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RESUMO 
 
 

ESTUDO DA APLICAÇÃO DA BIOMIMÉTICA EM NOVAS TECNOLOGIAS DE CAPTAÇÃO E 
PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR RESUMO A captação, produção e consumo de energia 
está presente em incontáveis processos e fenômenos existentes no Universo, desde 
microscópicas mitocôndrias de organismos unicelulares até estrelas massivas explodindo em 
supernovas. A sociedade humana necessita produzir energia para suprir diversos processos 
industriais, agropecuários e finalidades domésticas. Atualmente, o estado de São Paulo sofre 
com a falta de água nos reservatórios devido a falta de chuvas e o mau planejamento do uso 
dos recursos hídricos, expondo-se como um sistema falho, sobrecarregado por ter de atender 
ambas as demandas energéticas e o abastecimento populacional. Portanto, o investimento em 
fontes de energia alternativas, não-poluidoras e sustentáveis é cada vez mais urgente. A 
energia solar tem se mostrado como uma das melhores opções, entretanto os custos 
envolvidos na instalação de painéis fotovoltaicos e na fabricação dos mesmos a partir de 
materiais inorgânicos inviabiliza a popularização deste tipo de produção de energia renovável. 
Mas o surgimento de uma nova área científica promete revolucionar o setor: a Biomimética. 
Também conhecida como Biomimetismo, é uma nova ciência que estuda estruturas presentes 
na natureza e então emula ou se inspira a partir desses processos e designs para solucionar 
problemas humanos. É a utilização da Natureza como modelo, mentora e limitadora. Após 3,8 
bilhões de anos de constante evolução, a Natureza tem aprendido o que é apropriado, o que 
funciona eficientemente, o que dura mais. O objetivo desse estudo é mostrar as mais recentes 
pesquisas e tecnologias disponíveis para captação e produção de energia solar que utilizam os 
princípios da Biomimética, ou seja, inspirados ou baseados em sistemas e elementos já 
existentes na Natureza, como a fotossíntese de plantas e cianobactérias e o funcionamento de 
substâncias orgânicas fotossensíveis. Os resultados apontam que a produção de energia por 
raios solares é a mais eficiente, tanto que a Natureza a utiliza como matriz energética há 
milhares de anos. Entretanto, a coletamos de forma errônea ao fazer uso de aparelhos caros e 
ultrapassados como as placas fotovoltaicas, que mudaram praticamente em nada desde a 
criação das primeiras células fotovoltaicas nos anos 1950. É extremamente necessário o 
investimento em projetos de energia alternativa que não venham a agredir a natureza, mas que 
se moldem a ela. Conclui-se que é de suma importância o uso racional de recursos energéticos 
e a preservação da Natureza, pois ela não é fornecedora somente de matéria-prima, mas de 
incontáveis soluções criativas, sustentáveis e inovadoras para diversos problemas da 
humanidade, independente da origem do campo de estudo. Palavras-chave: Biomimética; 
Ecoeficiência; Energia Solar. 


