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RESUMO 
 
 

A ideia principal do nosso trabalho é utilizar um sistema de segurança em caso de paradas de 
emergência ou desligamento de energia (sendo essa forçada ou por causas naturais) de um 
elevador. A princípio, a ideia se aplica em elevadores de transporte de pessoas e, futuramente, 
ser possível utilizar esse sistema de segurança para todos os outros tipos de elevadores e suas 
ramificações. Esse sistema de segurança consiste, nada mais que, em um capacitor/indutor, 
um veio secundário aplicado diretamente no sistema e um gerador elétrico acoplado a máquina 
de tração, situada na casa de máquinas de um elevador. O objetivo dos estudos do trabalho é 
criar uma força de sustentação e originar assim um movimento rotacional do veio principal, 
onde através desse veio aplicado a máquina de tração, transformar energia mecânica em 
energia elétrica. Esperando assim resultados positivos em um sistema de transporte em casos 
de paradas não programadas, transportando as pessoas, para um próximo andar, sempre para 
baixo, de maneira segura e prática. A ideia é fazer um paralelo entre o funcionamento de um 
sistema eólico aplicando-o ao sistema de segurança de um elevador. Esse sistema não vai 
gerar energia elétrica para o elevador, a ideia é apenas fundamentada em um sistema eólico, 
onde será utilizado um veio secundário aplicado ao eixo da polia de tração do elevador. Esse 
veio transmitirá energia para um gerador elétrico, que transformará energia mecânica em 
energia elétrica, sendo essa energia armazenada em capacitor/indutor (bateria). O trabalho é 
apenas para fazer com que funções básicas do elevador possam ser acionadas somente para 
que a cabine possa parar no próximo andar (sempre para baixo) para descarregar os 
passageiros de uma maneira segura. Não pretende-se criar um sistema de armazenamento de 
energia que seja capaz de alimentar todas as funções do painel elétrico do elevador, somente 
as funções mais básicas, como alimentar o motor que gera energia para que a porta se abra. 
Os estudos foram baseados com base em um modelo específico de elevador. Variações de 
valores podem ocorrer utilizando outros modelos de elevadores de transporte de pessoas. O 
trabalho visa uma melhoria para os passageiros no meio de transporte que hoje é considerado 
o mais seguro do mundo. Foi implementado apenas um sistema auxiliar para essa geração de 
energia, e a ideia é trabalhar utilizando, principalmente, as forças que já atuam nos elevadores, 
como a força da gravidade e a força de contrapeso do elevador, entre outras.  


