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1. RESUMO

Este  artigo  apresenta  um estudo acadêmico da vibração dos transdutores

piezelétricos  para  a  geração e  o  armazenamento  de  energia  limpa  e  renovável,

utilizando o conceito de Energy Harvesting que nada mais é o processo de retirada

de energia de fontes externas (eólica, solar, vibração, ondas, etc.) convertendo-as

em energia elétrica, uma das formas amplamente estudadas com a utilização de

elementos piezelétricos. O efeito piezelétrico geralmente é observado no dia-a-dia

das  pessoas,  por  exemplo,  nas  membranas  que  vibram  em  um  alarme  ou  um

acendedor  manual  de  chama  de  gás;  o  efeito  piezelétrico  manifesta-se  pelo

aparecimento  de  uma  diferença  de  potencial  entre  faces  opostas  de  um  cristal

quando este é deformado. O campo elétrico gerado chega ser capaz de provocar

uma fagulha. Esses transdutores se destacam de maneira expressiva, em uma série

de aplicações de dispositivos  responsáveis  pela conversão de energia mecânica

para energia elétrica,  através da vibração deste material.  Diversos acoplamentos

eletromecânicos,  com  as  mais  variáveis  configurações  experimentais,  são

desenvolvidos com a perspectiva de produção de maiores níveis de potência de

saída destes sistemas. Valendo ressaltar, que a amplitude da saída elétrica de um

gerador,  chega ao seu valor  máximo, quando este é excitado em freqüência de

ressonância e é reduzida, rapidamente, fora desta faixa.
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2. INTRODUÇÃO

Observa-se, que muito tem se falado sobre a geração de energia limpa, com

o propósito de obter soluções relacionadas a tecnologias e materiais.

Existem diversas classes de materiais adaptativos,  classificados de acordo

com o tipo de transformações energéticas envolvidas, essas classes, normalmente,

chamados de materiais inteligentes, têm crescido de maneira bastante significativa

nos últimos anos, ocupando um espaço importante em diversos projetos de sistemas

mecânicos.

Em  linhas  gerais,  pode-se  dizer  que,  atualmente,  os  principais  materiais

inteligentes são os materiais piezelétricos, as ligas e polímeros com memória de

forma, do inglês, Shape Memory Alloys (SMA) e Shape Memory Polymers (SMPs),

as ligas magnéticas com memória de forma, do inglês,  Magnetic Shape Memory



Alloys (MSMAs),  os  materiais  magnetoestrictivos  e  os  fluídos  eletro-magneto

reológicos [1-4].

Esse efeito físico foi descoberto por Pierre Currie, em 1881, definido como a

propriedade  que  certos  cristais  como  o  quartzo  possuem  de  sofrer  oscilações

mecânicas com freqüência ultra-sônica [3].

Para apresentar efeito piezelétrico, a estrutura do material não deve possuir

centro de simetria. As células cerâmicas de PZT apresentam estrutura cúbica acima

da  temperatura  de  Curie.  Abaixo  da  temperatura  de  Curie,  exibem  simetria

tetragonal e apresentam as propriedades piezelétricas.

2.1. Efeito Piezelétrico Direto e Inverso

O Efeito Piezelétrico Direto ocorre quando é realizado um esforço mecânico

no material, ocasionando uma diferença de potencial (d.d.p), na polarização elétrica

do material.

O Efeito Piezelétrico Inverso é obtido quando um campo elétrico no material

culmina em uma deformação plástica deste cristal.

3. OBJETIVOS

Pretende-se elaborar  um estudo acadêmico de mecanismos de geração e

armazenamento de energia, a partir de vibrações em ambientes, que impulsionem o

desenvolvimento de novos materiais e metodologias, responsáveis pelo avanço e o

crescimento desta tecnologia.

4. METODOLOGIA

Visando o alcance do objetivo descrito, a Metodologia será utilizada sob a

perspectiva das evidências quantitativas e funcionais dos potenciais instalados em

sistemas capazes de gerar energia elétrica por meio da deformação plástica dos

Transdutores Piezelétricos.

Fazendo o uso das pesquisas bibliográficas, que de acordo com [7], “tem por

finalidade,  conhecer  as  diferentes  formas  de  contribuição  científica  que  se

realizaram, sobre determinado assunto ou fenômeno”. 

Dever-se-á interar-se em conceitos de Ciência dos Materiais,  Sistemas de

Controle,  Eletromagnetismo e outras áreas da Física que se fizerem necessárias



para  compreender  e  concluir  à  cerca  do  comportamento  dos  Transdutores

Piezelétricos.

5. DESENVOLVIMENTO

A pesquisa se deu início, partindo da conscientização de como gerar, extrair e

armazenar  energia  através  dos  buzzes  piezelétricos,  ou  seja,  compreender  os

comportamentos apresentados pelos transdutores ao serem submetidos a esforços

mecânicos, por exemplo, através de um atuador pneumático (uma das formas de se

gerar esforço mecânico), estabelecendo formas de controlar o tempo e o impacto

sobre  o  respectivo  material,  inserido  em algumas configurações eletrônicas,  que

evidenciem  através  do  estudo  de  alguns  experimentos  e  análise  de  métodos

quantitativos, um modelo de sistema de controle ideal.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

6.1. Modelo de Sistema de Controle

Baseado  nas  pesquisas  bibliográficas  notou-se  a  necessidade  de  se

desenvolver  um  modelo  de  controle  de  sistema,  que  fizesse  uso  dos  três

componentes,  tradicionalmente,  usados  neste  tipo  de  aplicação  (massa,  mola  e

amortecedor).

Somados a um acoplamento eletromecânico, (que por sua vez encontra-se

em  fase  de  pesquisas),  responsável  por  maiores  níveis  de  armazenamento  de

energia gerada através da vibração.

Conseqüentemente, oferecer um destino específico para esta aplicação, que

pode ser inserido em uma gama muito extensa de projetos, das Engenharias.
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