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RESUMO:  

 

Um gerador de energia elétrica é qualquer máquina que usa energia mecânica, química, 

solar ou de qualquer outro tipo para produzir energia elétrica. Ou seja, é um sistema de 

transformação de uma energia em outra. O objetivo deste projeto foi criar um protótipo 

carregar dispositivos necessitados de energia elétrica e assim podemos levar dispositivos 

para acampamentos, matas e lugares sem rede elétrica. 

Palavras-chave: Energia, gerador, eletricidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ferramentaskennedy.com.br/busca?q=gerador%20de%20energia


 
INTRODUÇÃO 

 

Não são raros os momentos de oscilação de energia ou mesmo de apagões. Esse 

efeito pode trazer graves consequências para diversos estabelecimentos, como hospitais, 

supermercados e até mesmo aeroportos. Os geradores de energia são essenciais para a 

sua casa ou empresa, já que eles fornecem energia elétrica nesses momentos de apagão. 

Para que uma máquina elétrica funcione, é necessária a presença de diversos componentes 

em sua composição. Para entrar em funcionamento, o gerador de corrente contínua está 

dependente da indução eletromagnética, capaz de transformar/converter em energia 

elétrica. O dínamo é um dos tipos de geradores de energia mais conhecidos e converte a 

energia mecânica existente na rotação do eixo. Isto faz com que a intensidade do campo 

magnético oscile, levando à indução da tensão nos terminais que possui. Assim, quando 

estão sujeitos a cargas leva à circulação da energia. 

Indução eletromagnética é um fenômeno da Física relacionado ao aparecimento de 

uma corrente elétrica em um condutor imerso em um campo magnético, quando ocorre 

variação do fluxo que o atravessa. A interação entre um campo magnético e um circuito 

elétrico produz uma diferença de potencial elétrico. No entanto, a forma mais simples de 

fazê-lo é criar um movimento relativo entre a fonte de campo magnético e a espira. Ela é 

descrita qualitativa e matematicamente pela lei de Faraday-Lenz. 

IMAGEM 1: Ilustração da Lei de Faraday-Lenz 

 

FONTE: fismatica.com.br 

 

OBJETIVO 

Objetivo geral: Entender como funciona o processo de Indução Eletromagnética. 

Objetivos específicos: Desenvolver um gerador de energia à manivela e assim 

podemos levar dispositivos para acampamentos, matas e lugares sem rede elétrica. 



 
 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

Carregadores portáteis já são comuns há muito tempo, mas há situações em que seu 

uso é indispensável, como por exemplo: quando se está longe de redes elétricas, lugares 

distantes. Sendo assim, ter um gerador de energia de forma portátil e a manivela se torna 

útil. Seria possível desenvolver um gerador de energia a manivela? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

 

A montagem do protótipo foi feita na casa do estudante e contou com a utilização de 

materiais: 

- 2 CDS; 

- 1 barbante; 

- 1 pedaço de papelão; 

- 1 mini motor de “carinho”; 

- 1 tábua de madeira de 30 por 25 cm; 

- 3 parafusos pequenos  

- 1 parafuso grande (atarrachantes) 

- 1 parafuso (não atarrachante) 

- Fita isolante. 

- 1 tampa  

- 1 elástico  

Para a montagem do protótipo deve-se seguir os seguintes passos: 

1º passo - prenda com os 3 parafusos o mini motor na tábua de madeira. 

2º passo - cole o cd no círculo de papelão e cole o barbante em volta do papelão 

então em seguida fure 1 buraco envolta  do CD e coloque 1 parafuso não atarrachante nele 

e então coloque uma tampa debaixo do CD e coloque um parafuso no meio do CD 

3º passo - passe um elástico em volta do motor e do CD 

 



 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto ainda está em desenvolvimento e por isso não apresenta resultados.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O projeto tinha por objetivo criar um  

 

 

  


