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(57) Resumo: RESUMO 1 ~ Patente de lnvenq?
o ARRANJO E METODO PARA GERACAO
DE ENERGIA ELETRICA POR MEIO DE
ENGUIAS DISPOSTAS EM AQUARIO. De
acordo com a presente invengao, os poraqués
(1), ao nadarem atraves de um aquario formado
por um corredor circular (5), sao submetidos,
aleatoriamente, a uma simulaqao de ameagza
(20) ou a proximidade de uma presa (19),
fazendo 0 peixe emitir um campo elétrico (2, 3).
Um condutor positivo ( 13) liga-se a placas
metalicas (10) que compoem um suporte (8)
para comida (19) ou para 0 predador (20),
instalada a meia altura de uma porta (7) que se
fecha £1 sua frente, interrompendo seu nado e
oferecendo 0 estimulo; altemativamente, a
descarga é escoada ao mesmo condutor (13)
por meio de uma coleira (22) posta na base de
sua cabega, em substituieao aos suportes
metalicos (10) das ponas (7). Um diodo (12)
integra cada cabo positivo (23) dc cada enguia
para evitar possiveis correntes reversas. A
cauda do animal ?ca proxima a uma superficie
metalica da parede do aquario (27) ligada ao
condutor negativo (14) externo ao aquario. A
corrente resultante e escoada através do
circuito composto pela enguia (1), condutor posi
(...)
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''ARRANJO E MÉTODO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO 
DE ENGUIAS DISPOSTAS EM AQUÁRIO" 

A presente invenção refere-se a um arranjo e método para 

geração de energia elétrica por meio de enguias dispostas em aquário, a partir do campo 

elétrico produzido pelo corpo do animal. Os poraquês, ao nadarem em um aquário 

especialmente projetado, são submetidos a estímulos que deflagram seus instintos de 

5 ataque ou defesa. A simulação de ameaça ou a proximidade de uma presa faz com que o 

peixe apresente tensão elétrica ao longo de seu corpo. Nesta invenção, nos momentos 

em que os poraquês são expostos a tais estímulos, tanto um cabo condutor junto de sua 

cabeça como apenas condutores ao redor do aquário podem ser utilizados para capturar 

a energia produzida. Esta energia produzida pelo poraquê é muito superior em termos de 

1 O magnitude a outras fontes de energia limpa e possui um custo muito inferior em termos 

de material. 

Na atualidade, algumas das formas mais comuns de geração de 

energia elétrica limpa advêm da energia eólica e solar. No caso da energia eólica, um 

gerador de corrente contínua vale-se da energia mecânica fornecida ao seu eixo através 

15 do movimento das turbinas com a incidência do vento. Quanto à energia solar, painéis 

fotovoltaicos utilizam a energia luminosa para desprender elétrons da estrutura atômica 

do painel, lançando-os na banda de condução, o que, combinado a campos elétricos pré

constituídos na fase de tàbricação do material, permite a geração de corrente contínua. 

Ambas soluções de energia limpa dependem de condições meteorológicas e, além disso, 

20 a eficiência destas ainda é baixa se comparadas com outras soluções como hidrelétrica e 

térmica. 

Dentre as fontes de energia química que podem de algum modo 

originar tensão contínua, além da bateria, há a contida nas partículas dos 

hidrocarbonetos que, ao entrarem em combustão, transformam a octanagem antes 

25 presente em suas moléculas em energia mecânica, a qual pode ser convertida em energia 

elétrica, no caso de um gerador. Porém, trata-se de uma forma indireta de fonte de 

eletricidade, havendo necessidade de um certo número de conversões: química -

térmica - mecânica - elétrica. Em geral, a geração de energia elétrica através da 

combustão se enquadra em energia não-limpa, indo de encontro às tendências atuais de 

30 diminuição de fontes de poluição e degradação do meio ambiente 
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A contribuição energética da tàuna caracteriza-se, na maioria das 

vezes, como fonte de energia primária, sendo um exemplo a tração animal para meio de 

transporte em atividades rurais. Do ponto de vista das técnicas, na geração de 

eletricidade. a fonte animal é praticamente restrita ao aproveitamento dos resíduos 

5 sólidos, líquidos ou gasosos do aparelho digestivo, ricos em material orgânico 

inflamável. A biomassa animal compõe importante fatia na geração limpa a partir de 

tais resíduos. 

Uma das deficiências do estado da técnica é que, no caso da 

energia de origem animal, praticamente não há geração de energia contínua. A 

1 O exploração da fauna para geração direta de energia elétrica é, de forma geraL 

praticamente inexistente. 

Outra impossibilidade, no estado da arte, consiste em se prover 

corrente contínua a partir da fauna sem a geração de gases causadores do efeito estufa. 

A tração animal não é diretamente utilizada como fonte de energia para geradores. E, 

15 por mais que a queima da biomassa não altere, a priori, o balanço geral dos gases estufà 

na atmosfera, emissões de resíduos químicos da combustão ocorrem. Até mesmo na 

gaseilicação por plasma, gases tóxicos, mais prejudiciais para o homem que os do efeito 

estufa, são emitidos para a atmosfera, os quais, ainda que em pequena quantidade, são 

capazes de oferecer danos à saúde da coletividade se emitidos em escala suficiente. 

20 Nenhum dos pedidos de patente, dentre os disponíveis no banco 

de dados do site do INPI com a palavra "enguia" ou "poraquê", oferece soluções em se 

tratando de gerar eletricidade a partir do campo elétrico gerado por animais da fauna 

aquática, como o faz a presente invenção. 

Para fins de compreensão do princípio inventiva e das diversas 

25 descrições deste trabalho, "enguia elétrica", "enguia" e "poraquê" são tidos como 

sinônimos, bem como, às vezes, o termo "peixe" definirá enguia elétrica. 

De acordo com a presente invenção, cria-se a possibilidade de 

prover a geração de corrente contínua através do aproveitamento das descargas emitidas 

30 pelas enguias elétricas e poraquês, envolvendo um arranjo baseado em um aquário que 

serve para extração da energia e de habitat para os peixes. 

De acordo com o objetivo desta invenção, uma conexão elétrica é 

realizada próximo da altura do final do tronco do poraquê, correspondendo ao início de 

sua cabeça, que é o polo positivo do peixe. Esta conexão conduzirá a corrente elétrica 
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emitida pelo animal quando este receber um estímulo para autodefesa ou para ataque, 

situações em que a enguia estabelece uma diferença de potencial ao longo de seu 

organismo. Considera-se que os estímulos, para deflagrar a postura de ataque da enguia, 

sejam a proximidade com peixes vivos, dos quais a enguia se alimenta, ou de 

5 predadores, como o jacaré, que deverá deflagrar a reação de autodefesa da enguia. Uma 

vez que o poraquê emite tal tensão, esta será aproveitada como fonte de energia elétrica. 

De acordo com uma primeira concretização da presente invenção, 

sendo a presa ou simulacro de predador postos perto de um anteparo metálico, que é 

ligado a um condutor que vai para o exterior do aquário, cria-se um caminho de 

1 O impedância menor do que aquela oferecida pela água. Tal caminho externo pode, 

alternativamente, ser provido por uma coleira posta na cabeça da enguia, como se verá 

na figura 12. Este condutor externo liga-se a uma bateria ou carga, em seu polo positivo. 

O polo negativo desta carga ou bateria liga-se às regiões da superfície interna do aquário 

que ficarão próximas à cauda da enguia, no momento em que ela é deparada com o 

15 estímulo; estas paredes são também feitas de metal condutor. Sendo a cauda enguia o 

polo negativo da geração, tem-se, assim, um circuito fechado cujo gerador é a enguia e a 

carga fica na parte externa ao aquário. 

De acordo com uma segunda concretização da presente invenção, 

e num dos modelos adotados, a exposição do poraquê a um estímulo de ataque ou 

20 defesa está associada à interrupção da navegação do peixe. Uma porta é fechada à frente 

do poraquê, forçando-o a parar; ao mesmo tempo, o estímulo de ataque ou defesa é 

apresentado, estímulo este que fará com que o peixe estabeleça a desejada tensão ao 

longo de seu corpo. 

De acordo com uma terceira concretização da presente invenção e 

25 com um modelo alternativo de aquário, a exposição do poraquê a um estímulo de ataque 

ou defesa pode se dar sem a interrupção da navegação do peixe. Uma coleira é instalada 

na cabeça da enguia, acompanhando-a em sua trajetória durante todo o tempo de nado. 

Ao deparar-se com uma agarra com formato de cabeça de jacaré, ou então com peixes 

vivos, que podem ser mortos por ação de sua descarga elétrica e, assim servir de 

30 alimento, o poraquê emite a corrente elétrica que será captada pela coleira e que, por 

construção, retornará à sua cauda após percorrer uma carga externa à agua. 

De acordo com uma quarta concretização da presente invenção, 

um diodo é colocado em cada cabo que sai da cabeça de cada peixe de modo a 

impossibilitar que a corrente gerada por outros poraquês possa fluir por um deles. 
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De acordo com uma quinta concretização da presente invenção. a 

corrente gerada pelas enguias é direcionada para urna carga externa que pode, por 

exemplo. ser uma bateria que é carregada pela energia fornecida pelas enguias do 

aquário. constituindo um modo pelo qual a eletricidade será aproveitada. 

A invenção passará a ser descrita a seguir com referência a suas 

concretizações típicas e também com referência aos desenhos apensos, nos quais: 

A figura 1 ilustra um poraquê ou enguia elétrica, o peixe que será 

a fonte da energia a ser explorada nesta patente de invenção; 

1 O A figura 2 ilustra o modelo geral de polarização do poraquê ou 

enguia; 

A figura 3 mostra a vista superior do aquário no qual os poraquês 

serão colocados para nadar; 

A figura 4 ilustra a mesma piscina, ou aquário, em sua vista 

15 lateral; 

A figura 5 mostra o modelo de um arranjo de baterias que é 

análogo ao sistema proposto para as enguias, no qual cada bateria representa uma 

enguia elétrica; 

A figura 6-a ilustra o aquário na vista superior, agora com a porta 

20 corrediça fechada; 

A figura 6-b ilustra a estrutura, em perspectiva, da porta corrediça 

que irá portar o estímulo ao peixe, seja ele um alimento vivo ou um simulacro de 

predador; 

A figura 7 mostra como ocorre a ligação ao polo negativo da 

25 carga externa ao aquário; 

A figura 8 esclarece como ocorre o estímulo de ataque a que a 

enguia pode ser exposta; 

A figura 9 esclarece como ocorre o estímulo de defesa a que a 

enguia pode ser exposta; 

30 A figura 1 O ilustra o caminho fechado total que a corrente gerada 

percorre no circuito completo, considerando-se uma enguia no momento de ataque ou 

defesa; 

A figura 11 ilustra um possível arranjo de aquário com mais de 

uma enguia; 
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A figura 12-a mostra um aquário em um sistema alternativo. no 

qual cada enguia tem uma coleira atada à região da cabeça permanentemente: 

A figura 12-b mostra, em detalhe, a barra condutora central 

giratória mencionada na figura 12-a: 

A figura 12-c mostra que, nesta versão do aquário, ambas as 

laterais dos corredores de nado são, em toda sua extensão, dotadas de placas metálicas; 

A figura 13 ilustra os possíveis estímulos que são dados às 

enguias nessa situação. 

1 O A figura 1 ilustra um poraquê ou enguia elétrica, o peixe que será 

a fonte da energia a ser explorada nesta patente de invenção. Trata-se de um peixe cujo 

tronco, que corresponde a cerca de 4/5 da extensão total de seu corpo, é composto 

internamente por placas de geração de potencial elétrico dispostas em série; 

A figura 2 ilustra o modelo geral de polarização do poraquê ou 

15 enguia, ou seja, a disposição da tensão elétrica gerada por este peixe quando de sua 

exposição ao estímulo adequado. O polo positivo de geração, para fins de compreensão 

deste trabalho, é tido como sendo a base da cabeça, próximo ao final do tronco. O polo 

negativo é entendido como a região do final da cauda; 

A figura 3 mostra a vista superior do aquário no qual os poraquês 

20 serão colocados para nadar. Nota-se que o aquário principal consiste basicamente em 

um corredor circular. Cavidades laterais, radialmente dispostas em relação ao círculo do 

aquário, são criadas para abrigar portas corrediças que possam ser abertas e fechadas, 

permitindo ou interrompendo o deslocamento dos peixes. A largura do corredor é 

projetada para não permitir que os peixes alterem sua rota de deslocamento em 180°, ou 

25 seja, não possibilitando que os peixes retornem, em atendimento à possibilidade de que 

mais de uma enguia esteja nadando no mesmo aquário; 

A figura 4 ilustra a mesma piscina, ou aquário, em sua vista 

lateral. Verifica-se que há variações da profundidade que os peixes sentirão ao longo do 

deslocamento: as partes mais rasas correspondem a superfícies metálicas que serão 

30 ligadas externamente ao polo negativo da carga externa ao aquário, e devem ficar, por 

construção, e sabendo-se o tamanho do poraquê, próximas à cauda deste quando uma 

porta fechar à sua frente. Estas superfícies metálicas das partes mais rasas do aquário 

são neste trabalho denominadas "anodos de cauda". Para cada porta do corredor do 

aquário deve existir um anodo de cauda correspondente, a pouco menos de um poraquê 
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de distância. O número de portas corrediças não pode ser menor que o número de 

poraquês. Todo o aquário é aberto na parte de cima, possibilitando às enguias vir à 

superfície tomar ar a qualquer momento: 

A figura 5 mostra o modelo de um arranjo de baterias que é 

5 análogo ao sistema proposto para as enguias, sendo que cada bateria representa uma 

enguia elétrica. Este esquema refere-se à hipótese de várias enguias tàzerem parte do 

mesmo aquário. Os polos positivos das baterias são conectados entre si e a um ponto de 

saída, caracterizando um arranjo em paralelo. Os polos negativos das baterias são 

conectados também a um ponto comum, correspondente ao polo negativo do conjunto. 

1 O Entre cada bateria e os conectares, deve haver um diodo que permita a passagem da 

corrente em apenas um sentido, pois caso uma bateria perca sua tensão repentinamente, 

o que corresponde ao fato de o peixe deixar de gerar corrente por alguns momentos, 

uma corrente reversa não fluirá por ele; 

A figura 6-a ilustra o aquário na vista superior, agora com a porta 

15 corrediça fechada, momento em que o poraquê será parado em seu percurso. Sua cauda 

deverá estar sobre o anodo de cauda correspondente à porta em questão. A finalidade 

desta figura é ilustrar que as distâncias entre cada porta e seu anodo de cauda devem 

respeitar as dimensões de cada enguia elétrica; 

A figura 6-b ilustra a estrutura, em perspectiva, da porta corrediça 

20 que irá portar o estímulo ao peixe, seja ele um alimento vivo ou um simulacro de 

predador. Cada porta deverá ter apenas um grau de liberdade de deslocamento, 

correspondente ao arrasto na direção radial, considerando-se o raio do círculo que 

delineia o formato do aquário em sua vista superior. Na parte de cima de cada porta e à 

meia altura, um anteparo metálico constitui um apoio tanto para que o poraquê apoie 

25 sua cabeça durante o ataque ou defesa quanto para sustentar a presa ou o predador 

colocados à mostra. Há, nessa altura da porta, um anteparo metálico, denominado 

'·catodo de frente", que são placas de metal para conduzir a corrente elétrica, emitida 

pela enguia para matar sua presa. O cabo positivo externo é então ligado ao catodo de 

frente. Deve haver um diodo neste cabo para garantir que o fluxo da corrente se dê em 

30 apenas um sentido, saindo do polo positivo da enguia, conforme justificado na figura 5; 

A figura 7 mostra como ocorre a ligação ao polo negativo da 

carga externa ao aquário. Cada um dos anodos de cauda é conectado, por cabos, a um 

único condutor, que ligar-se-á ao polo negativo da bateria ou carga externa. De igual 
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forma. as partes metálicas dos catodos de frente são ligados (linha pontilhada) ao polo 

positivo da bateria. sendo que cada um desses cabos tem um diodo; 

A figura 8 esclarece como ocorre o estímulo de ataque a que a 

enguia pode ser exposta: fechada a porta à sua frente. o poraquê verá um peixe vivo ou 

5 qualquer outro alimento que ele não possa engolir diretamente sobre o anteparo 

metálico da porta que acabou de ser fechada. Vendo o alimento a ser conquistado, a 

enguia emite a tensão que visa a matar a presa para em seguida a engolir. Ao emitir a 

corrente, esta passa pela presa mas acaba indo para o catodo de frente, que está ligado 

ao exterior por um condutor, conforme figura 6. O peixe, que está vivo, deve ser fixado 

1 O por meio de uma corda ou haste não condutora, ao alcance da enguia e sobre o catodo 

de frente; 

A figura 9 esclarece como ocorre o estímulo de defesa a que a 

enguia pode ser exposta: fechada a porta à sua frente, o poraquê verá uma cabeça de 

jacaré com a boca semiaberta. Ao contrário do peixe vivo, a cabeça de jacaré não é real, 

15 visando apenas a simular o predador. Percebendo que um jacaré pode atacá-la, a enguia 

emite a descarga para paralisar o predador, sendo que, assim como no caso do peixe

presa, a corrente será majoritariamente coletada pelo anteparo metálico e, 

consequentemente, canalizada para o polo positivo da carga externa ao aquário. 

Alternativamente, uma cabeça de outro animal predador pode ser instalada na porta. O 

20 mesmo suporte ou haste usado para o peixe pode ser empregado para sustentar a cabeça 

do jacaré; 

A figura 1 O ilustra o caminho fechado total que a corrente gerada 

percorre no circuito completo, considerando-se uma enguia no momento de ataque ou 

defesa. Ressalta-se que, neste momento, o anodo de cauda deve estar bem próximo à 

25 parte da trás do poraquê, sendo por isso mais elevado que o restante da superfície do 

fundo da piscina; 

A figura 11 ilustra um possível arranjo de aquário com mais de 

uma enguia. Pode-se aproveitar esse esquema para aquários que contenham peixes de 

quaisquer dimensões, podendo-se coordenar vários poraquês no mesmo aquário, sendo, 

30 neste exemplo, 6 (seis) peixes; 

A figura 12-a mostra um aquário em um sistema alternativo, no 

qual cada enguia tem uma coleira atada à região da cabeça permanentemente. A 

finalidade é que sejam coletadas tanto as correntes esporádicas que as enguias emitem 

quanto aquelas mais intensas, correspondentes aos momentos de ataque ou fuga. Todas 
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coleiras são ligadas por cabos a uma barra condutora central giratória, localizada no 

centro do aquário, na parte vazada deste, que é mencionada na figura 3; 

A figura 12-b mostra, em detalhe, a barra condutora central 

giratória mencionada na figura 12-a: uma barra de cobre roliça, instalada no centro de 

5 um suporte isolante tubular e oco, este podendo ser, por exemplo, um tubo de PVC. A 

barra condutora central giratória deve ter apenas um grau de liberdade de deslocamento, 

no sentido de rotação em tomo de seu eixo, ou seja, deve poder girar para acompanhar o 

deslocamento dos poraquês, cujas coleiras estão diretamente ligadas ao topo dessa barra 

roliça por cabos. Na parte inferior desta barra, e em contato com ela, uma escova coleta 

10 a corrente gerada pelos polos positivos dos poraquês (cabeça) e a conduzem para o polo 

positivo da carga externa. Há um diodo no trajeto de cada cabo à barra condutora central 

giratória para evitar fluxo de corrente em sentido inverso, sobre qualquer um dos peixes; 

A figura 12-c mostra que, nesta versão do aquário, ambas as 

laterais dos corredores de nado são, em toda sua extensão, dotadas de placas metálicas 

15 que visam a ligar-se com o polo negativo da geração, ou seja, a cauda do peixe, em 

qualquer que seja a posição do poraquê. O polo negativo da carga externa é, por sua 

vez, ligado às placas metálicas que acompanham as laterais dos corredores de nado. 

Nesta concepção de aquário, desaparecem tanto o catodo de ponta como o anodo de 

cauda, que tem seus papéis cumpridos, respectivamente, pela coleira com condutor 

20 positivo e pelas superfícies metálicas das laterais do canal pelo qual nadam os peixes; 

A figura 13 ilustra os possíveis estímulos que são dados às 

enguias nessa situação: uma agarra ou cabeça de jacaré é lançada sobre a enguia, ou 

peixes vivos são colocados à sua frente, a qualquer momento. Alguns dos peixes a 

serem lançados como alimento podem já ser mortos, para que sejam de pronto consumo 

25 das enguias, constituindo um reforço positivo para sua emissão de corrente elétrica. 

Desejando matar o peixe ou o predador, o poraquê emite a descarga que, contudo, é 

canalizada para o cabo que se liga à barra de cobre central. Desta barra, a corrente passa 

pela escova coletora em sua base, que é ligada por cabos ao polo positivo da carga 

externa; do polo negativo desta, um cabo vem para ligar-se às barras de metal que 

30 compõem as laterais dos corredores de nado, fechando o circuito com a cauda do peixe 

por meio de uma pequena porção de água que há entre essas barras e a cauda da enguia. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. '·ARRANJO E MÉTODO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA POR MEIO DE ENGUIAS DISPOSTAS EM AQUÁRIO", a partir do 

campo elétrico produzido pelo corpo do animal. Os poraquês, ao nadarem, são 

submetidos a estímulos que deflagram seus instintos de ataque ou defesa, externando 

5 um campo elétrico cuja corrente resultante é escoada através de um circuito externo 

para aproveitamento de tal energia, CARACTERIZADO PELO FATO DE: 

10 

empregar enguias elétricas ou poraquês (1 ), como fonte de energia 

elétrica através de exposição destes peixes a estímulos aleatórios (19, 20), os quais 

deflagram as reações de ataque ou defesa; 

o aquário (4) no qual as enguias nadam consistir em um canal de nado (5) 

fechado e circular, com abertura para o ar em toda sua extensão, tendo portas corrediças 

(7) internas ao canal de nado, abrigadas, elas e suas bandejas (8), em cavidades laterais 

do aquário ( 6), tendo tais portas apenas um grau de liberdade de deslocamento ( 18) no 

sentido radial, considerando-se o círculo que delineia o formato do aquário; estas portas 

15 são colocadas em determinados pontos do percurso de nado de modo que, quando 

fechadas, interrompam o deslocamento das enguias, sendo pelo menos da mesma altura 

que o nível da água (30) do aquário; 

as portas corrediças (7) conterem um suporte horizontal à meia altura (8), 

onde as presas (19) ou predadores (20) do peixe são colocados, sustentados por uma 

20 haste ou corda não-condutora (21), sendo que tanto este suporte (8) quanto a parte da 

porta corrediça acima dele são revestidas com material metálico ( 1 O) que se ligará com 

o cabo positivo externo (13 ), e este ao polo positivo (16) da bateria externa (15); 

este arranjo de aquário prever que toda vez que uma enguia (1) for 

parada, por causa do fechamento de uma porta corrediça (7) à sua frente, a cauda do 

25 peixe (3) estará, por construção, sobre uma placa metálica interna (9) ao aquário, em um 

ponto onde a profundidade deste é subitamente diminuída, ou seja, em um ponto mais 

raso, porém ainda abaixo do nível de água (30), correspondendo tal placa metálica ao 

anodo de cauda (9), cuja finalidade é possibilitar o fechamento do circuito entre o cabo 

negativo externo (14), que vem do polo negativo da bateria (17) ou carga externa, e a 

30 cauda do peixe (3), através de uma pequena extensão de água (28); 

escoar a corrente gerada pela diferença de potencial ( 11) gerada ao longo 

do corpo da enguia (1) pelo circuito montado para coletar esta corrente, que é composto 
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da cabeça da enguia (2), tido como seu polo positivo de geração; porção de água (29) 

até o suporte metálico ou bandeja (8): anteparo metálico condutor (8) colocado junto da 

presa ( 19) ou predador (20); topo da porta corrediça (7), ao qual a bandeja (8) é 

solidária e contínua; cabo condutor positivo externo (13) que conduz esta corrente ao 

5 polo posítivo (16) de uma carga ou bateria externa (15) ao aquário; polo positivo da 

bateria ou carga ( 16); elementos internos desta bateria ou carga; polo negativo da 

bateria ou carga (17); condutor (14) que liga o polo negativo da bateria ou carga à 

superfkie metálica (27) existente nas paredes do aquário (4), podendo ser o anodo de 

cauda (9) ou as barras condutoras laterais (27); água do aquário; cauda do peixe (3), tido 

1 O como polo negativo da geração; cabeça da enguia (2), fechando o circuito; 

permitir o estabelecimento de um circuito fechado alternativo, o qual 

envolve o emprego de uma coleira condutora (22) em cada poraquê e a conexão de cada 

coleira a um condutor enguia-barra central (23), esta ligando-se a uma barra central 

giratória (24) de formato cilíndrico, cujo único grau de liberdade de deslocamento 

15 mecânico é a de em torno de seu próprio eixo; esta barra central é então abrigada e 

sustentada pelo suporte da barra central giratória (25), sendo que na parte de baixo da 

barra há uma escova (26) permanentemente em contato elétrico com a barra (24), 

possibilitando que a tensão gerada no poraquê se comunique com o polo positivo da 

bateria (16) ou carga externa através do cabo positivo externo ( 13 ); o circuito a partir 

20 daí é fechado como no modelo anterior, com a diferença de que os anodos de cauda são 

agora substituídos pelas barras condutoras laterais (27), que são superfícies metálicas 

condutoras integrantes das paredes do corredor de nado, que viabilizam o contato 

elétrico com a cauda dos peixes (3) através de uma pequena extensão de água (28), em 

qualquer que seja a posição das enguias ao longo do aquário; 

25 empregar diodos (12) em cada cabo positivo externo (13 ), no caso do 

emprego de portas corrediças (7), ou em cada condutor enguia-barra central (23), no 

caso da utilização de coleiras (22) nas enguias, de modo a não permitir o f1uxo de 

corrente reversa por cada enguia quando as demais emitirem corrente, ou mesmo como 

forma de evitar a descarga da carga ou bateria externa (15) ao longo do corpo dos 

30 poraquês; 

utilizar peixes vivos e mortos que sejam presas naturais dos poraquês 

como estímulo de ataque (19), bem como partes do corpo de predadores naturais (20) 

como estímulo de defesa, todos em momentos aleatórios, de forma a def1agrar a geração 

de diferença de potencial ( 11) ao longo da extensão de seu corpo; 
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mesclar peixes vivos ou mortos ( 19) na alimentação do poraquê, de modo 

que este se alimente diretamente dos mortos e continue caçando os vivos, constituindo 

um estímulo misto e duradouro à emissão de tensão ao longo de seu corpo; 

ser um método de produção de corrente contínua diretamente a partir de 

5 propriedades de um animal aquático, sem apresentar, como subprodutos, a geração de 

calor, a utilização de combustão de quaisquer materiais ou a emissão de gases de efeito 

estufa, e por dispensar o emprego de eixos rotativos na geração de energia. 
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RESUMO 

Patente de Invenção "ARRANJO E MÉTODO PARA GERAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE ENGUIAS DISPOSTAS EM AQUÁRIO". 

De acordo com a presente invenção, os poraquês ( 1 ), ao nadarem através de 

5 um aquário formado por um corredor circular (5), são submetidos, aleatoriamente, a 

uma simulação de ameaça (20) ou à proximidade de uma presa (19), fazendo o peixe 

emitir um campo elétrico (2, 3). Um condutor positivo (13) liga-se a placas metálicas 

(I O) que compõem um suporte (8) para comida (19) ou para o predador (20), instalada à 

meia altura de uma porta (7) que se fecha à sua frente, interrompendo seu nado e 

I O oferecendo o estímulo; alternativamente, a descarga é escoada ao mesmo condutor (13) 

por meio de uma coleira (22) posta na base de sua cabeça, em substituição aos suportes 

metálicos (1 O) das portas (7). Um diodo (12) integra cada cabo positivo (23) de cada 

enguia para evitar possíveis correntes reversas. A cauda do animal fica próxima a uma 

superfície metálica da parede do aquário (27) ligada ao condutor negativo (14) externo 

15 ao aquário. A corrente resultante é escoada através do circuito composto pela enguia 

(1 ), condutor positivo (13 ), polo positivo da carga externa (16), carga externa (15), polo 

negativo externo (17), cabo condutor oriundo do polo negativo (14), barras metálicas 

laterais do aquário (27), água e cauda da enguia (3). 
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