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Resumo 

O presente trabalho visa demonstrar a viabilidade técnica da utilização do efeito 

triboelétrico para transformar energia mecânica em eletricidade, considerando a 

aplicação de carregamento de uma bateria íon-lítio sem nenhuma conexão com a rede 

elétrica. É mostrado que a energia mecânica dos movimentos físicos do usuário de um 

dispositivo triboelétrico protótipo é transformada em tensão elétrica. A 

triboeletricidade consiste em produzir-se uma diferença de potencial elétrico a partir do 

atrito entre dois materiais distintos, uma vez que a fricção de um com o outro pode 

causar um desequilíbrio eletrostático momentâneo na configuração das cargas elétricas 

de cada um. 

Este texto aborda a explanação da triboeletricidade como fenômeno físico, a 

descrição dos tipos de processos de eletrização, a exposição de conceitos básicos sobre 

polímeros e baterias, a explicação do princípio de funcionamento de baterias íon-litio e 

de transdutores triboelétricos, assim como retrata a construção de um protótipo desse 

tipo de transdutor. Além disso, são apresentados medições e testes experimentais do 

protótipo construído, e os resultados relativos ao processo de carregamento de uma 

bateria a partir do uso desse  dispositivo.      
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Abstract 

The present work aims to demonstrate the technical feasibility of using the 

triboelectric effect to transform mechanical energy into electricity, considering the 

application of charging a lithium-ion battery through the usage of a triboelectric 

transductor prototype., This device can convert the mechanical energy of its user's 

physical movements into electrical energy with no connection to the electric grid. The 

triboelectricity consists in producing an electric potential difference from the friction 

between two distinct materials due to the fact the contact of one with the other one  can 

cause a momentary electrostatic imbalance on the configuration of their electrical 

charges. 

This text deals with the definition of the triboelectricity as a physical 

phenomenon, the description of electrization processes types, the exposition of the basic 

concepts of polymers and lithium-ion batteries, the explanation of triboelectric 

transducers operating principles and the construction of a transducer prototype. In 

addition, measurements and experimental tests of the built prototype are presented  as 

well as results related to the charging process of a battery from the use of that device. 
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Capítulo 1 

Introdução 

A mudança da matriz energética global constitui um dos maiores desafios da 

humanidade no século XXI. A partir disso, a aplicação da triboeletricidade para sistemas 

renováveis de geração de energia, em pequena ou grande escala, se mostra como uma  

alternativa promissora para o desenvolvimento de novas tecnologias capazes de 

fornecer energia elétrica sustentavelmente. 

1.1. Relevância do tema em investigação 

Produzir energia elétrica de formas eficientes, baratas, limpas e renováveis está 

se tornando uma necessidade cada vez mais evidente no início deste século XXI [1]. Nas 

últimas décadas do século XX, a mudança do estilo de vida humano e o aumento do 

consumo de equipamentos eletrônicos em escala global exerceram um impacto 

considerável no cenário da geração de energia elétrica mundial, transformando, com 

isso, as perspectivas para o setor energético radicalmente. A procura crescente por 

eletricidade, a incerteza do abastecimento energético em muitos países e o receio do 

aquecimento global voltaram as atenções da sociedade internacional para a urgência de 

selar-se o compromisso de aumento da utilização de fontes de energia verdes, com a 

finalidade de substituir os combustíveis fósseis [1]. 

A partir disso, a aplicação da triboeletricidade para sistemas energéticos 

renováveis se mostra como uma potencial alternativa para o desenvolvimento de novas 

técnicas e dispositivos capazes de fornecer energia elétrica de forma sustentável e 

autônoma. Várias pesquisas sobre esse tema têm sido realizadas em maior número na 

última década, principalmente, na Ásia e nos Estados Unidos. Em um exemplo dessas 

pesquisas, o pesquisador Zhong Lin Wang e sua equipe do Instituto de Tecnologia da 

Geórgia, Estados Unidos, construíram um dispositivo gerador de triboeletricidade com 

um rendimento satisfatório (Figura 2.2) [2]. Eles revestiram uma superfície de polímero 
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com uma fina camada de ouro, com poucos átomos de espessura. Em seguida, 

adicionaram nanopartículas também de ouro por cima do filme. Acima dessa superfície, 

foram inseridas pequenas molas, medindo cerca de um milímetro cada uma.  

Finalmente, foi colocada uma segunda placa de polímero semelhante à primeira sobre as 

molas [2]. Ao se pressionar as duas superfícies de polímero com a camada de ouro entre 

elas, o atrito entre as partículas provoca o efeito triboelétrico e, consequentemente, 

causa a separação de cargas elétricas na estrutura desse dispositivo. Em seguida, quando 

a ação das molas causa o afastamento dessas camadas, as cargas permanecem separadas 

e podem ser conduzidas através de eletrodos para realizar um trabalho útil, como por 

exemplo, recarregar uma bateria. A partir disso, resta agora estudar e desenvolver 

meios de se aumentar a capacidade de geração triboelétrica desse dispositivo [2]. A 

seguir, a Figura 1 ilustra brevemente o funcionamento do transdutor descrito 

anteriormente, composto por uma camada de ouro situada entre duas de polímeros:   

 

 

Figura 1: Funcionamento simplificado de um transdutor triboelétrico. A variação da distância entre as 

camadas de materiais diferentes gera uma diferença de potencial elétrico entre elas após o contato das 

mesmas. Os materiais componentes deste dispositivo foram escolhidos previamente para possibilitar esse 

efeito [28].    

 

Este trabalho aborda a construção de um protótipo cujo princípio de 

funcionamento é semelhante ao do dispositivo desenvolvido pelo pesquisador Zhong Lin 

Wang e sua equipe, porém, a partir do uso de materiais de baixo custo. Esse protótipo foi 

utilizado para recarregar uma bateria de íon-lítio. 

 

1.2. Objetivos  

 

O objetivo principal deste trabalho consiste no estudo da teoria do efeito 

triboelétrico para a sua aplicação na confecção de um transdutor protótipo de baixo 
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custo, capaz de converter energia mecânica em energia elétrica através do atrito entre 

duas superfícies de materiais distintos. Em seguida, pretende-se estudar a viabilidade da 

geração de energia elétrica desse dispositivo em uma aplicação de carregamento de uma 

bateria recarregável, utilizando apenas a energia de movimento do usuário para realizar 

tal finalidade.  

Para atingir tais metas, a metodologia deste trabalho engloba as seguintes etapas:  

 

1. Estudar o princípio físico do efeito triboelétrico; 

2. Pesquisar os materiais triboelétricos existentes para potencial uso dos 

mesmos; 

3. Estudar o funcionamento de baterias do tipo íon-litio; 

4. Confeccionar um transdutor triboelétrico a partir da utilização de materiais de 

baixo custo; 

5. Projetar um circuito condicionador do sinal de saída do transdutor que seja 

capaz de entregar a energia elétrica gerada à bateria; 

6. Testar o dispositivo construído e corrigir possíveis erros; 

7. Analisar o rendimento, a viabilidade e o custo financeiro total da construção do 

dispositivo; 

 

1.3. Organização de todo o texto do trabalho 

 

Este trabalho está organizado em sete capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório. No capítulo 2, são apresentados o princípio físico e o conceito de efeito 

triboelétrico. O capítulo 3 aborda conceitos básicos sobre o processo de eletrização de 

materiais e informações relacionadas às características gerais, constituição, obtenção e 

aplicações de polímeros. No capítulo 4, são apresentadas informações sobre baterias 

com foco nas características das baterias do tipo íon-lítio. O capítulo 5 apresenta 

informações sobre o principio de funcionamento de transdutores triboelétricos e seus 

materiais constituintes. No capítulo 6, é exibido o protótipo de transdutor triboelétrico 

confeccionado, assim como os resultados dos testes experimentais realizados com ele. O 

capítulo 7 apresentada as conclusões deste trabalho. 
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Capítulo 2 

Princípio Físico do Efeito Triboelétrico 

Este capítulo aborda informações relacionadas à descrição do fenômeno físico do 

efeito triboelétrico, ao contexto tecnológico das aplicações de dispositivos triboelétricos, 

e ao funcionamento de um exemplo real de transdutor triboelétrico.   

2.1. Contexto tecnológico 

O meio ambiente em que a sociedade humana vive engloba grandes quantidades 

de energia mecânica que não é aproveitada em diversos tipos de situações, tais como a 

queda de gotas de chuva, passos humanos, fluxo de ar, entre outras. A partir disso, o 

estudo e o desenvolvimento de formas de se aproveitar essa energia mecânica no 

cenário científico global atual está dividido em três categorias principais: aplicações 

eletrostáticas, piezoelétricas e eletromagnéticas [2].  

A construção de dispositivos baseados no efeito triboelétrico se enquadra na 

categoria de aplicações eletrostáticas, as quais estão sendo focalizadas na captação de 

energia em pequena escala para alimentar nanosistemas, sensores, sistemas de 

monitoramento ambiental, equipamentos médicos, dispositivos eletrônicos pessoais e 

tecnologia militar [2]. O sucesso e o avanço de dispositivos dessa categoria pode 

ocasionar uma ampliação dos tipos de aplicações dos mesmos para a captação de 

energia em grande escala, como por exemplo, na criação de sistemas  de geração de 

energia eólica e maremotriz baseados em dispositivos triboelétricos. Tal potencial 

tecnológico deve ter sua viabilidade de implementação avaliada a partir da sua 

escalabilidade, do custo dos materiais envolvidos no processo de fabricação dos 

dispositivos e do impacto ambiental inerente às suas aplicações[2]. 
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2.2. Efeito triboelétrico 

Fenômenos eletrostáticos desafiam filósofos e cientistas desde que Tales de 

Mileto, por volta de 600 a.C, esfregou um pedaço de âmbar com lã e constatou que a 

resina petrificada atraía pedacinhos de palha. Esse fenômeno, na verdade, era uma 

consequência do efeito triboelétrico.  

Esse efeito consiste na geração de tensão elétrica através do contato ou atrito 

entre diferentes materiais, o qual pode causar um desequilíbrio eletrostático 

momentâneo na configuração de suas cargas elétricas. Esse fenômeno depende da 

composição química dos materiais envolvidos e da variação do potencial elétrico 

existente na região de contato entre eles [3]. No caso do contato entre dois materiais de 

constituições diferentes, sendo que um deles já esteja eletricamente carregado, o atrito 

entre eles gera uma diferença entre as suas respectivas polaridades de superfície. Ao se 

separarem, um momento de dipolo é estabelecido, originando uma corrente elétrica que 

circula através de uma carga externa, como mostra a Figura 2.1 a seguir: 

 

 

Figura 2.1: Esquema de um transdutor triboelétrico que transforma a energia mecânica proveniente da 

aplicação de uma força F sobre a superfície de um material condutor em energia elétrica (Adaptado de [3]). 

Legenda: 1 - Contato inicial e polarização triboelétrica; 2 - Separação de cagas e fluxo de corrente no sentido 

de cima para baixo; 3 - Novo contato e fluxo de corrente no sentido de baixo para cima (sentido inverso); 4 - 

Nova separação de cargas e fechamento do ciclo do fluxo de corrente no circuito.    
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A Figura 2.1 ilustra o funcionamento de um transdutor que atua como uma 

"bomba de carga", no qual a conversão de energia se deve ao acoplamento entre os 

efeitos triboelétrico e eletrostático. Nesse dispositivo, a corrente flui em dois sentidos 

opostos entre os eletrodos de acordo com a etapa de compressão, o que revela um 

comportamento de corrente alternada gerada por esse transdutor [3]. A Figura 2.2, a 

seguir, mostra a composição da estrutura interna de um dispositivo transdutor 

triboelétrico de contato vertical:   

 

 

Figura 2.2: Representação da estrutura interna de um transdutor triboelétrico de contato vertical (Adaptado 

de [2]). Legenda: (a) - Esquema da composição da estrutura interna do dispositivo (PMMA - 

polimetilmetacrilato, PDMS - dimetilpolisiloxano); (b) - Foto do transdutor real fabricado; (c) - Imagem obtida 

através do uso de um microscópio eletrônico de varredura (SEM - Scanning Electron Microscope) que mostra 

nanopartículas revestidas em uma superfície de ouro; (d) - Fluxo do processo de fabricação do dispositivo. 
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Na sua forma mais simples, um gerador triboelétrico de contato usa três camadas  

de materiais, sendo as duas mais externas compostas por um mesmo material condutor 

e uma interna composta por um material dielétrico.  A camada dielétrica, previamente 

eletrizada, é a provedora de elétrons, enquanto as camadas condutoras são as 

receptoras. Quando duas camadas distintas estão em contato, os elétrons fluem de um 

material para o outro. Já quando estão separadas, ambas permanecem eletrizadas. Se 

uma resistência é, então, ligada aos dois eletrodos, cada um pertencente a uma das 

camadas condutoras, uma corrente elétrica surge para equalizar as cargas originadas do 

contato entre as camadas dielétrica e condutora [2]. 

A formação induzida de nanoestruturas em superfícies triboelétricas é, muitas 

vezes, utilizada para aumentar a área de contato eficaz na região de interface entre os 

materiais que venham a ser atritados [3]. Essa técnica parte do crescimento orientado 

em laboratório de retículos cristalinos de compostos sólidos. Uma maior área de contato 

na região de interface intensifica o processo de eletrização dos materiais envolvidos, o 

que gera um aumento do número final de cargas elétricas. Consequentemente, a 

corrente final que flui pela resistência externa também é maior [3]. Além disso, nesse 

caso, a pressão aplicada sobre o transdutor pode afetar significativamente o 

desempenho do mesmo, devido ao comportamento de deformação de região de interface 

com a presença de nanoestruturas. Já no caso de transdutores que não possuam 

nanoestruturas na sua região de interface, a pressão aplicada sobre o dispositivo não é 

considerada como uma variável importante, uma vez que a variação dela não altera, 

significativamente, a quantidade de cargas elétricas oriundas do processo de eletrização 

triboelétrica [2]. Essa diferença no funcionamento do transdutor devido à presença ou 

ausência de nanoestruturas na região de interface está ilustrada na Figura 2.3 a seguir: 
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Figura 2.3: Esquema ilustrando a diferença entre o caso no qual a região de interface do transdutor é plana, 

ou seja, não possui nanoestruturas, e o caso no qual essa região as possui. A força aplicada sobre o dispositivo 

influencia o valor da corrente de saída apenas no caso da presença de nanoestruturas nessa região (Adaptado 

de [3]). 

2.3. Conclusão 

O efeito triboelétrico pode ser aplicado como fenômeno base para o 

desenvolvimento de transdutores de energia. A constituição e a disposição dos materiais 

internos de um dispositivo desse tipo são condições que interferem significativamente 

na operação e na eficiência do mesmo. Dependendo dessas condições, uma alteração do 

módulo da força aplicada sobre o transdutor pode causar uma variação do valor da 

corrente de saída do seu circuito, o que  indica que esse dispositivo pode ser adaptado 

de acordo com a natureza  de uma determinada aplicação. 
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Capítulo 3 

Materiais Triboelétricos 

Este capítulo aborda conceitos básicos sobre o processo de eletrização de 

materiais e informações relacionadas às características gerais, constituição, obtenção e 

aplicações de polímeros. Esses, apesar de serem isolantes em sua maioria, podem ser 

condicionados para se comportar como condutores através de atrito ou dopagem. 

3.1. Processos de eletrização  

 

Eletrizar um corpo significa torná-lo portador de carga elétrica em excesso, seja 

ela positiva ou negativa. Isto é, significa quebrar o equilíbrio eletrostático inicial desse 

corpo e fazer com que a carga elétrica total dele seja diferente de zero. Existem 

basicamente três processos de eletrização conhecidos: por atrito, por contato 

(condução) e por indução. A eletrização por atrito ocorre, basicamente, a partir de dois 

materiais considerados isolantes. O primeiro material, quando friccionado junto ao 

outro, libera elétrons e se torna carregado positivamente. O segundo, por sua vez, recebe 

os elétrons liberados pelo primeiro, ficando carregado negativamente conforme indica a 

Figura 3.1. Nesse processo, os átomos mais superficiais de um material exercem força 

elétrica sobre os átomos mais superficiais do outro, o que causa um rearranjo de cargas 

elétricas entre eles [4]. 

 

 

Figura 3.1: Processo de eletrização por atrito (PVC se refere ao policloreto de polivinila). Inicialmente, os 

corpos estão neutros. Em seguida, eles são friccionados. Por último, ambos estão carregados com cargas 

iguais em módulo, porém de sinais contrários [4]. 

http://www.infoescola.com/eletrostatica/serie-triboeletrica/
http://www.infoescola.com/fisica/atrito/
http://www.infoescola.com/eletrostatica/serie-triboeletrica/
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O efeito de eletrização por atrito depende da natureza de cada material envolvido 

no processo. Por exemplo: ao atritar-se um certo corpo A com um outro corpo B,  pode-

se deixar A carregado negativamente e B carregado positivamente, enquanto que, ao 

atritar-se A com um outro corpo C, pode-se deixar A carregado negativamente e C 

carregado positivamente. Esse efeito foi descoberto por volta do século VI a.C. pelo 

matemático grego Tales de Mileto, que concluiu que o atrito entre certos materiais era 

capaz de provocar atração física entre pequenos pedaços de palha e penas. 

No processo de eletrização por indução, exige-se a presença de um material que 

seja um bom condutor de eletricidade para ser utilizado como induzido. Eletrizar um 

objeto por indução significa atribuir-lhe carga elétrica utilizando outro corpo eletrizado 

sem que haja contato entre eles. Esse fenômeno ocorre a partir das forças de atração e 

repulsão que surgem em interações de cargas elétricas. A seguir, a Figura 3.2 ilustra o 

procedimento de eletrização por indução: 

 

 

Figura 3.2: Processo de eletrização por indução. A - Um primeiro corpo com carga positiva em excesso 

(indutor de cargas) é aproximado de um segundo, estando esse inicialmente neutro (induzido). As cargas 

positivas do indutor causam uma separação de cargas na superfície do corpo neutro, uma vez que atraem as 

cargas negativas do induzido e repelem as positivas do mesmo; B - O corpo neutro é aterrado em um ponto do 

lado positivo da sua superfície, o qual atrai elétrons provenientes da terra; C - O induzido adquire um excesso 

de cargas negativas e, então, o seu aterramento é removido; D - O indutor é afastado do induzido, o qual ficou 

carregado negativamente. No processo de eletrização por indução, a carga elétrica final do induzido sempre 

possui polaridade oposta à do indutor. O mesmo processo pode ser repetido para se eletrizar positivamente 

um objeto neutro, contudo, deve ser utilizado um indutor com carga negativa em excesso nesse caso [24]. 

 

Já no processo de eletrização por contato indicado na Figura 3.3, é necessário que 

pelo menos um dos dois materiais abordados seja um bom condutor, para que a 
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distribuição de cargas entre eles ocorra uniformemente. Esse tipo de eletrização pode 

ser intensificado se os dois materiais envolvidos forem condutores, o que faz com que o 

equilíbrio eletrostático entre os mesmos seja atingido mais rapidamente [4]. 

 

 

Figura 3.3: Processo de eletrização por contato. Quando dois corpos entram em contato, estando o primeiro 

previamente carregado e o segundo neutro, cargas elétricas passarão do primeiro para o segundo até que se 

estabeleça um equilíbrio eletrostático entre eles. Nesse momento, ambos os corpos ficam eletrizados com 

cargas elétricas em excesso de mesma polaridade [24]. 

3.2. Série Triboelétrica  

 

A série triboelétrica foi criada pra classificar materiais que se eletrizam por atrito 

quanto à facilidade desses trocarem cargas elétricas entre si. Ela consiste numa lista de 

materiais ordenada de acordo com a capacidade decrescente de liberação de elétrons de 

cada um. Ou seja, quanto maior for a facilidade de um material de ser eletrizado 

positivamente, mais alta é a posição que ele ocupa na tabela.  

A situação ótima de transferência de cargas elétricas entre dois corpos atritados 

ocorre quando cada um deles se encontra em um dos extremos da Tabela 3.1, que 

apresenta a série triboelétrica resumida para alguns materiais. Isso é uma conseqüência 

da conservação das cargas elétricas, pois os elétrons liberados pelos materiais situados 

no topo da tabela são absorvidos pelos corpos das posições mais baixas da mesma. O 

atrito de um corpo com o vizinho imediatamente abaixo ou imediatamente acima, 

segundo essa classificação, é menos favorável à troca de elétrons. Em outras palavras, a 
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série triboelétrica é uma lista de materiais para determinar, quando dois quaisquer são 

atritados, qual deles adquire carga negativa e qual adquire carga positiva. Um objeto que 

apareça no topo da lista tende a ficar com carga positiva quando esfregado contra outro 

que está listado abaixo dele. No entanto, esse ordenamento não é precisamente 

reprodutível em experimentos, pois depende da umidade do ar, da limpeza da superfície 

dos materiais abordados e do processo de fabricação dos mesmos [4]. 

 

 

Tabela 3.1: Série triboelétrica resumida [4]. 
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3.3. Polímeros  

 

Desde o estabelecimento das propriedades de polímeros condutores intrínsecos 

no século passado, uma enorme variedade de pesquisas foi realizada no cenário 

científico mundial envolvendo diferentes polímeros, copolímeros, misturas com 

polímeros, e compósitos de polímeros. Com isso, o entendimento fundamental das 

propriedades físicas e químicas desses materiais tem sido procurado e os aspectos de  

aplicação dos mesmos têm avançado rapidamente de forma interdisciplinar entre as 

áreas do conhecimento científico.  

3.3.1. Conceitos básicos  

 

A palavra 'polímero' origina-se do grego poli, que significa 'muitos', e mero, que 

significa 'parte' ou 'unidade de repetição'. A partir disso, um polímero classifica-se como 

uma macromolécula composta por muitas (dezenas de milhares) unidades de repetição 

denominadas meros, ligadas entre si através de ligações covalentes [5]. Essas ligações 

covalentes são do tipo 3sp , que proporcionam grande estabilidade físico-química à 

estrutura molecular e possibilitam a formação de longas cadeias de alta massa molecular 

[6]. A Figura 3.1, a seguir, ilustra a da ligação covalente do tipo 3sp : 

 

Figura 3.4: Esquema da ligação covalente do tipo sp³ de um mero ou monômero [6]. 
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Existem polímeros que não possuem massa molecular elevada, os quais são 

chamados oligômeros. Em contrapartida, os polímeros que possuem tal característica, 

da ordem de 1.000g/mol a 1.000.000g/mol, são chamados de altos polímeros [6]. 

Polímeros também podem ser produtos heterogêneos, ou seja, podem ser compostos 

por uma mistura de moléculas com diferentes massas moleculares, apresentando, 

portanto,  polimolecularidade. Quando existem tipos diferentes de meros na composição 

de um polímero, esse é designado copolímero. Se, no entanto, existirem três monômeros 

de repetição distintos formando o mesmo polímero, esse pode ser chamado de 

terpolímero. Já os polímeros que possuem somente um tipo de mero, podem ser 

chamados de homopolímeros. O número de meros de uma cadeia polimérica é chamado 

de grau de polimerização. Por via de regra, esse número é simbolizado pela letra n. O 

produto do grau de polimerização n e da massa molecular da unidade monomérica 
uM   

resulta na massa molecular do polímero, como indica a seguinte equação: 

 

                                                                upol nMM                                                (3.1) 

            

A matéria-prima para a produção de um polímero é o seu respectivo monômero, 

que consiste em uma molécula que será usada como unidade base da cadeia de repetição 

do polímero. Dependendo da estrutura química do monômero, do número médio de 

meros por cadeia e do tipo de ligação covalente, pode-se dividir os polímeros em três 

grandes classes: plásticos, borrachas e fibras. O custo de produção de um polímero é 

obtido, basicamente, a partir da disponibilidade do seu respectivo monômero e do seu 

processo de polimerização, que consiste na realização do conjunto de reações químicas 

necessárias para se provocar a união de meros através de ligações covalentes [5]. As três 

principais fontes de matéria-prima encontradas na natureza para a obtenção de 

monômeros são estruturas vegetais, carvão mineral e, a mais importante, o petróleo. 

Por meio da destilação fracionada do óleo cru, várias partes orgânicas podem ser 

obtidas, tais como GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), nafta, gasolina, querosene, diesel, 

graxas parafínicas, lubrificantes e piche por exemplo. A fração de interesse para a 

produção de polímeros é o nafta. Esse, após um processo de pirólise, que é a quebra por 

aquecimento (cracking) a aproximadamente 800°C, seguida por catálise, gera outras 

frações gasosas contendo moléculas saturadas e insaturadas. Entre essas, as frações de 
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moléculas insaturadas, como por exemplo o etileno, o propileno, o butadieno, o buteno e 

o isobutileno, são separadas e aproveitadas para a síntese de polímeros [5]. A seguir, a 

Figura 3.2 mostra a sequência característica da indústria petroquímica para a obtenção 

de monômeros: 

 

 

Figura 3.5: Esquema da sequência de etapas do processo industrial de obtenção de monômeros [5]. 

 

O etileno, o propileno e o butadieno são as frações orgânicas mais importantes 

para a indústria petroquímica, pois são reagentes de reações químicas que originam 

alguns dos principais polímeros de uso comercial. A seguir, estão listados exemplos de 

rotas simplificadas para a produção desses polímeros comerciais na Figura 3.3: 

 

 

Figura 3.6: Lista de exemplos de rotas simplificadas para a produção de alguns dos principais polímeros 

comerciais [5]. 
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As propriedades físicas de um polímero dependem do comprimento da sua 

macromolécula e, consequentemente,  do valor da sua massa molar. Como polímeros 

apresentam uma larga faixa de valores de massa molar, existe uma grande variação em 

suas propriedades [5]. A Figura 3.4, a seguir, apresenta um gráfico qualitativo genérico 

da variação das propriedades dos polímeros a partir do aumento da massa molar dos 

mesmos: 

 

Figura 3.7: Gráfico da variação média assintótica das propriedades de polímeros a partir do aumento da 

massa molar da cadeia [5]. 

3.3.2. Polímeros e eletricidade  

 

A princípio, a maioria dos tipos de polímeros existentes é composta por materiais 

isolantes. A utilidade de alguns deles depende, principalmente, de suas propriedades 

elétricas, as quais os tornam, por exemplo, adequados para o isolamento de capacitores. 

Contudo, existem alguns tipos mais raros de polímeros condutores e é possível fazer 

com que um polímero isolante se torne condutor a partir da atuação de um processo de 

dopagem sobre o mesmo [6]. Além disso, existe um grupo especial de polímeros capazes 

de conduzir eletricidade e emitir luz quando submetidos a um determinado potencial 

elétrico, conhecidos como LEP (Light Emitting Polymers).  

O processo de dopagem de polímeros surgiu a partir da idéia de se associar 

propriedades elétricas dos metais às propriedades mecânicas dos polímeros. 

Experimentalmente, tal idéia foi executada na década de 1950, o que englobou a 

incorporação de materiais condutores, tais como fibras metálicas e fibra de carbono, a 
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certos tipos de polímeros. Isso originou os chamados  polímeros condutores extrínsecos, 

que receberam esse nome por serem dopados com elementos condutores, ou seja, pelo 

fato de os seus elementos portadores de carga serem provenientes de componentes 

externos [7]. Já os polímeros condutores intrínsecos, compostos mais raros de serem 

encontrados, conduzem corrente elétrica naturalmente, sem a necessidade de 

incorporação de cargas condutoras na sua estrutura. A seguir, a Tabela 3.2 mostra a 

estrutura dos principais polímeros intrinsecamente condutores: 

 

 

Tabela 3.2: Estrutura dos principais polímeros intrinsecamente condutores [7]. 

 

Os polímeros condutores são também chamados de 'metais sintéticos' por 

possuírem algumas propriedades elétricas, magnéticas e ópticas de metais e 

semicondutores. Eles são formados por cadeias contendo átomos de carbono com 

duplas ligações conjugadas, as quais originam um fluxo de elétrons em condições 
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específicas [7].  A condutividade elétrica de polímeros foi primeiramente explicada com 

base no 'modelo de bandas', de forma semelhante à condutividade dos semicondutores 

inorgânicos. Num polímero, assim como em um retículo cristalino, a interação de uma 

célula unitária com as suas respectivas células vizinhas leva à formação de bandas 

eletrônicas. Os níveis ocupados de maior energia da eletrosfera atômica constituem a 

banda de valência,  enquanto os níveis vazios de menor energia da mesma constituem a 

banda de condução. Essas duas bandas estão separadas por uma faixa de energia 

proibida chamada de band gap cuja largura determina as propriedades elétricas 

intrínsecas do material [7].  

Os polímeros condutores podem ser sintetizados através de três métodos:  

polimerização química, eletroquímica e fotoeletroquímica. Entre esses métodos, a 

síntese química é a mais utilizada industrialmente, por possuir a melhor relação entre o 

custo e o benefício do processo produtivo. Algumas rotas de síntese de polímeros 

condutores podem ser adaptadas de acordo com o tipo de polímero a ser produzido e a 

escala de  produção, como por exemplo, o poli(p-fenil vinileno), o polipirrol e a 

polianilina. Outras rotas, com as dos polifenilenos e politiofenos,  requerem condições 

ambientais específicas e mais rigorosas, tais como isenção de umidade do ar e alta 

sensibilidade no controle de temperatura [7]. 

3.3.2.1. Nanocompósitos 

Nanomateriais são materiais que possuem graus estruturais da ordem de 910 m 

em sua composição. Por isso, possuem propriedades específicas que diferem das 

observadas em materiais com escalas estruturais maiores, e são empregados em 

projetos de nanotecnologia. 

Um tipo de nanomaterial é denominado nanocompósito, o qual é  formado por 

componentes cujas dimensões são nanométricas, o que aumenta a interação entre uma 

partícula e o meio no qual ela está inserida. Isso faz com que algumas propriedades 

desse tipo de nanomaterial sejam superiores em relação às propriedades de materiais 

que tenham a mesma constituição, porém, possuam estruturas internas organizadas em 

padrões cuja ordem de grandeza seja maior do que 910 m. 
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A obtenção e a caracterização de nanocompósitos têm recebido atenção especial 

nos meios acadêmico e industrial nas últimas décadas, devido às diversas aplicações 

desse tipo de material, tais como dissipadores de carga eletrostática, protetores de 

radiação eletromagnética, supercondução, eletrodos de baterias, entre outras [6]. 

3.4. Efeito triboelétrico em polímeros  

 

O atrito entre duas superfícies de polímeros provoca a extensão das cadeias de 

moléculas dos mesmos. A partir disso, algumas partes dessas cadeias se rompem, o que 

possibilita a formação de radicais livres nas terminações dessas partes rompidas. Esses 

radicais são instáveis, reativos e tendem a formar outras substâncias facilmente.  

Com isso, pode-se ocorrer a transferência de elétrons dos radicais livres que tem 

menor afinidade eletrônica, como os radicais provenientes do PE (polietileno) por 

exemplo, para os que tem maior afinidade, tais como os radicais provenientes do PTFE 

(politetrafluoretileno). Dessa forma, os radicais de polietileno transformam-se em íons 

positivos e os do PTFE em íons negativos. As cargas opostas dos íons tendem a se atrair, 

mas possuem um grau de liberdade limitado devido ao tamanho das suas cadeias 

poliméricas originárias. Além disso, segundo a 'Teoria de Flory' das soluções de 

polímeros, essas cadeias são imiscíveis. Portanto, como indica a Figura 3.8, as cargas 

positivas acumulam-se em uma região da amostra e as cargas negativas na região oposta 

e contígua [8], o que gera uma diferença de potencial elétrico entras elas. Isso configura 

a ocorrência do efeito triboelétrico em polímeros. 
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Figura 3.8: Efeito triboelétrico entre polímeros isolantes (Adaptado de [8]). Legenda: 1 - Pontos quentes 

formados pelo contato e torção das duas superfícies; 2 - Ruptura das cadeias e formação de radicais livres; 3 - 

Reação de redox; 4 - Pontos de formação de íons; 5 - Separação dos íons formados conforme a polaridade de 

cada um deles (cátions provenientes de hidrocarbonetos indicados pelas setas vermelhas à direita, e ânions 

provenientes de fluorcarbonetos indicados pelas setas pretas à esquerda); A torção realizada na interface das 

duas superfícies de polímeros as aquece de forma irregular, o que forma pontos quentes dispostos 

aleatoriamente. Com isso, ocorrem certos efeitos de plastificação, fusão, e fragmentação das cadeias 

envolvidas nessa região, o que gera a formação de radicais livres. Devido à diferença de eletronegatividade 

entre esses radicais, através da transferências de elétrons, ânions são originados a partir de fluorcarbonetos 

e cátions a partir de hidrocarbonetos. Em seguida, de acordo com a Teoria de Flory-Huggins, os íons são 

separados devido ao efeito causado pelo tamanho das cadeias. 

3.5. Conclusão 

Alguns tipos de polímeros estão presentes na tabela da série triboelétrica e, com 

isso, se tornam bons candidatos para a serem utilizados na construção do protótipo de 

um transdutor triboelétrico.  
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Capítulo 4 

Baterias 

Este capítulo aborda informações relacionadas às baterias, com foco nas 

características da bateria do tipo íon-lítio, devido ao interesse na utilização experimental 

desse tipo de bateria neste trabalho.  

4.1. Baterias 

As baterias são dispositivos compostos por um conjunto de pilhas agrupadas em 

série ou em paralelo, sendo esse último tipo de agrupamento composto por células  

galvânicas, as quais são constituída por dois eletrodos e um eletrólito configurados para 

produzir energia elétrica a partir da energia química armazenada [11].  

A partir disso, baterias consistem em equipamentos de armazenamento de 

energia elétrica, podendo ser recarregáveis ou não, utilizados em um número muito 

grande de aplicações, devido, principalmente, à densidade de potência que conseguem 

armazenar. Em sua maioria, baterias são aparatos portáteis, característica que 

proporciona relativa vantagem em comparação com sistemas mecânicos de 

armazenamento de energia, como por exemplo, sistemas de compressão de ar e 

acumuladores hidráulicos [10]. Suas áreas de aplicações incluem equipamentos 

eletrônicos, veículos híbridos e elétricos, sistemas de energia renováveis, entre outras. 

Considerando os tipos de tecnologias de bateria disponíveis no mercado, a bateria de 

íon-lítio é a mais usada, por possuir a mais alta densidade de potência [10].   

Baterias podem ser classificadas em dois tipos: primárias e as secundárias. As 

primárias constituem sistemas não-recarregáveis, devido à ocorrência de reações 

químicas paralelas que podem comprometer a estabilidade das células  do dispositivo. 

Alguns exemplos de baterias primárias são os sistemas compostos por zinco e dióxido 

de manganês, zinco e óxido de prata, e lítio e dióxido de enxofre [11]. Já as baterias 

secundárias, que são utilizadas em aplicações que requerem alta potência 
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principalmente, formam sistemas cujas reações eletroquímicas podem ser revertidas 

por meio da aplicação de uma corrente externa, o que caracteriza dispositivos 

recarregáveis [11]. Um sistema eletroquímico é considerado secundário quando é capaz 

de suportar 300 ciclos completos de carga e descarga com retenção de pelo menos 80% 

da sua capacidade nominal de carga [11].  

No passado, a tecnologia de bateria chumbo-ácido selada era a mais utilizada em 

aplicações para baterias recarregáveis, devido à sua arquitetura simples e fácil 

acoplamento em circuitos. Esse tipo de bateria foi criado em 1859 pelo físico francês 

Gaston Planté, se tornando a primeira tecnologia de baterias para uso comercial. 

Atualmente, essas baterias são usadas em automóveis, máquinas de grande porte para 

transporte de cargas, como empilhadeiras por exemplo, e grandes sistemas de 

fornecimento de energia elétrica de forma ininterrupta (no-breaks) [11].  

A tecnologia que substituiu o uso das baterias chumbo-ácido na maioria das 

aplicações do setor industrial foi a de baterias de íon-lítio, uma vez que, para várias 

aplicações, essas baterias fornecem a maior densidade de energia entre os tipos de 

bateria disponíveis no mercado, além de possuir um baixo custo de produção 

impulsionado pelas indústrias de notebooks e aparelhos celulares [15]. Contudo, a 

complexidade em se realizar o acoplamento da bateria de íon-lítio aos circuitos 

consumidores de energia aumentou consideravelmente em relação às tecnologias mais 

antigas [15]. No caso da bateria chumbo-ácido, as células dessa bateria poderiam ser 

dispostas em série ou em paralelo no circuito de acoplamento com a carga, para que 

valores desejados de tensão, corrente e capacidade de carregamento fossem atingidos 

[10]. Isso já não é possível no caso de baterias de íon-lítio recarregáveis, pois os 

processos de carregamento e descarregamento de cada célula dessa bateria precisam 

ser cuidadosamente controlados para que a segurança do uso do dispositivo seja 

mantida. Com isso, uma bateria de íon-lítio possui apenas uma configuração de 

acoplamento, que é definida de acordo com o seu fabricante [10].  

A idéia de se empregar materiais que apresentam reações de inserção (ou 

intercalação) como parte de um componente eletroquímico para baterias começou a ser 

explorada por volta de 1970 e deu origem às baterias íon-lítio[12]. A razão para a sua 

aplicação tão difundida é o fato de que essas reações são intrinsecamente simples e 

reversíveis para determinados reagentes, tais como os íons de lítio. Com isso, os 

compostos de inserção (ou intercalação) desses íons ganharam atenção considerável no 
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mercado, devido ao fato de poderem ser usados como eletrodos em baterias 

recarregáveis [13]. Um composto de intercalação de lítio consiste em uma substância 

matriz de onde os íons Li migram durante a reação de inserção e para onde retornam 

durante a reação de extração, uma vez que essas reações formam um sistema reversível. 

Esse processo não pode impactar consideravelmente a estrutura cristalina da matriz, já 

que as mudanças nela devem se limitar a pequenos deslocamentos em nível atômico 

(reação topotáctica) [11].  

Os materiais de inserção de lítio são diversos, tanto em composição química como 

em disposição estrutural. Os primeiros testes realizados para a definição desse tipo de 

material ocorreram a partir de cátodos compostos por 
2TiS , 3WO , 52OV e

2MnO , os quais 

foram aplicados em baterias primárias com anodos de lítio metálico [11]. Contudo, não 

foi possível obter valores de diferença de potencial satisfatórios a partir dessas 

composições catódicas. Posteriormente, foram testados os selenetos de metais de 

transição, trissulfetos de fósforo, e os óxidos metálicos simples e mistos [11]. 

Atualmente, os materiais mais utilizados para compor cátodos são os compostos 

lamelares de empacotamento compacto de ânions, geralmente óxidos de metais de 

transição. A estrutura lamelar é comumente conhecida como 'estrutura de folhas'. Tais 

compostos formam camadas alternadas que são ocupadas por metais de transição. Esse 

grupo de materiais contém substâncias que, devido à atuação de forças fracas de Van der 

Waals entre as cadeias atômicas, se tornam suscetíveis às reações de intercalação 

(inserção e extração), tais como
2LiTiS ,

2LiCoO e 2313221 OCoNiNiLi yxyxx  (0≤x≤0,6; 

y≤1). Compostos com estrutura espinélica podem ser considerados uma classe especial, 

na qual os metais de transição se ordenam em todas as camadas disponíveis [11]. 

Quando sistemas baseados em baterias chumbo-ácido eram os mais populares do 

mercado, fornecer energia através de baterias era algo muito simples. A possibilidade de 

se conectar diretamente células em paralelo para aumentar a capacidade de alimentação 

do sistema, ou em série para atingir um maior valor de tensão de saída, facilitava o 

acoplamento desse tipo de bateria em qualquer circuito. Além disso, os circuitos de 

carregamento possuíam baixa complexidade e a química envolvida na bateria chumbo-

ácido proporcionava a ela uma boa tolerância à sobrecarga. Ambos os eletrodos de uma 

bateria chumbo-ácido são compostos de chumbo, que é um metal tóxico ao meio 

ambiente. Por tanto, esse tipo de bateria exige um processo de descarte e coleta de 
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material danificado específico. Quando carregada, um único par de eletrodos dessa 

bateria apresenta um potencial de 2,15V [11]. A bateria automotiva é a mais comum do 

tipo chumbo-ácido e consiste em seis conjuntos de eletrodos na forma de placas, 

contidos em reservatórios independentes [11].  

Algumas características da bateria chumbo-ácido se perpetuaram para a 

tecnologia de baterias níquel-cádmio (NiCd), o que deixava fácil a integração desse outro 

tipo de bateria com circuitos de qualquer aplicação. Baterias níquel-cádmio possuem o 

ânodo formado por uma liga de cádmio e ferro e um cátodo composto por hidróxido de 

níquel (III), ambos imersos em uma solução aquosa de hidróxido de potássio [11]. Um 

único par de eletrodos de uma célula desse tipo de bateria fornece um potencial de 1,5V 

aproximadamente. Além disso, esse tipo de bateria se caracteriza por apresentar altos 

valores de corrente elétrica, capacidade de operação a baixas temperaturas e vida útil 

longa, apesar de o seu custo de produção ser maior do que o das baterias chumbo-ácido 

[11]. Assim como sua antecessora, uma desvantagem da bateria níquel-cádmio é que, 

por apresentar cádmio em sua composição, ela pode causar grande impacto ambiental 

caso não haja um tratamento adequado para o seu descarte [11].  

4.2. Aplicações 

Basicamente, existem dois grandes segmentos no mercado de baterias 

industriais: o segmento de baterias de tração e o seguimento de baterias estacionárias. A 

seguir, está a lista de escopos de cada segmento: 

 

• Baterias de tração (força motriz): 

 Caminhões industriais;, 

 Veículos teleguiados; 

 Robôs móveis; 

 Carrinhos de golf; 

 Cadeiras de roda automáticas; 

 Veículos elétricos para minas; 

 Trens elétricos; 

 Navios de  pequeno porte.  
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• Baterias estacionárias (stand by): 

 Equipamentos de telecomunicações; 

 Telefones celulares; 

 Equipamentos de rádio; 

 No-break e unidade de fornecimento ininterrupto de energia (UPS); 

 Computadores, servidores e sistemas de informação; 

 Aviões, aeroportos e hospitais; 

 Iluminação de emergência e sistemas de alarme em recintos;   

 Armazenamento de energia em sistemas de geração independentes, como em 

sistemas fotovoltaicos por exemplo; 

 Energia de emergência para sistemas de controle e utilitários de plantas 

industriais; 

 Alimentadores para dispositivos eletrônicos em circuitos de tecnologia 

aeroespacial; 

 Equipamentos médicos para a realização de diagnósticos; 

 Equipamentos de manutenção elétrica e mecânica; 

 Equipamentos eletrônicos de navios e embarcações; 

4.3. Bateria íon-lítio 

A tecnologia de baterias íon-lítio revolucionou o mercado e acabou isolando as 

tecnologias antecessoras perto da obsolescência, uma vez que a última geração de 

baterias desse tipo possui características de desempenho melhores em comparação com 

as tecnologias de baterias mais antigas.  

Baterias íon-lítio, como aquelas usadas em computadores portáteis por exemplo, 

possuem uma excelente eficiência, apesar de a sua arquitetura dificultar o seu uso em 

aplicações genéricas. Isso ocorre devido, principalmente, à complexidade de integração 

dos circuitos de carregamento e descarga em um pequeno volume. Além disso, os 

circuitos dos carregadores de bateria modernos são projetados, em sua maioria, para 

dispositivos de pequeno porte, como PDA's (Personal Digital Assistant), telefones 

celulares e notebooks por exemplo, o que tende a limitar a aplicação de baterias íon-lítio 
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em projetos de dispositivos de grande volume [14]. A seguir, a Figura 4.1 apresenta um 

esquema da estrutura interna de uma bateria íon-lítio: 

 

Figura 4.1: Representação da estrutura interna de uma bateria íon-lítio (Adaptado de [25]). 

 

A densidade de energia de uma bateria íon-lítio é equivalente ao dobro do valor 

da densidade de energia de uma bateria níquel-cádmio, e a cerca de quatro vezes o valor 

correspondente de uma bateria chumbo-ácido. As taxas de carregamento e descarga da 

tecnologia íon-lítio são melhores em relação aos respectivos valores das outras 

tecnologias de bateria recarregável [14]. Além disso, a bateria íon-lítio é o tipo de bateria 

que requer a menor incidência de ações de manutenção, não sofre efeito de memória 

(popularmente conhecido como 'vício de bateria'), não necessita de operar em ciclos 

para garantir o seu funcionamento correto, e é considerada uma tecnologia mais verde 

em relação aos outros tipos de bateria, uma vez que o tratamento necessário aos 

dispositivos descartados é mais simples [14]. A Tabela 4.1 mostra dados de diferentes 

tipos de bateria para comparação. A seguir, estão listadas algumas vantagens e 

desvantagens da tecnologia de baterias íon-lítio: 

 

 Vantagens: 

 Possui alta densidade de energia (a maior encontrada no mercado); 

 Dispositivo com alta robustez (baixa necessidade de manutenção); 
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 Não sofre efeito de memória;  

 Não sofre descargas periódicas; 

 No caso de mau funcionamento, não sofre vazamento de gases; 

 O seu custo é baixo, devido à sua grande escala de produção industrial; 

 Recarregamento rápido em condições normais de funcionamento; 

 O aquecimento associado ao seu funcionamento é baixo; 

 Proporciona maior segurança  ao seu usuário;  

 O seu processo de descarte é mais simples e ecológico do que o dos outros 

tipos de baterias; 

 

 Desvantagens: 

 Requer circuitos de proteção para garantir segurança contra sobretensões 

e sobrecorrentes; 

 Suas correntes de descarga possuem valores muito baixos, o que dificulta 

a medição das mesmas; 

 No caso de dispositivos de grande volume, possui restrições de aplicação e 

transporte; 

 Não tolera surtos de sobrecarga de alto valor ou de duração longa. 

 

Tipo de bateria 

recarregável 
NiCad NiMH Chumbo-ácido Íon-lítio Alcalina 

Densidade de 

energia (Wh/kg) 
30-60 60-80 30-50 110-190 80 

Tensão de célula (V) 1,25 2,25 2,00 3,60 1,50 

Perdas por descarga 

por mês de uso 
20% 30% 5% 10% 0,3% 

Tolerância à 

sobrecarga 
Moderada Baixa Alta 

Muito 

baixa 
Moderada 

Tabela 4.1: Dados para comparação entre diferentes tecnologias de baterias recarregáveis (Adaptado de 

[14]). 

 

Os íons de lítio  Li  estão presentes no eletrólito de uma bateria na forma de 

sais de lítio dissolvidos em solventes não aquosos. Já os eletrodos dessa bateria, são 
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formados por compostos de estrutura aberta, denominados compostos de intercalação 

[11]. O ânodo, geralmente, é constituído de grafite, o qual, além de apresentar uma 

estrutura lamelar, é capaz de intercalar reversivelmente os íons de lítio sem alterar 

significativamente a sua própria estrutura. Por sua vez, o cátodo é composto por um 

óxido de estrutura também lamelar, como por exemplo o 2LiCoO e o 2LiNiO , ou de 

estrutura espinélica, tal como o 42OLiMn [11].  

No processo de descarga de uma bateria íon-lítio, ou desinserção dos íons  Li do 

anodo (Equação 4.1) e reinserção dos mesmos no catodo (Equação 4.2), ocorrem, 

espontaneamente, as reações químicas de redox inversas das reações de carregamento 

[11]. Essa bateria se comporta como uma célula galvânica nesse caso. Como resultado 

final, é produzida uma diferença de potencial que permite a realização de trabalho 

quando o circuito da bateria é fechado externamente. Esse processo permite a 

identificação dos eletrodos ânodo e cátodo da bateria com precisão [11]. O óxido de 

cobalto litiado ( 2LiCoO ) é um dos óxidos mais utilizados como componentes de cátodos 

[11]. Considerando o caso no qual o cátodo de uma bateria íon-lítio seja constituído por 

esse óxido, tem-se durante o processo de descarga dessa bateria [11]: 

 

1) Ocorre no ânodo a reação de oxidação do carbono com conseqüente liberação 

de íons de lítio: 

 

  yeyLiCCLi solvsy )()(66
                                                                                              (4.1)   

 

2) Já no cátodo, ocorre simultaneamente a reação de redução do cobalto, o que 

provoca a entrada de íons de lítio em sua estrutura: 

 

)(2)()()(2 syxsolvsx CoOLiyeyLiCoOLi 

                                                                     (4.2) 

 

3) Sendo, portanto, a reação global de descarga dada por: 

 

)(2)()(66)(2 syxsysx CoOLiCCLiCoOLi                                                                       (4.3) 
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Já no processo de carregamento de uma bateria íon-lítio, os íons  Li são 

desinseridos do cátodo composto de carbono (C) sob a ação de um campo elétrico 

externo, o que implica na oxidação de um metal de transição de valência variável  enM

presente nesse eletrodo (Equação 4.4)[11]. O tipo desse metal de transição depende da 

substância que constitui o cátodo. Com isso, os íons  Li  migram através do eletrólito 

até o ânodo, onde são reduzidos pelos elétrons que o cátodo entrega ao circuito externo 

conectado a essa bateria (Equação 4.5), sendo esses elétrons produtos do processo de 

oxidação do carbono anódico durante o processo anterior de descarga [11]. A seguir, 

estão indicadas as etapas do processo de carregamento da bateria considerando que o 

seu cátodo é litiado: 

 

1) Eletrodo positivo (cátodo): 

 



  xexLiMLiCMLiC
exenxenx )()( 1                                                                          

(4.4)   

 

2) Eletrodo negativo (ânodo): 

 

)(sLixexLi                                                                                                                     (4.5)  
 

 

As baterias íon-lítio secundárias possuem um elevado potencial de operação de 

4,0V e alta densidade de energia. Tais características estão relacionadas às propriedades 

específicas do lítio, uma vez que ele é um metal leve e possui o potencial de redução 

padrão mais negativo (-3,0V) em relação ao par redox padrão de hidrogênio a 25ºC [11]. 

Para o desenvolvimento efetivo de uma bateria que possua uma alta densidade de 

energia, faz-se necessária a utilização de materiais eletródicos de alta capacidade de 

carga. Metais alcalinos são escolhas óbvias nesse sentido, e a maioria das baterias 

produzidas atualmente é baseada nesses metais como eletrodos negativos [26]. De todos 

os candidatos a materiais anódicos, o lítio é um dos mais atrativos, já que combina um 

potencial termodinâmico de eletrodo satisfatório com uma capacidade específica muito 

alta, 3,86 1Ahg (ou 7,23 3Ahcm ), além de um baixo custo e grande disponibilidade. Como 

resultado da sua natureza eletropositiva, o lítio é capaz de reduzir rapidamente a água. 



 
 

39 
 

Baterias com ânodo de lítio metálico geralmente possuem eletrólitos não aquosos e 

poliméricos, como carbonato de propileno12 e metil-propil carbonato13 por exemplo. A 

grande disponibilidade de materiais de inserção capazes de trocar quantidades 

substanciais de íons de lítio com cinética relativamente rápida, tem promovido o 

desenvolvimento de baterias recarregáveis de diferentes modelos, tamanhos, potências 

e capacidades, com base nesse metal. Todas essas baterias se beneficiam das seguintes 

características do lítio [26]: 

 

1)Alto valor de tensão durante a armazenagem de energia (mínimo de 3,0 V); 

2)Alta densidade de energia; 

3)Baixa taxa de auto-descarga; 

4)Larga faixa de temperatura de operação. 

 

Baterias de íon-lítio compostas de um cátodo de cobaltato de lítio - 2LiCoO - e 

um ânodo de grafite, como ilustrado na Figura 4.2, foram primeiramente 

comercializadas pela Sony Energytech Incorporation em 1991, sendo esse fato o 

impulsionador do desenvolvimento de novos materiais eletródicos, referentes a cátodos,  

ânodos e eletrolíticos [11].  

 

Figura 4.2: Representação do funcionamento de uma bateria de íon-lítio [11]. 
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4.4. Composição química de uma bateria íon-lítio 

Baterias de íon de lítio são, na verdade, uma família completa de produtos 

diferenciados entre si pela natureza dos materiais ativos dos seus componentes, ou 

pelas respectivas características de projeto [15]. O pólo positivo de uma bateria desse 

tipo é composto por um óxido litiado de algum metal de transição com propriedades 

específicas, sendo esse escolhido de acordo com as necessidades de desempenho do 

dispositivo [11]. Já o pólo negativo, é composto por grafite litiado, enquanto o eletrólito 

consiste em uma solução orgânica, geralmente polimérica [11]. Um eletrólito é toda a 

substância que, dissociada ou ionizada, origina íons positivos (cátions) e íons negativos 

(ânions) a partir do contato com um solvente ou de um processo de aquecimento, 

tornando-se uma solução condutora de eletricidade [15]. A escolha do solvente orgânico 

dessa solução depende da propriedade de cadeia carbônica desejada em projeto e é 

crucial para se garantir o comportamento previsto para o dispositivo.  

As células de carregamento e descarga de uma bateria íon-lítio são 

hermeticamente fechadas e dispostas em configuração de espiral [15]. A química de uma 

dessas células consiste na reação que ocorre entre o grafite litiado  6CLix  e, por 

exemplo, o óxido de níquel litiado  
2)1( OMNiLi yyx  , com (0≤x≤0,6).  No eletrodo positivo 

- 2)1( OMNiLi yyx   -  M representa os íons do metal de transição escolhido, incorporados 

na estrutura cristalina da célula a partir de um processo de dopagem, e  y é um valor 

numérico que varia conforme a escolha do metal  M , sendo maior do que 0,75 [11, 15]. 

A adição de metais de transição que atuam como dopantes para o 
2LiNiO  melhora a 

estabilidade química do componente e a segurança do dispositivo em condições 

adversas. Já o eletrodo negativo, é constituído por uma mistura de grafites, enquanto o 

eletrólito por polímeros ou misturas de carbonatos, tais como o carbonato de propileno 

(PC), o carbonato de etileno (EC) e o dimetilcarbonato (DMC) e o fluoreto de 

polivinilideno por exemplo. Além disso, o eletrólito pode vir a ser aditivado pelo 

carbonato de vinileno (VC) [15]. Esse aditivo foi patenteado para, principalmente, 

melhorar as propriedades físico-químicas de uma camada orgânica passiva que se 

acumula sobre o eletrodo negativo, durante a atuação da primeira corrente de 

carregamento da bateria [15]. A seguir, a Tabela 4.2 apresenta algumas características 



 
 

41 
 

das baterias íon-lítio de certos fabricantes, incluindo a composição dos eletrodos e do 

eletrólito:   

 

Empresa 

Configuração 
Cátodo / 

Eletrólito / 
Ânodo 

Tensão 
 V  

Dimensões
 mm  

Capacidade 
 mAh  

Densidade 
de Energia 
 1WhKg  

Ultralife 42OLiMn / PVDF 

(gel) / Grafite   
3,7 51 x 103 x 6,5 1700 105 

Valence 42OLiMn / PVDF 

(gel) / Grafite   
3,7 102 x 127 x 5,0 3900 110 

Sony 2LiCoO / PVDF 

(gel) / Grafite   
3,7 35 x 62 x 3,8 540 125 

Electrofuel 2LiCoO / PVDF 

(gel) / Grafite   
3,6 108 x 138 x 6,0 10800 175 

Moltech 

Polímero / 
Solvente 

orgânico / Lítio 
metálico 

2,1 34 x 48 x 5,0 800 170 

Tabela 4.2: Dados de algumas baterias íon-lítio disponíveis comercialmente [26]. Legenda: PVDF significa 

Polímero Fluoreto de Polivinilideno. 

 

A camada orgânica passiva citada é insolúvel, se forma na superfície do grafite 

litiado e garante uma pseudo-estabilidade ao eletrodo. O projeto de fabricação industrial 

do dispositivo tem esse fenômeno considerado em seus cálculos. Uma bateria íon-lítio é 

fabricada em estado descarregado. No crucial primeiro ciclo de carregamento de uma 

célula dessa bateria, as respectivas eficiências dos materiais selecionados como 

componentes dos pólos positivo e negativo resultam em um excesso de íons de lítio, que 

ficam disponíveis no pólo negativo em uma quantidade equivalente a aproximadamente 

12% da capacidade nominal da célula quando carregada até 4.0V. A partir disso, o 

eletrólito do sistema reage com o lítio em excesso, o que origina a camada passiva já 

citada [15]. Contudo, a formação dessa camada é uma propriedade exclusiva de sistemas 

a base de níquel e os torna superiores em relação aos sistemas baseados em cobalto ou 

manganês, uma vez que a presença da camada orgânica gera uma melhoria significativa 

do tempo de vida útil do dispositivo [15]. 

Existe uma membrana de micropóros de poliolefina (PE, PP) que separa os dois 

pólos de uma bateria de íon-lítio. Durante a descarga, íons de lítio  Li  são extraídos do 

grafite litiado e, passando por essa membrana, são transportados através do eletrólito 
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para o eletrodo positivo da bateria, onde ocorre a inserção dos mesmos no retículo 

cristalino do óxido metálico. Simultaneamente, elétrons são liberados pela reação de 

oxidação que ocorre no eletrodo negativo e transportados para o pólo positivo através 

de um  circuito externo. Lá, esses elétrons reduzem íons  4Ni para íons  3Ni  no caso 

de um cátodo composto por óxido de níquel litiado. A reação reversa ocorre durante o 

processo de carregamento da bateria [15].  

Outro tema muito relevante relacionado à composição química de uma bateria 

íon-lítio recarregável é a definição do material de intercalação que deve desempenhar a 

função de cátodo nessa bateria. Como já foi citado neste capítulo, os óxidos de metais de 

transição têm sido os materiais mais utilizados como constituintes catódicos atualmente 

[11]. Um composto de intercalação (ou de inserção) pode ser definido como um sólido 

capaz de incorporar reversivelmente átomos ou moléculas dentro da sua estrutura 

interna, sendo essa cristalina ou não, sem sofrer grandes variações estruturais [26]. A 

seguir, a Tabela 4.3 apresenta algumas características dos óxidos mais comuns usados 

nesse tipo de aplicação:   

 

Material catódico 

descarregado 

Massa molecular 

 g   

Capacidade 

específica 

 1AhKg  

Densidade de 

carga 

 1AhL  

2LiNiO  97,87 192 706 

2LiCoO  97,63 137 919 

42OLiMn  180,82 148 634 

Tabela 4.3: Dados dos principais materiais catódicos usados em baterias de íon-lítio [11]. 

 

Os principais requisitos que um material catódico deve possuir para que possa 

ser empregado com êxito são [11]:  

 

1. Para maximizar a tensão elétrica da célula, o íon do metal de transição 

deve ter uma função de trabalho alta quando estiver no composto de 

inserção;  

2. O composto catódico deve permitir a intercalação de uma quantidade 

grande de lítio para maximizar a capacidade da célula; 
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3. O composto do cátodo deve apresentar um nível mínimo de mudanças 

estruturais em função do processo de intercalação, o que garante uma 

reversibilidade satisfatória desse processo;  

4. Tanto a forma oxidada quanto a forma reduzida do cátodo devem 

apresentar estabilidade química;  

5. O composto de intercalação deve suportar os níveis das condutividades 

iônica e eletrônica do  Li  para maximizar a polarização da célula;  

6. O potencial elétrico em cada célula de carga da bateria deve ser 

relativamente constante, sem apresentar grandes variações que possam 

inviabilizar o controle de energia; 

7.  O material de inserção deve possuir um baixo custo e uma alta capacidade 

de armazenamento de energia, o que está diretamente relacionado com a 

sua capacidade de intercalar o lítio na sua própria estrutura cristalina; 

8. O material catódico deve ser leve para minimizar o peso da bateria; 

9. O componente catódico não deve apresentar riscos ao meio-ambiente. 

4.5. Condições extremas de uso 

4.5.1. Sobrecarga  

 

O efeito de sobrecarga em uma bateria íon-lítio ocorre quando a diferença de 

potencial elétrico aplicada durante o processo de carregamento em suas células é maior 

do que o valor máximo de tensão suportável, pré-estabelecido em projeto para elas. No 

caso de aplicações de telecomunicações, nas quais o valor da tensão máxima da bateria é 

limitado pelo dispositivo carregador de baterias, a sobrecarga pode ocorrer a partir do 

mau funcionamento desse equipamento ou devido a um desequilíbrio eletrodinâmico 

imprevisto dentro de alguma célula dessa bateria. Um circuito de controle eletrônico 

interno da bateria é capaz de monitorar uma célula ou grupo de células em paralelo, e de 

ativar um disjuntor de segurança. No caso da ocorrência de um aumento de tensão que 

exceda o limite suportado pelo dispositivo, esse disjuntor é capaz de interromper a 

corrente de carregamento ou de descarga da bateria [15].  
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A sobrecarga produz calor no sistema interno de uma bateria e induz a 

ocorrência da reação de eletrólise na solução de eletrólitos. Essa reação ocasiona a 

formação de gases dentro do invólucro do dispositivo que, além de desbalancear o 

sistema quimicamente, desencadeiam o risco de um aumento perigoso na pressão 

interna da bateria. A fim de se minimizar esse risco, existe uma câmara de ruptura 

dentro do invólucro do dispositivo que é rompida quando a sua pressão interna atinge 

níveis críticos, o que evita que ele venha a explodir [15].    

 

4.5.2. Superaquecimento  

 

Células de baterias íon-lítio contêm solventes orgânicos que são inflamáveis. Em 

caso de superaquecimento, os materiais ativos, como 
6CLix  e 

2NiMOLix  por exemplo, 

podem reagir com o eletrólito do sistema e, consequentemente, produzir mais calor. Em 

tais circunstâncias, o colapso térmico das células da bateria pode ocorrer, e, com isso, 

uma reação de combustão interna pode vir a ser iniciada dependendo do estado de carga 

de cada célula. Uma célula totalmente carregada é muito reativa, enquanto que uma 

célula totalmente descarregada se encontra inativa [15].  

A temperatura máxima de funcionamento de uma célula não deve exceder o valor 

de  IOOºC, pois esse é o valor limiar para a ocorrência de um colapso térmico, que é o 

estado de maior suscetibilidade à combustão dos componentes internos da célula. Uma 

alta temperatura do ambiente externo na ausência de um sistema de refrigeração 

contribui para o superaquecimento do dispositivo. Além disso, em caso de mau 

funcionamento da bateria, reações químicas exotérmicas inesperadas podem ocorrer 

dentro do invólucro da mesma, o que aumenta as chances do colapso térmico das células 

internas do dispositivo ocorrer [15].  

Em comparação com uma célula de lítio metálico puro, a célula íon-lítio possui 

duas grandes vantagens: a baixa reatividade do carbono litiado no caso de um colapso 

térmico e a ausência de uma grande quantidade de lítio metálico para alimentar a reação 

de combustão. 
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4.5.3. Superdescarga 

 

O efeito de superdescarga ocorre numa bateria íon-lítio quando o eletrodo 

positivo da mesma é descarregado abruptamente a um valor de tensão abaixo de 2,0V 

[15], devido, provavelmente, a uma falha no acoplamento ente a bateria e o circuito de 

carga que ela alimenta. Durante a superdescarga, quando todo o lítio é extraído do 

composto formado por átomos de lítio e carbono, uma tensão negativa surge 

momentaneamente entre os pólos da bateria e o cobre, que compõe o coletor de 

corrente, pode vir a ser oxidado caso a diferença de potencial atinja -3,0V. Com isso, íons 

2Cu produzidos no eletrólito são imediatamente reduzidos, o que causa a formação de 

dendritos de cobre, que são minúsculas fibras de cobre metálico depositado nas células 

da bateria. Esses dendritos favorecem o superaquecimento das células e ainda podem 

causar curtos-circuitos nas mesmas a partir da próxima vez que elas forem 

eletricamente recarregadas [15].  

Contudo, não há risco de segurança para o usuário durante o efeito da 

superdescarga, uma vez que as células armazenadoras perdem toda a sua energia 

durante esse processo. Esse efeito ocorre, obrigatoriamente, ao mesmo tempo para 

todas as células paralelas de armazenamento de carga da bateria. Não há possibilidade 

de apenas uma célula exclusiva sofrer superdescarga e as outras não [15].   

4.6. Recarga de uma bateria 

A carga máxima de uma bateria é predefinida pelo seu fabricante. Durante o 

processo de recarga, geralmente, um carregador é conectado à bateria para fornecer 

uma corrente constante e uma tensão final, a fim de se atingir o nível máximo de carga 

dessa bateria. Para outros casos, nos quais a bateria é carregada por um inversor 

conectado a motores elétricos, a forma de onda da corrente de carregamento é variante 

no tempo e apenas a quantidade de carga que já está armazenada determina o controle 

dessa corrente [10]. O primeiro método de carregamento utiliza uma corrente constante 

até um certo nível de carregamento e, em seguida, uma tensão constante para atingir a 

capacidade total, o que é chamado de carregamento CC/CV (Constant Current / Constant 

Voltage). Considerando uma bateria de íon-lítio descarregada, a etapa de corrente 
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constante, que é mais rápida, dura até uma faixa que compreende de 80% a 95% do 

carregamento total. Já a etapa de tensão constante, que é mais lenta, inicia-se na faixa 

compreendida entre 81% e 96% do mesmo processo de carregamento, durando até 

100%. O ponto final de carregamento da etapa de corrente constante e o ponto inicial da 

etapa de tensão constante variam de acordo com o fabricante e o modelo da bateria.   

Apesar de esse padrão de recarga CC/CV ser simples de implementar no sistema de 

gerenciamento da bateria, ele não é um método completamente otimizado no que diz 

respeito ao melhor desempenho do equipamento, o que engloba o maior 

armazenamento de energia possível, o menor tempo de recarga possível, a menor 

degradação da célula de carga, a maior segurança ao usuário, entre outras 

características de desempenho do dispositivo[10]. 

O tempo de carregamento de uma bateria íon-lítio pode ser reduzido, 

teoricamente, a partir do aumento da amplitude do sinal de corrente de carregamento 

da mesma. Contudo, apesar de ainda não ser completamente compreendida, sabe-se da 

existência de uma relação entre esse aumento de amplitude de corrente, a aceleração do 

processo de degradação das células de carga do dispositivo e, consequentemente, a 

redução da vida útil do dispositivo. Estudos sobre o transporte de íons e reações 

químicas, a partir de um modelo computacional, revelaram que uma elevada corrente de 

carregamento provoca um acúmulo de íons excedentes na superfície dos eletrodos de 

uma bateria, devido ao fato de a difusão desses íons ser um processo lento em eletrodos 

sólidos. No caso dos eletrodos que contêm lítio, esses íons em excesso podem reagir com 

elétrons disponíveis e originar uma camada fina de lítio metálico, denominada camada 

de deposição de lítio (lithium plating), que é irreversível [10].  

Quando a corrente de carregamento é muito alta, como pode ocorrer durante a 

execução de uma frenagem regenerativa de um motor elétrico por exemplo, a taxa de 

transporte de íons de lítio para o elétrodo negativo de grafite da bateria ultrapassa o 

valor máximo da taxa de inserção de íons intercalados que o grafite suporta. Nessas 

condições, íons de lítio em excesso podem formar uma camada de depósitos de lítio 

metálico a partir de reações com elétrons livres presentes no meio iônico. Essa camada 

provoca a redução da condutividade do meio iônico e contribui para a ocorrência de 

curtos-circuitos internos na bateria. Esse processo está ilustrado na Figura 4.3 e 

depende das condições de uso e funcionamento da bateria, do estado de carga da mesma 

(SOC - State Of Charge) e da aleatoriedade da ocorrência de reações químicas. O estado 
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de carga é determinado pela quantidade de lítio presente em cada eletrodo da bateria.  

Quando todo o lítio disponível está no eletrodo negativo, a célula da bateria está 

totalmente carregada. Já quando 100% desse lítio está no eletrodo positivo na forma de 

íon de lítio  Li , a célula da bateria está totalmente descarregada. 

 

 

Figura 4.3: Representação do processo de formação de uma camada de deposição de lítio (Adaptado de [10]). 

4.7. Conclusão 

As baterias íon-lítio são dispositivos robustos de pequeno volume, alta eficiência 

e baixo custo. Por isso, dominam o mercado de dispositivos eletrônicos armazenadores 

de energia.  Essas qualidades justificam a escolha desse tipo de bateria para a execução 

de testes de carregamento experimentais, a partir da utilização de um dispositivo 

triboelétrico protótipo como fonte de alimentação. 
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Capítulo 5 

Transdutor Triboelétrico 

Este capítulo aborda informações relacionadas ao funcionamento e modelos de 

transdutores triboelétricos, apresentando as suas características e os materiais 

utilizados como seus constituintes.  

5.1. Gerando energia 

Um transdutor triboelétrico é um dispositivo capaz de transformar a energia 

mecânica dos movimentos do seu usuário em energia elétrica. Exemplos desses 

movimentos podem ser um toque, um tapa, um ato de esfregar ou rotacionar  um objeto 

em relação a uma base fixa. A maioria dos materiais constituintes desse dispositivo são 

simples e de acesso relativamente fácil a qualquer pessoa, assim como, por exemplo, 

folhas de papel e de politetrafluoretileno (PTFE), comumente conhecido como teflon. 

Por causa do uso de materiais como esses, o transdutor se torna um dispositivo flexível, 

leve e durável, e recebeu o nome de paper generator (gerador de papel) [16].  Além 

disso, a sua grande vantagem é o fato de que não há necessidade de se utilizar fontes 

externas, tais como baterias, pilhas ou mesmo a rede de energia elétrica local, para 

alimentá-lo eletricamente.     

Atualmente, o desenvolvimento de tecnologias que visam gerar energia elétrica a 

partir do corpo humano está mais focalizado em técnicas cujo objetivo é "aproveitar a 

energia desperdiçada" quando uma pessoa realiza atividades físicas, como por exemplo, 

andar, correr, pedalar e, até mesmo, durante os batimentos cardíacos [17]. Outros focos 

são as captações de energia a partir de vibrações presentes no ambiente e da radiação 

eletromagnética proveniente de antenas de telecomunicações [17]. Considerando essas 

técnicas, o ser humano se encaixa como um tipo de agente passivo, que não contribui 

diretamente para a geração de energia. Já no caso do transdutor triboelétrico, o usuário 
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humano atua ativamente como fonte primária de energia para o dispositivo [21]. Logo, 

existe uma diferença conceitual entre as formas possíveis de geração de energia [21].  

Levando em consideração a geração passiva,  a energia é coletada implicitamente, 

pois sua produção ocorre de forma intrínseca à atividade humana cotidiana, como por 

exemplo, andar e respirar. Os dispositivos que realizam esse tipo de  geração, 

geralmente, são projetados para não serem detectados pelo seu respectivo usuário, ou 

seja, o usuário não precisa ter uma atenção consciente a respeito do funcionamento do 

dispositivo e nem saber o princípio de operação dele ou como utilizá-lo, já que ele 

funciona "automaticamente". No caso da geração ativa, por sua vez, a coleta de energia é  

explícita e depende da ação consciente do usuário para acontecer. Isto é, se o usuário 

não atuar sobre o gerador, não haverá energia produzida [22, 23].  

Geradores de papel podem ser aplicados, por exemplo, para acender um conjunto 

de LED's (Light Emitting Diode) ou um display, gerar sinais de infravermelho para 

transmissão e comunicação, acionar buzinas ou alto-falantes para produzir sons, e 

aumentar a interatividade com o usuário de brinquedos e jogos, agregando aos mesmos 

circuitos eletrônicos que não necessitam de fontes externas de energia [16, 17]. As 

Figuras 5.1 e 5.2, a seguir, apresentam exemplos de geradores de papel: 

 

 

Figura 5.1: Exemplo de aplicação de um transdutor triboelétrico de papel (paper generator), que transforma a 

energia mecânica do ato de esfregar do usuário em energia elétrica. Isso possibilita a revelação da palavra 

"hello" (olá) no visor do brinquedo [16]. 
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Figura 5.2: Exemplo de um transdutor triboelétrico de papel (paper generator), que transforma a energia 

mecânica do tapa do usuário em energia elétrica (a). Um sinal é gerado e exibido no osciloscópio quando os 

eletrodos do dispositivo entram em contato a partir do toque do usuário (b)  [16].  

 

O componente principal de qualquer dispositivo ou sistema que produza energia 

elétrica é o gerador, o qual converte uma forma de energia potencial em eletricidade. 

Desde o início do século XXI, pesquisas tem sido realizadas associando vários tipos de 

geradores à produção de energia elétrica a partir do corpo humano. Entre esses tipos, 

encontram-se transdutores piezoelétricos, conversores térmicos, geradores baseados 

em indução magnética, sistemas capazes de absorver energia de vibrações presentes no 

ambiente, dispositivos capazes de captar a energia de ondas de radiofreqüência, entre 

outros exemplos [17,19].  

O princípio físico de cada tipo de gerador define a eficiência do processo de 

transformação de energia inerente à operação do respectivo dispositivo, além de 

determinar as ações humanas necessárias para o funcionamento de cada um deles [16]. 

Por exemplo, no caso de geradores piezoelétricos, algum tipo de pressão sobre o 
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transdutor deve ser exercida pelo usuário para que ocorra geração de energia. 

Dependendo do tipo de aplicação, o usuário pode exercer essa pressão conscientemente 

ou não. A diferença de potencial elétrico gerada na estrutura cristalina interna do 

material piezoelétrico é proporcional ao valor da frequência com a qual esse transdutor 

recebe pressão. Já no caso dos conversores térmicos, que funcionam com base na 

variação da temperatura corporal do usuário, é necessário que esse usuário, 

propositalmente, ocasione uma alteração na temperatura do seu corpo para que energia 

seja gerada, como por exemplo, praticando algum exercício físico. A tensão elétrica 

produzida durante um certo intervalo de tempo nesse caso é proporcional à diferença 

entre as temperaturas final e inicial do corpo do usuário durante esse intervalo.  

Portanto, o projeto de um dispositivos de geração de energia tem que abordar a 

perspectiva de interação com o usuário, uma vez que atividades distintas requerem   

transdutores cujas naturezas de operação diferem entre si. Com isso, pode-se considerar 

a geração de energia elétrica a partir do corpo humano como um problema de projeto de 

interfaces para usuários [16]. 

5.2. "Electrets" 

Um electret (eletreto) é um dielétrico estável que possui uma polarização 

praticamente constante em sua estrutura interna, ou seja, possui um campo elétrico 

semi-permanente em sua estrutura cristalina. Por isso, o eletreto é considerado como o 

equivalente eletrostático de um imã permanente [20]. Devido a tal característica, esse 

dielétrico especial é capaz de reter cargas elétricas em sua superfície após um processo 

de eletrização, o que amplifica a transferência de carga que ocorre durante o 

funcionamento de um transdutor triboelétrico. Existem certos eletretos que podem ser 

encontrados na natureza, como o quartzo, por exemplo, entre outros retículos 

cristalinos do dióxido de silício. Contudo, a maioria dos eletretos produzidos 

globalmente são compostos por polímeros sintéticos, tais como o polipropileno,  os 

fluoropolímeros e o politereftalato de etileno [20].  

Embora um eletreto se comporte de forma similar a um dielétrico específico 

utilizado entre os eletrodos de um capacitor, a distinção entre eles está no fato de que o 

dielétrico do capacitor adquire uma polarização de curta duração dependente da 
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diferença de potencial elétrico aplicada entre os eletrodos desse capacitor, enquanto que 

o eletreto possui um momento dipolar de duração muito longa independentemente da 

diferença de potencial aplicada a ele [27]. Alguns tipos de eletretos apresentam 

ferroeletricidade, que consiste em uma histerese de polarização quando o material é 

exposto a um campo elétrico externo, analogamente ao que acontece quando um 

material ferromagnético é exposto a um campo magnético. Materiais ferroelétricos 

conseguem reter sua polarização interna permanentemente enquanto sua estrutura 

cristalina estiver em equilíbrio termodinâmico e, por causa disso, podem ser utilizados 

para a confecção de supercapacitores [27].     

 Um eletreto pode ser produzido a partir do derretimento de materiais dielétricos 

que sejam compostos por cadeias de moléculas polares, tais como certos tipos de 

polímeros [27]. Após o seu derretimento, o dielétrico líquido deve ser submetido a um 

processo de resfriamento e solidificação estando dentro de uma região que possua um 

forte campo eletrostático, da ordem de quilovolts por centímetro. Com isso, as moléculas 

polares do dielétrico irão se alinhar de acordo com a direção desse campo elétrico 

enquanto a solidificação acontece, o que resultará em um momento dipolo permanente 

[27].  Outra forma de se fabricar eletretos consiste na dopagem de um dielétrico com um 

excesso de carga negativa. Para tal finalidade, pode-se utilizar um acelerador de 

partículas ou realizar um processo conhecido como descarga de corona de alta tensão, 

no qual elétrons são "arremessados" na direção dos átomos do dielétrico. A maioria dos 

eletretos produzidos comercialmente são baseados no uso de fluoropolímeros, sendo o 

teflon amorfo o mais popular entre eles [27].  

Devido à sua propriedade de retenção de cargas elétricas, eletretos tem sido 

usados há décadas como componentes de microfones, máquinas copiadoras e 

impressoras, coletores eletrostáticos de poeira e câmaras de medição de radiação 

ionizante. Atualmente, novas pesquisas e aplicações surgiram para a sua propriedade 

específica, tais como o uso na geração de energia a partir de transdutores de vibração e 

triboelétricos. 
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5.3. Princípio de operação 

Dispositivos independentes de conversão de um tipo de energia em outro, 

normalmente, empregam uma bateria ou um ímã permanente como fontes de campo 

elétrico e magnético respectivamente. No caso de um transdutor triboelétrico, um 

material específico é utilizado como eletreto e fonte de carga elétrica, sendo o  

politetrafluoretileno (PTFE) o mais aplicado para tal finalidade [16]. Popularmente 

conhecido pela marca Teflon, o PTFE atua como um portador de campo elétrico 

temporariamente, uma vez que consegue manter um acúmulo de cargas em sua 

superfície por um certo tempo após ser atritado contra, por exemplo, uma folha de 

papel. Por esse motivo, a carga elétrica na superfície de uma folha fina e flexível de 

Teflon é considerada semipermanente [16]. Quando essa folha é friccionada a um jornal 

por exemplo, cargas de polaridade oposta 
P e 

T  se acumulam na superfície de ambos 

os materiais, como indica a Figura 5.3(a) a seguir:  

 

 

Figura 5.3: Princípio de operação de um transdutor triboelétrico do tipo gerador de papel [16]. 

Primeiramente, a camada de Teflon é eletrizada através do atrito com uma folha de papel, como por exemplo, 

jornal (a). Devido a baixa afinidade eletrônica do PTFE em relação à folha de jornal, essa camada adquire 

cargas negativas em excesso após a eletrização  T . A partir disso, cargas positivas são induzidas na 

superfície de interface de cada eletrodo condutor (b). Dessa forma, quando o eletrodo móvel se movimenta 

em relação ao eletrodo fixo, uma diferença de potencial entre ambos é estabelecida (c). 
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Quando a superfície do PTFE é posicionada perto de materiais condutores, como 

por exemplo camadas de alumínio, a carga negativa em excesso dessa superfície atrai 

cargas livres de polaridade oposta 
1  e 

2  que estão disponíveis nesses condutores. 

Isso caracteriza a ocorrência do fenômeno da indução eletrostática, o qual foi descrito 

no Capítulo 3, conforme indica a  Figura 5.3(b)[16]. A partir disso, a operação de um 

transdutor triboelétrico do tipo gerador de papel baseia-se no movimento de uma ou 

mais camadas condutoras em relação à superfície portadora de cargas elétricas em 

excesso, e vice-versa. Quando as posições relativas dessas camadas mudam, a 

capacitância total entre elas, o campo elétrico e a distribuição das cargas induzidas 

variam, o que resulta em uma diferença de potencial elétrico entre os materiais 

condutores. O aparecimento de tensão entre as camadas é ilustrado na Figura 5.3(c).  

Essa operação pode ser matematicamente analisada a partir da investigação da 

tensão de circuito aberto e da corrente de curto-circuito do sistema, pois, a partir dessas 

duas variáveis, é possível definir os limites superiores de tensão e corrente que o 

dispositivo consegue fornecer [16]. Inicialmente, como indicado na Figura 5.3(c),  os 

dois eletrodos do transdutor devem ser conectados a um ponto de aterramento comum 

para que as cargas elétricas das superfícies de cada um sejam equalizadas em um 

mesmo potencial.  

Em seguida, para se analisar o curto-circuito, os dois eletrodos devem ser ligados 

um ao outro através de uma pequena resistência, como por exemplo um fio condutor. 

Isso deixará ambos com o mesmo potencial elétrico, ou seja, em um estado estacionário 

de equilíbrio de cargas [16], como indica a Figura 5.3(b). Como é conhecido o fato de que 

o campo elétrico dentro de condutores é nulo, as densidades de carga do eletrodo 

superior, do inferior e da camada de PTFE, indicadas por 
1 , 

2 e T respectivamente na 

Figura 5.3(b), relacionam-se da seguinte forma:   

 

021   T                                                               (5.1) 

 

A Equação 5.1 indica que a carga elétrica total nos eletrodos  21    é igual em 

módulo e oposta em polaridade à carga da folha de Teflon  T . A diferença de potencial 

entre os eletrodos (V) pode ser encontrada através da integral de linha do campo 

elétrico entre eles, que é nula devido ao curto-circuito existente [16]: 
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Na Equação 5.2 e na Figura 5.3(b), 
T é a permissividade dielétrica relativa do 

PTFE, 
Td é a espessura da folha de Teflon, d  é a distância entre a camada de PTFE e o 

eletrodo superior, e 0  é a permissividade dielétrica do espaço livre. Definindo a 

espessura elétrica do PTFE como 
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[16], e combinando as equações (5.1) com 

(5.2), tem-se: 
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Portanto, a carga elétrica em cada eletrodo é estabelecida de acordo com a 

distância d . Ao alterar-se essa distância, cargas induzidas se movem entre os dois 

eletrodos, como indica a. Se uma resistência for conectada  entre eles, o fluxo de corrente 

através dela é capaz de realizar trabalho [16]. Ainda na Figura 5.3(c), considerando-se 

que as distâncias inicial e final entre ambos os eletrodos sejam id  e fd  respectivamente, 

A seja o valor da área de cada uma das superfícies, e t  o tempo de duração do 

movimento do eletrodo que não está fixo, o valor médio da corrente produzida  HI  que 

flui do eletrodo superior para o inferior pode ser calculado como: 
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                                                   (5.5)  

 

As Equações (5.4) e (5.5) sugerem que, quando o eletrodo superior é aproximado 

em relação ao PTFE ( fd  < id ), a corrente gerada é negativa, fluindo do eletrodo inferior 

para o superior. Já quando o eletrodo móvel  é afastado da camada de Teflon ( fd  > id ), a 
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corrente se torna positiva, fluindo na direção oposta. Por sua vez, quando o eletrodo 

superior entra em contacto com o PTFE  0fd , a carga elétrica que flui para fora desse 

eletrodo aumenta com a densidade superficial de carga do Teflon [16], o que faz com 

que 
HI  atinja o seu valor máximo: 
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HI também é influenciada pela velocidade de movimento do eletrodo. Quanto 

mais rápido for o movimento dele, menor será o t  da Equação (5.5) e, 

consequentemente, maior será o valor médio da corrente produzida pelo transdutor 

[16]. 

 Para se analisar a tensão de circuito aberto, não deve haver nenhuma resistência 

ou conexão entre eles. Nesse caso, como indica a Figura 5.3(b), a diferença de potencial 

elétrico entre ambos se torna livre para variar de acordo com a distância d  [16]. 

Considerando a tensão produzida no estado inicial  id  nula, a diferença de potencial no 

estado final  fd  é:  
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Combinando as Equações (5.3), (5.4) e (5.7), tem-se:  
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Com isso, quando o eletrodo móvel está se movendo para baixo e entra em 

contato com a camada de PTFE  0fd , a tensão entre os eletrodos atinge seu valor 

máximo se tornando: 
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As análises matemáticas apresentadas nesta seção 5.3 são válidas para os casos 

nos quais a distância máxima de separação entre os eletrodos é menor do que o 

comprimento dos mesmos, pois elas pressupõem que não há a ocorrência de nenhuma 

franja de campo elétrico nos pontos limites das superfícies dos eletrodos [16].  

O princípio de operação relativamente simples de um transdutor triboelétrico do 

tipo gerador de papel pode ser aplicado para gerar energia através de uma ampla 

variedade de movimentos humanos, uma vez que é possível otimizar as concepções das 

estruturas de projeto e dos materiais componentes de um transdutor de acordo o tipo 

movimento a ser realizado [16]. A Figura 5.4 apresenta exemplos de transdutores 

otimizados para diferentes ações humanas, os quais foram produzidos a partir do uso de 

papel fotográfico, filmes de PTFE, impressões em tinta condutora, fita adesiva condutora 

de cobre, epóxi e poliéster revestido de prata, entre outros materiais [16]. Os padrões 

condutivos foram impressos utilizando-se uma impressora de jato de tinta Epson 

WorkForce 30 customizada e tinta a base de prata da marca Novacentrix®. Os filmes de 

PTFE foram fixados a partir do uso de um esprei adesivo específico 3M™. A fita adesiva 

de cobre cumpriu a função análoga dos cabos condutores em circuitos, conectando 

partes condutoras distintas dos transdutores [16].  
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Figura 5.4: Transdutores otimizados para diferentes ações humanas (Adaptado de [16]). Legenda: 1 - 

Transdutor de tapa; 2 - Transdutor de toque; 3 - Transdutor de esfrega; 4 - Transdutor rotacional; 5 - 

Transdutor de deslizamento; S - Substrato; C - Condutor; E - Eletreto; CB - Junção Condutiva. Todos estes cinco 

modelos de geradores de papel são constituídos pelos mesmos materiais. 

 

O transdutor de tapa converte a energia de um tapa ou ato de se pressionar a 

superfície de papel em energia elétrica (Figura 5.4-1). O gerador utiliza a estrutura de 

camadas descrita anteriormente (Figura 5.3): o filme de PTFE é colocado entre dois 

eletrodos, formando uma ponte. O eletrodo da parte superior, móvel, é conectado à folha 

inferior através do uso de fita condutora. Quando pressionada, a folha superior se curva  

e entra em contato com o filme de PTFE situado sobre o eletrodo inferior de forma fixa, o 
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que origina um pico de tensão. Em seguida, o eletrodo de cima recua para sua posição 

original quando a mão do usuário é retirada [16]. A Figura 5.5, logo abaixo, mostra as 

formas dos sinais de corrente e tensão produzidos por um transdutor de tapa ao longo 

do tempo: 

 

Figura 5.5: Gráficos dos sinais de corrente (esquerda) e tensão (direita) gerados por um transdutor de tapa 

[16]. Os vales no gráfico da corrente e os picos no gráfico da tensão indicam o momento da ocorrência de cada 

tapa realizado pelo usuário sobre o dispositivo.  

 

Uma variação do transdutor de tapa na qual o eletrodo superior é removido 

resulta no transdutor de toque. Nessa segunda configuração, o usuário toca a pilha 

formada pelo PTFE e o eletrodo inferior da primeira com a sua mão nua, a qual substitui 

o eletrodo superior prévio (Figura 5.4-2). A vantagem desse tipo de gerador de papel é 

que ele não possui partes móveis: o circuito é completado através do corpo do próprio 

usuário quando ele toca um segundo eletrodo com a sua outra mão. O corpo humano 

apresenta condutividade elétrica suficiente para transmitir altas tensões e, como as 

correntes geradas pelo transdutor são minúsculas, os acúmulos de cargas elétricas 

temporários no corpo se tornam imperceptíveis [16]. 

O transdutor de esfrega, por sua vez,  funciona a partir da ação do usuário que, 

simultaneamente, toca o eletrodo de menor área com uma mão e esfrega o de maior área  

com uma folha de PTFE (Figura 5.4-3). Essa folha é movida dentro e fora da superfície do 

eletrodo repetidamente, o que cria uma mudança na configuração das cargas induzidas. 

O princípios de operação desse modelo de transdutor triboelétrico é o mesmo do 

transdutor de tapa, exceto os fatos de que a mão humana exerce a função de um eletrodo 

em movimento e que esse movimento é horizontal ao invés de vertical. Transdutores de 

esfrega conseguem gerar mais energia do que os demais, porque o ato de esfregar pode 

ser realizado rapidamente com maior pressão aplicada sobre a folha de PTFE, o que 

maximiza o seu contato com o eletrodo. Como o PTFE apresenta uma baixa fricção 
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durante a esfrega, um usuário pode aplicar uma alta pressão sobre a folha sem muito 

esforço [16]. 

Uma implementação mais complexa do transdutor de esfrega origina o 

transdutor rotacional: o eletrodo superior é impresso em uma configuração segmentada 

na forma de disco móvel, que é colocado sobre o filme de PTFE fixo adaptado na mesma 

forma geométrica. Embaixo da camada de Teflon, localiza-se o eletrodo inferior também 

circular (Figura 5.4-4). A partir do movimento de rotação promovido pelo usuário, os 

segmentos do disco móvel superior deslizaram dentro e fora da área de cada segmento 

do eletrodo inferior, o que muda a configuração de cargas elétricas desse eletrodo uma 

vez que a camada de PTFE situa-se entre eles. Ao contrário do transdutor de esfrega, o 

usuário não precisa tocar um outro eletrodo para fechar o circuito, já que a conexão do 

eletrodo superior girante com o inferior fixo é realizada pela sobreposição dos 

segmentos de cada um, oriundos do projeto de  impressão de ambos [16]. 

O transdutor de deslizamento é similar ao transdutor rotacional e baseado no 

mesmo princípio de operação. Ele consegue produzir energia através do deslizamento 

de um eletrodo impresso em folha sobre uma base inferior de eletrodo fixo, 

considerando a presença  de uma camada de PTFE entre elas (Figura 5.4-2). Ambos os 

eletrodos são impressos em configurações segmentadas lineares, que possibilitam o 

fechamento do circuito [16].  

5.4. Componentes 

Materiais que podem ser usados como componentes para se construir um 

transdutor triboelétrico do tipo gerador de papel são comuns e baratos no geral. Um 

substrato é usado como base do dispositivo, podendo ser constituído de diversos  

materiais, tais como o papel, filmes de PET (politereftalato de etileno), tecidos, folhas de 

plástico, madeira, entre outros [16].  

Considerando um gerador de papel do modelo transdutor de tapa, os 

componentes que exercem a função de induzidos ou receptores de cargas elétricas 

devem ser colocados sobre o substrato de acordo com padrões pré-definidos, ou podem 

ser impressos a partir do uso de tintas condutoras, como por exemplo, tintas a base de 

níquel, prata ou de serigrafia. Na primeira opção, pode-se utilizar filmes de polímeros 
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revestidos por uma camada metálica, tais como filmes de poliéster revestidos de prata 

ou alumínio, que são constituintes de alguns produtos da marca Mylar [16]. Tais filmes 

realizam a função de eletretos condutores do dispositivo. Já o componente indutor ou 

portador de cargas, deve ser posicionado entre duas camadas de material induzido, pois 

realizará a função de eletreto principal não condutor. O PTFE é o  material mais 

frequentemente selecionado para realizar tal função, uma vez que possui baixo custo, 

boa disponibilidade de compra e uma capacidade satisfatória de reter cargas elétricas. 

Além disso, o Teflon ocupa a posição mais baixa na tabela da série triboelétrica 

mostrada no Capítulo 3 (Tabela 3.1), o que indica que ele é o material que tem mais 

facilidade em adquirir cargas elétricas negativas ao ser atritado com um outro material 

dessa tabela. Por sua vez, os componentes que exercem a função de elementos de ligação 

condutiva, ou seja, servem para conectar partes do transdutor e construir o circuito do 

mesmo, podem ser fitas adesivas condutoras, geralmente, de prata, cobre ou alumínio. 

Os modelos de transdutores triboelétricos mais eficientes já construídos possuem 

componentes nanoestruturados e microfabricados, tais como nanocabos revestidos de 

prata para a composição do circuito do dispositivo, uma camada de ouro de espessura 

nanométrica para atuar como retentora de cargas elétricas (como em [2]), e polímeros 

de substratos plásticos cuja topografia de superfície, para maximizar o atrito, tenha sido 

alterada em escala micrométrica ou menor. Esses componentes conseguem provocar 

uma melhora extraordinária do desempenho do dispositivo, como no caso de [2], [3], 

[8], [20] e [22]. Contudo, também aumentam a complexidade e o custo do projeto de 

forma acentuada.   

5.5. Conclusão 

O entendimento do  princípio de funcionamento de transdutores triboelétricos, o 

conhecimento a respeito dos modelos desse tipo de  transdutor e de seus componentes  

são fatores fundamentais para a construção de um protótipo. A partir deles, é possível 

definir como será o dispositivo de acordo com o movimento do usuário a ser 

considerado para alimentá-lo, e quais materiais deverão ser comprados para atuar como 

componentes. Consequentemente, essas escolhas irão determinar o custo final do 

protótipo. 
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Capítulo 6 

Protótipo,Testes e Resultados 

Este capítulo aborda a constituição do protótipo de um transdutor triboelétrico, 

os testes realizados com esse protótipo e seus resultados.  

6.1. O protótipo 

O modelo de transdutor triboelétrico do tipo gerador de papel escolhido para 

compor o protótipo foi o transdutor de esfrega. Essa foi a opção escolhida devido à 

simplicidade de se construir tal configuração e, principalmente, ao fato descrito no 

Capítulo 5 de que esse modelo consegue gerar mais energia do que os demais. A Figura 

6.1 mostra o protótipo construído. Os materiais utilizados como componentes dele 

foram: 

 Uma folha de papel A4 para exercer a função de substrato; 

 Uma folha de Teflon para atuar como eletreto retentor de carga; 

 Fios de cobre para se tornarem elementos de ligação condutiva; 

 Fita adesiva condutora de alumínio para constituir os eletrodos; 

 Uma folha de jornal para ser atritada contra o PTFE e, com isso, eletrizá-lo.  

 

 

Figura 6.1: Protótipo de transdutor triboelétrico do tipo transdutor de esfrega. As partes prateadas são os 

eletrodos compostos por fita adesiva de alumínio. A parte preta é a folha de PTFE que atura como eletreto 

retentor de cargas elétricas. Embaixo está o substrato de papel A4. 
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A Tabela 3.1 do Capítulo 3 indica que o papel e o Teflon têm facilidade em obter, 

respectivamente, cargas positivas e negativas quando atritados. Isso justifica a escolha 

de se utilizar uma folha de jornal para ser atritada contra o PTFE. De acordo com o 

Capítulo 5, o material mais indicado para constituir os eletrodos seria o poliéster 

revestido de prata ou alumínio, porém, esse material não apresentou um custo de 

compra aceitável. A partir disso, foi substituído por fita adesiva de alumínio, que possui 

um custo muito mais baixo. Infelizmente, a ausência do poliéster revestido, que atua 

como eletreto de condução, pode causar uma diminuição da quantidade de cargas 

transferidas por efeito triboelétrico durante a fricção da folha de PTFE com a camada 

metálica superficial do eletrodo. Obviamente, isso prejudica o rendimento do protótipo. 

6.2. Testes experimentais 

Foram realizadas medições com o protótipo, de acordo com a seção 5.3 do 

Capítulo 5, para a obtenção do valor da corrente de curto-circuito  e da tensão de 

circuito aberto do mesmo. Além disso, foi realizado o teste de carregamento de um 

capacitor, o qual foi o primeiro passo para o teste final de carregamento de uma bateria 

íon-lítio. Antes de qualquer operação, os dois eletrodos do dispositivo foram aterrados, 

conforme as disposições do capítulo anterior.  

 

6.2.1. Medição da tensão de circuito aberto 

 

Esta é uma medição simples e direta com o uso do osciloscópio, na qual o 

eletrodo do transdutor que não é atritado contra a folha de PTFE atua como potencial de 

referência. Qualquer componente do circuito que esteja conectando um eletrodo ao 

outro deve ser retirado para a realização desta medida, como mostra a Figura 6.2 logo 

abaixo: 
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Figura 6.2: Montagem para a medição da tensão de circuito aberto com osciloscópio. 

 

A tensão de circuito aberto do dispositivo é o valor máximo de tensão entre os 

eletrodos durante a operação do transdutor. No caso, como indica a  Figura 6.3, esse 

valor foi igual a 4,00V: 

 

 

Figura 6.3: Medição da tensão de circuito aberto com osciloscópio. 



 
 

65 
 

6.2.2. Medição da corrente de curto-circuito 

 

A corrente de curto-circuito é a maior corrente que o transdutor consegue 

fornecer. Para a sua medição, deve-se conectar um resistor que possua um valor baixo 

de resistência entre os eletrodos, curto-circuitando-os, e medir a tensão máxima entre 

os terminais dele durante o funcionamento do transdutor [16]. Em seguida, utiliza-se a 

Lei de Ohm para calcular o valor da corrente de curto-circuito. 

Para a realização desta medição, foi utilizada uma composição de quatro 

resistores de 100 ohms em paralelo como indica a Figura 6.4, o que resulta em um 

resistor equivalente de 25 ohms.  

 

 

Figura 6.4: Montagem para a medição da corrente de curto-circuito com osciloscópio. 

 

O valor máximo de tensão medida no resistor equivalente foi 2,00mV, como 

mostra a Figura 6.5:  

 

 
Figura 6.5: Medição da corrente de curto-circuito com osciloscópio. 
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Portanto, o valor da corrente de curto-circuito é:  

 

                                               A
mV

R

V
I 00,80

25

00,2



                                                (6.1) 

 

6.2.3. Carregamento de um capacitor 

 

Como primeira tentativa de se armazenar a energia produzida pelo transdutor 

triboelétrico, um capacitor foi conectado à saída do mesmo junto com um circuito de 

acoplamento entre eles. De acordo com [16], esse circuito de acoplamento consiste em 

uma ponte de diodos, como indica a  Figura 6.6 abaixo: 

 

 

Figura 6.6: Circuito de acoplamento de um capacitor ao transdutor triboelétrico (Adaptado de [16]). No caso, 

"T" simboliza o transdutor e "CARGA" o capacitor.  

 

O capacitor utilizado como carga na Figura 6.6 possui uma capacitância igual a 

pF7,4 .  Após várias tentativas de carregamento e medições sobre esse capacitor, não foi 

notada nenhuma diferença de potencial elétrico em seus terminais. A partir disso, o 

circuito de acoplamento representado na Figura 6.6 foi modificado, como indica a Figura 

6.7:    

 

Figura 6.7: Circuito de acoplamento modificado. No caso, "T" simboliza o transdutor e "CARGA" o capacitor. 
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A seguir, a Figura 6.8 mostra o circuito real de carregamento do capacitor: 

 

 

Figura 6.8: Capacitor acoplado ao protótipo de transdutor triboelétrico. 

 

 

O processo de carregamento do capacitor foi monitorado e o seu gráfico é 

apresentado pela Figura 6.9 logo abaixo: 

 

 

Figura 6.9: Sinal sobre o capacitor durante o seu carregamento. 
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Após o carregamento, que durou cerca de 3 minutos de ciclo de esfrega da folha 

de Teflon no transdutor e na folha de jornal, a tensão do capacitor foi medida a partir do 

uso de um multímetro comum, o qual apresentou um valor igual a 22,6mV, como mostra 

a Figura 6.10: 

 

 

Figura 6.10: Tensão do capacitor após carregamento no  multímetro comum. 

 

Contudo, a tensão desse capacitor também foi medida através do uso de um 

multímetro de 8,5 dígitos em seguida, o qual mostrou um valor igual a 5,935mV, como 

indica a Figura 6.11:  

 

 

Figura 6.11: Tensão do capacitor após carregamento no multímetro de 8,5 dígitos. 
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6.2.4. Carregamento de uma bateria 

 

A bateria utilizada para carregamento é uma bateria íon-lítio para smartphone, 

apresentada na Figura 6.12 abaixo: 

 

   

Figura 6.12: Bateria de íon-lítio para smartphone utilizada no experimento. 

 

Essa bateria possui uma capacidade nominal de 1700mAh (ou 1,7Ah) e opera 

com uma tensão igual a 3,8V. Ou seja, ela consegue fornecer uma corrente de 1700mA 

durante uma hora de uso de forma contínua. No caso, 1700mA também é um valor 

definido tecnicamente como "capacidade C" da bateria  mAC 1700  [30].  

De acordo com o Capítulo 4, uma bateria íon-lítio possui dois estágios principais 

de carregamento, o primeiro de corrente constante e o segundo de tensão constante. O 

primeiro ocorre a partir de uma corrente igual a 1,0C (1700mA) e valor crescente de 

tensão. Já o segundo, a partir de uma corrente aproximadamente igual a 0,1C (170mA) e 

um valor constante de tensão compreendido entre 4,0V e 5,0V [30]. A seguir, a Figura 

6.13 apresenta o gráfico de um caso exemplo de carregamento de uma bateria íon-lítio:  
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Figura 6.13: Gráfico das etapas do  processo de carregamento de uma bateria íon-lítio. Neste caso, a bateria 

abordada opera com uma tensão igual a 4,2V e possui uma capacidade nominal de 500mAh (C=50mA) [30]. 

 

Para o carregamento da bateria da Figura 6.12, foi pensado um circuito 

composto por capacitores em série e uma chave. Cada capacitor seria carregado 

individualmente como o capacitor da Figura 6.8 e, em seguida, colocados em série com 

uma chave e a bateria, como mostra a Figura 6.14 abaixo:  

 

 

Figura 6.14: Circuito para o carregamento da bateria íon-lítio. 

 

Os capacitores carregados e dispostos em série poderiam juntos descarregar um 

nível de tensão próximo ao necessário para a execução da segunda etapa de 

carregamento da bateria (etapa de tensão constante). Apesar do fato de os capacitores 



 
 

71 
 

não conseguirem fornecer tensão de forma constante, eles poderiam ser recarregados 

pelo transdutor triboelétrico e, em seguida, novamente descarregados juntos para a 

bateria, e assim sucessivamente. Isso constituiria um ciclo de carga e descarga dos 

capacitores. Uma bateria íon-lítio pode ser desconectada ou reconectada ao seu 

carregador  em qualquer momento do seu processo de carregamento. Por isso, os ciclos 

de carga e descarga dos capacitores seriam análogos ao ato de desconectar e reconectar 

a bateria ao seu carregador sucessivas vezes. Contudo, teoricamente, considerando a 

ordem de grandeza de milivolts da tensão gerada pelo transdutor triboelétrico, seriam 

necessários centenas de capacitores em série para atingir um valor entre 4,0V e 5,0V, 

que é a faixa de tensão necessária para se carregar uma bateria íon-lítio na etapa de 

tensão constante. Consequentemente, isso inviabiliza o carregamento da bateria I9300. 

A etapa de carregamento por corrente constante também não pode ser 

executada, pois o valor necessário de corrente para tal é igual a 1,0C e o transdutor 

triboelétrico não consegue produzir uma corrente de 1700mA. A corrente de curto-

circuito do transdutor, que indica o valor máximo de corrente possível de ser produzida 

por ele, é igual a A00,80 , sendo muito menor do que 1,7A. 

Como teste de prova, a bateria I9300 foi conectada ao circuito indicado na 

Figura 6.14. Após vários ciclos repetidos de carga e descarga de três capacitores em 

série, não foi notada nenhuma mudança no percentual de carregamento da bateria ao 

inserí-la no smartphone. 

6.3. Conclusão 

Não foi possível carregar a bateria íon-lítio I9300 em nenhuma das etapas do 

processo de carregamento da mesma, pois a tensão e a corrente de carregamento não 

atingiram os níveis necessários de nenhuma dessas etapas. Apesar disso, foi possível 

carregar parcialmente um capacitor, o que revela a ocorrência da transformação da 

energia do usuário em energia elétrica.  

A ausência da camada de poliéster revestido por prata ou alumínio como 

material constituinte dos eletrodos do transdutor limitou a obtenção de cargas elétricas 

através do efeito triboelétrico. Esse material além de ser um condutor, por também ser 

um eletreto como o PTFE, aumentaria muito a densidade de cargas elétricas durante o 
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contato com a folha de Teflon em relação ao alumínio puro, o qual é apenas condutor. 

Com isso, os capacitores receberiam mais cargas durante a operação do transdutor 

triboelétrico, o que aumentaria a chance de se atingir valores de tensão e corrente 

satisfatórios para o processo de carregamento de uma bateria íon-lítio. Logo, devido ao 

baixo rendimento, não é viável a utilização de um transdutor triboelétrico constituído 

apenas pelos materiais listados na seção  6.1 deste capítulo. 

O custo total do protótipo desenvolvido neste trabalho foi de aproximadamente 

cem reais, sendo a fita adesiva de alumínio o item mais caro dos componentes, uma vez 

que correspondeu a 70% desse custo total. Contudo, esse custo se limitou a R$100,00 

devido ao fato de o poliéster revestido por metal não ter sido obtido. Esse material foi 

orçado e o preço mínimo de venda encontrado foi de R$300,00 por rolo de 100 

centímetros de largura e 25 metros de comprimento. Ou seja, um valor que corresponde 

a três vezes o custo total do protótipo, além de o produto não ser vendido em pequenas 

unidades ou medidas. Por tais motivos, o poliéster revestido por metal não foi 

comprado. 

Um outro problema relativo ao protótipo, mas desta vez, inerente ao seu 

funcionamento, é a necessidade de se implantar cargas elétricas iniciais na folha de 

PTFE [16]. Após pouco mais de um minuto de esfrega, a folha de Teflon já não possui 

mais cargas elétricas livres para serem transferidas, o que exige que ela seja atritada 

novamente contra a folha de jornal. O desenvolvimento de uma forma de deixar a 

camada de PTFE permanentemente eletrizada ocasionaria um avanço considerável no 

projeto de transdutores do tipo gerador de papel, além de aumentar a variedade de 

aplicações possíveis para eles.  
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Capítulo 7 

Conclusões 

O presente trabalho visou demonstrar a viabilidade técnica da utilização do 

efeito triboelétrico para transformar energia mecânica em eletricidade, a partir da  

construção de um transdutor protótipo de baixo custo cujo funcionamento é baseado no 

fenômeno físico da triboeletricidade. Para tal realização,  o efeito triboelétrico foi 

estudado e os materiais triboelétricos pesquisados.  

Esse transdutor teve como finalidade converter a energia mecânica dos 

movimentos do seu usuário em energia elétrica e utilizá-la em uma determinada 

aplicação, a qual consistiu no carregamento de uma bateria recarregável de íon-lítio. 

Com isso, as características desse tipo de bateria foram apresentadas e um circuito 

condicionador de sinal foi desenvolvido para tentar entregar a energia elétrica gerada 

pelo transdutor à bateria. Testes de desempenho foram realizados com esse circuito e o 

protótipo, os quais revelaram a ineficiência desse sistema para carregar uma bateria 

íon-lítio. Contudo, o processo de transformação de energia mecânica em elétrica através 

do uso do transdutor foi demonstrado com o carregamento parcial de um capacitor. 

O ponto mais interessante deste trabalho foi o desenvolvimento de um 

dispositivo capaz de gerar energia de forma autônoma a partir da interação do seu 

usuário, o qual poderia ser muito útil, por exemplo, em uma situação na qual esse 

usuário não tivesse acesso à rede elétrica de energia. Contudo, esse dispositivo precisa 

ser aprimorado para conseguir atender às necessidades de energia em aplicações 

diversificadas. Apesar do alto custo, a construção de um novo transdutor triboelétrico 

com eletrodos constituídos por poliéster revestido por prata ou alumínio seria uma boa 

proposta para a realização de um próximo trabalho, uma vez que, teoricamente, esse 

material proporcionaria um aumento significativo da capacidade de transferência de 

cargas elétricas do dispositivo. 

Outro tópico importante a ser pesquisado num próximo trabalho seria uma 

maneira de deixar o eletreto principal, no caso o PTFE, permanentemente eletrizado, 
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como já mencionado antes. Além desse, mais um tópico relevante seria pesquisar uma 

forma de elevar a corrente e a tensão produzidas pelo transdutor para que ele fosse 

capaz, por exemplo, de atender alguma ou ambas as etapas de carregamento de uma 

bateria íon-lítio. Tais tópicos talvez possam ser solucionados a partir do uso de materiais 

mais refinados que possuam propriedades específicas. Contudo, não se pode esquecer 

de ponderar o impacto dos custos de novos materiais no orçamento do projeto.  
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