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1.RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo de viabilidade do uso de geradores eólicos

para uso residencial,  com foco na redução de demanda de uso da energia

proveniente  da  rede  elétrica  convencional. Os  geradores  eólicos  são

constituídos basicamente dois ímãs que, ao girar um sobre outro, produzem

energia elétrica que é transferida através de cabos de energia que será usado

para  algumas  determinadas  funções  na  residência.  O  objetivo  é  suprir  a

demanda de  consumo de  energia  elétrica  dentro  das residências,  trazendo

assim um modo de poder utilizar eletricidade através da energia do vento.  A

energia  elétrica  produzida  no gerador  de  imãs permanentes  é  em corrente

alternada e em uma  frequência e voltagem variáveis. No entanto,  para essa

energia ser usada por nossos aparelhos eletrônicos ele deve passar por um

sistema de estabilização de modo a compatibilizar a frequência do sinal gerado

com a frequência dos equipamentos residenciais.  Na maioria das residências,

um  gerador  eólico  é  suficiente  para  atender  a  demanda,  porém existe  a

possibilidade de utilização de mais geradores caso o projeto do gerador não

atenda a demanda específica da residência.

Palavras-chave: Energia Eólica. Energia renovável. Gerador eólico.

2. INTRODUÇÃO

O ser humano, está cada vez mais necessitado de energias renováveis,

para  sua  própria  sobrevivência,  e  nesta  época  moderna  e  altamente

tecnológica que estamos passando, o conforto e a comodidade proporcionados

pela energia é cada vez mais utilizado entre nós. A palavra “eólico” vem do

latim aeolicus, que é pertencente a Éolo, que na mitologia grega é chamado o

deus dos ventos.

 Com a crescente preocupação e questões ambientais principalmente o

aumento do efeito  estufa,  que ficou conhecido como aquecimento global,  a

realização de pesquisas e os desenvolvimentos tecnológicos, que visam atingir

um sustentável e equilibrado meio ambiente. A energia eólica é uma das mais

promissoras  fontes  naturais  de  energia,  porque  possui  muitas  vantagens

obviamente porque é renovável, ou seja, ela não se acaba.



Aplicações de geradores eólicos em residências ainda é muito pequena

no Brasil, fato este devido ao custo do equipamento e da falta de um estudo de

eficiência do emprego destes geradores em áreas densamente povoadas. Este

trabalho propõe fazer um levantamento e estudo de emprego de geradores

eólicos na região metropolitana de São Paulo.

3. OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo primário fazer uma análise do potencial

eólico na região metropolitana de São Paulo e como objetivo secundário definir

quais  os  tipos  de  geradores  eólicos  podem  ser  usados  em  relação  as

demandas de residências das classes B e C. 

 4. METODOLOGIA

Este trabalho emprega a metodologia de estudo de caso, sendo primeira

mente uma pesquisa bibliográfica para a quantificação do potencial eólico do

estado  e  a  definição  dos  tipos  de  geradores  mais  adequados  para  uso

residencial. O Estado de São Paulo tem um potencial de aproximadamente 13

mil GWh, tendo um fator de capacidade médio de 31,3%. Os valores foram

calculados a uma altura de 100 metros, considerando restrições pertinentes e

velocidades de vento acima de 6,5 metros por segundo, ocupando uma área de

1.134 Km². Se forem consideradas todas as áreas com velocidades acima de 6

m/s, esse potencial de geração subiria para cerca de 72 mil GWh, com fator de

capacidade  médio  de  26,6%.Será  necessário  para  projetar  o  gerador

quantificar a ação do vento, para isto será determinado à velocidade do vento

de projeto. Recorreu-se ao gráfico das isopletas da velocidade básica no Brasil,

com intervalos de 5 m/s, conforme Figura 1.

Figura 1: Mapa de isopletas de vento, Velocidade Básica  (Fonte: Zacarias Chamberlain  -

http://upf.br/~zacarias )



5. DESENVOLVIMENTO

Foi proposto fazer um aerogerador monofásico de 14 volts, e 32 polos,

todo o processo de construção do mesmo, através de materiais simples, como:

tubos PVC (150mm, uma opção bem eleita por ser um tubo mais aberto que

pode aproveitar mais o vento), aro de bicicleta (aro 26), que será utilizada como

eixo  para  que  o  gerador  possa  rodar,  os  canos  PVC serão  cortados  pela

metade,  posicionando-os  na  roda,  fazendo  com  que  se  torne  hélices,  que

quando o vento bata nas suas extremidades o eixo possa a se movimentar. 

Estamos estudando as opções de imãs, que possam melhor adaptar ao

nosso projeto, inicialmente pensamos em comprar imãs que possam melhor

responder as necessidades do gerador, em último caso buscar imãs usados,

encontrados  em  ferro  velho,  como  imãs  de  micro-ondas,  o  chamado  imã

magnétron(32), com a base feita de madeira. E bobinas(32) podendo achar em

lojas de eletrônicos.

6. RESULTADOS PREELIMINARES

Serão  feitos  testes  iniciais  no  gerador,  com  o  projeto  finalizado,

poderemos fazer teste simples, deixando o aerogerador no chão, fazendo com

que o mesmo possa girar com ajuda do vento de um ventilador, considerações

que poderemos ver  com seguintes testes que poderão ser  feitos,  um outro

teste poderemos fazer colocando o gerador num ponto alto da residência para

que  o  vento  possa  mostra-nos  um  resultado  mais  preciso,  tendo  assim

considerações finais, vai ser um longo trabalho,  lembrando que não sabemos

quais equipamentos dentro da moradia poderão ser atendidas pelo gerador.

7. FONTES CONSULTADAS

Santos, Marco Aurélio dos, Fontes de energia Nova e Renovável.

Rosa,  Aldo  Vieira  da,  Processos  de  energias  renováveis,  Editora

Elsevier.

Atlas eólico do estado de São Paulo – Secretaria da Energia

http://www.energia.sp.gov.br/energias-renovaveis/eolica/atlas-eolico-do-estado-

de-sao-paulo/


