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Construção de um dispositivo para produção de energia elétrica por efeito piezelétrico. 
 
 Samuel M. Silva*, Francisco J. Arnold. 
 
Resumo 
O presente trabalho estuda a de energia mecânica em energia elétrica por meio do impacto de uma bola de borracha 
com um transdutor piezelétrico. Foram realizados experimentos de impacto por queda livre e por lançamento em plano 
inclinado. Os lançamentos ocorreram em diferentes alturas. Em todos os experimentos foram testadas cargas resistivas 
ligadas ao transdutor que permitiram determinar a potência transferida no impacto. Os resultados evidenciam que a 
tensão elétrica convertida aumenta com a altura de lançamento e a resistência de carga utilizada. Por meio de balanço 
energético é possível determinar a relação da energia potencial do lançamento com a de conversão piezelétrica.  
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Introdução 
Cerâmicas piezelétricas são utilizadas para converter 

energia mecânica em energia elétrica [1]. Estes 
dispositivos têm papel significativo no desenvolvimento de 
fontes sustentáveis de aproveitamento e conversão de 
energia [2]. Neste trabalho foi construído e testado um 
dispositivo para realização de experimentos em que 
possa ser avaliado o balanço de energias no impacto de 
uma bola de borracha com um transdutor piezelétrico. As 
colisões foram realizadas em queda livre [3] e em 
rolamento em um plano inclinado. Os resultados obtidos 
poderão ser utilizados em projetos ligados ao estudo de 
colisões com finalidades didáticas e na geração de 
energia elétrica em rodovias e afins. 

 
Resultados e Discussão 

   O elemento piezelétrico utilizado é o cabeçote comercial 
de um transdutor ultrassônico usado em equipamentos de 
fisioterapia com ressonância em 3 MHz. A bola de 
borracha tem diâmetro de 5,6 cm, massa de 133,9 g e 
densidade de 1456,2 kg/m³. Cada um dos resistores (R1 
= 100 kΩ, R2 = 220 kΩ, R3 = 1 MΩ) foi conectado em 
paralelo com o transdutor. Para cada altura e cada resistor 
foram realizados 12 lançamentos. As tensões elétricas 
foram medidas usando-se um osciloscópio (Agilent –  
DSO9254A). A Figura 1 ilustra exemplos de curvas de 
tensão (v) em função do tempo (t) para lançamentos na 
altura 179 mm. 

 
 
Figura 1. Tensão em função do tempo para lançamento 
em queda livre a 179 mm de altura. 
 
A potência média foi determinada por meio de p(t) = v(t)2/R.  
As energias de conversão geradas são calculadas 

numericamente por 𝐸 = ∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡. 

A Tabela I mostra os valores médios dos resultados da 
potência média e da energia convertida para as alturas h1 
= 49mm, h2 = 114mm e h3 = 179mm para cada resistor 
utilizado. 
 
Tabela I. Potências e energias médias dos impactos em 
lançamentos em queda livre. 

 p(µW) E(µJ) 
 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

h1 1220 1763 857 0.51 0.36 0.13 
h2 2700 2545 1650 0.68 0.42 0.17 
h3 4520 4080 2514 0.83 0.49 0.21 

  
A Tabela II mostra dos resultados da potência e da 
energia convertida para os rolamentos em rampa 
percorrendo uma distância de 44 cm nas inclinações de 
α1 = 13º, α 2 = 23º e α3 = 29º para cada resistor utilizado. 
 
Tabela II. Potências e energias médias dos impactos por 
rolamentos em um plano inclinado. 

 p(µW) E(µJ) 
 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

α1 315 356 175 0.28 0.22 0.06 
α2 685 416 252 0.43 0.19 0.07 
α3 1230 1190 589 0.48 0.33 0.11 

 
Conclusões 

Em ambos experimentos as potências e energias 
convertidas são mais elevadas quando se empregam 
resistores mais elevados como carga e quando a energia 
cinética do impacto é maior. Verifica-se também que a 
forma de onda da tensão elétrica gerada se modifica devido 
ao uso de resistores de carga, estabelecendo condições 
diferenciadas de amortecimento. 
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