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Pesquisadora 
desenvolve fl ywheel 
para veículos elétricos

Usado para armazenar energia cinética, protótipo 
do dispositivo vem sendo construído pela UFJF em 
parceria com instituições brasileiras e sueca

Carolina Nalon
Repórter

Considerando que carros elétricos 
já são realidade em alguns países, 
na Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF) uma pesquisadora 
pretende contribuir com o estudo e o 
desenvolvimento de um dos primeiros 
volantes de inércia no Brasil, cuja 
tecnologia permite armazenar, por meio 
da cinética, a energia elétrica fornecida 
a um veículo. O volante, que nada tem 
a ver com a direção do carro, é mais 
conhecido em inglês como flywheel, e 
cumpriria boa parte da função da bateria 
- componente que aumenta muito o 
valor de comercialização dos carros 
elétricos, além de pouco ecológico. O 
equipamento, de alto valor tecnológico 
agregado, já foi utilizado para dar ainda 
mais potência aos carros de Fórmula 1, 
por exemplo.

Para entender o funcionamento do 
flywheel basta pensar em um peão. 
Você enrola a corda, depois a puxa 
bem rápido, soltando o brinquedo para 
girar. Ele roda sozinho a partir da força 
cinética e, em determinado momento, 
cai, por causa do atrito com o ar e com 
a superfície do chão. O flywheel é como 
um volante ou uma roda. Ele recebe 
um primeiro impulso elétrico (como 
sua mão quando puxa a corda do peão) 
e, então, começa a girar armazenando 
energia cinética. Quanto mais alta for 
sua rotação, que pode chegar a 60 mil 
por minuto, e menor atrito houver no seu 
funcionamento, mais tempo irá girar, 
armazenando energia. A partir então 
de um conversor, o carro se alimenta 
dessa energia cinética, utilizando-a na 
aceleração.

A pesquisadora Janaína Gonçalves de 
Oliveira, professora do curso de Engenha-
ria Elétrica, atua junto da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da 
Universidade Federal Fluminense (UFF)  
e da Uppsala University, na Suécia, no 
desenvolvimento do protótipo e das 
estratégias de controle para que ele 
funcione. Financiado pelo conselho de 
pesquisa sueco, o projeto começou em 
2012 e receberá apoio até 2016. No Brasil, 
coordena a pesquisa o professor da UFRJ, 
Richard Magdalena Stephan, e na Suécia, 
o professor de Uppsala, Hans Bernhoff. 
“A cooperação com a Suécia não abre 
apenas novos horizontes de pesquisa, 
como também permite aumentar a 
sinergia entre universidades brasileiras. 
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Além disso, sendo um professor mais 
velho, fico extremamente motivado ao 
trabalhar com jovens dinâmicos, como a 
Janaína. Na verdade, foi ela quem abriu 
as portas da nossa cooperação com a 
Suécia, após a excelente tese de doutora-
do que defendeu em Uppsala”, comenta 
Stephan.
Na UFJF, há três bolsistas de inicia-
ção cientifica e um aluno de mestrado 
envolvidos com o projeto. As demais 
instituições também têm a colaboração 
de estudantes, da graduação ao douto-
rado. “Até agora, o projeto já permitiu 
grande intercâmbio de alunos e professo-
res. Foram no total sete visitas entre as 
universidades brasileiras e a de Uppsala. 
Para o próximo ano, planejamos novas 
visitas, incluindo alunos de graduação da 
UFJF”, conta a professora, que concluiu, 
em 2011, seu doutorado na instituição 
estrangeira.

POR DENTRO DO 
SISTEMA
Cada instituição envolvida aplica sua 
expertise para otimizar o funcionamento 
do flywheel. O desafio é minimizar as 
perdas ao máximo, garantindo sua 
rotação por maior tempo possível, e 
controlar seu desempenho de forma 
inteligente. Isso ocorre por meio 
do desenvolvimento de diferentes 
componentes, os quais incluem: uma 
câmera de vácuo, dentro da qual o 
volante irá girar; um sistema de levitação 
magnética, que elimina o atrito mecânico 
entre as peças; e um sistema de 
controle.
A UFJF cuida da parte da conversão 
elétrica e do controle do equipamento, 
permitindo uma maior inteligência no 
fornecimento e gasto de energia (ou en-
trada e saída), que se dá utilizando uma 
máquina elétrica acoplada ao volante, ou 
seja, um motor-gerador.
A entrada e a saída desta máquina pro-
duzem um sinal elétrico alternado, que 
precisa ser controlado e modificado a fim 
de que o flywheel possa ser conectado às 
mais diversas aplicações. A pesquisadora 
explica que é esse sistema de controle o 
responsável pelo correto acionamento da 

máquina, importante para que ela opere 
com alto rendimento, baixa vibração e 
dentro das condições de velocidades 
adequadas ao seu desenho.
“Pesquisas com a finalidade de projetar 
sistemas de armazenamento eletrome-
cânicos mais eficientes, incluindo mate-
riais capazes de suportar altas velocida-
des, sistemas de levitação magnética e 
diferentes tecnologias de máquinas, vêm 
sendo desenvolvidas. Porém, muito resta 
a ser feito a fim de fornecer soluções 
competitivas”, ressalta Janaína.

APLICAÇÕES
O grupo de pesquisa ainda não definiu 
qual seria a aplicação do flywheel desen-
volvido neste projeto. A proposta inicial, 
segundo Janaína, é de que o protótipo 
seja pensado para um ônibus, cujo trajeto 
e velocidade facilitem a projeção sobre o 
consumo médio de energia necessária. 
O fato de o ônibus não precisar de um 
desempenho robusto, ou seja, não atingir 
altas velocidades, também é um ponto a 
favor, já que o flywheel aumenta o peso 
do veículo. “Pode-se citar, ainda, a dispo-
nibilidade de maior espaço para inserção 
do dispositivo rotativo, o que se torna 
um grande desafio quando pensamos em 
carros de passeio.”
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 “A cooperação com a 
Suécia não abre apenas 
novos horizontes 
de pesquisa, como 
também permite 
aumentar a sinergia 
entre universidades 
brasileiras. Além 
disso, sendo um 
professor mais velho, 
fi co extremamente 
motivado ao trabalhar 
com jovens dinâmicos”
(Richard Magdalena Stephan, 
professor da UFRJ)

Cada uma das instituições envolvidas,  UFJF, UFRJ, UFF  e a sueca Uppsala University, 
desenvolve uma parte do fl ywheel. A UFJF cuida da conversão elétrica e do controle do 
equipamento
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Na Fórmula 1, o uso do flywheel foi des-
cartado pelo perigo na situação de uma 
colisão. Devido a alta rotação, os frag-
mentos de suas peças seriam lançados 
com um força e alcance similar ao de 
uma metralhadora. Outras aplicações do 
dispositivo, porém, também podem ser 
citadas, como em máquinas de constru-
ção e de carga, estações de recarga de 
energia elétrica, balsas, metrôs e trens 
de superfície.
Na verdade, o mecanismo do flywheel é 
conhecido há décadas, mas ganhou aten-
ção especial a partir dos anos 1990 com 
a possibilidade de uso de materiais mais 
leves e de sistemas magnéticos para 
levitação. Carros da Jaguar e da Volvo já 
fizeram uso da tecnologia. 

Em Londres, 500 ônibus com flywheels 
devem chegar às ruas em breve, de acor-
do com artigo publicado na revista cientí-
fica “Energies”. O equipamento permitirá 
que o veículo acelere de zero a 50 km/h 
e recupere energia na frenagem, gerando 
uma economia  de 20% a 25% de diesel, 
o que significa menos 5,3 mil litros de 
combustível por ano, por ônibus.
 

INTEGRAÇÃO COM 
REDES ELÉTRICAS 
INTELIGENTES
Outro possível uso de flywheels está 
nas redes elétricas inteligentes. Com o 
aumento da geração de eletricidade por 
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Janaína Gonçalves de Oliveira e equipe (da esquerda para a direita, Vinícius Monteiro; Pedro Henrique; Yuri Calil; Bernardo Musse; Breno 
Miranda; e Nathan Lima) trabalham no desenvolvimento do protótipo e das estratégias de controle para que ele funcione
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meio de fontes de energia renováveis, 
como fotovoltaica e eólica, localizada 
agora mais próxima das unidades consu-
midoras, sistemas de armazenamento 
podem ser muito úteis na difícil tarefa 
de balancear geração e consumo, uma 
vez que a variação da energia gerada por 
essas fontes não pode ser controlada.
A grande demanda por energia em uma 
residência ocorre geralmente após as 
18h, quando os moradores estão em casa 
e há um maior número de aparelhos liga-
dos, como televisores, ar condicionados 
e chuveiros. Já os picos da produção de 
energia elétrica a partir de placas solares 
acontecem durante o dia. E, por isso, com 
a utilização de um sistema de armaze-
namento seria possível entregar essa 
energia aos consumidores nos horários 
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de maior necessidade, entre 18h e 20h.
O grande gargalo, porém, para a insta-
lação de sistemas de armazenamento 
domésticos, seja um flywheel ou uma 
bateria, é o alto custo, cujo retorno 
financeiro seria longo se não impossível. 
Por isso, boa parte dos consumidores 
opta por um sistema combinado: utiliza 
painéis solares para aquecer a água da 
residência (e isso pode ser feito ao longo 
do dia), e continua usando a energia 
fornecida pelas distribuidoras para outras 
finalidades.
Outro problema, ainda exclusivo de 
países mais desenvolvidos, como a 
Alemanha, é a alta taxa de produção de 
energia pelos próprios consumidores, que 
pode sobrecarregar a rede de distribuição 

e, inclusive, afetar o custo da energia, 
devido a interrupções no fornecimento 
por tais fontes. Ao mesmo tempo em 
que incentiva o uso dos renováveis - as 
fontes eólicas, solares e de biomassa são 
responsáveis por quase 30% da energia 
consumida no país -, o Governo alemão 
precisa subsidiar as usinas de carvão, in-
dispensáveis para garantir o fornecimen-
to contínuo dentro do território, criando 
um paradoxo em relação aos impactos no 
meio ambiente. 
Entre as alternativas para resolver esses 
impasses, além da busca por tornar as 
formas de armazenamento de energia 
mais competitivas do ponto de vista 
técnico e econômico, as pesquisas de Ja-
naína também apostam no controle dos 

conversores, utilizados na integração das 
fontes renováveis com redes elétricas, 
permitindo o gerenciamento inteligen-
te da produção de energia. Do inglês 
smartgrid, a rede elétrica inteligente usa  
tecnologia da informação para trazer 
mais eficiência, confiabilidade e susten-
tabilidade ao sistema elétrico. 
Janaína desenvolve seus estudos por 
meio do Simulador em Tempo Real 
(RTDS), no qual esses sistemas e compo-
nentes são modelados em um ambiente 
computacional que permite interface 
com equipamentos reais de integração. 
Dessa forma, estratégias de controle 
são aplicadas com menor custo e risco 
se comparados a testes inteiramente 
experimentais. A pesquisa, apesar de ter 
ligação com a construção do flywheel, é 
decorrente de projeto com financiamento 
nacional, por meio do CNPq e da Fape-
mig. “O RTDS é um equipamento muito 
importante para pesquisas de diversos 
professores no curso de Engenharia 
Elétrica, sendo a UFJF uma das oito 
universidades nacionais a contar com tal 
tecnologia.”
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“Pesquisas com a fi nalidade de projetar sistemas de 
armazenamento eletromecânicos mais efi cientes, 
incluindo materiais capazes de suportar altas 
velocidades, sistemas de levitação magnética e 
diferentes tecnologias de máquinas, vêm sendo 
desenvolvidas. Porém, muito resta a ser feito a fi m 
de fornecer soluções competitivas”
(Janaína Gonçalves de Oliveira, pesquisadora da UFJF)


