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RESUMO 
 
 

A água é um importante recurso natural para a vida no planeta e diversos são os métodos de 
geração de energia sustentável. Porém, poucos são os estudos referentes à geração de 
energia elétrica proveniente das chuvas. É sabido que o fenômeno da evapotranspiração das 
florestas na Amazônia é um dos principais responsáveis pelas formações de chuvas que se 
movimentam e atravessam o País, abastecendo as regiões sul e sudeste. O presente trabalho 
consiste no estudo para transformar energia mecânica em elétrica utilizando como princípio o 
impacto das gotículas de chuva sobre uma superfície piezoelétrica. Realizou-se a 
caracterização dos tipos de chuvas e levantamento pluviométrico de duas regiões do estado de 
São Paulo tendo em vista a viabilidade de aplicação. As hipóteses definidas para o 
procedimento experimental basearam-se em estudos de caso de forma comparativa e testes de 
eficiência com um dos materiais encontrados no comércio que é a pastilha piezocerâmica. Para 
realização dos testes, foram montados dois circuitos: o primeiro realizou-se um teste onde a 
pastilha piezoelétrica foi colocada diretamente sob um gotejamento de água de forma a simular 
uma chuva fraca e mediu-se com um multímetro a tensão e a corrente gerados para análise da 
melhor forma de captação da energia com este tipo de material em particular; e o segundo 
teste, utilizou-se um circuito amplificador, verificando-se a possibilidade de reter por algum 
tempo a energia gerada por pulsos intermitentes sobre a pastilha piezocerêmica, visto que a 
maioria dos estudos de caso obteve como resultado um consumo instantâneo da energia. Os 
resultados obtidos permitiram concluir que é possível armazenar a energia gerada por um 
piezoelétrico e através do teste com amplificador, foi possível ligar um equipamento de baixo 
consumo. Uma gota de até 4mm de diâmetro gera em média 0,0058V de tensão, com uma 
corrente de 1*10^-6A se aplicada diretamente sobre uma única cerâmica piezoelétrica. Entre 
duas regiões estudadas, Taubaté e Campos do Jordão, a última se qualificou como a melhor 
região para esta aplicação, com um índice pluviométrico de 1808 mm no ano de 2013, mais 
que o dobro do índice de Taubaté no mesmo período, podendo gerar com as cerâmicas 
piezoelétricas em torno de 0,0127W de potência por metro quadrado. Apesar dos resultados 
analisados,foi observado que este não é um material eficiente para o tipo de aplicação em 
questão, sendo necessária a canalização da água da chuva para se obter um melhor 
aproveitamento, pois a pastilha piezoelétrica encontrada no mercado não é tão deformável 
quanto uma tira de polivinilideno, por exemplo. Atualmente o armazenamento deste tipo de 
energia proveniente de pulsos intermitentes se dá apenas através de supercapacitores. 
Portanto, concluiu-se que a escolha do material piezoelétrico e a intensidade do esforço 
aplicado sobre o piezo define a eficiência energética deste estudo. Espera-se que esta 
pesquisa incentive novos estudiosos no campo da sustentabilidade para o desenvolvimento de 
fontes energéticas provenientes da piezoeletricidade. 


