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 A geração de energia elétrica com pipas é um método alternativo para o uso de turbinas eólicas, muito
eficaz  e  muito  barato  de  se  construir.  Por  ser  um  método  recente  não  é  muito  conhecido,  então  o
professor Stanislav Tairov trouxe este conceito para o Brasil.  A partir desta ideia o objetivo principal do
projeto é fazer um estudo sobre este método e apresenta-lo por meio de artigos em revistas cientificas.
Neste projeto está sendo estudado um modo de operação que apresenta ser  o mais  eficaz,  o  modo de
sustentação, no qual uma pipa é presa a um gerador no chão por meio de cabos e esta é puxada pela
força do vento, conforme o vento a puxa esta gera uma tensão no cabo que move um gerador e produz
energia elétrica. Quando a pipa chega a um altura máxima ela é então puxada de volta para o gerador
para o ciclo recomeçar. Um detalhe importante do projeto é que a pipa não fica parada, esta se move em
uma trajetória de lemniscata em vento cruzado, pois dessa forma gera mais energia elétrica. Além disso
quando puxada de volta a sua posição em relação ao sopro do vento é mudada para assim gastar menos
energia do que produz.  Pelo que foi  estudado até agora o projeto mostrou-se bem eficaz,  por meio de
cálculos e gráficos podemos ver ganhos de até 25 vezes em relação a turbinas eólicas e custando muito
menos.  Além de  comparações  de  eficiência  a  questão  de  instalação  e  de  facilidade  de  implementação
foram colocadas em pauta, nestas novas comparações este método ainda se mostrou mais eficaz e viável
do  que  as  tradicionais  turbinas  eólicas.  Até  agora  muitos  papéis  foram lidos  e  muitos  rascunhos  foram
feitos para fazer um texto de qualidade e o projeto já foi  apresentado em uma feira de energia e meio
ambiente  no  qual  diversas  pessoas  se  interessaram  e  acharam  muito  eficiente.  O  próximo  passo  é
terminar  o  artigo  para  mandar  para  revistas  cientificas  brasileiras  para  a  divulgação  e  explicação  do
método.
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