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Resumo. A proposta de projeto se desenvolveu a partir de um estudo preliminar acerca dos tópicos relevantes a energia eólica, sua         
aplicabilidade no atual cenário de busca por fontes alternativas de energia, seu forte desenvolvimento nas últimas décadas,  
tornando-a uma das mais viáveis em termos de retorno para o investidor. Após esse estudo preliminar, o projeto do gerador eólico  
de 24 kW, desenvolvido nos laboratórios da Divisão de Mecânica, foi acompanhado passo a passo até o seu estágio atual de   
montagem, contando com auxílios operacionais através da elaboração de desenhos em software específico.    
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1. Introdução  
 

A montagem de um gerador eólico de pequeno porte numa instituição de ensino de ponta como o Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica certamente irá atrair ainda mais a atenção de estudantes e pesquisadores para essa 
promissora fonte renovável de energia, que vem se destacando em mundialmente e também em solo nacional, tanto pelo 
imenso potencial de aproveitamento que o país apresenta, como pelos fortes investimentos que a indústria vem 
desenvolvendo no país.  

O Brasil ainda não possui uma indústria nacional pronta para suprir a demanda exigida, mas projetos como 
esse estimulam o avanço das pesquisas a passos cada vez maiores. Com uma potência relativamente baixa, o gerador 
que vem sendo desenvolvido nas dependências do ITA certamente servirá como aprendizado e experiência para todos 
os profissionais envolvidos, dando-lhes maior capacitação e aumentando suas possibilidades num futuro próximo. 

O projeto em si consistiu no acompanhamento da montagem dos equipamentos do gerador eólico e da 
confecção de desenhos de determinadas peças em software de largo uso industrial, de modo a auxiliar os pesquisadores 
e colaborar com o planejamento da montagem. Por se tratar de um trabalho pioneiro, foram várias as dificuldades 
enfrentadas no decorrer do trabalho, como muitas vezes a falta de experiência em determinadas tomadas de decisão, que 
acabaram por tomar tempo de modo além da necessária. Também surgiram problemas de ordem estratégica, já que 
durante um curto período não se soube onde o equipamento seria alojado. A dúvida que ainda persiste se refere ao local 
final de instalação do gerador eólico, mas a tendência aponta que ele esteja totalmente montado dentro de poucos meses 
e instalado nas dependências do próprio ITA. 
 
2. Panorama da Energia Eólica  
 

A energia eólica ainda é um tema bastante atual e seu desenvolvimento é relativamente recente. Por isso, 
novos problemas sempre surgirão, e caberá aos pesquisadores e cientistas encontrar as melhores soluções para tais 
problemas. 

O panorama da energia eólica atual é o seguinte: existem, atualmente, mais de 30.000 turbinas eólicas de 
grande porte em operação no mundo, com capacidade instalada da ordem de 13.500 MW. No âmbito do Comitê 
Internacional de Mudanças Climáticas, está sendo projetada a instalação de 30.000 MW, por volta do ano 2030, 
podendo tal projeção ser estendida em função da perspectiva de venda dos "Créditos de Carbono". Na Dinamarca, a 
contribuição da energia eólica é de 12% da energia elétrica total produzida, no norte da Alemanha a contribuição eólica 
já passou de 16% e a União Européia tem como meta gerar 10% de toda eletricidade a partir dos ventos até 2030.  

No Brasil, os ventos quase incessantes de todo o litoral, até agora foram aproveitados apenas para bombear 
água, em cataventos rústicos, mas passarão a ser usados para gerar energia elétrica. As pesquisas nessa área vêm sendo 
realizadas pelo Centro Brasileiro de Testes de Turbinas Eólicas (CBTTE), ligado a Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). 
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Embora nenhuma das fontes de energia renováveis tenha a capacidade de satisfazer a todas as necessidades de 

consumo, a energia eólica é a que apresenta as condições mais propícias ao aproveitamento porque é a que apresenta 
aspectos que a caracterizam como a mais próxima de uma energia limpa rentável, isto é, além de não causar poluição 
atmosférica (não produz dióxido de carbono, dióxido de enxofre ou óxidos de azoto responsáveis pelo “efeito de estufa” 
e pela “chuva ácida”), não produz nem utiliza qualquer material radioativo, e apresenta uma taxa de retorno compatível 
com os interesses dos investidores. 

Os custos de seu desenvolvimento se encontram em rápido decréscimo, devido principalmente à evolução de 
novas tecnologias de fabricação, manutenção e próprio desenvolvimento. Outras vantagens importantes estão 
relacionadas aos fatos de que o potencial eólico (vento) existe em abundância e nunca se esgotará, ou seja, apresenta um 
risco muito pequeno ao investidor, o que vem atraindo mais investimentos ao longo dos anos. 

 
2.1. Acompanhamento da montagem 
 

O acompanhamento da montagem da nacele foi realizado através de visitas periódicas aos laboratórios do 
Departamento de Mecânica, com monitoramento dos progressos realizados em seu desenvolvimento. Conversas com os 
técnicos responsáveis pela construção também se mostraram de grande utilidade para o esclarecimento de diversas 
dúvidas de fabricação e de operação.  

Algumas fotografias foram retiradas durante a vigência do projeto, a fim de visualizar a evolução na 
montagem do equipamento.  

Até o momento de encerramento do projeto, o local em que a torre e a nacele seriam instaladas permanecia 
uma incógnita, apenas por questões burocráticas, mas a tendência é que o equipamento será posto em funcionamento 
nas instalações do próprio Instituto, contribuindo com a menor dependência do consumo de energia proveniente de 
fontes não-renováveis e servindo como exemplo para toda a região e aos próprios alunos, mostrando a importância que 
essas fontes de energia desempenharão em futuro próximo, estimulando a pesquisa e o estudo. 

 
 

 
 

Figura 1. Nacele em fase final de montagem 
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O rotor foi umas das últimas peças a ser fabricada, sendo inserida no conjunto nos estágios finais de 

montagem. Sua função consiste basicamente em conectar as pás ao restante do equipamento, garantindo função 
estrutural e de transmissão de energia mecânica. 
 

 
 

Figura 2. Rotor do Gerador Eólico 
 

O mecanismo de controle de passo foi planejado e desenvolvido para o projeto em questão, apresentando 
características inovadoras em relação aos já existentes. 
 

 
 

Figura 3. Mecanismo de controle de passo 
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A seguir, a caixa multiplicadora é exibida. Sua função consiste em alterar a rotação de entrada, por meio de um 

conjunto de engrenagens dispostas de maneira a multiplicar a rotação de entrada por uma razão constante, e com isso, a 
rotação de saída se torna adequada a geração de energia elétrica no gerador.  
 

 
 

Figura 4. Caixa Multiplicadora 
 

Por fim, o gerador elétrico é colocado no equipamento. Para sua especificação, há necessidade do 
conhecimento da geração de energia que é estimado produzir, especificações quanto ao peso máximo a ser suportado, 
entre outras. Seu suporte junto ao restante do equipamento é feito através de acoplamentos que fixam toda a nacele à 
base da torre. 
 

 
 

Figura 5. Gerador Elétrico 
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2.2. Desenhos  
 

Com relação aos desenhos confeccionados, as maiores dificuldades apresentadas se referiram a ambientação 
com o programa especificado e a determinação das especificações necessárias para o esboço dos desenhos. Por fim, os 
desenhos apresentados serviram como base para o planejamento da montagem e execução do projeto. 

 

 
 

Figura 6. Gerador Elétrico 
 

 
 

Figura 7. Rotor 
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Figura 8. Nacele 
 
Concluído o acompanhamento da montagem do gerador eólico, o fator que podemos dar maior destaque 

durante toda a vigência do projeto foi a competência dos profissionais envolvidos nessa jornada, que mantêm a luta pelo 
desenvolvimento da tecnologia nacional, buscando de maneira exaustiva a independência brasileira em relação a essa 
forma de geração de energia, pois sabem que existe mão-de-obra qualificada e competência nacional para o 
desenvolvimento de uma tecnologia eólica própria. Esse projeto, sem dúvida, servirá como base para muitos outros que 
virão a ser desenvolvidos em futuro próximo, culminando no domínio da tecnologia de transformação de energia eólica 
por nossos cientistas e pesquisadores.  
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