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RESUMO

A piezoeletricidade é uma propriedade que alguns materiais possuem de gerar corrente elétrica sobre

pressão  mecânica  (direta);  ou  o  efeito  inverso,  em que  ocorre  deformação  mecânica  quando  o

material  é  exposto  a  um campo  elétrico.  Esta  propriedade  pode  ser  utilizada  como uma forma

alternativa de energia, apresentando vantagens, pois exige menos esforço para a geração de energia

elétrica,  além  de  ser  uma  fonte  sustentável,  sendo  o  único  obstáculo  o  seu  processo  de

armazenagem. 

INTRODUÇÃO

O efeito piezoelétrico é definido como uma propriedade que certos materiais (em sua maioria

cristais)  possuem  ao  serem  eletricamente  polarizados  por  receber  uma  pressão  mecânica  ou

sofrerem deformações mecânicas ao entrarem em contato com cargas elétricas. Para a polarização

dos  materiais  ferroelétricos,  é  necessário  que  sejam  aquecidos  a  uma  temperatura  abaixo  da

“temperatura de Curie” (FREITAS, 2012), que é o máximo que um material pode ser aquecido antes

de perder suas características de polarização. De acordo com (MINETO, 2013), a piezoeletricidade

pode ser classificada em “efeito direto”, quando uma deformação mecânica aplicada ao material é

convertida em uma carga elétrica, e “efeito inverso”, onde um potencial elétrico aplicado ao material é

convertido em deformação mecânica. 

Uma vez que  se conhece  como o processo  piezoelétrico  funciona,  pode-se medir  a  sua

importância no cenário de geração de energia atual, já que a ciência tem como desafio desenvolver e

inovar as fontes de energia atuais  (renováveis  e  alternativas).  No quesito de vibrações,  (MARIA,

2010)  elaborou  um  simulador  de  modelo  piezoaeroelástico  que  é  submetido  a  perturbações

atmosféricas para gerar potencial elétrico. E em sua pesquisa faz também uma comparação entre

transdutores eletromagnéticos, eletrostáticos e piezoelétricos, sendo que os últimos têm a capacidade

de produzir uma quantidade superior de eletricidade.

Na tese de (MINETO, 2013) é explicado que os materiais piezoelétricos geram energia com

maior desempenho quando são excitados em sua frequência natural (linear),  e caso a frequência

vibracional seja distinta desta, a potência elétrica é reduzida. Assim é desenvolvido um modelo que

discute como introduzir dispositivos piezoelétricos que funcionem de maneira não linear (neste caso

acoplando massas magnéticas ao sistema utilizado) para que este possa operar com outros tipos de

frequências.

PEREIRA (2010) fala sobre as cerâmicas piezoelétricas, que são corpos maciços constituídos

de cristais piezoelétricos microscópicos. O autor destaca as cerâmicas de PZT, que possuem cristais

de simetria tetragonal, romboédrica ou cúbica simples; e explica como esta característica faz com que

o centro de simetria das cargas positivas não coincida com o de cargas negativas (que dá origem a

um dipolo elétrico), o que possibilita os efeitos piezoelétricos direto e inverso.

CAMARA (2013) desenvolveu um modelo de piezoestrutura com vigas cobertas por placas de

PZT, procurando obter multifrequência, estudando a influência de aspectos geométricos da estrutura



através de simulações.  A energia obtida nos testes foi armazenada em um supercapacitor que é

utilizado para alimentar um sensor e um microcomputador.

Todos os modelos criados e testes realizados buscam encontrar novas formas de utilização e

armazenamento para essa fonte de energia alternativa provinda dos materiais piezoelétricos. SOOD

(2003) aponta que quando comparada a outros recursos energéticos disponíveis, percebe-se que a

captação de energia por vibração possui maior potencial. Continua a comparação apontando que esta

fonte  de  energia  é  importante  principalmente  para  aparelhos  de  pequeno  porte,  como  circuitos

integrados  ou  sensores,  que  consequentemente  poderão  ter  suas  vidas  úteis  extremamente

prolongadas.

Portanto,  a  importância  do  desenvolvimento  das  técnicas  para  gerar  energia  através  da

piezoeletricidade  está  ligada  aos  conceitos  ambientais  de sustentabilidade,  além de proporcionar

novos recursos para substituir muitas das fontes de energia que podem vir a ser tornar escassas, e

estimular novas tecnologias, principalmente móveis, sem o uso obrigatório de baterias.

OBJETIVOS

Estabelecer a importância do efeito piezoelétrico na concepção dos recursos alternativos de

energia  e  sustentabilidade,  e  do  desenvolvimento  de  novas  tecnologias  utilizando  materiais

piezoelétricos.

METODOLOGIA

Será feita a reprodução de um modelo pré-testado com parceria por um grupo de pesquisa de

outra instituição. Para tal, deverá ser construída em uma marcenaria uma “caixa” de madeirite (Figura

1), onde serão acoplados os transdutores piezoelétricos ligados em série ou paralelo, com cabos

flexíveis  e solda,  dispostos em fileiras para acender lâmpadas de LED (ou no caso capacitores,

quando  forem  os  testes  de  armazenamento)  ao  final  de  cada  “caminho”.  Sob  essa  plataforma

contendo os transdutores, será colocada uma placa de acrílico (ou silicone), com pequenas elevações

nos  locais  em  que  estarão  em  contato  com  os  transdutores,  para  que  quando  haja  o  esforço

mecânico, ele seja distribuído igualmente por todo a área do dispositivo. 

     Figura 1 – Estruturas do modelo proposto.



                   Fonte: próprio autor

DESENVOLVIMENTO

Após a reprodução do modelo estabelecido, serão realizados testes com o objetivo de gerar

energia  aplicando  uma  força  à  placa  de  acrílico  fazendo  com  que  esta  pressione  todos  os

transdutores piezoelétricos ligados entre si. Desta forma, será verificado se ocorrerá o acionamento

dos LED’s e o tempo em que permanecerão ativados. Será desenvolvido um circuito com o objetivo

de armazenar a energia gerada. Esta energia será armazenada em capacitores e serão efetuados

testes com o objetivo de verificar qual a configuração de circuito que proporcionará o maior tempo de

ativação dos LEDs.

RESULTADOS PRELIMINARES

Não é possível citar resultados neste momento, pois o modelo ainda está em construção,

porém, assim que este for concebido será possível coletar os dados necessários e verificar a melhor

configuração para a conexão dos LEDs e o circuito de armazenamento que proporcionará maior

tempo na ativação dos LEDs. 
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