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RESUMO 

 

Miguel,M.C.JR. Gerador de Energia do Movimento da Massa Excêntrica. 

Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de São João del-Rei, MG, dez/2016. 

 

GERADOR DE ENERGIA DO MOVIMENTO DA MASSA EXCÊNTRICA 

 

O mecanismo funciona sob o Princípio de Conservação da Energia. Absorve e 

transforma a energia cinética do movimento ou força que altere este movimento, em 

energia mecânica rotacional que pode ser aproveitada para gerar energia elétrica por 

indução magnética. Constitui de uma placa circular de centro de massa excêntrica e 

desbalanceada em relação ao seu eixo. Com a alteração de sua inércia ela gira para 

atingir o equilíbrio e armazena a energia deste movimento através de tensão em um 

conjunto de molas. Esta tensão gerada, quando liberada força a rotação de um conjunto 

de engrenagens fornecendo energia mecânica rotacional que ligada a um alternador gera 

energia elétrica por indução eletromagnética. 

 

Palavras-chave: energia alternativa, energia limpa, gerador de energia, energia 

do movimento, alternativas energéticas, inovações tecnológicas. 
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ABSTRACT 

 

Miguel, M.C.JR. Energy Generator of the Mass Eccentric Movement. Thesis, 

Federal University of São João del-Rei, MG, dez/2016. 

 

GENERATOR ENERGY OF MASS MOVEMENT OF ECCENTRIC 

 

The facility operates under the principle of Conservation of Energy. Absorbs and 

transforms the kinetic energy of motion or force that alters this motion, rotational 

mechanical energy that can be harnessed to generate electricity by magnetic induction. 

It is a circular eccentric and unbalanced center of mass relative to its axis board. With the 

change of its inertia it turns to reach equilibrium and stores the energy of this movement 

through tension in a spring assembly. The voltage generated when released under the 

rotation of a gear assembly providing rotational mechanical energy connected to an 

alternator to generate electrical energy by electromagnetic induction. 

 

Keywords: alternative energy, power cleans, power generator, the movement 

energy, alternative energy, technological innovations. 
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NOMENCLATURA 

 

𝐈𝐳   Momento de inércia da seção transversal 

Ҩ   Ângulo de rotação 

A,B,C,D  Distâncias 

b   Largura da mola  

C’   Extremidade eixo 

E   Módulo de elasticidade 

EC   Energia cinética 

Ecmax Energia cinética máxima 

EP   Energia Potencial 

h   Espessura da mola 

M   Momento fletor, torque  

P   Força reação 

r   Raio 

s   Comprimento da mola 

U   Quantidade de energia  

Y   Distância 

W   Potência 

T   Trabalho 

Evs   Veículo elétrico 

HEVs   Veículo híbrido  
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

Tradicionalmente, as formas de se obter energia empregam combustíveis fósseis, 

energia hidráulica, energia solar, energia do mar e energia eólica. Atualmente, na busca 

pela sustentabilidade, diversos mecanismos alternativos estão sendo desenvolvidos na 

busca pela ampliação das formas de geração de energia limpa*, ou seja, aquela que não 

emite poluentes atmosféricos. 

Através de observações e conhecimentos prévios, muitos de novos processos e 

produtos são desenvolvidos na procura de melhores eficiências. No campo da produção 

de energia elétrica, diversas fontes alternativas vêm ganhando espaço entre 

investimentos e desenvolvimento tecnológicos, fazendo com que a procura por 

sustentabilidade seja o incremento do emprego de fontes renováveis. 

Assim, o mecanismo aqui apresentado é uma proposta inteiramente mecânica, 

inédita, e pela qual foi depositado o pedido de patente “GERADOR DE ENERGIA DO 

MOVIMENTO DA MASSA EXCÊNTRICA - BR 102012032591-8”. Trata-se de projeto e 

desenvolvimento de fonte alternativa para geração de energia limpa* por meio da 

captação da energia através da mudança da inércia que altera o repouso vertical e/ou 

horizontal de movimentos isolados ou em conjunto, longitudinal, lateral, aceleração e 

desaceleração do mecanismo. De funcionamento contínuo, quando em movimento, pode 

ser usado em qualquer máquina que apresente pelo menos um destes movimentos que 

alterem a inércia do corpo onde está instalado. 

 

1.1 Objetivo  

 

O objetivo desta dissertação é apresentar e analisar o protótipo do Gerador* de 

Energia do Movimento da Massa Excêntrica – GmeX*, alternativas de aplicação, a 

modelagem matemática e alguns passos para melhorar o mecanismo.  

 

1.2 Estrutura do Trabalho 

 

Para atingir o objetivo especificado, o trabalho apresenta a seguinte estrutura: 
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O primeiro capítulo - Introdução - a partir do ítem 1.3, apresenta o conceito de 

gerador de energia e sobre a energia cinética associada ao movimento macroscópico e 

microscópico.  

O segundo capítulo - Energia Limpa e Energia Alternativa - apresenta a 

contextualização resumida sobre a história e a necessidade da energia alternativa. 

O terceiro capítulo – Tecnologias em Desenvolvimento – relata algumas das 

tecnologias mais promissoras em fase de implantação e desenvolvimento. 

O quarto capítulo – Rastreamento - relata o rastreamento de patentes com 

funcionamento e características próximas e que possa opor-se ao pedido de patente BR 

102012032591-8 do GmeX. 

O quinto capítulo – Protótipo - traz a composição e o detalhamento do GmeX. 

O sexto capítulo – Modelagem Matemática - trata da fundamentação teórica do 

sistema dinâmico físico do GmeX. 

O sétimo capítulo – Conclusão e Sugestões – apresenta a finalização deste 

trabalho bem como sugestões para otimização do GmeX.  

Cabe ressaltar que as palavras ou termos marcados com o asterisco (*) constam 

no GLOSSARIO no final deste trabalho. 

 

1.3 Formas de energia  

 

Um dos tipos básicos de energia é aquela associada ao movimento de um corpo. 

A este tipo de energia damos o nome de energia cinética. Existe também a energia 

associada à posição de um corpo, chamada energia potencial, que pode ser gravitacional 

ou elástica.  

No nível macroscópico, outras formas de energia se apresentam como química, 

nuclear, térmica, radiante, magnética e elétrica. Combustíveis fósseis e alimentos 

possuem energia química. A energia encontrada no interior do núcleo atômico é a 

nuclear. Um corpo aquecido possui energia térmica (função de sua massa e sua 

temperatura).  

A energia radiante é também chamada eletromagnética, e, cobre todo o espectro 

que vai das ondas de rádio e televisão, passando pela radiação infravermelha e pela luz 

visível, até os raios X. 

Todos esses tipos de energia são, no nível microscópico, exemplos de energia 

cinética ou potencial. A energia química armazenada no óleo combustível pode ser 
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considerada energia potencial associada às ligações químicas, que são alteradas e 

quebradas durante a combustão. As energias radiante e elétrica podem ser imaginadas 

como estando relacionadas à energia cinética da luz ou dos elétrons, respectivamente. 

A energia térmica de um corpo consiste principalmente na soma das energias cinéticas 

de todas as suas moléculas (Hinrichs, 2010). 

As formas microscópicas de energia estão relacionadas com a estrutura molecular 

de um sistema e o grau de atividade molecular, e são independente de referenciais 

externos . Parte da energia interna de um sistema associada às energias cinéticas das 

moléculas é chamada de energia sensível. A energia interna associada às ligações 

químicas de uma molécula é chamada de energia química. Durante uma reação química, 

como no processo de combustão, algumas ligações química são destruidas, enquanto 

outras são formadas. Como resultado a energia interna muda. 

As forças que ligam as moléculas entre si são mais fortes nos sólidos e mais fracas 

nos gases. Se for adicionada energia suficiente às moléculas de um sólido ou de um 

líquido, elas superam estas forças moleculares, transformando a substância em um gás. 

Esse é um processo de mudança de fase. 

As moléculas se movem pelo espaço com uma certa velocidade, portanto, 

possuem alguma energia cinética. Isto é conhecido como energia de translação. Os 

átomos das moléculas giram ao redor de um eixo, que é a energia cinética de rotação. 

Os átomos também podem vibrar, é a energia cinética de vibração. Os elétrons também 

giram em torno de seus eixos, é a energia de spin. (Çengel,2013 pag.55)  

A soma de todas as formas microscópicas de energia são chamadas de Energia 

Interna (Çengel,2002- pag. 15). 

A energia total do sistema (macroscópico e microscópico) é constante e 

constituída da soma das energias potencial e cinética (Fig. 1.1). 
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Gráfico 1.1  Energia cinética versus energia potencial 

 

1.4 Gerador de Energia - Conceito 

 

Para ser coerente com o uso do termo - “gerador de energia” – é necessario 

posicionar quanto ao conceito de energia.  

Embora as pessoas tenham uma ideia do que seja energia, é difícil estabelecer 

uma definição exata para ela. A energia pode ser entendida como a capacidade de 

causar alterações (Çengel, 2006). A energia é bem descrita pelo que ela pode fazer. Não 

podemos “ver” a energia, apenas seus efeitos; não podemos produzi-la, apenas usá-la; 

não podemos destruí-la, apenas desperdiçá-la ou utilizá-la de forma ineficiente (Hinrichs, 

2010). 

Portanto, quando se mencionar “Gerador de energia” prevalece o sentido figurado, 

pois, uma das “leis mais fundamentais da natureza é o Princípio de Conservação da 

Energia. Ela diz que durante uma interação, a energia pode mudar de uma forma para 

outra, mas que a quantidade total permanece constante. Ou seja, a energia não pode 

ser criada ou destruída apenas transformada” (Çengel, 2006). 
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2.0 ENERGIA LIMPA - ENERGIA ALTERNATIVA 

 

Energia, ar e água são ingredientes essenciais à vida humana. Nas sociedades 

primitivas seu custo era praticamente zero. A energia era obtida da lenha das florestas, 

para aquecimento e atividades domésticas. Aos poucos, porém, o consumo de energia 

foi crescendo tanto que outras fontes se tornaram necessárias. Durante a Idade Média, 

as energias de cursos d’água e dos ventos foram utilizadas, mas em quantidades 

insuficientes para suprir as necessidades de populações crescentes, sobretudo nas 

cidades. Após a Revolução Industrial, foi preciso usar mais carvão, petróleo e gás, que 

têm um custo elevado para a produção e transporte até os centros consumidores 

(Goldemberg, 2007).  

Os padrões atuais de produção e consumo crescente de energia são ainda 

baseados em fontes fósseis e tem alimentado o desenvolvimento industrial e o conforto 

da vida moderna desde o século XVIII, gerando e acumulando na natureza, poluentes e 

gases de efeito estufa. 

A busca por alternativas energéticas para quebrar a dependência dos 

combustíveis fósseis e diminuir seus efeitos nocivos à vida passou a fazer parte do 

planejamento estratégico das nações, adotando soluções sustentáveis, que envolvam a 

crescente participação de fontes limpas e renováveis. 

Neste contexto é que queremos apresentar o Gerador de Energia do Movimento 

da Massa Excêntrica - GmeX, que é um mecanismo que capta a energia cinética do 

movimento e libera como energia cinética rotacional. 
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3.0 TECNOLOGIAS EM DESENVOLVIMENTO 

 

Os recursos energéticos comprovadamente disponíveis para obtenção de energia 

limpa e renovável são vários e, praticamente iniciando testes e desenvolvendo tecnologia 

para sua exploração. 

A versatilidade do mecanismo proposto permite a instalação em qualquer corpo, 

e produz energia ininterruptamente, quando em movimento, ou com alterações em sua 

posição inercial podendo ser utilizado em várias situações: indústria automobilística, 

robótica, indústria de baterias e pilhas, aparelhos eletrônicos, iluminação, etc.  

Algumas das tecnologias mais promissoras em fase de implantação, 

desenvolvimento ou aperfeiçoamento são apresentadas a seguir: 

 

3.1 Celulares / Smartphones  

 

No mercado mais promissor do momento, smartphone/celulares, a durabilidade 

das baterias tornou-se uma qualidade em destaque nas especificações técnicas entre 

concorrentes e nos lançamentos de novos modelos. E, talvez, seja um dos melhores 

aparelhos para instalar este mecanismo, pois está em constante movimento quando 

usado e é a energia cinética do movimento que o GmeX transforma em energia elétrica.  

Desde o primeiro celular, Motorola DynaTAC 8000x, apresentado em 1973, 

lançado comercialmente em 1983, e mais recente (1990) com o conceito do telefone 

inteligente – smartphone - tem passado por diversos tamanhos e formatos (fig. 3.1 e fig. 

3.2).  

 

Fig. 3.1  Motorola DynaTAC 8000x, fonte : https://global.britannica.com/biography/Martin-Cooper acesso : dez 2016 

https://global.britannica.com/biography/Martin-Cooper
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Fig.3.2  Galaxy S7 Edge – Fonte: http://www.samsung.com/br/home/ 

Acesso:  dez/2016 

 

O estudo da usabilidade de software e hardware, é que se verifica a importância 

da aplicação prática da ergonomia*, o desenvolvimento da tecnologia e como ela 

influenciou a comunicação através de dispositivos móveis. A intervenção do software na 

mudança brusca do formato dos aparelhos, interrompendo a tendência de miniaturização 

dos aparelhos que permaneceu até final da década de noventa nos usuários com relação 

ao lançamento de cada novo modelo. Esses passos foram decisivos para compreender 

como a usabilidade de software e hardware se interpõem uma a outra, alterando o 

tamanho e formato dos aparelhos, percepção, expectativas e a interação com os 

usuários (Chacon, Sandra, 2015).  

O tamanho das telas pode variar muito, mas o tamanho médio da ponta de um 

dedo é relativamente o mesmo. Um estudo realizado no MIT - Massachusetts Institute of 

Technology Cambridge - concluiu que a largura média da ponta dos dedos de um ser 

humano é de 16 a 20mm (Fig.3.3). Tendo isto em mente algumas empresas fabricantes 

de sistemas operacionais estabeleceram um valor mínimo para elementos da interface 

tocáveis, ou seja, para o toque – 44 pixels* (11,64mm).(Dandekar,2003) 

 

http://www.samsung.com/br/home/
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Gráfico 3.1 Ponta do dedo do macaco e humano 3-D (Dandekar) 

 

Estudos ergonômicos, como este do MIT, prevaleceram para paralisar a tendência 

de miniaturização dos aparelho. Até recentemente, grande parte das vendas 

concentraram-se em modelos com as dimensões próximas a 5” (12,7cm).  

Atualmente com o avanço tecnológico, com processadores mais potentes, 

memória com maior capacidade de armazenamento, melhores sensores para a câmera 

e melhor refrigeração, há necessidade de mais espaço interno. Obviamente uma bateria 

mais potente, com a mesma tecnologia, necessita de mais espaço.  Pode-se afirmar que 

a telefonia móvel hoje passa pela fase do gigantismo. Se continuar neste rítimo breve os 

aparelhos alcançarão o primeiro celular Motorola DynaTac que tinha 25cm de 

comprimento e 7 de largura (Fig.3.1). 

Conclusão: A instalação do GmeX em um celular/smartfhone como um 

carregador interno da bateria, enviando constantemente uma corrente elétrica, pode 

auxiliar a reverter esta tendência para o gigantismo usando baterias menores porém, 

com maior vida útil.  

 

3.2 Baterias e Pilhas - Aparelhos Eletrônicos 
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A Indústria de brinquedos, e de aparelhos eletrônicos portáteis, cada vez mais 

necessitam de baterias com maior durabilidade e/ou um sistema que aumente seu tempo 

de recarga e sua vida útil.  

A substituição por produtos mais eficientes é a meta de fabricantes de baterias e 

pilhas no mundo inteiro. No entanto, para o meio ambiente no Brasil, o descarte que é o 

problema.   

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA publicou no Diário Oficial da 

União de 22 de julho de 1999 a Resolução n° 257, disciplinando o descarte e o 

gerenciamento ambientalmente adequado de pilhas e baterias usadas, no que tange à 

coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final. (Pilhas e Baterias: 

Funcionamento e Impacto Ambiental, Química Nova na Ecola, n. 11, maio 2000). 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), no 

Brasil são produzidas anualmente, cerca de 800 milhões de pilhas, entre as chamadas 

secas (zinco-carbono) e alcalinas. Porém, estes valores, representam apenas 6,6% das 

vendas legais no mercado interno.  

Hoje, são vendidas no país mais de um 1,4 bilhão de pilhas por ano - vendas 

legais e contrabadeadas. Menos de 1% desse volume é reciclado. O restante acaba indo 

parar no lixo. O problema ambiental é grave, já que apenas 35% dos 5 mil municípios 

brasileiros têm aterros sanitários. Os demais usam lixões a céu aberto, sem qualquer 

controle de impacto ambiental. (http://sustentabilidade.santander.com.br). Acesso 

dez/2016. 

Constituem-se num veneno lançado no meio ambiente diariamente por milhões 

de pessoas, cujo tempo de degradação varia de 100 a 500 anos, enquanto para os 

metais pesados este tempo é infinito. 

Os metais pesados existentes nas pilhas zinco-carbono e alcalinas não se 

degradam e, além de serem biocumulativos, são extremamente nocivos à saúde e ao 

meio ambiente. “O perigo ocorre quando se joga uma pilha ou bateria no lixo comum, 

pois há o risco de essas substâncias e metais pesados* entrarem na cadeia alimentar 

humana. (Ceretta, Froemming, 2013)” 

Conforme dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

(2012), uma pilha comum contém, geralmente, três metais pesados: zinco, chumbo e 

manganês, além de substâncias perigosas como o cádmio, o cloreto de amônia e o negro 

de acetileno. A pilha de tipo alcalina contém também o mercúrio, uma das substâncias 

mais tóxicas de que se tem conhecimento. (Ceretta, Froemming, 2013)  

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc11/v11a01.pdf
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Conclusão: A instalação do GmeX para substituir ou mesmo auxiliar a manter a 

carga e aumentar a vida útil das baterias/pilhas, além do custo benefício da reposição, 

auxiliará a diminuir o descarte tão danoso ao meio ambiente.  

 

3.3 Industria Automobilística 

 

Os fabricantes de automóveis, sem dúvida são as maiores fontes poluidores do 

ar, investem em novas alternativas para gerar energia elétrica, diminuir o custo, o peso 

e prolongar o tempo de recarga da bateria dos veículos elétrico ou híbrido. 

Como exemplo, pode-se citar o Kers (Kinetic Energy Recovery System) e o 

Flywheels. O Kers é um dispositivo de geração de energia elétrica retirada da energia 

cinética da desaceleração do carro. A energia gerada e capturada pelo Kers pode ser 

armazenada em baterias ou, na forma mecânica, nos Flywheels. Os Flywheels 

acumulam esta energia mecânica em rodas que giram a 35.000 rpm, e retornam esta 

energia rotativa, como energia elétrica, através de um alternador*. 

Contudo apesar da energia cinética ser transformada em energia elétrica o 

conjunto Kers/Flyweels tem um peso muito concentrado e ocupa muito espaço 

atrapalhando a possibilidade de acertos na estabilidade do veículo.  

Um requisito básico para veículos elétricos (EVs*) é uma fonte portátil de energia 

elétrica, que é convertida em energia mecânica para propulsão. A energia elétrica é 

normalmente obtida através da conversão de energia química armazenada em 

dispositivos como baterias e células a combustível.  

Esta fonte portátil de energia é o obstáculo na comercialização dos EVs devido à 

ausência de uma fonte de energia de alta densidade energética. (Hussain - Pag.42) 

Embora algumas fontes sejam denominadas de forma especial, todos eles podem ser 

diferenciados uns dos outros, tendo em conta a maneira como funcionam. Todas podem 

ser classificados como baterias primárias e baterias secundárias. 

 

 Baterias primárias distintas das demais por serem essencialmente não 

recarregáveis. Exemplos: zinco/dióxido de manganês (Leclanché), zinco/dióxido de 

manganês(alcalina), zinco/óxido de prata, lítio/dióxido de enxofre, lítio/dióxido de 

manganês, etc. 
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 Baterias secundárias são baterias recarregáveis que podem ser reutilizadas muitas 

vezes pelos usuários (centenas e até milhares de vezes para o caso de baterias 

especialmente projetadas). Como regra geral, um sistema eletroquímico é 

considerado secundário quando é capaz de suportar 300 ciclos completos de carga 

e descarga com 80% da sua capacidade. Exemplos: cádmio/óxido de níquel 

(níquel/cádmio), chumbo/óxido de chumbo (chumbo/ácido), hidreto metálico/óxido 

de níquel, íons lítio etc. (Nerilso Bocchi, Luiz Carlos Ferracin e Sonia Regina Biaggio) 

 

Dos vários tipos de bateria, é praticamente unânime entre os grandes fabricantes 

direcionar para a tecnologia da bateria Lítio-íon. Em 1991, a Sony apresentou 

comercialmente a primeira bateria recarregável de lítio-íon, baseada no ânodo de grafite 

(C) e cátodo de cobaltado de lítio (LiCoO2). Desde então, por conta das características 

atraentes da bateria de lítio-íon e da demanda do mercado por equipamentos portáteis 

(tablets, telefones celulares, computadores, etc.), bem como do crescente interesse na 

viabilização do veículo elétrico, esse tipo de tecnologia de armazenamento de energia 

tem sido exaustivamente estudado e desenvolvido em diversos países.  

 

“Uma tecnologia de bateria de lítio-íon rica em níquel torna possível desfrutar de Bolt EV 

por um tempo long. Veja como : A química da bateria aumenta a resistência ao calor, 

permitindo que a bateria tole o calor antes de usar a potência para resfriá-lo. E um 

sistema de gerenciamento térmico ativo ajuda a gerenciar a temperatura da bateria em 

condições climáticas extremamente quentes e frias.” (http://www.chevrolet.com/bolt-ev-

electric-vehicle.html).acesso dez/16 

 

“A Nissan, que tem se dedicado internamente à pesquisa e ao desenvolvimento de 

baterias para EVs, evoluiu do zinco e níquel híbrido para as baterias de íon-lítio. A 

companhia levou ao mercado de forma bem-sucedida a primeira bateria de íon-lítio do 

mundo para um veículo elétrico em 1996 com o Prairie Joy EV. O conhecimento e 

experiência acumulados com este modelo deram à Nissan uma grande vantagem em 

relação aos seus competidores e resultou no primeiro veículo elétrico de produção em 

massa da história, o Nissan LEAF” (http://nissannews.com/). acesso dez/16 

 

“Com o recente suporte oferecido pela LG em acordo com a Daimler, o trabalho 

realizado cerca as baterias de íons de lítio, que poderiam ser usadas em veículos 

http://www.chevrolet.com/bolt-ev-electric-vehicle.html).acesso
http://www.chevrolet.com/bolt-ev-electric-vehicle.html).acesso
http://nissannews.com/
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elétricos inteligentes, conhecidos como EVs. De acordo com o novo acordo, a LG poderá 

providenciar um trabalho de qualidade com as baterias de células de íons de lítio, 

enquanto a Daimler será a responsável a combinar esses sistemas de baterias em seus 

veículos. A relação se assemelha ao acordo entre a Tesla e a Panasonic, que firmam 

uma parceria já conhecida responsável pelo desenvolvimento elétrico de qualidade em 

seus automóveis. Ao assinar o novo acordo, a LG Chem se tornou a empresa número 

um em apoio de suprimentos relacionados a baterias para automóveis, tendo como 

clientes a Daimler, Volkswagen, Ford, Kia, GM, Hyundai, Renault, Audi e Chevrolet. 

A relação da LG Chem no mercado dos autos, com tantos clientes importantes na lista 

de suporte de trabalho com baterias, a LG Chem trabalha com diversas companhias nos 

projetos de aplicações em EVs, trabalhando a partir do uso de baterias de íons de lítio” 

(http://teslabrasil.com/) . dez/2016 

 

 

Fig 3.3 - Bateria de lítio-íon rica em níquel – Chevrolet Bolt EV (http://www.chevrolet.com/bolt-ev-electric-

vehicle.html), acesso dez 2016. 

 

E, “os principais desafios tecnológicos a serem vencidos para aplicação em VE , alta 

confiabilidade, alto desempenho (ciclos de vida e profundidade de descarga), ampla faixa 

de temperatura de operação, tempo de recarga reduzido, peso e volume reduzidos, custo 

razoável, segurança, não agressividade ao meio ambiente, alta densidade energética 

(Wh/kg e Wh/l) e vida útil elevada”(Fátima, 2012).  

 

http://teslabrasil.com/
http://www.chevrolet.com/bolt-ev-electric-vehicle.html
http://www.chevrolet.com/bolt-ev-electric-vehicle.html
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Conclusão: Com certeza “alta densidade energética e vida útil elevada” prevalece sobre 

os demais. E, várias unidades do GmeX, montado no chassi do veículo para enviar 

constantemente uma corrente elétrica, quando em movimento, melhorará a densidade 

energética da bateria e , consequentemente , sua vida útil.   

 

 

Fig. 3.4 - Chassi  (Fonte : http://www.howstuffworks.com) - acesso jun/2016 

 

3.4 A Robótica 

 

A robótica tem produzido aparelhos para a segurança, pesquisa e lazer, que 

movimentam no ar, terra e na água, mas sempre limitados pela duração das baterias e 

o protótipo pode substitui-las em alguns casos, ou aumentar sua vida útil. 

 

3.4.1 Beija-Flor Robô: Medindo 16 centímetros de comprimento e pesando 19 

gramas, atinge até 18 km/h. Suas baterias recarregáveis proporcionam uma 

autonomia de vôo de 8 minutos (fig. 3.2). Comandado por controle remoto, o pássaro 

robótico imita bem o beija-flor de verdade, podendo pairar, voar lateralmente, para a 

frente e para trás e girar no sentido horário e anti-horário e, a energia destes 

movimentos podem ser absorvidas e transformadas pelo protótipo. Uma câmera em 

seu pescoço transmite imagens em tempo real para o operador, permitindo que o 

robô explore locais fora do alcance visual de quem o controla. O desenvolvimento do 

http://www.howstuffworks.com/
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Nano Beija-Flor começou em 2006 e custou US$4 milhões, financiado pelos militares, 

que planejam usá-lo para espionagem.  

 

 

Fig. 3.5 - Beija-flor robô (Imagem: AeroVironment Inc.) 

Fonte : https://www.avinc.com/  - acesso fev/2011 

 

3.4.2 Drone Mosquito (projeto em teste): Pode ser controlado a partir de uma grande 

distância. É equipado com uma câmera/microfone, e com a "capacidade" para tomar 

amostras de DNA ou injetar possíveis objetos sob a pele.  

 

 

Fig. 3.6 - Drone mosquito (Fonte : www.businessinsider.com) 

 

3.4.3 Peixes Robôs: Em formato de carpa, que custam 20 mil libras a unidade e 

medem 1,5 metro de comprimento, imitam o movimento de peixes reais e são equipados 

com sensores químicos para descobrir potenciais poluentes perigosos, como 

vazamentos de embarcações ou oleodutos submersos. (fig.3.4). Eles transmitirão a 

https://www.avinc.com/
http://www.businessinsider.com/
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informação para a costa por meio de tecnologia de rede sem fio WiFi. Para isso, contarão 

com ajuda de bases que também servem para recarregar suas baterias. 

desenvolvido por cientistas britânicos para detectar poluição. 

 

 

Fig. 3.7 - Peixe-robô  

(Fonte : http://br.reuters.com/article/internetnews/idbrspe52j05j20090320) 

 

3.4.4 Solução Hidrodinâmica: Roboticistas da Universidade de Michigan, nos 

Estados Unidos, vem tentando desenvolver robôs subaquáticos que possam 

monitorar a qualidade da água por longos períodos. Para isso, uma das principais 

exigências é que esses peixes robóticos sejam capazes de navegar de forma 

eficiente, sem gastar muita energia, preservando suas baterias. Na contramão dos 

experimentos biomiméticos*, que procuram imitar as soluções da natureza, a equipe 

do Dr. Xiaobo Tan concluiu que é melhor transformar seu robô-peixe em algo como 

um robô-avião-mergulhador. A capacidade de planeio subaquático foi obtida instalando 

uma bomba que enche e esvazia dois reservatórios no interior do robô, para mergulhar 

ou ir para superfície. 

 

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=peixes-robos-monitorar-qualidade-agua&id=010180091130
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=peixes-robos-monitorar-qualidade-agua&id=010180091130
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Fig. 3.8 – Peixe robô - Planeio subaquático (2013) 

[Imagem: G.L. Kohuth/Michigan State University] 

 

A solução aerodinâmica virou uma solução hidrodinâmica, resultando em um 

robô que pode deslizar suavemente, "planando" pelas águas por longos períodos, de 

forma totalmente passiva.  

"Nadar exige o movimento contínuo da cauda, o que significa que a bateria 

está sendo constantemente drenada, e tipicamente não vai durar mais do que umas 

poucas horas", justifica Xiaobo Tan, MSU professor de engenharia elétrica e 

informática. 

 

3.5 Energia dos Oceanos – Projetos em Implantação 

 

3.5.1 Ondas: O aproveitamento dos recursos do mar apresenta perspectivas 

promissoras, em função de vários fatores, tais como extensas áreas, ampla distribuição 

mundial dos oceanos e, principalmente, altas densidades energéticas, as maiores entre 

todas as fontes renováveis (CEMBRA, 2012). Cercada de mares revoltos, a Grã-

Bretanha está saindo na frente na busca de formas de extrair energia das ondas e das 

marés. Recentemente a Inglaterra criou o Wave Hub, a primeira infraestrutura do mundo 

para aproveitar a energia das ondas e das marés (Fig.3.6). Com esse incentivo, mais de 

100 empresas estão desenvolvendo novos dispositivos para coletar a energia dos mares.  

 

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010115060213&id=010115060213
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010115060213&id=010115060213
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Fig. 3.9 – Energia dos Oceanos - Wave Hub - St Ives Bay, Cornwall – England 

(Fonte : www.wavehub.co.uk/) 

 

3.5.2 O Atenuador: Atenuadores são longos dispositivos flutuantes posicionados 

perpendicularmente ao sentido das ondas, coletando energia da ponta à cauda. 

Conforme as ondas passam ao longo do comprimento da máquina, seções individuais 

movimentam-se para cima e para baixo uma em relação à outra, criando um movimento 

mecânico que é convertido em eletricidade. O dispositivo tem 180 metros de 

comprimento, 4 metros de diâmetro, e produz 750 kW de eletricidade. Os testes estão 

sendo feitos no Centro Europeu de Energia Marinha, perto de Orkney, na Escócia. 

 

 

Fig. 3.11 - Energia dos Oceanos - Pelamis Wave Power (2ª geração em teste) 

 

3.5.3 Ponto Absorvedor: O Ponto Absorvedor é uma boia flutuante que sobe e desce 

com cada onda que passa, convertendo o movimento mecânico em eletricidade. 

Conforme a boia vai para cima e para baixo, o movimento é usado para bombear um 

http://www.wavehub.co.uk/
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fluido hidráulico em um cilindro fixo, que se encontra abaixo da superfície. O fluido 

pressurizado faz girar um gerador dentro do dispositivo, gerando eletricidade, que é 

transferida para a praia através de linhas de transmissão submarinas. A Ocean Power 

Technologies, de Pennington, está testando sua PowerBuoy - que mede 41 metros de 

altura e 11 metros de diâmetro - na Escócia. 

 

 

Fig. 3.10 - Energia dos Oceanos – (Fonte : Ocean Power Technologies) 

 

 

3.5.4 Conversor Oscilante de Onda: Em vez de balançar para cima e para baixo, os 

conversores oscilantes de onda movimentam-se para frente e para trás com cada onda 

que passa. Os dispositivos consistem de enormes abas com dobradiças, presas ao fundo 

do mar em águas rasas. Conforme as ondas passam, o dispositivo fecha a aba. É assim 

que funciona o Oyster 800, construído pelo Power Aquamarine, de Edimburgo. Mas, em 

vez de gerar eletricidade no mar, o dispositivo usa o movimento mecânico para bombear 

água pressurizada para uma instalação em terra. Lá, a água aciona uma turbina 

hidrelétrica, cuja localização em terra facilita sua manutenção. A Aquamarine vai 

começar brevemente a testar sua hidroelétrica marinha em escala comercial. O Oyster 

800, um dispositivo de 800 kW, tem 26m de largura e 12m de altura. 

 

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=hidroeletrica-marinha-ondas-energia-verde&id=010115090814
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Fig. 3.12 - Energia dos Oceanos - Aquamarine Power 

 

3.5.5 Energia das ondas por rotação: Essa forma bastante incomum de explorar a 

energia das ondas transforma o movimento de vai e vem da água do mar em um 

movimento circular. A energia cinética das ondas usa um excêntrico - um peso com um 

eixo fora do centro - selado dentro de uma boia ou casco de navio, que gira ao movimento 

do mar. A empresa finlandesa Wello vai começar em breve a testar o seu Penguin, um 

dispositivo que provoca o movimento rotacional através da energia das ondas e pode 

gerar até 500 kW. O Penguin tem um casco assimétrico, que faz com que ele se 

movimente, a cada onda que passa, de forma muito parecida com o passo empolado de 

um pinguim. O movimento é usado para acelerar um peso de 95 toneladas, que gira 

dentro do casco e aciona um gerador elétrico para produzir eletricidade.  
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Fig. 3.13 - Energia dos Oceanos -– Penguin – (Fonte : www.wello.eu/en/) 

 

3.5.6 Coluna Oscilante de Água: As colunas oscilantes de água (OWCs: Oscillating 

Water Columns) aproveitam o sobe e desce das ondas que passam para comprimir 

grandes depósitos de ar, que acionam uma turbina para produzir eletricidade. A máquina 

fica semi-submersa na superfície do oceano, com uma grande cavidade oca aberta ao 

mar abaixo da linha d'água. As ondas que passam fazem o nível da água subir e descer 

no interior da cavidade, o que comprime e descomprime o ar aprisionado no interior da 

cavidade. O ar flui para fora do dispositivo através de um respiradouro na superfície 

quando é comprimido, e volta através do orifício quando é descomprimido. O ar em 

deslocamento gira uma turbina que produz eletricidade bidirecionalmente, 

independentemente do sentido do vento. A Hydro Wavegen, do Reino Unido concluiu a 

instalação de um OWC de 300 kW em Mutriku, na Espanha. 

 

  

Fig.3.14 - Energia dos Oceanos - Oscillating Water Columns (Fonte : owcwaveenergy.weebly.com/) 
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3.5.7 Dispositivo por queda: Esse dispositivo coleta energia das ondas fazendo com 

que a água caia de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Conforme ondas mais 

altas se quebram nas laterais de um dispositivo de elevação, a água flui para um 

reservatório que temporariamente a mantém vários metros acima do nível do mar. Essa 

água armazenada é então canalizada em um estreito vertedouro, girando uma turbina 

elétrica conforme flui de volta para o mar. A empresa dinamarquesa Wave Dragon testou 

um dispositivo desses em pequena escala, capaz de produzir 20 kW de potência, entre 

2003 e 2010. Uma versão em larga escala poderá produzir 12 megawatts de eletricidade, 

mas vai exigir um enorme reservatório, com mais de 100 metros de diâmetro. 

 

 

Fig.3.15 - Energia dos Oceanos - (Fonte : www.wavedragon.net/) 

  

http://www.wavedragon.net/
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4.0 RASTREAMENTO  

 

Pesquisa junto ao NIT-UFSJ, sete pedidos de patente com características 

próximas ao protótipo foram selecionadas. Os rastreamentos foram direcionado para os 

mecanismos com funcionamento através do movimento pendular, rotação com massa 

excêntrica e utilização de mola espiral para transformar energia cinética em energia 

elétrica. 

 

4.1 Patente US8030903B2, arquivado (2011) e também publicado como 

US20090085530 A1. Refere-se a um gerador de energia secundária, isto é, que 

aproveita a energia cinética de um corpo em movimento e, através do movimento 

longitudinal de uma bobina entre imãs, que funcionam como estator de um gerador, 

transforma a energia cinética em energia elétrica por vibração do conjunto. De forma 

semelhante o protótipo capta também a energia cinética do movimento longitudinal, 

lateral, da aceleração e desaleração, e a armazena na forma de energia elástica, para 

produzir energia elétrica por indução magnética, através de rotação de seu eixo quando 

liberado (Sanyo, 2007). 

 

 

Fig. 4.1 Pedido de patente US8030903B2 

 

4.2 Patente US8166810B2, arquivado (2009) e reaberto (2012) - refere-se a um 

mecanismo de balanço acoplado a um disco que ao girar força este dispositivo a procurar 

o equilíbrio horizontal. Este movimento em volta do eixo – que é o rotor do gerador – 
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transforma a energia cinética em energia elétrica a partir do movimento rotatório. É um 

mecanismo gravitacional que trabalha acoplado em um disco. Seu funcionamento é 

limitado, pois este disco necessita de um motor para transmitir energia para sua rotação, 

ao passo que o protótipo capta a energia cinética do movimento longitudinal, lateral, da 

aceleração e desaleração, e a armazena na forma de energia elástica, para produzir 

energia elétrica por indução magnética, através de rotação de seu eixo quando liberado 

(Industrial Technology Research Institute, 2008). 

 

Fig. 4.2  Pedido de patente US8166810B2 

 

4.3 Patente WO2009120050A1, intitulada de Motor Gravitacional, refere-se a um 

dispositivo que se caracteriza por uma polia giratória em balanço, ou seja, em equilíbrio 

instável. Para acompanhar a rotação do eixo e o equilíbrio horizontal o mecanismo 

movimenta em torno de um eixo – que é o rotor do gerador – e produz energia elétrica, 

ao passo que o protótipo capta a energia cinética do movimento longitudinal, lateral, da 

aceleração e desaleração, e a armazena na forma de energia elástica, para produzir 

energia elétrica por indução magnética, através de rotação de seu eixo quando liberado 

(Stirbys Juozas et al., 2008). 

 

Fig. 4.3 Patente WO2009120050A1 – Motor Gravitacional 
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4.4  Patente US 2008/0265582 A1 é um pêndulo vertical que, com o movimento das 

ondas, oscila em torno de um eixo, que funciona como rotor de um gerador (Seadyne 

Energy Systems, 2006). 

 

Fig. 4.4 Patente US 2008/0265582 A1 

 

4.5 Patente WO2010147383A3 refere-se a um dispositivo que se caracteriza por ser 

um instrumento de carregamento de bateria de um veículo, usando a elasticidade de 

duas molas espirais. A energia é retirada do contato de duas rodas adicionais instaladas 

lateralmente, à esquerda e direita do veículo, e que tocam o piso alternadamente 

acompanhando o movimento veicular. Quando uma mola do dispositivo em uma lateral 

é acionada pela rotação da roda, a mola do dispositivo no outro lado é forçada para baixo 

pela ascensão da roda fora do piso. É um dispositivo oneroso por causa dos diversos 

componentes (duas rodas extras com respectivos pneus, dois eixos, duas molas espirais, 

etc.) e, por absorver energia do movimento pelo atrito com o piso, e necessidade de 

romper a inércia de seus componentes para gerar energia (Hyun Sub Han, 2009). 

 

Fig. 4.5 Patente WO2010147383A3 
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4.6 Patente US 2010/0237631 A1 - Mecanismo para gerar energia elétrica a partir do 

movimento de um pêndulo vertical (Howard, 2009).  

 

 

Fig. 4.6  Patente US 2010/0237631 A1 

 

4.7 Patente WO2009004645A2 (2009) refere-se a um dispositivo instalado em um 

balanço convencional, que usa o movimento pendular vertical para produzir energia 

elétrica em um gerador, ao passo que o protótipo capta a energia cinética do movimento 

longitudinal, lateral, da aceleração e desaleração, e a armazena na forma de energia 

elástica, para produzir energia elétrica por indução magnética, através de rotação de seu 

eixo quando liberado (Bharat Shastri, 2007). 

 

 

Fig. 4.7  Patente WO2009004645A2 

 

  



Capítulos 5 e 6 ocultados devido a pedido de patente. 



56 
 

 

7.0 CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

A disponibilidade de energia solar e energias acumuladas em nosso planeta - 

água, vento e biomassa -  é praticamente inesgotável e necessita urgentemente substituir 

nossa dependência dos combustíveis fósseis e diminuir seus efeitos nocivos à vida.  

Dos inofensivos brinquedos até a robótica avançada da indústria bélica há 

pesados investimentos para a produção de energia renovável e sustentável em todos os 

países.  

O Gerador de Energia da Massa Excêntrica – GmeX é mais uma fonte 

alternativa para geração ou captação de energia limpa. É uma proposta inteiramente 

mecânica. É leve e simples, sem contato mecânico, ou seja, sem eixos, sem braços, sem 

atrito com máquina ou o corpo em que está instalado. De baixo custo, ambientalmente 

correto, por não emitir poluentes, gera energia elétrica contínua limpa, através da 

transformação de parte da energia cinética desperdiçada no movimento, em energia 

elástica e, na sequência, em energia elétrica.  
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GLOSSÁRIO 

 

(O Glossário, relação das palavras ou termos marcados com asterisco ( * ), tem por objetivo fornecer uma 

descrição relativa utilizadas neste documento e, seu sentido usado, literal ou figurado, para melhor 

interpretação deste texto. Ele não pretende de maneira alguma ser uma lista definitiva). 

 

Alternador ou dínamo é uma máquina para converter a energia elétrica em energia 

mecânica. É composto de duas peças: rotor e estator. No alternador o estator é o 

induzido e o rotor é o indutor. Nos dínamos é ao contrário. 

 

Biomimética é uma área da ciência que estuda as estruturas biológicas e suas funções, 

procurando aprender com a natureza, suas estratégias e soluções, e utilizar esse 

conhecimento em diferentes domínios da ciência. Do grego bíos + mímesis que significa 

imitação da vida. 

 

Bobina em eletrônica significa qualquer fio condutor elétrico enrolado em si mesmo, ou 

ainda em volta de uma superfície também condutora. 

 

Capacitor ou condensador é fundamentalmente um armazenador de energia sob a 

forma de um campo eletrostático. Uma das características mais interessantes do 

capacitor, são as taxas altas de carga e descarga e pouca degradação em cima de 

centenas de milhares de ciclos. 

 

Catraca – mecanismo que, através de uma trava, limita ou aproveita a rotação em 

apenas um sentido. 

 

Dínamo ou gerador é uma máquina para converter a energia elétrica em energia 

mecânica. É composto de duas peças: rotor e estator. No dínamo o rotor é o induzido e 

o estator é o indutor; nos alternadores é contrario. 
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Motor elétrico ou atuador elétrico é uma máquina para converter a energia mecânica 

em energia elétrica. A tarefa reversa, isto é , converter a energia elétrica em energia 

mecânica é feita por um motor elétrico. 

 

Diodo é um componente elétrico que permite que a corrente atravesse-o 

num sentido com muito mais facilidade do que no outro. 

 

Eletricidade é um fenômeno físico originado por cargas elétricas estáticas ou em 

movimento e por sua interação. Quando uma carga se encontra em repouso, produz 

forças sobre outras situadas à sua volta. Se a carga se desloca, produz também campos 

magnéticos.  

 

Energia – pode ser entendida como a capacidade de causar alterações. (Çengel 7ªEd.). 

 

Energia elétrica é uma forma de energia baseada na geração de diferenças de potencial 

elétrico entre dois pontos, que permitem estabelecer uma corrente elétrica entre ambos. 

Mediante a transformação adequada é possível obter que tal energia mostre-se em 

outras formas finais de uso direto, em forma de luz, movimento ou calor, segundo os 

elementos da conservação da energia. 

 

Energia Limpa - É aquela que não libera, ou libera pouco, resíduos ou gases 

poluentes geradores do efeito estufa e do aquecimento global, quando em processo 

ou consumo. 

 

Energia nuclear - É a "única energia não renovável que não emite os gases do 

efeito estufa e é hoje reconhecida como uma fonte limpa e segura de energia". 

Atualmente, no mundo, são mais de 400 usinas nucleares em funcionamento, a maior 

parte delas nos EUA, França, Inglaterra e países do leste europeu.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sentido_(matem%C3%A1tica)
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Energia renovável ou energia alternativa é aquela gerada através de fontes 

renováveis e que, portanto, não gera impacto no meio ambiente, seja através do 

esgotamento de recursos ou pela emissão de CO2 na atmosfera. As principais fontes 

alternativas de energia são a energia solar, eólica, hidráulica, biomassa, maremotriz, 

geotérmica e nuclear. 

 

Engrenagem-caixa - (Tambor, Barril, Barrel – Indústria relojoeira) - caixa cilíndrica que 

contém a mola espiral que tem uma de suas extremidades fixada na sua parede interna 

e a outra fixada ao eixo. A borda externa é circundada por uma cremalheira. (ver tambor). 

 

Ergonomia O principal objetivo da ergonomia é desenvolver e aplicar técnicas de 

adaptação do homem ao seu ambiente de trabalho, além de técnicas eficientes e seguras 

de o desempenhar visando a otimização do bem-estar e, consequentemente, aumento 

da produtividade. No âmbito das ciências econômicas, a ergonomia consiste na área que 

aborda tópicos relacionados com o contexto moderno de trabalho, especialmente na 

economia industrial. 

 

Estator é a parte de um motor ou gerador elétrico que se mantém fixo à carcaça e tem 

por função conduzir o fluxo magnético, nos motores para rotacionar e nos geradores para 

transformar a energia cinética do induzido. 

 

EVs Veículos Elétricos , do inglês electric vehicle, como propulsão usa a energia 

química de baterias recarregáveis que convertidas em energia mecânica impulsionam o 

veículo. 

 

Fluido é uma substância que não tem forma própria, e que não suporta tensão de 

cisalhamento. 
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Gerador de energia – mecanismo para conversão de um tipo de energia em outro, 

geralmente eletricidade. 

 

Gerador síncrono, uma corrente dc é aplicada ao enrolamento de campo localizado 

no rotor, a qual produz um campo magnético.  

 

GmeX – abreviatura utilizada do Gerador de Energia da Massa Excêntrica, para 

simplificar o texto. 

 

HEVs Veículo elétrico híbrido, do inglês Hybrid Electric Vehicle, que combina a 

propulsão do motor a combustão interna para carregar as baterias que serão usadas 

para acionar o motor elétrico quando solicitadas para propulsão. 

  

Indução eletromagnética – É o princípio fundamental sobre o qual operam 

transformadores, geradores, motores elétricos e a maioria da demais máquinas elétricas 

pelo qual a energia mecânica pode ser convertida diretamente em energia elétrica. O 

fenômeno foi descoberto por Faraday onde se verificou o aparecimento de uma corrente 

elétrica em um circuito quando o mesmo é atravessado por um fluxo de indução 

magnética variável. 

  

Inércia- é a tendência de um objeto em continuar se movendo até que encontre algo 

interrompa seu deslocamento. Em outras palavras, inércia é a resistência do objeto à 

mudança de velocidade e direção de percurso. Os objetos tendem a continuar seu 

movimento naturalmente. 

 

Metal Pesado Alguns autores definem como metais pesados aqueles situados entre o 

cobre e o chumbo na tabela periódica. Os seres vivos necessitam de pequenas 

quantidade desses metais porém níveis excessivos podem ser extremamente tóxicos. 

Alguns destes metais, como o mercúrio, chumbo e cádmio, são altamente reativos e 

bioacumulativos, ou seja, o organismo não é capaz de eliminá-los. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
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Mola Espiral - Molas de flexão em espiral são formadas por uma fita de material elástico. 

A seção retangular constante é posta em espiral plana com uma extremidade fixa e outra 

presa a um órgão giratório em torno do próprio eixo. Aplicando-se ao órgão giratório, um 

momento torçor, a mola se enrola em volta deste tensionando-se. 

 

Motor elétrico ou atuador elétrico é uma máquina para converter a energia elétrica em 

energia mecânica. A tarefa reversa, isto é , converter a energia mecânica em energia 

elétrica é realizada por um dínamo ou gerador.  

 

Pixel é menor elemento de uma imagem ao qual é possível atribuir-se uma cor. Quanto 

maior é o número pixel em uma imagem melhor a resolução e mais se aproxima da 

imagem real. 

 

Ponto–morto – tempo e energia gasta para engatar uma engrenagem e reiniciar a 

transmissão de forças. 

 

Rolamento fluidinâmico – São mecanicamente mais simples do que os rolamentos de 

esferas; eles consistem, basicamente, de um eixo montado diretamente sobre a abertura 

do rolamento, apenas com um lubrificante viscoso formulado especialmente na fenda de 

somente uns poucos microns. O eixo e/ou superfície do rolamento possuem o modelo 

de uma espinha para manter o óleo no lugar. 

 

Rotor é o componente que gira em uma máquina elétrica* (motor ou gerador). É 

formado por um eixo que suporta um conjunto de bobinas* enroladas sobre um núcleo 

magnético que pode girar dentro de um campo magnético criado tanto por um imã ou 

pela passagem por outro conjunto de bobinas, enroladas sobre umas peças polares, que 

permanecem estáticas e que constituem o que se denomina estator de uma corrente 

contínua ou alternada, dependendo do tipo de máquina do qual se trate. 

 

SolidWorks – é um software de CAD (computer-aided design), e que funciona nos 

sistemas operacionais Windows. Soft concorrente e, considerado por muitos, com mais 

recursos que o PRO-Engineer, AutoCAD, Inventor e SolidEdge. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eixo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bobina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_cont%C3%ADnua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_cont%C3%ADnua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/CAD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows
http://pt.wikipedia.org/wiki/SolidEdge
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Supercapacitor é um condensador eletroquímico que tem uma extraordinária 

capacidade de armazenamento de energia relativo a seu tamanho quando comparado 

a capacitores comuns. 

 

Tambor – (Engrenagem-caixa, Barril, Barrel – Indústria relojoeira) - caixa cilíndrica que 

contém a mola espiral(Fig.3.6, 3.7 e 3.8) com uma extremidade fixa na sua parede 

interna e a outra ao eixo do barril. A borda externa é circundada por uma cremalheira.  

 

Transdutor É um dispositivo que recebe energia de um sistema e a transforma, 

geralmente numa forma diferente. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capacitor



