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PESQUISA E PROJETO DE PRODUTO PARA BICICLETA 

ERGOMÉTRICA GERADORA DE ENERGIA 

 

 

Ítalo de Sá Carneiro 

 

 

RESUMO 

 

Atualmente, dois temas distintos, a saúde do corpo e a sustentabilidade e produção de energia 
renováveis, estão sendo discutidos para serem utilizados juntos, proporcionando benefícios em 
ambos os setores. Objetivo deste projeto é propor um modelo de bicicleta ergométrica com 
capacidade de gerar energia elétrica, a qual será armazenada e utilizada para iluminação de 
ambientes, tais como praças, parques públicos e passeios de Fortaleza. Em contrapartida, a 
população receberia desconto na taxa de iluminação pública, além de estarem se exercitando, assim, 
estimulando o uso dos equipamentos.  

 

Palavras-chave: Energia, sustentabilidade e inovação. 

ABSTRACT 

 

Currently, two distinct themes, body health and sustainability and renewable energy production, are 
being discussed to be used together, providing benefits in both sectors. The objective of this project 
is to propose a model of an ergometric bicycle with capacity to generate electric energy, which will 
be stored and used for lighting environments such as squares, public parks and Fortaleza tours. In 
contrast, the population would receive a discount on the rate of public lighting, in addition to being 
exercising, thus stimulating the use of equipment. 
 

Key Words: Energy, sustainability and inovation. 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, dois temas bem diferentes têm levado a diversas 

discussões, dentre eles, principalmente, os problemas relacionados, diretamente ou 

indiretamente, à saúde do corpo e a sustentabilidade e produção de energias 

renováveis (Lins, 2013). 

No Brasil, o reflexo da preocupação com a saúde do corpo é possível ser 

vista pelo crescente número de pessoas que praticam atividade física, o número de 
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praticantes coloca o país na primeira posição da América Latina e em sétimo no 

mundo (Lins, 2013). 

A pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular aponta que de 2000 a 

2010, o número de academias aumentou 21 vezes. De acordo com o levantamento 

realizado pelo Conselho Federal de Educação Física, em 2000 o Brasil possuía 797 

academias e, no ano de 2010, esses estabelecimentos somavam 16 mil. 

Atualmente, aproximadamente 52% dos brasileiros (4,2 milhões) praticam 

exercícios físicos em uma academia (Lins, 2013). 

Uma das preocupações mundial que interfere em todos os setores de um 

país refere-se à produção de energia. A busca de fontes de energias alternativas 

ou renováveis seria a solução para muitos. Neste sentido, para a sociedade 

moderna, a definição de sustentabilidade, onde a extração e consumo são feitos de 

forma racional, não é mais considerado um estilo de vida e sim uma necessidade 

coletiva (Croce, 2013). 

Em 2014, o engenheiro eletricista brasileiro José Carlos Armelin, 

desenvolveu uma tecnologia capaz de gerar energia elétrica de forma sustentável. 

O trabalho Pedal Sustentável, premiado mundialmente, produziu bicicletas que, ao 

serem pedaladas, produzem 127 volts de energia. O suficiente para o uso de 

diversos aparelhos, como alguns tipos de TV, som, vídeo game, iluminação, 

celulares, notebooks e mais. A energia produzida na atividade física pode ser 

utilizada instantaneamente ou armazenada para uso posterior (eCycle, 2014). 

Diante do exposto, acredita-se que um produto específico para utilização 

em locais públicos, alinhando saúde e economia, incentivará a população à prática 

de exercício, pois, ao utilizar o equipamento, estarão gerando desconto na taxa de 

iluminação pública proporcional àquela produzida no bairro em que as bicicletas 

forem instaladas. 

1.1-  OBJETIVO GERAL 
 
Propor um modelo de bicicleta ergométrica capaz de gerar energia elétrica. 

1.2- OBETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Estudar e avaliar os modelos de equipamentos existentes para a 

conversão de energiacinética; 

2. Consultar a opinião popular através da entrevista sobre a 
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contribuição e viabilidade doprojeto; 

3. Propor um protótipo do produto planejado através dedesenho. 

 

2- DESENVOLVIMENTO 

 

Em 2008, o professor americano Adam Boesel desenvolveu um modelo 

de máquina capaz de converter atividade física em energia elétrica. O modelo criado 

por Boesel foi o primeiro equipamento da “The Green Microgym”, a primeira 

academia sustentável nos Estados Unidos, que têm feito muito sucesso entre os 

ambientalistas. 

Ativo desde 2009, as atividades físicas e a captação de energia solar 

geram 20% da energia elétrica consumida mensalmente na academia sustentável. 

Resultando numa economia de 444 mil quilowatts-hora e, além da redução dos 

custos de energia elétrica e água, aproximadamente, 195 hectares de árvores são 

preservadas. 

Dentre os equipamentos utilizados na academia sustentável, a eliptical 

machine, assim como a bicicleta, também é capaz de converter energia. O 

equipamento elíptico, como é conhecido no Brasil, é bastante sofisticado e possui 

o mesmo valor de uma bicicleta geradora de energia ofertada pelo “The Green 

Microgym”. 

No ano de 2012, a partir de um financiamento coletivo, a ideia lançada 

no site Kickstarter por quatro pesquisadoras de Harvard recebeu U$ 92 mil para 

desenvolver a Soccket, uma bola capaz de gerar eletricidade a partir da conversão 

da energia cinética. Desenvolvida para atender localidades subdesenvolvidas, onde 

sequer existe energia, em uma partida de 30 minutos é possível o fornecimento de 

três horas de energia para uma lâmpada LED. As fundadoras conseguiram fundos 

para distribuir o produto para famílias no México, Brasil e África do Sul, onde 

pessoas já estão usufruindo e utilizando o equipamento para estudar durante a 

noite. 

No mesmo ano, Tom Krupenkin e J. Ashley Taylor, pesquisadores da 

Universidade de Wisconsin, criaram uma maneira de aproveitar a energia do 

movimento dos pés para carregar pequenos aparelhos eletrônicos, como celulares. 

Eles desenvolveram o protótipo In Step Nanopower, um tênis que possui uma sola 

http://www.kickstarter.com/
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com duas bexigas de plástico, que ao ser dado um passo, o impacto carrega os 

eletrodos do metal líquido que está dentro dessas bexigas e, assim, cria uma 

corrente elétrica. 

A quantidade de energia elétrica armazenada na bateria, que também 

está acoplada à sola, depende da intensidade do exercício físico. O produto possui 

um cabo micro-USB que pode abastecer eletrônicos pequenos, como um celular. 

A energia mecânica produzida por seres humanos durante a caminhada, 

que normalmente é dissipada por calor, é captada e convertida em energia elétrica. 

A idéia da sustentabilidade está presente em diversos dispositivos. 

Em 2013, de maneira simples, o atendente de uma loja de materiais em 

Capitólio, Minas Gerais, desenvolveu uma bicicleta para manter a televisão ligada, 

essa foi a solução encontrada para a falta de energia elétrica em sua fazenda 

(LAREDO, 2015). 

Atualmente, um tema bastante relevante no desenvolvimento sustentável 

é o de energias renováveis. Estas são essenciais para uma economia mais inclusiva 

do ponto de vista social e eficiente na sua relação com o meio ambiente. 

Desta forma, a proposta de um modelo de bicicleta para implantação em 

locais públicos vai ao encontro da nova tendência, em que se aproveita a energia 

cinética que seria dissipada em calor e transforma em energia para a comunidade. 

 

3-  METODOLOGIA 

 

Inicialmente, a pesquisa de caráter exploratório buscou identificar em 

referências bibliográficas (como artigos, revistas e sítios eletrônicos), equipamentos 

para atividades físicas já existentes capazes de converter energia cinética em 

elétrica e que estivessem relacionados à sustentabilidade. 

Com o intuito de avaliar a viabilidade do projeto, uma pesquisa foi 

realizada coletando a opinião de 385 pessoas de Fortaleza, Ceará. De acordo com 

o cálculo amostral, esse valor é representativo para a população de 2,2 milhões de 

habitantes da cidade (IBGE, 2010), com nível de confiança de 95% e erro amostral 

de 5%. Para a realização da entrevista, foi utilizada a ferramenta online Google 

Forms, onde a entrevista foi montada e o link gerado foi compartilhado nas redes 

sociais (Anexo 1). A coleta de opiniões foi realizada durante uma semana e, em 

seguida, os dados e gráficos gerados pela ferramenta foram utilizados na discussão 
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do trabalho. 

No que diz respeito à elaboração do protótipo, neste trabalho é 

apresentado o modelo de bicicleta desenvolvida pelo brasileiro José Lourenço 

Ribeiro, Minas Gerais, por apresentar desenho simples e baixo custo para a 

produção e manutenção (Anexo 2), considerando-se apenas que os itens “a” e “b” 

deverão ficar no subsolo para garantir a segurança dos utilizadores e que os 

suportes deverão ser fixados com parabolts no solo de forma a garantir a segurança 

dos equipamentos. 

 

4-  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A importância e funcionalidade da proposta para a população foram 

obtidas pela investigação da opinião pública que apresentou os seguintes 

resultados: 

O gráfico 1 está relacionado ao gênero, onde identificou-se que 38,8% 

inquiridos são do gênero masculino e 61,2% do gênero feminino. 

Gráfico 1 - Gênero 

 

 

Fonte: Ítalo de Sá 

 

Considerando os indicadores apresentados no gráfico 2, o perfil da 

amostra por faixa etária revelou que 43,1% dos entrevistados têm de 16 a 25 anos, 

40,4% entre 26 e 35 anos, 9,2% têm entre 36 e 45 anos e 7,3% têm mais de 45 

anos. 

Grafico 2 – Faixa Etária 
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Fonte: Ítalo de Sá 

Um fator bastante relevante para a pesquisa é a frequência com que os 

entrevistados praticam atividades físicas. Infere-se que apenas 11,9% não praticam 

atividades e que 88,1% praticam. 

 

Grafico 3 – Prática de atividade física 

 

Fonte: Ítalo de Sá 

 

A pesquisa revelou, também, que mais de 50% dos praticantes de 

atividades físicas utilizam de espaços públicos para a prática. Ponto substancial 

para a pesquisa, tendo em vista que se propõe um modelo de bicicleta ergométrica 

com capacidade de geração de energia elétrica para utilização em locais públicos. 

Grafico 4 – Utilização de espaços públicos para prática de exercícios 
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Fonte: Ítalo de Sá 

Conforme resultados, 93,9% das pessoas que responderam à pesquisa 

consideram relevante a presença de equipamentos sustentáveis em academias 

para escolha de uma academia. 

Gráfico 5 – Relevância de equipamentos sustentáveis em academias 

 

 

Fonte: Ítalo de Sá 

Além disso, 86,2% dos entrevistados responderam que levariam em 

consideração a presença desses equipamentos na indicação de um local de treino 

aos colegas e familiares. 

Gráfico 6 – Importância na indicação de espaços 
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Fonte: Ítalo de Sá 

Para 86,9% dos inquiridos, a presença de máquinas sustentáveis em 

locais públicos seria um fator estimulante à prática de atividades físicas. Este dado 

é bastante relevante, considerando que apenas 45,8% dos estrevistados utilizam 

as áreas públicas para realizar atividades, o que representaria um ganho vertiginoso 

na qualidade de vida da população. 

Gráfico 7 – Disponibilidade em locais públicos x Estímulo 

 

Fonte: Ítalo de Sá 

Adicionalmente, 93,1% dos inquiridos responderam positivamente à 

questão anterior quando a energia elétrica produzida nestes espaços convertida em 

corte nos gastos com a iluminação pública em benefício da população, o que 

representa um ganho de 6,2% em relação ao cenário anterior. Ressalte-se ainda 

que o índice de não utilização de espaços públicos para a prática de atividades 

físicas caiu de 28,1% (Gráfico 4) para 6,9%; A partir deste dados e, considerando 

que 11,9% (Gráfico 3) dos entrevistados não praticam atividades físicas atualmente, 

infere-se que parte da população seria estimulada a sair dosedentarismo. 

Gráfico 8 – Economia x Estímulo 
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Fonte: Ítalo de Sá 

Por fim, 98,9% dos entrevistados responderam positivamente à proposta 

de elaboração de um modelo de bicicleta ergométrica capaz de converter energia 

cinética em energia elétrica para implantação em espaços públicos; classificando-o 

em 51,2% como inovador; 32,3% como necessário e 15,4% como útil. 

Gráfico 9 – Classificação do projeto 

 

 

 

 

Fonte: Ítalo de Sá 

 

5-  CONCLUSÃO 

 

É possível concluir, através deste estudo, que o desenvolvimento de 

equipamentos para a prática de atividades físicas com capacidade de converter 

energia cinética em energia elétrica para a implantação em espaços públicos é 

possível devido o baixo custo atribuído ao produto e sua relevância para a 

população. 

Além do que, pesquisa de campo revelou o interesse do público 

pesquisado para a proposta inovadora com um resultado representativo de 

aprovação por 98,9% dos entrevistados, além um possível ganho na quantidade de 
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pessoas que utilizam espaços públicos para a realização de atividades e redução 

na quantidade de sedentários. 

Portanto, julgou-se que a elaboração de um modelo de bicicleta capaz 

de gerar energia elétrica a partir da conversão da energia cinética produzida pela 

pedalada como viável e de elevada contribuição para a sociedade, pelo que foi 

proposto o modelo de José Lourenço Ribeiro (Anexo 2), Minas Gerais, 

considerando-se apenas que os itens “a” e “b” deverão ficar no subsolo para garantir 

a segurança dos utilizadores e que os suportes deverão ser fixados com parabolts 

no solo de forma a garantir a segurança dos equipamentos.  
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Anexo 

 
Anexo 1 – Formulário de Pesquisa 
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Anexo 2 – Modelo de bicicleta ergométrica proposto por José Lourenço 
 

Figura 1- Ilustração feita por BORIN, 2015, apresenta um modelo de bicicleta 

capaz de converter energia cinética em energia elétrica. Na figura é possível 

identificar o conversor (a) e a bateria (b) para o armazenamento da energia 

gerada. Fonte: Laredo, 2015. 
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