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1. RESUMO 

 

Este artigo visa esclarecer o estudo sobre materiais inteligentes para geração 

de energia limpa e renovável, baseando-se em energy harvesting, que é o processo 

de retirar energia de fontes renováveis (Sol, ventos, ondas, vibração, etc.). A 

conversão da energia mecânica em energia elétrica, através da vibração é estudada 

com o uso de elementos piezoelétricos. A partir deste estudo, será desenvolvido um 

protótipo gerador de energia elétrica para carregamento da bateria de dispositivos 

eletrônicos equipados com portas USB através de coletores de energia mecânica 

oriunda da caminhada. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Desde o início dos tempos, a humanidade foi evoluindo e se adaptando ao meio 

onde vive, sempre buscando ferramentas para sua sobrevivência. Para isso, foi capaz 

de descobrir como utilizar elementos já existentes na natureza, como o fogo e o vento, 

e os transformar em algo útil para o seu dia-a-dia, descobrindo-se assim a importância 

da energia para o ser humano.  

Dentre o tema de energias renováveis, o conceito de Energy Harvesting 

(colheita de energia) é estudado para encontrar alternativas cada vez mais eficientes, 

estando o mundo também se preparando para uma economia de baixo carbono. Além 

das energias mais usuais e exploradas, como a dos ventos, existem aplicações mais 

inusitadas: estudos comprovam a enorme capacidade do corpo humano em produzir 

energia através dos movimentos e do calor emitido. Por exemplo, um homem de 68 

Kg caminhando a 2 passos por segundo pode produzir cerca de 67 W de potência, ou 

seja, um valor relativamente alto, de acordo com a pesquisa de Starner e Paradiso 

(2004). 

Para aproveitar a energia do corpo humano, os materiais piezoelétricos 

demonstram ser uma boa alternativa, pois, ao serem deformados, são capazes de 

transformar energia mecânica em energia elétrica, sendo esta uma propriedade 

inerente a este material, seja ele artificial ou natural. Também se pode considerar que 

este tipo de conversão energia é mais vantajosa em relação a outros métodos, por 

não requerer nenhuma fonte auxiliar para conversão da energia mecânica em energia 

elétrica, por exemplo, ao contrário dos geradores eletrostáticos. 



3. OBJETIVO 

 

Materiais piezoelétricos (como alguns tipos de cerâmicas) podem converter 

energia elétrica em energia mecânica e vice versa. Através do estudo e delineação de 

experimentos com esses materiais, através da modelagem matemática-mecânica, 

será criado um protótipo de coleta de energia mecânica a partir da tensão gerada pela 

deformação de um material piezelétrico no interior da sola de um calçado. Essa 

energia mecânica será transformada em energia elétrica e poderá ser empregada 

para o armazenamento em uma bateria ou utilizada para o carregamento de um 

dispositivo USB 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a realização da análise de sistemas de recuperação de energia através 

de coletores piezoelétricos, foi estudado e analisado um grande acervo bibliográfico 

de artigos científicos correlacionados aos temas e já publicados dentre os anos 2003 

a 2015.  

Com a pesquisa, foi desenvolvida uma síntese sobre as informações contidas 

nos artigos em questão com as informações que apresentam maior relevância para o 

desenvolvimento de um gerador elétrico à marcha humana. Assim, comparando tais 

informações, foi possível chegar a hipóteses de possíveis melhorias de desempenho 

dos projetos vistos, com a intenção de ser útil para possíveis projetos na área de 

Energy Harvesting. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Atualmente, já existem estudos visando a coleta de energia mecânica em 

calçados para, então, a posterior geração de energia elétrica, conforme ilustrado na 

figura abaixo. 



 

Representação de um tênis com um sistema piezoelétrico unimorfo (adaptado de PARADISO, 

2001) 

 

Conforme o estudo de Starner e Paradiso, considerando o uso de palmilhas 

com sistema piezoelétrico para recuperar parte da energia no processo de caminhar, 

é possível obter várias características favoráveis para geração de energia elétrica. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Após o estudo teórico, conseguimos encontrar o material piezoelétrico 

adequado para o projeto. A partir disso, iniciaremos a fase de testes no mês de 

setembro de 2018 para verificar o quanto de energia o sistema será capaz de gerar. 
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