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Resumo: Esse trabalho visa o estudo e construção de 

um dispositivo eletromecânico capaz de: mitigar 

perturbações indesejáveis do sistema, oriunda da 

oscilação de base induzida assim como, captar e gerar 

energia por meio da utilização de ímãs, que produzem 

um oscilador com uma ressonância ajustável e 

apresentam comportamento dinâmico não linear. 

 

1. Introdução 
Atenuadores têm sido fundamentais para o controle 

de vibrações mecânicas na engenharia, pois previnem 

possíveis colapsos em estruturas, e.g pontes e edifícios, 

sob o efeito de abalos sísmicos assim como, mantêm 

estabilidade operacional em máquinas rotativas.  

Captação energética baseada em vibração é capaz de 

absorver vibrações do ambiente não usuais, 

convertendo-as em energia elétrica para alimentar 

dispositivos ou componentes eletrônicos mais simples 

[1]. Essa tecnologia fornece um futuro promissor para o 

desenvolvimento de sensores de autoalimentação, onde 

demanda baixo consumo de energia. 

As hipóteses de motivação para o trabalho atual são: 

fenômenos não lineares [2] trabalharem em regime de 

atenuação de oscilações indesejáveis, atuando de forma 

passiva. Paralelamente, campo de sistemas não lineares 

serem explorados para melhorar a eficácia dos 

dispositivos de captação de energia. 

 

2. Metodologia 
Investigações teóricas são realizadas para consolidar 

a escolha da fabricação do dispositivo mais adequada, 

analisando-se propriedades tais como, atrito, resistência 

mecânica e térmica, lubrificação e campos 

eletromagnéticos atuantes. O desenho e análise 

construtiva têm como objetivo potencializar e 

transparecer a importância do comportamento não linear 

do sistema e simultaneamente captação energética, 

através de suas forças magnéticas e da variação de 

rigidez dos ímãs livres (sistema secundário) em relação 

a variação da distância entre o mancais com ímãs fixos 

(sistema primário).  

 
Fig. 1 - Modelo esquemático do dispositivo 

 

O conversor central, i. e., bobina, oferece; ora a 

capacidade de colheita energética, ora o controle ativo 

quando solicitado, através da ação das forças 

magnéticas resistivas proporcionada pela energização da 

bobina. 

 
Fig. 2 - Dispositivo atenuador sem captador-conversor. 

 

3. Resultados 
      Um recurso potencialmente benéfico da não 

linearidade na força de restauração magnética, é que 

podem ativar e alterar a ressonância linear por meio da 

variação nos espaçamentos entre ímãs.  

(a) (b) 

Fig. 3 - (a) Modelo proposto sob excitação de base.  

(b) Dispositivo montado sob excitação de base. 

 

Equações do movimento do modelo proposto: 

mpẍp+cpẋp+kpxp-ca(ẋa-ẋp)-kn(xa-xp)
3
=kpy+cpẏ            (1) 

maẍa+ca(ẋa-ẋp)+kn(xa-xp)
3
=0                                       (2) 

 

4. Conclusões 
O projeto construtivo do dispositivo está qualificado 

para operar em condições satisfatórias, permitindo-se 

avaliação experimental futura e que possam validar as 

previsões de resposta quanto sua eficiência funcional.  
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