
Começa montagem
dos aerogeradores 
do Complexo 
Eólico Chafariz

Como é feita a montagem:

Como funciona um aerogerador:

3,4 MW é a capacidade unitária, 
totalizando 471,2 MW em todo 
o complexo eólico

64,5 metros é o comprimento das 
pás, quase o equivalente à largura 
de um campo de futebol

84 metros é a altura da torre, 
ou seja, a média de um
prédio com 28 andares
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O vento atinge as pás do aerogerador.
Nesse momento, a energia é cinética*, 
associada ao movimento do vento

A energia cinética é aquela formada
a partir do movimento de um objeto.

A rotação das pás movimenta o rotor, 
onde estão fixadas. Esse movimento 
de rotação aciona o eixo, na parte 
interna da nacele

É produzida a energia mecânica,
que passa pelo multiplicador, também 
conhecido como caixa de engrenagens.
Essa etapa é importante por aumentar
a velocidade dos giros, o que permitirá
a produção de eletricidade. As pás se 
movimentam lentamente, para evitar 
barulho, mas dentro das naceles
a velocidade do giro é elevada. 

Os aerogeradores são equipados ainda 
com freio, que permite interromper a 
rotação das pás quando não é necessário 
gerar energia elétrica, e a unidade de 
controle, para monitorar as características 
do vento e fazer com que as pás sejam 
posicionadas de uma forma que possam 
aproveitá-lo com mais eficiência.

A energia é transmitida 
para o gerador, que a 
transforma em eletricidade

A energia elétrica passa pelo transformador, que irá 
elevar a tensão, com o objetivo de evitar perdas.
Em seguida, a energia vai por uma linha de transmissão 
para a subestação, conectando o parque eólico ao 
sistema elétrico, que a levará até os consumidores

A Neoenergia iniciou a montagem das primeiras turbinas 
que vão gerar energia limpa no Sertão da Paraíba. Este é
um dos mais importantes projetos da companhia no Brasil
e entra agora na fase final.

São 136
equipamentos

que serão
instalados

em 15
parques.

Os componentes dos aerogeradores foram fabricados 
em Ipojuca (PE) e Camaçari (BA), e levados divididos
em partes, devido ao seu tamanho, para Santa Luzia,
na Paraíba. O transporte envolveu um desafio logístico
 e passou por rodovias de quatro estados: Bahia, 
Pernambuco, Ceará e Paraíba.

Já nos parques, eles são instalados sobre as fundações, 
que são escavações profundas cobertas com concreto, 
para sustentar o peso dos aerogeradores, que pode 
chegar a  430 toneladas. Em cada base, são usados
450 m3 de concreto e 42 toneladas de aço.

São usados 140 parafusos para a conexão 
entre a fundação e o aerogerador.

A montagem de cada turbina leva cerca de 4 dias, 
envolvendo diretamente  20 profissionais,
e construção das bases durou cerca de um ano
e empregou mais de 1,4 mil trabalhadores.

Tudo isso é montado sobre uma torre,
fixada na fundação.
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