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RESUMO 

A conservação de fontes energéticas, bem como o armazenamento de energia 

elétrica tem se tornado um grande problema da atualidade. Outrossim, a busca pela 

redução de impactos ao meio ambiente, causados pela produção de energia, 

impulsiona o desenvolvimento de novas fontes renováveis. A presente pesquisa tem 

por objetivo incentivar a criação de novas abordagens e/ou tendências no que diz 

respeito à produção de energia limpa, propondo o desenvolvimento de um 

mecanismo hibrido de geração de energia através da ação da gravidade como fonte 

primária, apoiada por fontes secundárias (energia eólica e/ou solar). 

 

 

INTRODUÇÃO 

A energia cinética está associada ao movimento de um corpo. Entretanto, também é 

possível associar outra forma de energia com a posição deste mesmo corpo. Uma 

massa m, quando suspensa a uma altura h, tem energia potencial gravitacional 

armazenada. Sabe-se que existem diferentes formas de energia, as quais 

possibilitam a conversão de uma para outra. A eficiência desta conversão depende 

diretamente das circunstâncias as quais é submetida, podendo ou não apresentar 

perdas. A presente pesquisa apresenta estudos da conversão desta energia 

potencial gravitacional em trabalho, o qual se apresenta em forma de torque, outrora 

aplicado às engrenagens de uma caixa de redução. Em adição, visa analisar e 

apresentar soluções para um sistema já existente, reduzindo a necessidade da 

interferência humana, tornando-o autossuficiente.  

 

OBJETIVOS 

A pesquisa estuda maneiras de melhorar uma tecnologia já existente, a qual utiliza a 

energia gravitacional para gerar eletricidade, contribuindo em novas abordagens na 

produção de energia limpa. Em conseguinte, propõe o desenvolvimento de um 

mecanismo hibrido de geração, o qual tem por princípio a autonomia, uma vez que 

reduz a necessidade da interferência humana no sistema, com o suporte de outras 

fontes limpas.  

 

 

 



METODOLOGIA 

A pesquisa fundamentou-se, a primeira instância, em conceitos teóricos e 

bibliográficos, buscando entender e atender uma necessidade, a autossuficiência. 

Analisando o princípio da conservação de energia, bem como o dispositivo já 

desenvolvido, obtiveram-se informações essenciais para a progressão do trabalho. 

Após a consolidação das informações teóricas, iniciou-se o desenvolvimento do 

primeiro protótipo, o qual demonstra a aplicação do conjunto de engrenagens 

acoplado a uma hélice do aerogerador. Por último, analisou-se o comportamento do 

mecanismo, almejando melhorias no mesmo.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Diversos estudos foram feitos, analisando-se o comportamento do funcionamento do 

sistema ou protótipo gravitacional, buscando ampliar ou potencializar a condição 

operacional do mesmo. Posteriormente, a necessidade de atender um 

comportamento autossuficiente, empregou-se uma forma inteligente pela qual o 

dispositivo direcionará a demanda de energia secundária (eólica e/ou fotovoltaica). 

Por último, procura-se então, uma gestão eficiente do uso dos recursos presentes, 

buscando a autossuficiência por um longo período de trabalho. 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O mecanismo apresentado nesta pesquisa baseia-se no princípio da conservação 

de energia. Possui uma estrutura simplificada, com boa transmissão de potência e 

índice de conversão, visto que a união de engrenagens e polias apresenta alto 

rendimento na transmissão de torque. Ademais, seguindo o conceito de autonomia, 

a ação manual é eliminada quase que por completo. Observa-se também que a 

gestão eficiente da utilização das fontes limpas de energia proporciona uma 

potencialização no funcionamento do dispositivo. 

Analisando os estágios do mecanismo de forma singular, verificaram-se algumas 

perdas de potência, causadas pelo atrito entre as engrenagens, pela ausência de 

vento constante e também pela incidência solar não frequente. Tais perdas foram 

identificadas para que otimizações pudessem ser implementadas no protótipo. O 



mecanismo se diferencia por apresentar uma proposta de trabalho autônomo e pela 

possibilidade de conexão com outros sistemas de geração limpa. 
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