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RESUMO:  
Entende-se por piezoeletricidade a capacidade de certos materiais de, ao serem 

deformados ou receberem um “impacto”, transformarem a energia adquirida em 

eletricidade. Baseando-se nisso, o projeto visa desenvolver um sistema anexável a 

telhados capaz de aproveitar o impacto das gotas de chuva para a geração de energia 

elétrica. Para isso, prevê-se o uso de transdutores piezoelétricos - dispositivos 

capazes de realizar a transformação de energia citada anteriormente. Por meio da 

pesquisa aqui descrita, busca-se, inclusive, não só garantir que o custo de produção 

seja baixo como também que o sistema seja, integralmente, resistente a fenômenos 

naturais, como ventanias e tempestades. Em relação à construção do sistema inicial 

- o protótipo -, este conta, ainda, com um “simulador de chuva”, usado para quantificar 

a geração de eletricidade. A montagem dispõe de materiais como, além dos já 

citados, uma mangueira; folhas de acetato, que contribuem com a impermeabilização; 

uma hidropistola; uma placa de MDF; e um multímetro, usado para as medições. Já 

se sabe que a geração de energia aqui proposta é possível e já foi evidenciada a 

transformação de energia aproveitada pelo projeto, por meio de testes preliminares 

envolvendo um transdutor e um multímetro, restando apenas finalizar a já iniciada 

construção do sistema e analisar os resultados, a fim de melhor averiguar a eficiência 

de sua aplicação.  
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (s.d.) - entidade pública federal - 

“energia é a capacidade de executar um trabalho, e ‘Trabalho’ significa deslocar, 

rodar, transformar”. Ainda de acordo com a companhia, a energia elétrica - ou 

eletricidade - é o movimento dos elétrons, o qual leva “energia de um local para outro”. 

Baseando-se no “Balanço Energético Nacional” de 2018 - ano base 2017 - 

(Empresa de Pesquisa Energética, 2018), a oferta interna de energia (OIE), se divide 

em 57,1% de “não renováveis” e 42,9% de “renováveis”, e a principal fonte que o país 

usa é o “petróleo e derivados”, os quais, juntos, consistem em 36,4%. A “produção 

industrial e transporte de carga / passageiros”, ainda, representam 66% da energia 

consumida no Brasil. 

O efeito da piezoeletricidade é relacionado à capacidade de certos materiais 

de transformarem energia elétrica em mecânica. O inverso, porém, também é 

aplicável. Dessa forma, é possível aplicar uma força a um determinado objeto e ter, 

como resultado, a conversão da energia, que pode ser aplicada em diversos 

contextos, como iluminação. 

 Partindo do princípio de que as gotas de chuva causam um impacto ao 

colidirem com uma superfície, são capazes de gerar eletricidade, se os devidos 

dispositivos forem instalados. Tais objetos podem ser os chamados “transdutores”, 

que têm a capacidade de converter diferentes tipos de energia. No caso, alguns são 

feitos especificamente para se aproveitar do efeito previamente citado.  

 Alguns materiais têm, contudo, a capacidade de realizar essa transformação, 

como é o caso do PVDF (fluoreto de polivinilideno) e do titanato zirconato de chumbo, 

ou PZT (JAIN et al., 2016). Consequentemente, as formas de gerar eletricidade a 

partir desse efeito são diversas. Isso permite que diferentes estruturas geradoras de 

energia sejam feitas. 

No contexto atual, em que enfrentamos uma crise climática, torna-se cada vez 

mais importante buscarmos um desenvolvimento sustentável. Assim, nesse sentido, 

o uso e aplicação da piezoeletricidade para a geração de eletricidade vai de encontro 

com o sétimo item dos “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, da Organização 

das Nações Unidas (ONU), o qual diz respeito a “Energia acessível e limpa” 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, s.d.). 



 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Piezoeletricidade 

A piezoeletricidade, cujo nome “piezo” é originado do grego, em que a palavra 

original significa “pressão”, constitui a transformação de uma força mecânica em 

energia elétrica, se baseando na diferença de potencial causada pela deformação do 

objeto com tal característica (SOUSA; CLEMENTE; MELLO, 2018). Ainda, já se tem 

um conhecimento acerca dos diferentes materiais capazes de realizar essa 

conversão, como o titanato-zirconato de chumbo, ou PZT, o titanato de chumbo, o 

zirconato de chumbo, e o titanato de bário (PERLINGEIRO; PIMENTA; SILVA, 2016).  

O estudo de Souza, Clemente e Mello (2018), por exemplo, demonstrou que a 

simples pressão manual em um transdutor já é capaz de gerar eletricidade suficiente 

para acender um LED (diodo emissor de luz). Ainda, verificou-se que, quando o 

material retornou à sua forma/estrutura original, uma corrente oposta foi gerada, 

fazendo com que o LED não fosse acendido. 

 

2.1.1. Limitações do uso dos transdutores 

Deve-se considerar, também, que, uma vez que os transdutores são, 

geralmente, compostos por uma cerâmica, não se pode aplicar forças 

excessivamente altas neles, a fim de evitar danificá-los (SOUSA; CLEMENTE; 

MELLO, 2018). Isso limita sua aplicação a situações em que ou é possível protegê-

los do impacto total ou a força neles aplicada é moderada, tendo em vista que, caso 

contrário, podem ser danificados, inviabilizando que sejam eficientemente usados. 

 

2.1.2. Efeitos da piezoeletricidade 

Outro ponto que deve ser abordado é a existência não só do efeito direto como 

de seu contrário. No caso, o primeiro ocorre quando, devido a uma tensão mecânica, 

o material fica com uma polarização elétrica, enquanto o segundo é resultado do 

fornecimento de uma diferença de potencial, o que causa a deformação do material, 

sendo, assim, claramente o inverso do outro (PERLINGEIRO; PIMENTA; SILVA, 

2016). 

 



 

2.1.3. Uso atual da piezoeletricidade e como se compara a outras fontes 

Já há situações em que essa capacidade dos materiais é usada para a geração 

de eletricidade, como no interior de pneus (MAKKI; POP-ILIEV, 2011), por meio do 

uso de materiais como PVDF (fluoreto de polivinilideno). No caso, vale destacar que 

a quantidade de energia elétrica gerada não é tão alta quanto a de outras fontes de 

energia. 

Contudo, há também benefícios na aplicação desse método de geração de 

eletricidade, se comparado a outros métodos. No contexto brasileiro, um exemplo 

claro disso é a destruição de ecossistemas causada pela construção de usinas 

hidrelétricas, causando uma “alteração do regime hídrico e ciclo ecológico do bioma 

amazônico, prejudicando a fauna e flora ainda não inteiramente conhecida ou 

estudada” (COMEGNA, 2016). 

 

2.2. Pluviometria e sua relação com a aplicabilidade do sistema 

Uma vez que o sistema depende do impacto das gotas de chuva para que 

funcione adequadamente, torna-se imprescindível que haja uma considerável 

frequência de chuvas na região de seu uso. Nesse sentido, a região Norte do Brasil, 

com base em dados do Serviço Geológico do Brasil (s.d.), tem um potencial elevado. 

No caso, em algumas regiões, a precipitação média anual foi, entre os anos de  1977 

e 2006, entre 3000 e 4300 milímetros, indicando uma periodicidade significante de 

chuvas. Assim, trata-se de locais em que o potencial de uso da piezoeletricidade 

como forma de conversão de energia é notável. 

 

3. PROBLEMATIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Há, atualmente, uma mobilização internacional visando um desenvolvimento 

mais sustentável e menos desperdício. Ainda usamos, contudo, eletricidade de fontes 

não renováveis e outras que, embora limpas, requerem a problemática perda de parte 

da fauna e da flora. Nesse contexto, então, formas alternativas de geração de energia 

elétrica se tornam extremamente relevantes, como é o caso do método proposto pelo 

projeto, o qual exige que haja taxas de precipitação consideráveis. Segundo o Serviço 

Geológico do Brasil (s.d.), portanto, a precipitação média anual de partes da região 



 

Norte, de 1977 a 2006, ficou entre 3000 e 4300 milímetros. Esse cenário, assim, se 

mostra propício para a utilização da piezoeletricidade enquanto forma de gerar 

energia elétrica. 

Com base nisso, então, chegou-se aos dois principais questionamentos que 

embasaram o projeto: se, no que diz respeito à geração de eletricidade, a 

piezoeletricidade configura um método eficaz de produção, e se corrente gerada por 

um sistema baseado nessa propriedade de certos materiais seria suficiente para ser 

utilizada por indivíduos. 

 

 

4. OBJETIVO 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, estabeleceu-se alguns objetivos, 

dentre os quais está o objetivo geral: 

● Construir um sistema anexável a telhados capaz de aproveitar o efeito 

piezoelétrico resultante das gotas de chuva para gerar eletricidade.  

Específicos: 

 

Ainda, a fim de melhor estruturar as metas do projeto, foram determinados os 

seguintes objetivos específicos: 

● Avaliar o potencial de geração de energia do sistema se instalado em uma área 

igual a 1 m²; 

● Desenvolver um método eficaz de instalação, observando sua resistência a 

fenômenos naturais, como ventanias e granizo; 

● Determinar uma forma de transformar a corrente contínua do sistema em uma 

alternada. 

 

5. METODOLOGIA 

Foram estabelecidos, para a montagem do protótipo inicial, os seguintes 

materiais: transdutores piezoelétricos, um multímetro, uma placa de MDF, cabos, fios 

“garra jacaré”, uma mangueira, folhas de acetato, uma hidropistola e adaptadores de 

mangueira.  

 



 

                               

Imagem 1: Transdutor piezoelétrico.                Imagem 2: Protótipo (sem os cabos). 

Fonte: autor.                                                    Fonte: autor. 

 

As folhas de acetato têm a função de melhor impermeabilizar o sistema, a fim 

de tentar evitar danos causados pela água, enquanto a mangueira, juntamente com 

a hidropistola, é usada para simular a chuva. 

Para realizar a montagem do sistema, os passos que devem ser adotados são 

os seguintes: inicialmente, é feita a soldagem dos fios nos transdutores (um no 

material central e outro na borda). Em seguida, estes são fixados na placa de MDF, 

enquanto os cabos, além de serem conectados ao multímetro, são organizados de 

forma que seja estabelecida uma associação em paralelo dos transdutores, a fim de 

maximizar a corrente gerada. Após isso, as folhas de acetato são posicionadas e 

fixadas. Por fim, com os anexos da mangueira instalados, os testes são realizados. 

Dessa forma, é possível quantificar a geração da eletricidade, sendo as principais 

grandezas analisadas a tensão (diferença de potencial) e a corrente. 

 

6. RESULTADOS 

Até o momento da escrita deste relatório, os testes não foram finalizados. 

Entretanto, já foi evidenciada a transformação de energia mecânica em elétrica, por 

meio do uso de um multímetro, conforme as imagens 3 e 4. No caso, a fim de evitar 

qualquer variação na medição devido ao contato com materiais condutores 

potencialmente eletrizados, foi usado um martelo de borracha para atingir o 

equipamento, visível, também, na imagem 4. 

 



 

 

Imagem 3: Transdutor conectado ao multímetro. 

Fonte: autor. 

 

Imagem 4: Transdutor e multímetro após impacto. 

Fonte: autor. 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na pesquisa já realizada e nos testes iniciais, conclui-se que é 

possível gerar energia elétrica da forma aqui proposta, mas que esta apenas será útil 

para aplicações mais simples, como equipamentos de iluminação de baixa potência. 

Ainda, pôde-se estabelecer que o sistema aqui apresentado melhor funcionaria se 

usado juntamente com outras fontes de eletricidade, como painéis fotovoltaicos. 

Ainda, reconhece-se a necessidade de que pesquisas na área de geração de 

energia renovável sejam feitas, como a aqui descrita, uma vez que vão de encontro 

com as metas da ONU e garantem um melhor desenvolvimento da população global. 
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