica para a fabricação 

deste novo dispositivo a ser acoplado em um controlador de acesso, transformando 

essa catraca em um gerador de energia limpa. Através de análise de retorno do 



investimento, determinar se o reaproveitamento de energia justifica o investimento 

para o cliente e se a fabricação o dispositivo é atrativo para o um fabricante ou um 

investidor. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho é um estudo de caso, de um trabalho realizado no ano de 

2013, utilizando técnicas de Engenharia de Produção, como QFD, estudo de sistemas 

de transmissão, desenvolvimento do produto, para a parte técnica. Finalizando com 

Plano de Negócios para ver se é viável o empreendimento para fabricar esse tipo de 

dispositivo. 

Os critérios abordados para a melhoria do protótipo foram considerados os 

aspectos levantados em entrevistas com os especialistas até concluir-se que a 

alteração do motorredutor seria necessária e a melhor opção para se atingir o objetivo. 

Além da alteração do motor, segundo cálculos realizados e testes, constatou-se que 

um circuito de baterias seria melhor opção do que o Nobreak utilizado no protótipo.  

Já quanto ao estudo de viabilidade técnica e econômica, foram consideradas 

todas opções de layout de fábrica, balanceamento de linha, decisão de produzir ou 

comprar peças de fornecedor para linha de montagem de maneira a otimizar a 

produção. Uma vez estruturada a fábrica, levantados todos os custos, definidos 

fornecedores, realizadas pesquisas de mercado para prever demanda, foram 

realizados cálculos financeiros (como, por exemplo, TIR e payback) para concluir, 

enfim, se o projeto vale o investimento. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Como o estudo tem como objetivo final realizar melhorias no produto e viabilizar 

a sua produção em escala industrial, foi feito um QFD para achar os principais pontos 

a serem melhorados e o melhor método para aprimorá-los. 

As conclusões retiradas do QFD foram que o motor deveria ser trocado, de 

modo que obtivéssemos uma melhor relação de transmissão do motor, para que o 

mesmo possa ter mais rendimento, e que achássemos uma forma de acumular a 

energia produzida pela catraca, já que o antigo sistema somente gerava a energia e 

utilizava simultaneamente.  



Conforme o resultado do QFD, realizamos, primeiramente, a busca para a 

mudança de motor. Conseguimos projetar junto à empresa Zara Motorredutores ltda. 

um protótipo adequado que aumentaria a potência de saída do motor em 83%. Com 

a parte elétrica, buscamos a utilização de pontes de diodo para montar um sistema 

que satisfaça as condições para se carregar uma bateria. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares indicam que ainda não é viável o projeto, devido à 

pequena quantidade de movimento gerado nesse novo tipo de catraca, os testes 

iniciais estão dizendo que não há muito como aumentar a eficiência desse tipo de 

sistema. Portanto, caso persista os resultados não será feito o projeto de fábrica, já 

que pelo “Funil da Inovação” estamos no chamado “gate 1” e o trabalho finalizaria 

nesse ponto, evitando que a empresa em negócios ou até empreendedores de gastar 

tempo, investir dinheiro, recursos, para algo que não é viável nesse sentido. Como 

solução alternativa, o trabalho buscaria fazer com que a energia acumulada pelo 

gerador da catraca funcione como um “No Break” para os painéis de cobrança, 

permitindo que, em situações de falha da rede elétrica local, o painel de cobrança das 

catracas continue funcionando. 
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