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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como finalidade analisar e implementar um modelo de 

cogeração de energia, utilizando energia cinética de eixos movimentados por 

transformação de energia elétrica em mecânica em equipamentos de alta utilização, 

realizando uma regeneração de energia elétrica, através de uma “potência de eixo” 

que movimentará um alternador que produzirá energia elétrica com o movimento 

compartilhado para a realização de outro trabalho. Normalmente estes alternadores 

se utilizam de estatores eletro magnetizados, mas nossa intenção será utiliza o 

campo magnético de ímãs permanentes. Esta energia pode ser utilizada Just-in-

time ou ser armazenada em grupos de baterias, que depois terão seu fornecimento 

de energia em corrente contínua, retificada em corrente alternada, podendo ser 

utilizada de forma normal em nossas linhas eletrificadas e equipamentos usuais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As fontes de energia cada vez mais se concentram no foco de sustentabilidade. 

Discussões em torno dos impactos necessários para área abrangente de uma 

hidrelétrica, riscos da energia nuclear, custos da energia eólica e fotovoltaica e 

aumento de demanda de energia solar e geotérmica. No entanto no cenário atual já 

vem sendo anunciado o potencial de várias fontes renováveis de energia. Esta 

evolução torna-se necessária e para isto o desenvolvimento destas novas fontes 

com grande capacidade de aplicação e portabilidade, que possam ser convertidas 

de diferentes formas de usos e trabalhos, com consciência ambiental, correção 

social e sustentabilidade econômica. Porém além da geração de energia, podemos 

atuar em ações de economia e regeneração de energia. Mais usualmente a 

frenagem regenerativa faz este papel, principalmente em veículos e em elevadores, 

que utilizam da energia cinética do sistema para gerar energia elétrica, com o 

acoplamento de geradores e inversores. Este aproveitamento de potenciais para 

realizar uma conversão eletromecânica pode ser mais abrangente, principalmente 

em equipamentos de maior potência e grande grau de utilização, como motores de 

estações de tratamento, de processos de extração e movimentações pesadas, 

sendo esta energia na sua grande maioria eletromecânica, regenerada em energia 

elétrica para usos mais cotidianos, como iluminações e equipamentos de menor 

potência. 
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3. OBJETIVOS 

O objetivo geral é reusar energia mecânica em forma de energia elétrica.  

Tendo como objetivos específicos o projeto: 

 Estudo na conservação e geração de energia; 

 Operacionalizar em sistema existente o acoplamento de sistema de 

geração de energia para efetivar regeneração de energia elétrica; 

 Avaliação de quais potências e grau de utilização viabilizam esta 

regeneração de energia. 

 

4. METODOLOGIA 

É uma pesquisa experimental relacionada a uma fonte alternativa de geração 

de energia elétrica, que pode suprir pequenas demandas, como iluminação e 

alimentação de eletrônicos de baixa potência. O projeto será em um primeiro 

momento desenvolvido através de designer eletrônico e modelagem virtual e 

implementação e montagem de protótipos, que conceitualmente são 

operacionais, similares ao produto final objetivado, que criarão resultados, sendo 

estes instalados em um motor de 1700RPM de 2HP em um consumo de 1500 w 

que na movimentação de seus trabalhos rotineiros, possibilitará um ganho na 

geração de eletricidade gerando 1000 w para consumo sustentável de 

eletrificação de sistema paralelo. Se conseguirmos atingir a potência teórica 

estimada de 1000 w conseguiria iluminar uma sala de para 100 alunos com um 

único motor de 2HP, gerando energia paralelamente a outro trabalho principal no 

qual estaria destinado. 

A intenção será de regenerar parte da energia eletromecânica perdida, mais um 

incremento de demanda para atividades paralelas.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A energia elétrica é utilizada para fomentar trabalho em máquinas ou 

dispositivos elétricos. Grande demanda de energia é desperdiçada pelos 

sistemas e processos por sub-aproveitamento ou perdas inerentes. Como a 

energia elétrica fornecida a algumas máquinas elétricas são supridas acima da 

real demanda para realizar determinado trabalho, abri-se espaço para 
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pensarmos no que podemos fazer para melhor aproveitar este trabalho, que já 

esta demandando determinada quantidade de energia. Se conseguirmos 

converter parte desta energia eletromecânica em energia elétrica, poderíamos 

estar criando um ganho com esta regeneração, tornando o processo mais 

sustentável, ambiental e economicamente. Na aplicação real vislumbra-se 

máquinas elétricas de maior potência e grande grau de utilização, mas para este 

projeto, nos utilizaremos de um gerador de pequeno porte, ou alternador, mas 

com grande capacidade de geração de energia. Utilizaremos esta geração, 

através da movimentação de motor utilizado no laboratório de processos de 

potência de 2hp, para gerar energia armazenada em baterias e posterior 

alimentação de lâmpadas computadores e outros equipamentos em uma sala 

específica. Trabalharemos em um gerador alternativo que tanto poderá ser usado 

para capitação de energia de um eixo motriz quanto em geração de energia 

eólica. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após a etapa alcançada de modelação virtual, a implementação deste projeto, 

com a montagem do gerador, possibilitará a constatação do real comportamento 

do sistema e balanço de energia, ou seja, com este acoplamento do sistema de 

geração, qual será o incremento de demanda de energia para girá-lo objetivando 

geração de energia e quantidade de energia elétrica gerada. Caso este balanço 

seja positivo em geração de energia, abre frentes para vários estudos. 

Esperamos realmente que este balanço seja positivo, podendo propor 

futuramente, acoplamento em motores com índices de funcionamento elevados 

como estações de tratamentos, misturadores, arejadores...  
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