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Resumo 

 
MOREIRA, M. M. A. C. Palmilha com piezoeletretos para análise do comportamento 

de marcha. 2020. 134p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Escola de Engenharia 

de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. 

 

A atividade de caminhar é um dos principais movimentos executados pelos seres humanos 

dado a necessidade de mobilidade e independência pessoal de todo e qualquer indivíduo, bem 

como essencial para realização da maioria das atividades do dia a dia. Nas últimas décadas, duas 

vertentes de pesquisa tornaram-se alvo de atenção e intenso estudo de muitos pesquisadores. A 

primeira com o desenvolvimento de técnicas e estudos que permitissem entender, analisar e 

caracterizar o comportamento da marcha, e a segunda com o desenvolvimento de sistemas para 

obtenção de parâmetros relativos à marcha, com o intuito de facilitar sua análise e caracterização. 

A identificação do comportamento de marcha, especificamente a distribuição de pressão plantar 

do pé, permite aplicabilidade em áreas como esporte e saúde. Em aplicações esportivas, por 

exemplo, para analisar o comportamento de marcha de atletas de alto rendimento para melhorar o 

treinamento. Em aplicações de saúde, como diagnósticos de patogêneses que tenham a marcha 

como um dos parâmetros para diagnóstico e/ou progressão, como por exemplo, a doença de 

Parkinson ou algumas demências como Alzheimer. Dessa forma, o objetivo desta dissertação visa 

construir um sistema constituído de uma palmilha utilizando quatro sensores, embebidos em 

material polimérico a base de silicone e devidamente posicionados. E também projetar uma placa 

eletrônica, que será conectada aos piezoeletretos da palmilha por um cabo. Essa placa será 

responsável por adquirir os sinais de tensão provenientes da deformação da palmilha originada 

pelo usuário; filtrar, amplificar e transmitir os sinais de tensão por meio wireless para um 

computador; e armazenar os sinais adquiridos em um cartão de memória microSD.  

 

 

Palavras chave: Palmilha de sensores. Palmilha instrumentada. Sensores piezelétricos. 

Eletretos. Análise de marcha. 

  



 

 

 

  



 

 

Abstract 

 
MOREIRA, M. M. A. C. Piezoelectric insole for gait analysis behavior. 134p. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. 

 

Given the need for mobility and personal independence for each person, walking is one of 

the main movements performed by human beings, as well as essential for carrying out most of 

daily activities. In the last decades, two strands of research have become the focus of intense study 

by many researchers. The first one relates to the development of techniques and studies that would 

allow understanding, analyzing and characterizing the gait behavior and the second one, the 

development of systems to obtain parameters related to the gait in order to facilitate its analysis 

and characterization. The identification of gait behavior, specifically the distribution of plantar 

pressure on the foot, allows applications in areas such as sports and health. Furthermore, allows 

analyzing the gait behavior of high-performance athletes to improve training, or diagnosis and/or 

progression, such as Parkinson’s disease or some dementias such as Alzheimer’s. Thus, the 

objective of this work is to build a system consisting of an insole using four sensors, embedded in 

polymeric material based on silicone properly positioned. In addition, it aims to design an 

electronic board, which will be connected to the piezoelectrets of the insole by cable. This board 

will be responsible for acquiring the voltage signals derived from the deformation of the insole 

applied by the user; filter, amplify and transmit voltage signal by wireless network to a computer, 

and store the acquired signals on a microSD memory card. 

 

 

 

 

 

Keywords: Sensor insole. Instrumented insole. Piezoelectric sensors. Electrets. Gait 

analysis. 
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1. Introdução  

1.1. Motivação 

O estudo do comportamento de marcha, especificamente a pressão plantar do pé, tanto 

estática quanto dinâmica, bem como o diagnóstico de padrões de movimento tem despertado 

interesse de pesquisadores de áreas como esporte, tecnologia assistiva e saúde. 

Na área de aplicações esportivas, como corrida e futebol por exemplo, o estudo de 

parâmetros relativos à marcha pode auxiliar na análise das variações de carga do pé do atleta 

durante o treinamento. Essa análise permite avaliar tanto fatores de sucesso, como a boa execução 

dos movimentos, como também a identificação de zonas de contato excessivo, que podem resultar 

em possíveis riscos de lesão; além do conforto do calçado de atletas (Guillén, 2011). 

Em esportes como corrida, uma das principais variáveis de interesse é o tempo de contato 

do pé com o solo, essa variável tem influência na velocidade máxima de corrida, bem como na 

rigidez da perna durante a corrida. Desta forma, atletas com tempo de contato mais curtos, de 

maneira geral, desempenham velocidades maiores (Weyand, 2000), também a rigidez da perna 

durante a corrida tem associação direta com tempos de contato menores com o solo (Farley, 1998).  

Esse estudo, possibilita treinadores aplicar protocolos específicos de treinamento para 

atletas velocistas, com objetivo de reduzir esse tempo de contato, com treinos focados no 

desenvolvimento de explosão de força em forma de contrações musculares em ciclos de 

alongamento, que simulam a fase de apoio de arrancada da corrida. Esse tipo de treino proporciona 

aumento da rigidez da perna e consequentemente diminuição do tempo de contato com solo 

(Purcell, 2005). 

De uma perspectiva de treinamento, a análise de pressão plantar de atletas, além de auxiliar 

entender a influência de padrões de marcha que causam lesão, também fornece informações para 

análise e entendimento do mecanismo da lesão. Esse entendimento, pode auxiliar na criação de 

protocolos tanto voltado para a recuperação e tratamento de lesões, como também para melhorar 

o desempenho de atletas. Portanto, a obtenção de parâmetros como a pressão plantar e tempo de 

contato do pé com o solo durante o treinamento, torna-se positivo para adequação de técnicas que 

otimizem o rendimento de atletas.  

Com relação às áreas de tecnologias assistiva, a avaliação da marcha de pacientes com 

lesão medular ou portadores de diabetes, especificamente a distribuição da pressão/força da 

superfície plantar do pé, pode auxiliar na medição dos esforços exercidos pelos membros inferiores 
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desses pacientes, e também se torna essencial para fornecer subsídios para adoção de estratégias 

eficazes para reabilitação (Crosbie, 1990). 

Estudos desenvolvidos por alguns pesquisadores como Pappas et al., combinaram dados 

obtidos da análise da pressão plantar do pé, como dados de entrada para alimentar estimuladores 

elétricos a atuarem em pontos pré-estabelecidos, de maneira a melhorar o comportamento de 

marcha desses pacientes (Pappas, 2004). A aplicação desse método, mostrou-se eficiente na 

melhora da estimulação muscular durante a marcha de pacientes que sofreram lesão medular. 

Um dos sintomas do diabetes são a perda de sensibilidade de dor e percepção de 

temperatura nos pés. Com isso, o monitoramento da pressão plantar do pé, faz-se necessário para 

identificação de picos de pressão, pois esses picos podem causar complicações como ulcerações, 

que podem se desdobrar em neuropatia periférica, resultando em infecções graves que podem 

acarretar em procedimentos cirúrgicos para retirada da região inflamada ou até mesmo a 

amputação parcial ou total do pé (Ramirez-Bautista, 2017). 

A perda de sensibilidade na região plantar do pé em diabéticos, produz mudanças 

comportamentais no padrão de marcha. Essas mudanças ocasionam em distribuições anormais de 

pressão em algumas regiões do pé, e consequentemente picos de pressão nessas regiões, o que se 

torna uma área potencial de risco para o surgimento de ulcerações. 

Com relação a aplicação do estudo da marcha na saúde, patogêneses como a doença de 

Alzheimer (DA) e a doença de Parkinson’s (DP) por exemplo, pode-se diagnosticar essas doenças 

através da análise do padrão de marcha dos portadores, e também para análise de progressão da 

doença (Agid, 1991; Maquet, 2010). Dessa forma, informações sobre o comportamento da marcha 

é comumente utilizada para detecção de anormalidades na forma de andar de pacientes, uma vez 

que essas pode ser indicativo de problemas adversos à saúde ou progressão de doenças 

neurodegenerativa. 

Em estudos realizados na análise do comportamento da marcha, verificou-se que os 

prejuízos mais comuns que afetam a marcha são paralisia (congelamento) do caminhar, dificuldade 

em equilibrar-se, comprometimento da velocidade, cadência e comprimento da passada, 

dificuldades no início da marcha, entre outros. (Shine, 2011; Roemmich, 2012; Zanotto, 2014).  

No caso da DA, essa pode-se diagnosticar pela identificação de anormalidades na marcha. 

Em estudos realizados com pessoas idosas, verificou-se que deficiências tais como dificuldades 

no início da marcha, comprometimento da velocidade, cadência e comprimento da passada, é 
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frequentemente um indicador significativo do risco de desenvolvimento de algumas demências, 

como por exemplo a DA (Verghese, 2002; Elsayed, 2010). 

A DP é uma patologia crônica neurodegenerativa e seus sintomas podem ser tratados. Com 

isso, torna-se possível retardar o avanço da doença, e assim minimizar os sintomas do tratamento 

a longo prazo (Agid, 1991). A DP apresenta diversas características, dentre essas pode se citar: 

tremor em repouso, rigidez plástica, instabilidade postural, lentidão anormal de movimentos 

involuntários (bradicinesia) e alterações na marcha (Mello, 2010). Esse tremor pode ser 

caracterizado por movimentos motores involuntários, causados pela redução de dopamina, que é 

um neurotransmissor cujo objetivo principal é auxiliar os movimentos voluntários do corpo 

humano (Rosenberg, 2015). 

Dentre os fatores causadores da DP, não se sabe a origem específica, entretanto pesquisas 

feitas nas últimas décadas, tem-se considerado fatores de predisposição genética, hereditários, 

tóxicos, infecciosos e ambientais (Morris, 2000). Outrossim, portadores de DP podem apresentar 

também comprometimento da musculatura-esquelética, o que pode acarretar em enfraquecimento 

cardiorrespiratório e encurtamento muscular, alterações neurocomportamentais e demência, 

depressão e tendência ao isolamento (Hely, 1993). Tais fatores impactam de maneira significativa 

tanto na performance funcional, quanto na independência dos portadores de DP. 

Segundo dados estatísticos a DP afeta uma em cada mil pessoas em geral (Mardsen, 1994), 

e que 1% da população mundial com idade superior a 65 anos pode ser afetada por essa doença 

(Morris, 2000). Estima-se também que 1 em cada 1000 indivíduos com idade superior a 65 anos e 

1 em cada 100 indivíduos com idade superior a 75 anos pode ser afetado pela DP (Custon, 1995). 

Em virtude do desenvolvimento de formas de tratamento da doença, como terapias 

medicamentosas combinadas com fisioterapia nos indivíduos com DP, tornou-se imprescindível o 

desenvolvimento de escalas para avaliação da doença (Hely, 1993). Dentre as escalas 

desenvolvidas nas últimas décadas para avaliar a DP tem se: Northwestern University Disability 

Scale (NUDS) (Webster, 1968), Sidney Scale (SS) (Hely, 1993), Parkinson’s Activity Scale (PAS) 

(Nieuwboer, 2000), Degree of Disability Scale (HY) (Hoehn, 1967), Unified Parkinson’s Disease 

Rating Scale (UPDRS) (Van Hilten, 1994). 

A escala PAS dentre as citadas é considerada a que melhor atende a objetivos específicos 

da fisioterapia, pelo fato de avaliar os principais problemas de mobilidade funcional de portadores 

de DP (Mello, 2010). Já as escalas HY e UPDRS destacam-se por sua confiabilidade, podendo ser 
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empregadas por fisioterapeutas para melhor avaliação do estado clínico funcional de portadores 

de DP (Goulart, 2005).  

Dentre os diversos parâmetros utilizados em cada uma das escalas de avaliação da DP tem-

se expressão facial, fala, dificuldade de controle do centro de massa corporal ao levantar-se de uma 

cadeira (equilíbrio), destreza digital, rigidez, velocidade e comprimento da passada, cadência da 

marcha (Spaulding, 2013; Tao, 2012). A marcha mostra-se como um dos principais parâmetros 

para avaliar o estágio da progressão da DP. 

 Esses distúrbios afetam diretamente a mobilidade, diminuindo o equilíbrio, e 

consequentemente elevando os ricos de queda de portadores de DP (Bloem, 2004). Os problemas 

observados na marcha tanto de portadores de DP e DA, não afetam apenas a mobilidade, mas 

também impactam diretamente na qualidade de vida desses pacientes, e melhorá-los torna-se 

fundamental para o bem-estar dos mesmos. 

Em virtude da expressiva importância do estudo da marcha, o objetivo deste trabalho de 

dissertação é desenvolver uma palmilha usando piezoeletretos termo-formados como sensores, de 

forma que ao aplicar-se uma pressão de contato em alguns pontos pré-estabelecidos da palmilha, 

a deformação gerada na palmilha produza um sinal de tensão elétrica proporcional à deformação. 

Pretende-se assim, com essa palmilha, identificar as zonas de pressão do pé e obter-se um sinal 

representativo de comportamento de marcha, em condições específicas.  
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1.2. Justificativas 

Em consequência do interesse em analisar comportamento de marcha para os diversos fins 

mencionados, no que se diz respeito como desenvolvimento de produtos. Empresas privadas, 

surgiram oferecendo sistemas comerciais para atender essa demanda de mercado, e assim facilitar 

a obtenção de parâmetros relativos a marcha. Dentre os sistemas de medição plantar do pé tem-se 

três tipos: as plataformas de pressão/força, tecnologias por imagem e sistemas de calçados 

instrumentados (Ramirez-Bautista, 2017). 

Os primeiros sistemas comerciais que surgiram para atendimento dessa demanda de 

mercado e mais comuns, foram os sistemas baseados em plataforma de força. Esses são 

construídos a partir de uma matriz rígida e plana com sensores integrados em uma configuração 

matricial embutidos na plataforma, essa plataforma fica fixa sob o piso. 

Para analisar a marcha do paciente, esse caminha sobre uma plataforma, os sensores captam 

o contato do pé com a plataforma emitindo um sinal de tensão, proveniente da deformação aplicada 

pelos pés sobre a plataforma. O sinal de tensão é convertido em um computador para força e/ou 

pressão em uma dada região e exibido em um monitor, o médico ou fisioterapeuta de posse dos 

dados emitidos podem analisar os dados e assim fornecer um diagnóstico. 

A empresa Novel (Novel GER, Inc., Munique, BY), possui dois sistemas baseados em 

plataforma de força o Emed®, que possui modelos com taxas de aquisição de 50 a 400 Hz, com 1 

ou 4 sensores/ cm². O primeiro modelo e mais simples, ideal para mapear uma passada tem área 

de 47,5x32 cm, o segundo modelo ideal para um ciclo de passada tem área de 1,44x0,44 m. Na 

figura 1 tem-se ilustrado o sistema Emed® operante e em detalhe. 

 

Figura 1 Sistema Emed®: (a) Sistema em operação e (b) plataforma em detalhe. 

 

Fonte: Adaptado de (Emed®, 2020). 
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A empresa Tekscan (Tekscan USA, Inc., South Boston, MA) possui um sistema de 

plataforma de força em forma de esteira Strideway, esse sistema possui em torno de 7 modelos, 

com 1 a 4 sensores/ cm² e dimensões de 2,91x0,91m a 6,50x0,91m, ideal para avaliação de ciclos 

de marcha. O sistema também pode ser composto por módulos de até 5m de comprimento. Na 

figura 2 tem-se ilustrado o sistema Strideway® em três situações, em operação, em detalhe e vista 

superior. 

Figura 2 Sistema Strideway®: (a) Sistema operante, (b) Vista em detalhe e (c) Vista superior. 

 

Fonte:  Adaptado de (Strideway®, 2020). 

Sistemas baseados em plataforma de força, possuem vantagens como integração a 

softwares de interface com o usuário que fornece os dados de pressão plantar do pé em escala de 

cores em função da pressão nas regiões, opções de exportação de relatório de dados para softwares 

como Excel® e Matlab®, uso para medição plantar estática ou dinâmica. 

Esses sistemas, entretanto, devido ao tamanho são comumente utilizados em laboratórios, 

clínicas e hospitais, e também a medição da pressão plantar somente deve ser realizada com os pés 

descalços ou com uso de meias (Razak, 2012), conforme representados nas figuras (1) e (2). Além 

disso, para que a leitura da medição seja precisa, necessita-se que o pé entre em contato com o 

centro da área de detecção do sensor (MacWilliams, 2000). Outro fato relevante de sistemas 

baseados em plataforma e esteira é o custo. Um sistema de como o Strideway da empresa Tekscan 

por exemplo, custa em torno de 25 a 30 mil dólares (Arafsha, 2018).  
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Com base nas limitações das plataformas de custo, local de realização de testes e contato 

com o centro da área de detecção do sensor, uma opção para medir a pressão plantar em aplicações 

esportivas como corrida por exemplo, seria a utilização de palmilhas ou sapatos instrumentados 

com sensores, de maneira que os sensores fossem fixados na área em que se deseja coletar a pressão 

plantar. Com isso, surgem as palmilhas instrumentadas com sensores. 

Devido a essa necessidade de mercado, algumas empresas como a Tekscan (Tekscan USA, 

Inc., South Boston, MA) desenvolveram uma palmilha chamada F-Scan®, além de outras 

empresas que desenvolveram palmilhas comerciais similares Moticon®, InsoleX®, Pedar-X® 

entre outras. 

Sistemas de medição plantar baseados em palmilhas, resolvem as restrições dos sistemas 

baseados em plataforma de força e esteiras como a limitação de lugar de execução dos testes, sendo 

possível executar em lugares diversos, como em casa, rua ou pistas de treinamento esportivo. Os 

sensores ficam devidamente posicionados na área de medição de interesse, oferecendo uma maior 

versatilidade de movimentos para o paciente, e possibilidade de ser utilizado juntamente com o 

calçado. Entretanto, o custo desses sistemas também é alto. Um par de palmilhas F-Scan® por 

exemplo, também custa em torno de 25 a 35 mil dólares. 

Em consequência dos fatos apresentados, justifica-se o desenvolvimento de uma palmilha, 

instrumentada com sensores termo-formados, e que esse sistema (palmilhas e eletrônica), seja de 

fácil fabricação e baixo custo para realização de testes de marcha. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

Este trabalho de dissertação consiste na construção de dois sistemas. O primeiro composto 

de uma palmilha feita de material polimérico, instrumentada com sensores termo-formados de 

fabricação própria, que foram produzidos e desenvolvidos por membros do Grupo de Alta Tensão 

e Medidas (GATM). E o segundo composto de uma eletrônica para processamento dos sinais de 

tensão provenientes dos sensores, filtragem, transmissão e armazenamento dos sinais dos em um 

cartão MicroSD. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar pesquisa bibliográfica de palmilhas para medição de pressão plantar; 

 Desenvolvimento de moldes para fabricação de palmilhas; 

 Fabricação dos sensores; 

 Desenvolvimento de processo para fabricação de palmilhas e fixação dos sensores; 

 Desenvolvimento das palmilhas com eletretos e realização de testes; 

 Desenvolvimento das palmilhas com sensores comerciais e realização de testes; 

 Desenvolvimento de eletrônica para integração com a palmilha; 

 Desenvolvimento do protótipo eletrônica e palmilha; 

 Realização de testes com palmilha e eletrônica; 

 Comparação dos dados obtidos com dados da literatura; 
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2. Revisão Bibliográfica 

Para o desenvolvimento desse projeto realizou-se uma pesquisa bibliográfica de artigos 

científicos e livros textos contendo definições sobre análise de marcha, palmilhas instrumentadas, 

tipos de sensores, sensores piezoelétricos e por fim sensores termo-formados. 

2.1. Análise de Marcha 

O padrão de marcha dos seres humanos, tem um comportamento periódico e bem definido. 

Um ciclo de marcha pode decompor-se em duas etapas: fase de apoio e fase de balanço. Essas duas 

fases podem subdividir-se em 8 sub-etapas (Whittle, 1993; Jagos, 2017; Arafsha, 2018).  

Dessa forma, um ciclo de marcha pode começar, por exemplo, com o contato do calcanhar 

(contato inicial) do pé direito com o chão, e quando ocorre novamente o contato do calcanhar desse 

mesmo pé finaliza-se um ciclo de marcha. A fase de apoio inicia-se com o contato inicial do 

calcanhar do pé direito e finaliza-se quando a ponta do pé direito se descolar do chão. Nesse 

momento, encerra-se a fase de apoio do pé direito, que corresponde a cerca de 60% de um ciclo 

de marcha, consequentemente finaliza-se a fase de balanço do pé esquerdo, e inicia-se a fase de 

apoio do pé esquerdo. 

A fase de balanço, que corresponde cerca de 40% de um ciclo de marcha, inicia-se quando 

a ponta do pé esquerdo se descola do chão e finaliza-se quando o calcanhar do pé esquerdo toca o 

chão. Em um ciclo de marcha ocorre dois períodos em que ambos pés, encontram-se em contato 

com o chão, esses períodos são denominados tempo de duplo apoio. Considerando que o pé direito 

seja o dominante (pé que se inicia a marcha), o primeiro duplo apoio (inicial) começa quando o 

calcanhar (direito) toca o chão e encerra-se quando a ponta do pé (esquerdo) se descola do chão. 

Consequentemente, e segundo duplo apoio (término) começa quando o calcanhar 

(esquerdo) toca o chão e encerra-se quando a ponta do pé (direito) se descola do chão, essa fase 

também é denominada com fase de pré-balanço. O tempo de um passo, ou meio ciclo de marcha 

inicia-se quando o calcanhar (direito) toca o chão e encerra-se quando o calcanhar (esquerdo) toca 

o chão. Da mesma forma quando o calcanhar (esquerdo) toca o chão, inicia-se o próximo meio 

ciclo, e encerra-se quando o calcanhar (direito) toca o chão, finalizando o tempo de ciclo de marcha 

(TCM).  
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A identificação de cada uma das sub-etapas, que descrevem um ciclo de marcha, permite 

a determinação de diversos parâmetros que compõe o padrão da marcha humana, tais como: tempo 

de passada de cada um dos pés, tempo de duração das fases de apoio (pé esquerdo e direito), tempo 

de duração das fases de balanço (pé esquerdo e direito), tempos de apoio duplo (início e término) 

e tempos de contato inicial e final (calcanhar e ponta do pé).  

Outros parâmetros também podem ser obtidos tais com: comprimento da passada e 

cadência, pressão plantar. A cadência por exemplo, pode ser obtida pelo número de ciclos de 

marcha executados em um minuto. A pressão plantar que pode ser obtida com uso de sensores nas 

regiões de contato dos pés, e pós-processados esses resultados obtém-se a pressão na região de 

interesse. Cada um desses parâmetros obtidos do comportamento de marcha serve de análise para 

as diversas áreas de tecnologia assistiva, esporte e saúde.  Na figura 3, tem-se representado as 

diferentes fases de um ciclo de marcha completo. 

Figura 3 Representação de um ciclo de marcha completo e suas diferentes fases. 

 
Fonte: Adaptado de (Arafsha, 2018). 

 

As fases de tempo de apoio do pé direito (FAD) e tempo de apoio do pé esquerdo (FAE) 

correspondem sucessivamente de 60 a 65 % e 35 a 40 % do tempo de ciclo de marcha (TCM), e 

cada uma das fases de duplo apoio, correspondem aproximadamente de 10 a 12 % do ciclo de 

marcha (Jagos, 2017). De maneira que um ciclo varia de 0 a 100%. Na figura 4, tem-se 

representado as 8 sub-etapas de um TCM completo, cada uma das sub-etapas normalizadas no 

tempo. 
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Figura 4 Ciclo completo de marcha com indicação de porcentagem de tempo de cada uma das sub-etapas. 

 

Fonte: Adaptado de (Jagos, 2017). 

 

A identificação das zonas de contato predominantes, de cada um dos pés durante a marcha, 

serve de subsídios para identificar o tipo de pisada do indivíduo. Dessa forma, tem-se três tipos de 

pisadas: pisada neutra, pisada pronada e pisada supinada (Pineda-Gutierrez, 2019). 

A pisada neutra ou também chamada de pisada normal, tem como característica o 

impulsionamento da passada com a distribuição de força homogeneamente na parte frontal do pé. 

Esse impulso inicia-se com a parte externa do calcanhar, com uma leve rotação para dentro, de 

maneira que o contato com o solo ocorre com a parte externa do calcanhar. Em seguida, inicia-se 

uma rotação moderada para dentro, de modo que a passada é finalizada com a parte central do pé. 
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De forma geral, uma pisada neutra caracteriza-se por uma linha de movimento entre o calcanhar e 

o dedo polegar do pé. 

Na pisada pronada o impulso inicia-se com predominância de contato da parte externa do 

calcanhar, com uma rotação excessiva para dentro, então inicia-se uma rotação mais acentuada do 

pé para dentro, de modo que a passada é finalizada com a ponta do polegar do pé. Portanto, uma 

pisada pronada é caracterizada pelo uso da parte interna do pé iniciando-se no calcanhar e 

finalizando-se no polegar do pé, sendo esse responsável pelo ganho de propulsão na passada. 

Já uma pisada supinada, o impulso inicia-se com maior esforço no calcanhar, e o contato 

do pé com o solo é realizado com a parte externa do pé, de maneira que a passada é finalizada com 

a região do dedo mindinho do pé. Dessa forma, uma pisada supinada é caracterizada pelo uso da 

parte externa do pé iniciando-se no calcanhar e finalizando-se no dedo mindinho do pé, sendo esse 

responsável pelo ganho de propulsão na passada.  

Na figura 5 tem-se representado respectivamente a zonas de predominância de contato de 

pisada pronada, neutra e supinada (Vilarinho, 2017). 

Figura 5 Zonas de predominância de contato na pisada: (a) Pisada pronada; (b) Pisada neutra e (c) Pisada supinada. 

 

Fonte: Adaptado de (Vilarinho, 2017). 
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2.2. Seleção de Áreas de Posicionamento dos Sensores 

Em estudos realizados sobre a anatomia do pé, segmentou-se a sola do pé em 15 áreas, e 

essas áreas distribui-se em 4 regiões: calcanhar do pé (áreas 1 a 3), meio do pé ou arco do pé (áreas 

4 a 5), metatarso (áreas de 6 a 10) e dedos do pé (áreas 11 a 15) (Shu, 2010; Pineda-Gutierrez, 

2019). Na figura 6, tem-se representado as 15 áreas do pé e suas 4 regiões, dedos do pé, metatarso, 

arco do pé e calcanhar respectivamente. 

 

Figura 6 Áreas do pé de suas regiões: (a) Dedos do pé; (b) Metatarso; (c) Arco ou meio do pé e (d) Calcanhar. 

 

Fonte: Adaptado de (Shu, 2010). 

 

Dessa forma, o posicionamento de sensores nessas 15 áreas, fornecem informações 

suficientes sobre a distribuição do peso corporal por todo o pé, bem como sobre o comportamento 

de marcha. Dessa maneira, números de áreas superiores as 15 áreas, fornecem uma melhor 

resolução da distribuição do peso corporal. Entretanto, referente ao número mínimo de sensores, 

a utilização de 2 sensores sendo esses posicionados nas zonas de entrada de contato do pé com o 

chão (calcanhar) e saída ou descolamento do pé com o chão (polegar do pé), fornece informações 

apenas do comprimento e tempo da passada. 

Em estudos realizados sobre o posicionamento de sensores para avaliações de esporte ou 

condicionamento físico, concluiu-se que 6 sensores são suficientes para avaliar as variáveis de 

interesse (Shu, 2010). Os tipos de pisadas mais comuns classificam-se em: neutra, pronada e 



36 

 

supinada. Com isso, a disposição de 4 sensores mostra-se suficiente para identificação do 

comportamento de marcha, bem como identificação desses tipos de pisadas, de modo que esses 

sensores fiquem distribuídos na zona de entrada de contato do pé com o chão (calcanhar), parte 

interna do pé, parte externa do pé e polegar do pé. 

Além da localização dos sensores, outro fator relevante é a área do sensor que também 

pode ser considerado um fator crítico. Sensores maiores tendem a subestimar e acoplar picos de 

pressão de uma região devido ao efeito de média. Já em sensores muito pequenos torna-se difícil 

controlar deslocamentos de pontos de interesse de medição durante a marcha e são suscetíveis a 

influência de variabilidade conforme o tipo de pisada do indivíduo (Wahab, 2009). Dessa forma, 

com base na literatura, em medidas realizadas com alta resolução e acurácia utilizou-se sensores 

de dimensões 5 x 5 mm (Urry, 1999). Na figura 7, tem-se a representado os efeitos de tamanho e 

posicionamento de um sensor. 

 

Figura 7 Efeitos de tamanho e posicionamento do sensor 

 
Fonte: Adaptado de (Wahab 2009). 
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2.3. Palmilhas 

Com a demanda de sistemas para detecção de pressão plantar e análise de comportamento 

de marcha para as áreas como esporte, tecnologia assistiva e saúde. Essa temática, tem despertado 

a atenção e interesse de muitos pesquisadores, no desdobramento de esforços de pesquisa e 

desenvolvimento desses sistemas. Com isso, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas no âmbito 

de construção de dispositivos como palmilhas e calçados instrumentados tanto por empresas 

privadas como centros de pesquisa acadêmicos, como opção aos sistemas baseados em plataformas 

de força e esteiras.  

2.3.1. Palmilhas Comerciais 

Dentre as palmilhas comercias, essas baseiam-se em três tipos de sensores: capacitivos, 

resistivos e piezoelétricos. As principais palmilhas comercializadas são as da empresa americana 

F-Scan® de sensores resistivos, e das empresas alemãs Moticon Science® de sensores capacitivos 

e Pedar-X Insoles® de sensores piezoelétricos. Ramirez-Bautista em seu trabalho apresenta 12 

modelos de palmilhas comercias (Ramirez-Bautista, 2017). Na Tabela 1, tem-se representado 

alguns dos principais sistemas comerciais baseados em palmilhas. 

Tabela 1 Principais palmilhas comerciais 

Palmilha Tipo de 

sensor 

Número 

de 

sensores 

Outros 

sensores 

Tempo de 

bateria 

[horas] 

Tipo de 

comunicação 

Taxa de 

aquisição 

[Hz] 

Imagem 

Moticon 

Sciences® 

Capacitivo 13 a 16 Acelerômetro 

Giroscópio 

(6 eixos) 

--- Wireless / 

Bluetooth 

5 a 100 

 

F-Scan® Resistivo 960 --- 2 USB 100 a 750 

 

Pedar-X 

Insoles® 

Piezoelétrico 99 --- 4,5 Bluetooth / 

Fibra óptica 

/USB / 

MicroSD 

200 

 

 

A palmilha comercial sem fio do Moticon Science®, fabricada na Alemanha, disponibiliza 

um software de análise de parâmetros da marcha. Essa palmilha, é capaz de fornecer medidas de 
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pressão pontual nas principais zonas de apoio do pé, análise de força, equilíbrio e movimento. 

Possui também mais de 13 sensores de pressão capacitivos, além de acelerômetros que realizam 

medição nos 3 eixos coordenados, como também em seu modelo 2020, com 16 sensores 

capacitivos e um acelerômetro giroscópio com medição nos 3 eixos coordenados mais rotação em 

cada um dos eixos coordenados (Totalizando 6 eixos). 

Os dois modelos, tem-se taxas de amostragem ajustáveis (5, 10,25, 50 e 100 Hz) sendo 

ideal para aplicações esportivas, tecnologias assistiva e saúde. Também têm certificações de 

dispositivo médico (CE 0123) e certificação ISO 13485. Nas Figuras 8, 9 e 10, respectivamente, 

tem-se representadas a palmilha com suas principais vistas, imagem de dois modelos (novo e 

antigo) com software de aquisição e ilustração de condição de testes com diferentes frequências 

de aquisição. 

Figura 8 Palmilha Moticon Science® o (a) Vista superior, (b) Vista inferior, e (c) Vista lateral 

 
Fonte: Adaptado de (Moticon Science®, 2019). 
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Figura 9 Palmilhas (Modelo novo e antigo) e software de aquisição. 

 
Fonte: Adaptado de (Moticon Science®, 2020). 

 

Figura 10 Condição de teste: (a) Taxa de aquisição de 10 Hz e (b) Taxa de aquisição de 100 Hz. 

 
Fonte: Adaptado de (Moticon Science®, 2020). 

 

A palmilha comercial F-Scan®, é integrada com 960 sensores resistivos, com taxa de 

amostragem de 100 a 750 Hz, e comunicação USB com um módulo eletrônico, que pode ser fixado 

tanto na perna quanto na cintura do usuário. Os dados obtidos pelo módulo são descarregados em 

computador, para posterior análise. Na figura 11 tem-se ilustrado o sistema F-Scan® em quatro 

situações, palmilha, palmilha integrada aos sapatos, módulo operante e módulo eletrônico 

conectado a um computador. 
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Figura 11 Sistema F-Scan®: (a) Palmilha com sensores; (b) Palmilha integrada a um tênis, (c) Módulo operante e (d) Módulo 

eletrônico conectado ao computador. 

 

Fonte: Adaptado de (F-Scan®, 2020). 

 

A palmilha comercial Pedar-X®, é integrada com 99 sensores piezoelétricos, com taxa de 

amostragem ajustável até 200 Hz. O sistema tem opções de comunicação em USB, Bluetooth e 

fibra óptica com um módulo eletrônico que pode ser fixado tanto na perna quanto na cintura do 

usuário, além de opção de armazenamento dos dados em cartão MicroSD. Os dados obtidos pelo 

módulo ou pelo cartão são descarregados em computador, para posterior análise. Na figura 12 tem-

se ilustrado o sistema Pedar-X® em três situações condição de teste, palmilha com indicação de 

malha de sensores e palmilha integrada aos sapatos. 
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Figura 12 Sistema Pedar-X®: (a) Condição de teste; (b) Palmilha com indicação de malha de sensores e (c) Palmilha integrada 

aos sapatos. 

 

Fonte: Adaptado de (Pedar-X®, 2020). 
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2.3.2. Palmilhas Desenvolvidas por Centros de Pesquisa 

Devido ao alto custo dos sistemas comerciais de palmilhas instrumentadas, muitos 

pesquisadores têm desdobrados esforços de pesquisa para o desenvolvimento de sistemas e 

dispositivos para detecção de pressão plantar e análise de comportamento de marcha como uma 

opção aos sistemas comerciais, e que esses tenham um menor custo. 

Mathie e colaboradores revisaram o uso de acelerômetros na análise do movimento 

humano, como por exemplo: como monitorar diversos movimentos corporais, medir níveis de 

atividade física entre outros. Os pesquisadores propuseram então um sistema de classificação de 

movimentos humanos para monitorar pacientes em tempo real, usando um acelerômetro 

posicionado na cintura para identificar movimentos corporais e possíveis quedas (Mathie et. Al., 

2004; Karantonis; 2006). 

Preece et. al., em 2011, desenvolveram uma meia instrumentada com sensores piezelétricos 

e usando tecido com propriedades piezo-resistivas, para avaliar o comportamento da marcha. O 

sistema além de identificar parâmetros relativos à marcha, como características da pisada, salto do 

calcanhar, tempo de elevação do calcanhar e ponta do pé, também identificava parâmetros relativos 

a angulações de movimento do tornozelo (Preece, 2011). Na Figura 13, tem-se representado a meia 

instrumentada. 

Figura 13 Meia instrumentada com sensores , com marcadores cinemáticos para ensaio de caminhada. 

 
Fonte: (Preece et. al., 2011). 
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Em 2012, Tao et. al., desenvolveram um sistema usando 5 sensores de força tri-axial do 

tipo USL06-H5-500N-C (dimensões 20 mm x 20 mm x 5 mm, peso 15 g), os quais foram montados 

em uma sola de alumínio fina e leve e posteriormente fixados em um sapato. O sistema foi proposto 

para analisar o comportamento da marcha em aplicações tais como: treinamento e análise 

esportiva, para melhoraria de desempenho de atletas, reabilitação para indivíduos que sofreram 

acidente vascular cerebral (AVC), e análise anterior e posterior a cirurgias de artroscopia de joelho 

e quadril, além de diagnóstico de comportamento de marcha de portadores de DP e identificação 

de indicativos de doença de Alzheimer (Tao, 2012). Na Figura 14 tem-se representado o protótipo 

de sapato instrumentado com posicionamento dos sensores. 

Figura 14 Sistema desenvolvido por Tao et. al. (a) Definição do sistema de posicionamento dos sensores, (b) Protótipo de sapato 

instrumentado para o pé direito. 

 
Fonte: Adaptado de (Tao, 2012). 

Em 2014, Martínez-Martí e colaboradores desenvolveram uma palmilha para medição sem 

fios, para avaliar comportamento da marcha em aplicações esportivas e médicas como por exemplo 

a DP. A palmilha usou 5 sensores, sendo 4 sensores de pressão posicionados no calcanhar, 5º 

metatarso, 1º metatarso e polegar do pé, (Flexiforce A201 – Tekscan, USA) de fio flexível planar 

capaz de registrar pressões de até 1500 kPa, e previsão de vida útil de 700 km na palmilha 

(considerando o comprimento mínimo de passada de 70 cm) e um acelerômetro (ADXL330 – 

Analog Devices, EUA) com sensibilidade de 330 mV/g capaz de medir nos 3 eixos (sendo g=9,81 

m/s2). 

Cada um dos sensores, após fixados na palmilha, foi devidamente calibrado com uso de 

uma prensa. Utilizou-se uma faixa de calibração de 70 a 400 kPa para os sensores localizados na 
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região do metatarso, e para os sensores posicionados na região do calcanhar e polegar do pé de 70 

a 1000 kPa. Obteve-se um comportamento linear na região de interesse, e um comportamento de 

histerese com erro inferior de 5%. A pressão e a condutância dos sensores foram ajustadas a uma 

regressão linear e os coeficientes da regressão foram utilizados para calcular o atraso de pressão 

para aplicação da palmilha. Na figura 15 tem-se representado a resposta do sensor posicionado na 

região do 5º metatarso da palmilha do pé esquerdo. 

Figura 15 Curva de calibração do sensor do 5º metatarso - pé esquerdo. 

 
Fonte: Adaptado de (Martínez-Martí et. al., 2014). 

Para os circuitos eletrônicos utilizou-se dois módulos, mestre e escravo, idênticos, sendo 

que o primeiro (mestre) possui um cartão de memória para armazenamento de dados, além de um 

botão manual para iniciar-se as medições. E o segundo (escravo) o módulo para comunicação sem 

fio. O controle de ambos módulos, são realizados por um microcontrolador PIC24FJ256GB106 

(Microchip, USA), que são conectados a um rádio-transceptor MRF24J40MA (Microchip, USA), 

que usa protocolo de comunicação SPI.  

Um módulo conectado a um PC via USB também foi projetado, usando um PIC18LF2550 

para realização de comunicação direta (SPI) entre o computador e o módulo mestre (Martínez-

Martí et. Al., 2014). Nas Figuras 16 e 17, respectivamente, tem-se representados o protótipo de 

palmilha com os módulos eletrônicos (mestre e escravo) e esquemático do sistema de medição 

completo. 
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Figura 16 Protótipo da palmilha (a) Palmilha com indicação de posicionamento dos sensores, (b) Palmilha com os módulos 

mestre, escravo e transceptor USB. 

 

 

Fonte: Adaptado de (Martínez-Martí et. al., 2014). 

 

Figura 17 Esquemático do sistema de medição completo. 

 

Fonte: Adaptado de (Martínez-Martí et. al., 2014). 
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Para realizar a validação dos dados obtidos com o sistema proposto, foi usado um sistema 

comercial F-scan measurement system (Tekscan, Inc., South Boston, USA) comumente utilizado 

para medir pressão plantar. Nas Figuras 18 e 19, respectivamente, tem-se os gráficos com as curvas 

de pressão dos sensores e o sistema implementado em usuário com indicação dos eixos 

coordenados. 

Figura 18 Gráficos de curva de pressão obtidos pelo sistema proposto (linha contínua) e sistema F-Scan (linha tracejada), (a) 

Sensor do calcanhar, (b) Sensor do 5º metatarso, (c) Sensor do 1º metatarso e (c) Sensor do polegar do pé. 

 

Fonte: Adaptado de (Martínez-Martí et. al., 2014). 
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Figura 19 Sistema implementado em um usuário com indicação dos eixos coordenados. 

 

Fonte: Adaptado de (Martínez-Martí et. al., 2014). 

 

Para os testes realizados com o par de palmilhas participaram 10 indivíduos, sendo 8 

homens e 2 mulheres. Cada um dos participantes caminhou livremente sobre uma superfície plana, 

sem restrições de velocidade ou comprimento de passada por um período de 5 minutos. Nesse 

período foram coletados dados de pressão e aceleração. Nesse estudo constatou-se que com apenas 

4 sensores é possível identificar o comportamento de passada. Na tabela 2 tem-se o resumo das 

características de cada um dos participantes. 

Tabela 2 Característica dos participantes. 

Participante Sexo Massa [m] Altura [m] Idade (anos)  IMC* Tipo de pisada 

1 Masculino 76 1,82 30 22,9 Neutra 

2 Masculino 80 1,81 33 24,4 Supinada, pés de garra 

3 Masculino 75 1,78 27 23,7 Supinada 

4 Masculino 94 1,83 35 28,1 Neutra 

5 Masculino 73 1,77 41 23,8 Supinada 

6 Masculino 72 1,71 23 24,6 Neutra 

7 Masculino 73 1,76 18 23,6 Supinada, em excesso 

8 Masculino 79 1,85 38 23,1 Neutra 

9 Feminino 61 1,60 17 23,8 Supinada, pé chato 

10 Feminino 54 1,65 17 19,8 Pronada 

*IMC: Índice de massa corporal 

Fonte: Adaptado de (Martínez-Martí et. al., 2014). 
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Na Figura 20 tem-se representado os dados do experimento dos participantes 1 e 2 

respectivamente, em que Ax Ay e Az representam as componentes de aceleração. 

Figura 20 Pressão plantar e acelerações (pé direito): (a) Participante 1 e (b) Participante 2. 

 

Fonte: Adaptado de (Martínez-Martí et. al., 2014). 

 

Na figura 20(a) tem-se representado os principais eventos de um ciclo de marcha: o passo 

inicia-se com o apoio do calcanhar, nesse instante a aceleração do movimento da componente Ay 

assume valor mínimo e a pressão no centro do calcanhar começa a aumentar. O valor máximo de 

pressão no calcanhar é registrado no instante que o pé se encontra plano ao chão, e nesse instante 

o 5º metatarso toca o chão. No início do experimento, no instante que o pé se encontra apoiado no 

chão, as componentes de aceleração são constantes e a inclinação é aproximadamente zero.  
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Nos instantes iniciais da metade da fase de apoio, a pressão diminui na parte traseira do pé 

e aumenta na parte frontal, devido ao movimento do centro de massa para frente. A fase de apoio 

(metade) termina quando ocorre a mudança na componente de aceleração. Durante a fase de apoio 

(metade) a pressão no calcanhar cai para zero e termina quando o calcanhar se descola do chão. 

A mudança da componente da aceleração Az ocorre devido o movimento de elevação do 

calcanhar. Durante o desolamento do calcanhar o sensor do 5º metatarso atinge o valor máximo de 

amplitude, e cai para zero no instante em que a pressão no polegar começa a aumentar. O contato 

do pé com o chão termina no instante que o polegar se descola do chão. Nesse instante encerra-se 

a fase de apoio e inicia-se a fase de balanço, e essa fase encerra-se no instante que o calcanhar 

tocar o chão novamente, iniciando um próximo ciclo de marcha. Durante a fase de balanço, ocorre 

mudança da inclinação do pé no ponto que a componente Ay é igual a zero, e nesse instante tem-

se a fase de balanço (metade). 

Na figura 20(b) tem-se os resultados da análise dos parâmetros do participante 2, que 

apresenta comportamento de “pé de garra”. Durante a fase que o calcanhar se descola do chão, 

ocorre o aumento de pressão no 1º e 5º metatarso, mas no instante que o 1º metatarso faz contato 

com o chão ocorre por um instante uma redução da pressão no polegar, em seguida ocorre um 

aumento ao final do contato com o chão. Essa característica é acentuada em indivíduos com 

comportamento de “pé de garra” leve, como o caso do participante 2.  

Além disso, a pressão máxima no calcanhar sofre uma leve redução por alguns instantes, 

essa redução ocorre exatamente no momento em que ocorre o aumento da pressão no 5º metatarso, 

esse comportamento é característico de pessoas que possuem os dedos dos pés em forma de garra. 

Na figura 21 tem-se representado duas anomalias do pé, dedo em forma de garra (pé de garra) e 

dedo em forma de martelo (pé de martelo). 

Figura 21 Anomalias do pé: (a) Dedo em Garra e (b) Dedo em Martelo. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Em ambos casos, figuras 22(a) 22(b), a componente da aceleração Ay apresenta sinal 

negativo, nos instantes em que o calcanhar toca o chão ao final das fases de balanço e início da 

fase de apoio, devido a frenagem do pé. Nesses instantes a componente Ay atinge valores de -5 

(g). Dessa maneira, excedendo a faixa de linearidade do acelerômetro (3,6 g). Portanto, constata-

se que o acelerômetro deve ser substituído.  

Em trabalhos realizados por Purcell para detecção de tempo de contato dos pés com o chão 

de corredores, acelerômetros que medem na faixa de ± 18g, como o modelo ADX321 (Analog 

Devices, EUA), mostraram-se capazes de executar medição sem exceder a faixa de linearidade 

(Purcell, 2005). Jagos também em seu sistema utilizou um acelerômetro de ± 16g, como o modelo 

ADX346 (Analog Devices, EUA), e obteve-se resultados satisfatórios (Jagos, 2017). Dessa forma, 

com a análise feita pelo trabalho de Martínez-Martí, conclui-se que com 4 sensores de pressão 

torna-se possível identificar os principais tipos de pisadas, neutra, pronada e supinada, além de 

detecção de anomalias como pé de garra. 

Em 2014, Tamm e colaboradores, propuseram uma palmilha com 24 sensores, de espessura 

aproximada de ±4 mm, para avaliar a pressão plantar do pé, voltados para aplicações médicas e 

esportivas. Essa foi constituída a base de elastômetros de dimetil polissiloxano [-(C2H6OSi) n-], 

mais conhecido como PDMS, de maneira a garantir um equilíbrio eficiente entre elasticidade e 

rigidez, conferidos pelo PDMS. Foram utilizados para o monitoramento dois tipos de sensores, 

capacitivos e resistivos. Toda eletrônica do sistema foi embarcada em duas placas interligadas, 

uma placa rígida para a parte de controle e uma placa flexível para os sensores.  

A conexão dos sensores resistivos com os eletrodos externos foi gerada a partir de 

dispersão de nanotubos de carbono de paredes múltiplas no PDMS, e aplicou-se uma camada 

elástica de proteção à base de polietileno sob os sensores capacitivos. Usou-se também uma 

blindagem contra ruídos externos, com uso de fita adesiva de cobre como revestimento. Para 

reduzir capacitâncias parasitas (como do corpo humano) e realizar a conversão da saída resistiva 

ou capacitiva dos sensores para o sinal de frequência, foi utilizado um circuito Schmmit trigger 

(Tamm et. Al., 2014). Nas Figuras 22 e 23, respectivamente, tem-se representadas as seções 

transversais da palmilha de PDMS com esquemático da palmilha e placa eletrônica do sistema 

com esquemático do circuito Schmmit trigger. 
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Figura 22 Seções transversais palmilha de PDMS ≈ 4 mm de espessura. (a) Espuma de PDMS de com sensores capacitivos, (b) Espuma de PDMS de com 

sensores resistivos e nanotubos e (c) Seção transversal de cada sensor individual. 

 

Fonte: Adaptado de (Tamm et. al., 2014). 

 

 

Figura 23 Placa eletrônica do sistema (a) Circuito eletrônico com sensores e controle do sistema, (b) Esquemático do circuito Schmmit trigger para os 

sensores capacitivos e resistivos. 

 

Fonte: Adaptado de (Tamm et. al., 2014). 

 

 

Em 2017, Vilarinho et. al., também propuseram um protótipo de uma palmilha para 

monitoramento da pressão plantar do pé para pessoas de maior massa corporal. Construiu-se um 

protótipo de cortiça, de espessura de 10 mm, utilizando também 5 sensores devidamente 

posicionados no polegar do pé (1), região metatarso (2), meio do pé (1) e calcanhar. Entretanto, 

utilizou-se sensores de fibra ótica de polímeros, baseado em redes de Bragg (FBGs) por apresentar 

maior robustez e flexibilidade, além de maior tenacidade a fratura, em comparação a outros tipos 

de sensores piezelétricos. Dessa forma, conferindo ao sistema uma maior vida útil, para realização 

de medições em pessoas com maior massa corporal (Vilarinho et. al., 2017). Nas Figuras 24 e 25, 
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respectivamente, tem-se representados o esquemático do protótipo com posicionamento dos 

sensores e o protótipo de palmilha. 

Figura 24 Sistema desenvolvido por Vilarinho et. al. (a) Definição dos pontos de sensoriamento, (b) Esquemático do protótipo de 

palmilha. 

 
Fonte: Adaptado de (Vilarinho et. al., 2017). 

 

Figura 25 Sistema desenvolvido por Vilarinho et. al. (a) Protótipo da palmilha de cortiça para o pé direito, (b) Vista em detalhe 

de ponto de sensoriamento. 

 

Fonte: Adaptado de (Vilarinho et. al., 2017). 

Também no ano de 2017, Rosquist et. al., também propuseram um protótipo de uma 

palmilha para estimar a força de reação no solo, usando uma palmilha de nanocompósitos, com 4 

sensores piezoresistivos, devidamente distribuídos em linha por toda extensão da palmilha (do 

polegar do pé ao calcanhar). Nesse trabalho, realizou-se algumas estimativas referentes ao custo 

do sistema, que ficou em torno de 75 US$; e consumo de bateria, de aproximadamente 105 mAh 
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com tempo estimado de duração da bateria em 6 horas (para as condições de teste) e aumento de 

peso no calçado, em 8,36% ou 25,5 g.  

Esse peso de 25,5g é consideravelmente leve. Pois recomenda-se que o dispositivo de 

medição plantar, quando adicionados ao calçado deve ter peso menor ou igual a 300 gramas 

(Razak, 2012). Nas Figuras 26 e 27, respectivamente, tem-se representadas o sensor 

piezoresistivos na espuma de nanocompósito e protótipo do tênis instrumentado com palmilha. 

Figura 26 Sensor piezoresistivo embebido em espuma de nanocompósito. 

 
Fonte: Adaptado de (Rosquist et. al., 2017). 

 

 

Figura 27 Protótipo de tênis instrumentado (a) Vista em detalhe da palmilha com sensores no tênis, (b) Definição dos pontos de 

sensoriamento, e (c) Protótipo de tênis instrumentado para o pé direito. 

 

Fonte: Adaptado de (Rosquist et. al., 2017). 
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2.4. Tipos de Sensores 

Na pesquisa realizada referente aos sistemas de palmilhas instrumentadas com sensores, 

tanto os sistemas comerciais quanto os sistemas desenvolvidos por centro de pesquisas, 

constataram-se que os sensores utilizados eram dos seguintes tipos: capacitivos, resistivos e 

piezoelétricos. Esses sensores quando submetidos a um esforço de tensão mecânica, produzem um 

sinal de tensão elétrica entre seus terminais, proporcional a deformação resultante provocada pela 

tensão mecânica. Dentre as principais especificações necessárias para um sensor de pressão tem-

se zona de linearidade, faixa de histerese, sensibilidade, faixa de temperatura de trabalho e faixa 

de operação (pressão). 

2.4.1. Sensores Capacitivos 

Sensores capacitivos consistem basicamente de duas placas condutoras eletricamente 

carregadas, separadas por um meio dielétrico. Uma vez que se aplica de uma deformação mecânica 

entre os terminais a camada dielétrica é comprimida. Com isso, consequentemente ocorre uma 

diminuição da distância entre as placas (terminais). Essa mudança na distância entre as placas 

resulta em uma tensão entre as placas proporcional à deformação aplicada. A palmilha da Moticon 

Sciences®, por exemplo, é construída com sensores capacitivos. Na figura 28, tem-se um diagrama 

esquemático de sensor capacitivo, submetido a um carregamento de pressão. 

Figura 28 Esquemático de sensor capacitivo sob carregamento de pressão. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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2.4.2. Sensores Resistivos 

Sensores de força resistivos (FSR) consistem basicamente de um material polimérico 

condutor com dois terminais. Uma vez que se aplica um carregamento de pressão em sua 

superfície, ocorre uma mudança da resistência entre seus terminais. Dessa forma, quando 

submetido a um carregamento de pressão as camadas condutoras se aproximam. Com isso, 

provoca-se uma diminuição da resistência entre os terminais, e consequentemente ocorre um 

aumento de corrente entre os terminais. A palmilha da F-Scan® por exemplo é construída com 

sensores resistivos. Na figura 29, tem-se um diagrama esquemático de sensor resistivo em vista 

frontal, perspectiva e sensor comercial. 

Figura 29 Sensor resistivo: (a) Vista frontal; (b) Vista em perspectiva e (c) Sensor comercial. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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2.4.3. Sensores Piezoelétricos 

Os sensores piezoelétricos análogos aos sensores capacitivos, quando submetidos a um 

carregamento de tensão mecânica que consequentemente provoca uma deformação. Esse sensor 

produz um campo elétrico entre seus terminais, proporcional à deformação aplicada. Dispositivos 

piezoelétricos têm alta impedância, dessa forma, torna-se suscetíveis a interferências elétrica que 

em alguns casos acarreta em níveis inaceitáveis da relação sinal / ruído (Razak, 2012). A palmilha 

da Pedar-X Insoles®, por exemplo, é construída com sensores piezoelétricos. O material mais 

adequado para medição de pressão corporal é o polifluoreto de vinilideno (PVDF), por ser fino, 

flexível e facilmente deformável (Razak, 2012). Na figura 30, tem-se um esquemático de 

construção de um sensor piezoelétrico. 

Figura 30 Esquemático de construção de sensor piezoelétrico. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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2.5.  Piezoeletretos 

Piezoeletretos são estruturas poliméricas com cavidades internas eletricamente carregadas, 

que formam macro-dipolos, de fácil deformação e exibem elevados coeficientes piezelétricos, tal 

qual os piezoeletretos porosos.  O comportamento piezoelétrico nesse tipo de sensor é induzido: 

aplica-se uma diferença de potencial entre os terminais, esse processo resulta no aprisionamento 

de cargas nas cavidades internas. Dessa forma, a estrutura polimérica torna-se um sensor 

piezoelétrico. 

Piezoeletretos termo-formados, no entanto, diferem dos porosos somente em relação ao 

processo de fabricação, pois permitem que estes apresentem uma estrutura polimérica com 

cavidades controladas, com formas geométricas bem definidas. Essas propriedades conferem uma 

melhor versatilidade ao sensor, uma vez que as geometrias podem ser ajustadas de acordo com a 

necessidade do projeto e/ou aplicação desejada (Medeiros, 2014). 
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2.6. Piezeletricidade 

O fenômeno da piezeletricidade, é considerado uma propriedade linear que certos materiais 

apresentam, tais como alguns cerâmicos e polímeros. As propriedades piezoelétricas se 

correlacionam à estrutura química e cristalina do material. Pode-se definir a piezeletricidade como 

sendo a capacidade de um material cristalino gerar corrente elétrica (ou diferença de potencial), 

quando esse é submetido a uma deformação mecânica (Carmo, 2013). Na Figura 31 tem-se 

representado um exemplo de estrutura cristalina, em duas situações, antes e depois de sofrer o 

carregamento de uma força externa. 

 

Figura 31 Estrutura cristalina: (a) Antes da aplicação de uma força; (b) Depois da aplicação de uma força. 

 

Fonte: Adaptado de (Carmo, 2013). 

Antes da aplicação da força o material encontra-se em repouso. Com isso, os centros de 

dipolo elétrico das cargas positivas e negativas em cada molécula são coincidentes, resultando 

dessa forma no cancelamento recíproco do efeito das cargas positivas e negativas. 

Consequentemente, a molécula fica eletricamente neutra. A deformação do material, entretanto, 

após a aplicação de uma força, resulta na separação dos centros de gravidade das cargas positivas 

e negativas, e no surgimento de dípolos moleculares. Dessa forma, observa-se que os polos 

internos de moléculas adjacentes se cancelam mutuamente, o que resulta em uma distribuição de 

cargas apenas na superfície do material. Nestas condições, o material se encontra polarizado, e de 

maneira simultânea é gerado um campo elétrico.  

Esse campo elétrico por sua vez, no caso de ter uma carga ligada nas extremidades do 

material, produzirá uma corrente, conforme representado na Figura 32. Dessa forma, torna-se 
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possível estabelecer uma relação entre a deformação do material e a intensidade do campo elétrico 

gerado. No caso de cessar a força, as cargas moleculares retornam às posições de equilíbrio. 

Figura 32 Material piezelétricos polarizado, após ser submetido a uma força. 

 

Fonte: Adaptado de (Carmo, 2013). 

O efeito piezelétrico pode ser de dois tipos: efeito piezelétrico direto e reverso. O primeiro 

é caracterizado pela polarização elétrica do material (geração de cargas com polaridades opostas), 

quando esse é submetido a uma deformação mecânica, imposta consequentemente por uma tensão 

mecânica. Já o segundo, ocorre uma deformação mecânica, resultante da imposição de um campo 

elétrico (Callister, 2012). Na Figura 33 tem-se representado os efeitos piezelétricos reverso e direto 

respectivamente. 

 

Figura 33 Efeito piezelétrico (a) Efeito reverso e (b) Efeito direto. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Dentre os materiais cerâmicos piezelétricos tem-se o titanato de bário (BaTiO3), titanato 

de chumbo (PbTiO3), zirconato-titanato de chumbo mais conhecido como PZT [Pb(Zr,Ti)O3], 

niobato de potássio (KNbO3), zirconato de chumbo (PbZrO3), di-hidrogenofostato de amônio 

(NH4PO4) (Callister, 2012). Tem-se também o quartzo, Sal de Rochelle e alguns polímeros como 

polifluoreto de vinilideno mais conhecido como PVDF [-(C2H2F2) n-] (Carmo, 2013). 
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2.7. Histórico da Piezeletricidade 

Em meados de 1703, torna-se conhecido na Europa o fenômeno apresentado pelo cristal 

de turmalina, que quando colocado na cinza quente, primeiro a atrai e depois a repele. Em 1747 o 

sueco Carl Linnaeus atribui a esse fenômeno o nome científico lápis eletricus. Em 1756, o alemão 

Franz Aepinus, também inventor do capacitor elétrico, estabeleceu seu caráter elétrico, ao notar a 

polaridade oposta nos extremos de um cristal de turmalina, quando essa estava aquecida. Alguns 

anos mais tarde, em 1824, o físico escocês David Brewster, observou esse fenômeno em diversos 

cristais, que já lhe renderá em 1816 a descoberta do princípio do caleidoscópio, introduzindo o 

nome de piroeletricidade a esse fenômeno. Dentre os diversos cristais pesquisados, Brewster 

encontrou o efeito piroelétrico no sal de Rochelle. (Cady, 1962, Tomiyoshi, 1994). 

Em 1759, o físico britânico John Canton, verificou polaridades opostas em superfícies 

expostas de cristais de turmalina, após esses serem recém fraturados, com isso postulou um estado 

permanente de polarização em cada cristal piroelétrico. Com base nisso, o também físico britânico 

e matemático William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin, estabeleceu a primeira 

teoria definitiva da piroeletricidade. De acordo com essa teoria o efeito piroelétrico seria uma 

manifestação do coeficiente de temperatura de sua polarização (Mason, 1981; Tomiyoshi, 1994). 

Dessa forma, o efeito piroelétrico pode ser definido como a polarização elétrica induzida pela 

absorção de energia térmica. Essa polarização é proporcional à variação de temperatura. A 

propriedade inversa, porém, de menor amplitude, é denominada de efeito eletrocalórico (Faria, 

2006).  

Entre os anos de 1780 e 1790, o físico francês Charles-Augustin Coulomb realizou as 

primeiras conjecturas de que a eletricidade poderia ser produzida por pressão. Tais suposições, 

levaram os físicos franceses René Just Haüy e Antoine César Becquerel a conduzir alguns 

experimentos aplicando tensão mecânica em uma borracha, e analisando se haveria produção de 

cargas elétricas. Entretanto os resultados obtidos foram inconclusivos, uma vez que as cargas 

produzidas poderiam ser resultantes da fricção ou eletrização por contato. Já no século seguinte, 

em 1819, Becquerel realizou novos experimentos, desta vez com cristais, submetendo esses a uma 

tensão mecânica. Verificou-se a presença de um potencial elétrico. Assim Becquerel supôs que tal 

fenômeno ocorria com minerais cristalinos, devido sua estrutura anisotrópica (Bullato, 1996). 

Algumas décadas mais tarde, em 1880, os também físicos franceses e irmãos Pierre e 

Jacques Curie, descobriram definitivamente o efeito piezelétrico direto no cristal de quartzo, e 
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também pesquisaram qual a melhor direção que deveria ser aplicado o carregamento de pressão. 

Com isso, observou-se o efeito piezoelétrico em alguns cristais tais como: zinco de blenda, cloreto 

de sódio, boracita, turmalina, quartzo, topázio, calamina, ácido tartárico, cristais de cana-de-açúcar 

e sal de Rochelle. (Bottom, 1968; Mason, 1981; Tomiyoshi, 1994). 

No ano de 1881, o matemático alemão Hermann Hankel, após confirmar que o efeito 

piezelétrico obedecia uma lei própria do material, sugeriu o uso do termo “piezeletricidade”, 

derivado do grego “piezen” que significa pressionar. Ainda no mesmo ano, o físico franco-

luxemburguês Gabriel Lippmann, utilizou-se de considerações termodinâmicas para previsão do 

efeito piezelétrico inverso, no qual um campo elétrico externo induziria uma deformação 

proporcional a esse campo no material. Ocorrendo assim uma conversão de energia elétrica em 

mecânica.  

Já em 1882, os irmãos Curie confirmam experimentalmente a existência do efeito 

piezelétrico inverso, conforme propusera Lippmann. Bem como verificou-se que os coeficientes 

piezelétricos tanto para o efeito direto como reverso, eram exatamente os mesmos (Bullato, 1996; 

Faria, 2006). 

Lord Kelvin, em 1893, apresenta modelo de analogia atômica para descrever o efeito 

piezelétrico, estabelecendo algumas das estruturas básicas que levaram a teoria moderna da 

piezeletricidade. Já em 1894, os trabalhos dos físicos francês Pierre-Maurice-Marie Duhem e do o 

ítalo-alemão Friedrich Pockels a respeito da termodinâmica química, contribuíram de maneira 

substancial para o tratamento formal da piezeletricidade. Nesse mesmo ano, o físico alemão 

Woldemar Voigt desenvolve equações tensoras para descrever o comportamento de cristais 

piezelétricos, e surge pela primeira vez a palavra “tensor” para descrever tensão mecânica. (Mason, 

1981, Bullato, 1996). 

Os irmãos Curie realizaram uma das primeiras aplicações da piezeletricidade: construíram 

um eletrômetro piezelétrico, capaz de medir pequenas correntes elétrica, que auxiliou a físico-

química russa Marie Sklodowska Curie, na descoberta dos elementos químicos Rádio e Polônio. 

(Mason, 1981; Faria, 2006, Falconi, 2010). Durante a 1ª Guerra Mundial, entre 1917 e 1918, o 

físico francês Paul Langevin e ex-aluno de Pierre Curie, juntamente com o físico e engenheiro 

francês Constantin Chilowski, desenvolveram um sonar. Para a construção desse usou-se o quartzo 

como elemento transdutor para gerar ondas acústicas ultrassônicas, possibilitando encontrar 
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submarinos alemães. Os sonares, também foram utilizados como sonda subaquática de 

profundidade (Bullato, 1996; Tomiyoshi, 1994; Faria 2006). 

O quartzo, apesar de ser abandonado logo após a 1º Guerra Mundial como transdutor 

subaquático, passou a ser usado em aplicações que eram requeridas grande estabilidade e baixa 

frequência do coeficiente de temperatura. Com isso, passou-se a ser utilizado no controle de 

frequência de oscilação e também como filtros de onda. Após o fim da 1ª Guerra, em 1920, o 

professor físico e engenheiro eletricista Walter Cady, propôs o uso do quartzo para controle da 

frequência de ressonância de osciladores. Com isso, criou-se o primeiro controlador de cristal de 

quartzo (Piefort, 2001).  

Ainda em 1920, o físico e matemático alemão Max Born publica o primeiro cálculo teórico 

do coeficiente piezelétrico da esfalerita, uma rocha mineral também conhecida como blenda, ou 

beta-sulfeto de zinco (β-ZnS) (Bullato, 1996; Falconi, 2010). Mais tarde, em 1925, o físico norte-

americano George Washington Pierce desenvolveu o interferômetro ultrassônico. Em 1927, os 

físicos norte-americanos Robert W. Wood e Alfred Lee Loomis, realizam a primeira aplicação de 

ultrassonografia de alta potência (Mason, 1981; Tomiyoshi, 1994). 

Até o início da 2 ª Guerra mundial, o sal de Rochelle foi usado como transdutor subaquático 

em substituição do quartzo. Apesar do sal de Rochelle ter um alto acoplamento mecânico, era mais 

instável que seu antecessor, pois tinha tendência de queimar quando submetido a potencias muito 

altas. Durante a 2ª Guerra Mundial, 1939 a 1945, a escassez e alto preço do quartzo, despertou 

pesquisas para o desenvolvimento de muitos cristais piezelétricos sintéticos tais como: Di-

hidrogenofostato de amônio mais conhecido como ADP (NH4H2PO4), sulfato de lítio (Li2SO4)) e 

etilenodiamina de tártaro (C6H14N2O6) (Gallego-Juarez, 1989; Tomiyoshi, 1994). 

No período de 1941 e 1947, entre e pós 2ª Guerra, países como Estados Unidos, Rússia 

(Antiga União Soviética) e Japão, desenvolveram diversas pesquisas sobre compostos com óxido 

de bário (BaO) e oxido de titânio (TiO2), de maneira independentes. Tais pesquisas, resultaram em 

contribuições para o desenvolvimento de matérias cerâmicos policristalinos como o titanato de 

bário (BaTiO3), descoberto pelo físico alemão Arthur Robert von Hippel no laboratório de radiação 

do MIT (Massachusetts Institute of Technology). Esse material mostrou-se ter boas características 

piezelétricas, pois proporcionava alta constante dielétrica, o que resulta em uma baixa impedância 

acústica. Tais características são interessantes, por exemplo, para aplicações com transdutores 

ultrassônicos. (Tomiyoshi, 1994; Trainer, 2003; Altafim, 2010). 
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Em 1952, o cientista norte-americano G. Goodman desenvolveu o niobato de zinco 

(Nb2O6Zn). Um pouco mais tarde, em 1954, o cientista H. Jaffe e colaboradores, desenvolveram 

titanato zirconato de chumbo [Pb(Zr,Ti)O3] mais conhecido como PZT (Panda, 2015). A 

descoberta do PZT, foi considerada um marco histórico no desenvolvimento das cerâmicas 

piezelétricas. Pois o PZT além de trabalhar em uma ampla faixa de frequência, quando usadas 

como sensores e/ou atuadores, incluído faixas ultrassônicas, desenvolvem deformações 

recuperáveis da ordem de 0,1%. Além de também apresentam coeficientes piezelétricos 

relativamente altos. Isso resulta em uma elevada capacidade de conversão de energia mecânica em 

elétrica (Cross, 1987; Vaughan, 2001; Faria, 2006). 

Durante a década de 1950, surgiu-se as primeiras pesquisas sobre a piezeletricidade em 

polímeros polares de origem biológica, denominados biopolímeros, tais como: o colágeno e a 

celulose, e também de alguns de origem sintética como poliamidas e ácidos poli lácticos. 

Observou-se, no entanto, apenas piezeletricidade em cisalhamento na orientação uniaxial de 

estruturas cristalinas de celulose e colágeno. (Furukawa, 1989; Fukada, 2000; Altafim, 2010).  

Em 1969, Kawai demonstra pela primeira vez a possibilidade de filmes em fluoreto de 

polivinilideno, mais conhecido com PVDF [-(C2H2F2)n-], poderiam atuar como materiais 

piezelétricos em carregamentos de tração. Muitas foram as vantagens com essa descoberta, devido 

ao fato dos polímeros serem mais fáceis de produzir quando comparados com as cerâmicas, e 

também mais flexíveis e menos densos (Fukada, 2000; Altafim, 2010). 

Na década de 1970, diversos dispositivos eletromecânicos foram desenvolvidos em PVDF 

e seus copolímeros, com exceção do Nylon 11 e a mistura de cianeto de vinilideno VDCN com 

vinilacetato VAC. Pelo motivo desses tenderem a uma estrutura estática dos dipolos moleculares, 

quando submetidos a um processo térmico de polarização. (Furukawa, 1989; Altafim, 2010). O 

desenvolvimento de polímeros com maiores coeficientes piezelétricos aumentou 

significativamente nessa década. Com isso surgiu compósitos de piezelétricos feitos de 

PZT/PVDF, utilizados no desenvolvimento de transdutores flexíveis. (Furukawa, 1989; Fedosov, 

2008; Altafim, 2010).  

Entre 1972 e 1973 foram produzidos os primeiros transdutores eletroacústicos em PVDF, 

a partir de 1975 foram comercializados alto-falantes, fones de ouvido e hidrofones em PVDF. 

Entretanto, transdutores em PVDF começaram a ser amplamente comercializados a partir da 

década de 1980 até os dias atuais. (Faria, 2006; Falconi, 2010). Acreditava-se na hipótese que o 
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problema do baixo coeficiente de piezeletricidade dos polímeros, estava associado a orientação 

assimétrica da estrutura molecular. Essa estrutura, apesar de não ser característica dos eletretos 

construídos por aprisionamento de cargas podem também exibir efeito piezelétrico, por apresentar 

uma forma de polarização (Altafim, 2010). 

 Em 1976, Wada e Hayakawa comprovam essa hipótese, ao construírem um transdutor com 

camadas de eletretos sobrepostas. Com isso, concluiu-se que a piezeletricidade estava ligada a 

estrutura molecular dipolar, ou seja, qualquer material dielétrico que apresentasse uma polarização 

permanente poderia tornar-se um material piezelétrico, gerado a partir do aprisionamento de 

cargas. Apesar do conceito de construção de microfone condensador de eletreto já tivesse sugerido 

a possiblidade desse fenômeno (Wada, 1976; Kacprzyk, 1997; Altafim, 2010).  
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2.8. Sensores Piezoelétricos Cerâmicos e Poliméricos 

As aplicações dos materiais piezelétricos são as mais diversas possíveis. Pois esses, podem 

ser usados como transdutores entre as energias elétrica e mecânica, ou seja, transforma sinais 

mecânicos em sinais elétricos equivalentes (Rao, 2008). Dentre as aplicações que podem ser 

usados tem-se: sonares, agulhas fonográficas, microfones, alto-falantes, alarmes sonoros e 

dispositivos ultrassônicos de geração de imagem.  

Em uma agulha fonográfica, por exemplo, conforme a agulha cruza as ranhuras do disco 

de vinil, uma variação de pressão é imposta sob um material piezelétricos que está localizado na 

agulha, essa pressão imposta é então transformada em um sinal elétrico, que por sua vez é 

amplificado antes de ir para o alto-falante. (Callister, 2012). 

As cerâmicas piezelétricas, devido sua alta capacidade de resistir a condições ambientais 

adversas, ganhou destaque na indústria automobilística. Dessa forma, é largamente utilizada em 

aplicações como: detonação, injeção de combustível, de proximidade entre outras (Nuffer, 2006). 

Os polímeros piezelétricos, por sua vez, por possuírem características tais como: boas propriedades 

mecânica, baixo preço, flexíveis, resistência a solventes, ácidos, calor e radiação. Como exemplo 

desses polímeros tem-se o PVDF, que despertou nas últimas décadas o interesse da comunidade 

científica, industrial e tecnológica. Dentre as aplicações tem sido usado para construção de 

sensores de pressão (Lopes, 2014). 

Sensores de distância, por exemplo, são transdutores ultrassônicos usados em veículos para 

detectar a aproximação de objetos físicos, facilitando para o condutor do veículo executar 

manobras ao estacionar, mesmo quando seu campo de visão esteja comprometido. Enquanto o 

condutor se aproxima do obstáculo, o transdutor piezelétrico emite ondas ultrassônicas que são 

refletidas pelo obstáculo. Essas ondas são captadas pelo transdutor, que passa atuar como sensor, 

e transformadas em um sinal elétrico que é enviado para uma unidade de processamento. Essa por 

sua vez, calcula a distância do obstáculo a partir do tempo de emissão da onda e recepção da onda 

no sensor (Schreiner, 2003). 

Sensores a base de polímeros termo-formados conforme propostos por Altafim (Altafim, 

2009), possuem boa flexibilidade e elevados coeficientes piezelétricos, sendo utilizado em 

aplicações diversas tais como: teclados ultrassônicos, sensores de pressão biomédicos para 

pacientes com diabetes, sensores ultrassônicos, etc. (Backman, 1990; Buchberger, 2008; Lopes, 

2014).  



67 

 

Uma aplicação recente de sensores em PVDF é de hidrofones ultrassônico. Nessa aplicação 

o piezoeletreto é usado como elemento transdutor em ambiente subaquático. Nesse tipo de 

ambiente o sensor é capaz de detectar sinas de até 80 kHz, e apresenta uma ótima resposta no modo 

de direção quando a fonte acústica é posicionada na frente do sensor. Esse também é capaz de 

detectar sinais de som laterais, entretanto, com sensibilidade pouco significativa quando 

comparados com sua direção ortogonal de propagação do sinal (De Medeiros, 2015). 
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2.9. Eletretos e Piezoeletretos Termo-formados 

2.9.1. Eletretos 

Segundo Sessler eletretos podem ser definidos como substâncias dielétricas eletrizadas 

quase permanente. Diz-se “quase permanente”, devido ao fato da constante de tempo característica 

para o decaimento das cargas elétricas ser maior que o período de tempo em que estudos são 

realizados com eletretos (Sessler, 1998).  

Outra definição, porém, também análoga, proposta por pelo físico alemão Bernhard Gross 

e a físico francesa Line Ferreira-Denard, define eletretos como sendo materiais que após 

submetidos a um campo elétrico, quando esse for reduzido a zero o material ainda continuará 

polarizado eletricamente (Gross, 1945). 

Desde a antiguidade, aproximadamente 428-348 a.C., os efeitos do acúmulo de carga em 

materiais dielétricos através do “efeito âmbar” era conhecido pelos gregos. Platão, em suas 

observações, verificou que o âmbar quando atritado atraia corpos leves como fios finos de tecido 

e palha seca (Assis, 2010).  

Entretanto, somente no ano de 1732, o cientista e astrônomo britânico Stephen Gray iniciou 

a descoberta propriamente dita dos eletretos. Pois Gray observou que materiais tais como ceras e 

resinas, eram capazes de exercer atração permanente de corpos leves, assim como os constatados 

por Platão. Dessa forma, após esses materiais serem derretidos e resfriados em conchas de ferro 

apresentavam o comportamento de atração (Sessler, 1987; Altafim, 2010).  

Em 1837, o renomado cientista britânico Michael Faraday, em um de seus experimentos 

usou um capacitor esférico desmontável, no qual continha uma casca hemisférica feita de goma-

laca. Após esse capacitor ser carregado, verificou-se que o a goma-laca exibia uma eletrização, ou 

seja, permanecia na goma-laca uma carga-residual com polaridade oposta do carregamento. Com 

isso, Faraday atribui ao material usado como goma-laca o termo dielétrico. (Jefimenko, 1980). 

 Em 1839, Faraday iniciou as primeiras pesquisas com eletretos. Nesse ano realiza a 

publicação de seus estudos sobre eletricidade clássica iniciados em 1837, introduzindo pela 

primeira vez o termo “dielétrico”, para definir materiais nos quais atuavam forças elétricas. 

Faraday, propusera que as cargas não se locomoviam livremente enquanto estivessem sobre a 

influência de um campo elétrico externo. E também que essas cargas, mesmo após retirado o 

campo elétrico, ficariam aprisionadas no material (Hilczer, 1986; Altafim, 2010). 
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Em 1919, o físico japonês Mototaro Eguchi produz o primeiro eletreto, usando o método 

térmico. Fundiu partes iguais de cera de carnaúba, de abelha e resina a uma temperatura de 

aproximadamente 130 ºC, formando um disco de 20 cm de diâmetro e 1 cm de espessura. Deixou 

esse solidificar enquanto era submetido a um forte campo elétrico de 1,5 MV/m. O primeiro 

eletreto encontra-se preservado no Museu de Tóquio, suas cargas superficiais ainda 

permaneceram, mesmo após 45 anos de sua preparação, com aproximadamente um sétimo das 

cargas originais. (Fukada, 2000). 

Quando Eguchi construiu o primeiro eletreto identificou a existência de dois tipos de cargas 

elétricas: de natureza temporária e permanente. Após o preparo do eletreto, observou-se que as 

superfícies apresentavam cargas opostas as dos eletrodos formadores adjacentes. No entanto, essas 

cargas desapareciam de maneira gradual, em um intervalo de um a dois dias.  

Logo após o decaimento completo dessas cargas, outras cargas de sinais opostos surgiam, 

também de maneira gradual. Até que, em alguns dias, as cargas alcançavam um patamar saturação. 

Com isso, observou uma inversão da polarização, uma vez que as superfícies do eletreto passaram 

a ter mesma polaridade que a dos eletrodos adjacentes. Inicialmente não se encontrou uma 

explicação para esse fenômeno (Eguchi, 1925).  

Somente no ano de 1935, o físico húngaro Adrew Gemant, nomeou as cargas com 

polaridades iguais a dos eletrodos adjacentes de homocargas, e as de sinais opostos de 

heterocargas. Quanto a permanência das heterocargas, mesmo após muitos anos de preparo das 

amostras, não se detectou qualquer decaimento sensível, o que demonstrou uma satisfatória 

estabilidade temporal (Fukada, 2000).  

Bernhard Gross, em 1944, ao desenvolver as ideias a respeito do potencial elétrico de 

discos em forma de anel, publicadas pelo físico e matemático tcheco Edwin Plimptom Adams em 

1920, e também as ideias de Andrew Gemant em 1935. Então Gross publicou suas hipóteses a 

respeito da origem da polarização permanente nos eletretos como dois processos sucessivos.  

Dessa forma, no primeiro processo ocorreria a orientação dos dipolos moleculares e de 

cargas espaciais (responsáveis pela origem das heterocargas). Após cessar o campo elétrico, inicia-

se o segundo processo, que seria a injeção de cargas elétricas a partir dos eletrodos (responsáveis 

pela origem das homocargas). Assim como proposto por Faraday em 1837 (Hilczer, 1986; Altafim 

2010; Falconi 2010). Na Figura 34 tem-se representado o esquemático dos dois processos, de 
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injeção de orientação dos dipolos moleculares e de cargas espaciais e injeção de cargas a partir dos 

eletretos. 

Figura 34 Representação esquemática da configuração de cargas elétricas dos eletretos produzidos por Eguchi (a) Antes da 

polarização; (b) Logo após a cessar o campo elétrico, (c) Após um tempo decorrido. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Com isso Gross, através da sua teoria, enfim explicou de maneira bem-sucedida os 

experimentos realizados por Eguchi em 1919, contribuindo de maneira significativa para o 

entendimento sobre eletretos. A teoria proposta por Gross pode ser dividida em dois processos, no 

primeiro ocorre a aplicação do campo elétrico que provoca o alinhamento de moléculas dipolares 

e o deslocamento de cargas espaciais (aprisionamento de cargas no interior do material) do 

dielétrico. E ainda, ocorre a injeção de cargas elétricas (cargas superficiais) na superfície do 

dielétrico de mesmo sinal dos eletretos formadores e adjacentes.  

Imediatamente ao cessar o campo elétrico, inicia-se o segundo processo. Nesse devido a 

uma maior contribuição dos campos elétrico provenientes das moléculas dipolares, bem como das 

cargas espaciais deslocadas em relação aos das cargas injetadas. Tanto a direção quanto o sentido 

da polarização resultante P⃗⃗   são iguais a do campo elétrico aplicado E⃗⃗ , conforme representado na 

figura 34(b). Porém, ocorre um decrescimento gradual da magnitude P⃗⃗ , provocado pelo 

relaxamento dos dipolos moleculares e também do movimento das cargas espaciais.  
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Após P⃗⃗  tornar-se zero, retorna a crescer de maneira gradual no sentido contrário de E⃗⃗ . Isso 

ocorre quando as contribuições dos campos elétricos das cargas espaciais começam a sobrepor ao 

dos dipolos moleculares e das cargas espaciais, conforme representado na figura 34(c). Dessa 

maneira, a inversão de polarização no eletreto ocorre devido à natureza temporária das 

heterocargas (dipolos moleculares e cargas espaciais), bem como da predominante contribuição 

das homocargas (cargas injetadas). 

Após a confirmação da teoria de Gross, os eletretos seguiram sendo alvo intenso de 

estudos, com o uso de novas técnicas de polarização. Dentre essas, pode se destacar a 

fotopolorização. O método consiste em submeter a amostra à ação de uma luz e um campo elétrico 

permanente. Através desse método de polarização, originou-se os fotoeletretos de Nadjakoff. Esses 

fotoeletretos resultaram em diversas aplicações práticas como, por exemplo, a eletrofotográfica, 

precursora do xérox (Hilczer, 1986; Altafim 2010). 

Dircken, Sharbaugh e Ham, em 1948, divulgaram que era possível construir eletretos 

utilizando materiais termoplásticos. Tal possibilidade impulsionou as pesquisas de eletretos de 

base polimérica, bem como o surgimento de novas técnicas de carregamento elétrico (Hilczer, 

1986; Goel, 2003; Altafim, 2010). Dentre as técnicas de carregamento de eletretos destacam-se 

duas. A primeira proposta por Moreno e Gross em 1976, chamada de carregamento corona, e a 

segunda proposta por Altafim, Giacometti e Janiszewki, em 1992, chamada de contato direto. 

(Moreno, 1976; Altafim, 1992). 

Sumoto, pelos anos de 1951, construiu diversos eletretos com cera de carnaúba, os 

envolveu em folha de metal e armazenou em dessecadores. Após 22, 27 e 35 anos da preparação 

desses eletretos Takamatsu realizou medições das cargas superficiais. Nessas medições, obteve-se 

o gráfico das cargas medidas pela temperatura de polarização. Após 22 anos dos eletretos serem 

construídos, foram observadas cargas positivas, indicando assim as homocargas. Na figura 35 tem-

se representado o gráfico das medições realizadas por Takamatsu. 
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Figura 35 Magnitude da carga em função da temperatura de polarização. 

 
Fonte: Adaptado de (Fukuda, 2000). 

Da década de 1960, o conceito de eletretos foi ampliado, pois além de designar dielétricos 

com polarização molecular, passou também designar dielétricos com apenas cargas injetadas, ou 

seja, as denominadas homocargas. Com isso, novos materiais de base polimérica e com melhores 

características de retenção de carga surgiram. Dentre eles pode-se citar os fluoropolímeros, 

politetrafluoretileno (PTFE) e seu copolímero politetrafluoretile-co-hexaprolileno (FEP).  

Eletretos de filmes de Teflon FEP, por exemplo, tem-se uma excelente capacidade de estabilidade 

temporal de homocargas injetadas. Esses eletretos são utilizados aos milhares em microfones de 

aparelhos telefônicos e fones de ouvido. (Fukada, 2000; Falconi, 2010).  

Já na década de 1980, surgiram piezoeletretos de filmes porosos e celulares feitos de 

polipropileno (PP). Esses piezoeletretos, após carregados apresentavam coeficientes piezelétricos 

d33 similares ou superiores que 800 pC/N, superando o coeficiente piezelétricos de algumas 

cerâmicas (Gerhard-Multhaupt, 2002; Altafim, 2010).  

Os ganhos provenientes do uso de polímeros para fabricação de eletretos foram imensos, 

uma vez que são mais fáceis de serem fabricados e mais eficientes para armazenar cargas do que 

os primeiros eletretos feitos a partir de ceras e olho de carnaúba, concebidos por Eguchi décadas 

atrás. Em virtude disso, viabilizaram sua produção em escala industrial, sendo usado em aplicações 

diversas tais como: filtros de ar eletrostático, dosímetros de eletreto (Mascarenhas, 1979), micro 

geradores de energia (Sakane, 2008), e mais recentemente como detector de descargas parciais em 

transformadores (Gutnik, 2012; Ferreira 2018). 
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2.9.2. Piezoeletretos Termo-formados 

Em 2003, sob coordenação do professor Dr. Ruy Alberto Corrêa Altafim no GATM/EESC, 

da Universidade de São Paulo (USP), desenvolveu-se um piezoeletreto, com estrutura polimérica 

composta por dois filmes circulares de Fluoroetileno Propileno, também conhecido como 

Teflon®-FEP, com dimensões de 25 mm de diâmetro e 75 µm de espessura. Esses filmes, foram 

unidos por meio de uma tinta sintética em spray (verniz). E posteriormente, metalizados com uma 

folha laminada de papel alumínio. Dessa maneira, formando uma espécie de “sanduíche”, no qual 

as folhas de alumínio constituíam os eletrodos. Na Figura 36 tem-se representado em detalhe o 

processo de obtenção do piezoeletreto (Altafim et al., 2003). 

Figura 36 Representação esquemática do processo de obtenção do eletreto proposto (a) Empilhamento “sanduíche” de folhas; (b) 

Eletreto após ser carregado. 

 
Fonte: Próprio autor. 

A superfície de ligação do filme de FEP e o filme de alumínio (eletrodo), também foram 

fixadas com a mesma tinta sintética. Essa tinta foi borrifada formando gotículas de dimensões 

microscópicas (em média 10 µm). E carregou-se a amostra de piezoeletreto pelo método do contato 

direto. Essas amostras após carregadas, exibiram resultados satisfatórios, com coeficientes 

piezelétricos d33 de até 270 pC/N. No entanto, as amostras produzidas por essa técnica 

apresentaram baixa resistência mecânica, devido a característica antiaderente do Teflon®-FEP. 

Apesar dessa limitação, a técnica demonstrou a possibilidade de criar eletretos com índices de 

piezeletricidade aceitáveis, com materiais termicamente mais estáveis (Medeiros, 2014). 

Novamente, em 2005 e 2006, Altafim e colaboradores propuseram uma nova técnica 

(Altafim et. al., 2005; Altafim et. al., 2006). Esse novo método, além de prever um melhor controle 

na formação e geometria da cavidade que o método anterior, também eliminava a limitação da 
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baixa resistência mecânica. O método utilizado consistia em um processo de conformação 

realizado por uma prensa, uma grade previamente aquecida prensava os dois filmes de Teflon®-

FEP, com dimensões de 25 mm de diâmetro e 50 ou 75 µm de espessura. Ao final da prensagem 

as folhas ficavam unidas, contendo várias bolhas seladas de aproximadamente 1 mm de diâmetro. 

Essas bolhas posteriormente eram carregadas eletricamente dando origem a um piezoeletreto 

termo-formado.  

A prensa apresentava dois discos de metal, sendo um móvel sólido e plano (superior) e o 

outro fixo e perfurado por iguais 20 orifícios (inferior). Ambos discos dispunham de um sistema 

independente de controle de temperatura, essa era limitada à temperatura de fusão dos filmes. O 

disco inferior ainda dispunha de um ponto de conexão, que se conectava a uma bomba de vácuo, 

em conjunto com uma grade metálica. Esse conjunto, tinha por finalidade modelar as bolhas em 

um dos filmes, por um processo de sucção. Nas figuras 37 e 38, respectivamente, tem-se 

representados a configuração do dispositivo e o aspecto da amostra termo-formada em detalhe, 

após o processo de conformação (Altafim et al., 2005; Altafim et al. 2006). 

Figura 37 Configuração do dispositivo (a) Partes do dispositivo; (b) Eletreto após ser carregado. 

 

Fonte: Adaptado de (Altafim, 2005). 

 



75 

 

Figura 38 Amostra termo-formada em detalhe com distribuição homogênea de bolhas de ar. 

 
Fonte: (Altafim et. al., 2005). 

Os ganhos através deste novo método, foram mostraram-se mais promissores que o 

anterior, proposto em 2003. Além de permitir uma distribuição regular das bolhas, também 

evidenciou a maior estabilidade térmica proporcionada pela utilização do FEP. Com isso, tem-se 

o primeiro eletreto termo-formado. Após carregado, as amostras deste piezoeletreto termo-

formado, essas registraram coeficientes piezelétricos da ordem de 500 pC/N, aproximadamente o 

dobro que o processo anterior. Porém, havia uma limitação nesse processo quanto a geometria das 

bolhas, que apresentavam diferentes tamanhos. (Altafim et. al.; 2006; Medeiros, 2014). 

Em 2006, Zhang, Hillendbrand e Sessler, propuseram uma construção de piezoeletreto 

multicamadas, composto de camadas alternadas de PTFE e FEP com cavidades nas suas interfaces, 

com processo de obtenção similar ao proposto por Altafim em 2005. Nesse processo, os filmes 

eram dispostos de 3 ou mais camadas empilhadas de PTFE, FEP e PTFE, tal qual um “sanduíche”, 

no qual o PTFE compunha sempre o filme mais externo. Após essa montagem, uma grade de metal 

aquecida a uma temperatura de 280 ºC é pressionada contra a pilha de material, com uma força de 

aproximadamente 20 N.  

Após a prensagem, resfria-se a pilha de material lentamente e retira-se a grade de metal. 

Com isso, forma-se bolhas nas interfaces superior e inferior de FEP e PTFE. Ao final, as amostras 

são carregadas, em testes realizado, apresentaram coeficientes piezelétricos superiores a 1000 

pC/N. Essas amostras, também foram submetidas em ambiente aquecido pelo período de 4 dias a 

uma temperatura de 90 ºC. Após esse processo, verificou-se uma boa estabilidade térmica, pois 

apresentaram um coeficiente piezelétrico da ordem de 400 pC/N. Na figura 39 tem-se representado 

a configuração do dispositivo proposto por Zhang e colaboradores. 
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Figura 39 Procedimento de preparação do filme celular de fluorcarbonato. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Em 2009, o professor Dr. Ruy Alberto Pisani Altafim e colaboradores, propuseram um 

outro processo para desenvolver piezoeletretos termo-formados, porém mais inovador e eficiente. 

Superando nesse processo as limitações apresentadas nos métodos anteriores, como o controle da 

geometria das cavidades. O método de obtenção difere dos anteriormente apresentados por se 

basear em um processo de laminação a quente. Esse processo completo pode ser dividido em cinco 

etapas: preparação, laminação, retirada do molde, metalização e carregamento das amostras. 

As amostras após carregadas, foram submetidas a testes, e exibiram coeficiente 

piezelétricos de até 160 pC/N. Testes também foram realizados, com amostras obtidas pelo mesmo 

processo, porém com temperaturas elevadas de aproximadamente 140 ºC. E essas mostraram-se 

termicamente estáveis para 130 ºC, com uma pequena redução do coeficiente piezelétrico, da 

ordem de 15%. 

O processo proposto por Altafim (2009), mostrou-se vantajoso quando comparados aos 

propostos anteriormente. Devido a simplicidade do processo de fabricação, bem como o melhor 

controle da geometria das cavidades, que pode ser ajustada para diferentes tamanhos dos canais e 
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padrões, de acordo com as necessidades dos dispositivos e/ou aplicações que se deseja empregar 

os piezoeletretos. (Altafim et. al., 2009).  

Na figura 40, tem-se representado o modelo esquemático do equipamento para produção 

de piezoeletretos proposto por Altafim em 2010, para produção de piezoeletretos termo-formados 

em escala industrial (Altafim, 2010). 

Figura 40 Modelo de equipamento para produção de piezoeletretos em escala industrial. 

 
Fonte: (Altafim, 2010). 
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3. Metodologia 

Para execução desse trabalho, construiu-se duas palmilhas de material polimérico, uma 

com sensores piezoelétricos comerciais e outra som piezoelétricos termo-formados. Construir-se 

também uma palmilha com sensores comerciais, com o intuito de comparação dos resultados em 

mesmas condições entre ambas palmilhas, para assim validar a palmilha de piezoeletretos. Dessa 

forma, nesse capítulo de metodologia tem-se em sequência: a descrição da palmilha de 

piezoeletretos, fabricação dos piezoeletretos, construção das palmilhas, projeto eletrônico, projeto 

mecânico e testes realizados. 

3.1. Palmilha de Piezoeletretos 

Construiu-se uma palmilha com 4 piezoeletretos, esses sensores foram distribuídos de 

maneira que fosse possível identificar os 3 tipos de pisadas (neutra, pronada e supinada). Dessa 

forma, os sensores foram posicionados no polegar do pé (Sensor 1), posição interna do pé (Sensor 

2), posição externa do pé (Sensor 3 -) e calcanhar (Sensor 4).  

Os sensores foram embebidos em uma borracha a base de silicone com densidade de 1,2987 

g/ml (1298,7 kg/m3) e dureza SHORE tipo A igual 14. Cada uma das palmilhas, após finalizadas, 

ficaram com peso de aproximadamente 280 gramas. Dessa forma, atendendo-se às recomendações 

da literatura, de peso inferior a 300 gramas. Na figura 41 tem-se representado o diagramada 

esquemático da palmilha com os sensores em suas respectivas posições. 

Figura 41 Esquemático da palmilha - pé direito. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Na tabela 3 tem-se representado a posição de cada sensor de acordo com o esquemático da figura 

41. 

Tabela 3 Posicionamento dos Sensores nas Palmilhas 

Sensores e suas respectivas posições 

Sensores Posição na Palmilha 

Sensor 1 Polegar do pé 

Sensor 2 Parte interna do pé 

Sensor 3 Parte externa do pé 

Sensor 4 Calcanhar do pés 
Fonte: Próprio autor. 
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3.2. Fabricação dos Sensores Piezoeletretos Termo-Formados 

Os sensores que se utilizou nesse trabalho foram os desenvolvidos por Altafim (2009). O 

processo completo de fabricação dos piezoeletretos divide-se em cinco etapas: preparação, 

laminação, retirada do molde, metalização e carregamento das amostras. 

Na primeira etapa, é cortado um molde de um filme de PTFE, em máquina de corte a laser, 

de área 30x40 mm2 e espessura de 100 µm, vazados por retângulos paralelos, de área entre 1,5 a 

30 mm2, com espaçamentos de 1,5 mm um dos outros. Esse molde é então inserido entre dois 

filmes de FEP com espessura de 50 µm, formando também uma espécie de “sanduíche”. Então, os 

três filmes FEP, PTFE (molde) e FEP nessa ordem de empilhamento, são colocados entre duas 

folhas de material (folhas de proteção da amostra), a qual possui uma temperatura de fusão maior 

que os filmes. 

Depois da preparação do conjunto de filmes, inicia-se a segunda etapa, que consiste na 

laminação propriamente dita. Uma laminadora é pré-aquecida a uma temperatura de 300 ºC, e 

então esse conjunto preparado é submetido ao processo de laminação. Após a laminação, o 

conjunto composto pelas 2 folhas (folha de proteção) e 3 filmes (FEP, PTFE (molde) e FEP), é 

resfriado a temperatura ambiente e, posteriormente retirado a folha de proteção. Usa-se a 

temperatura pré-estabelecida de 300 ºC na laminação, devido ao fato da temperatura de fusão dos 

materiais FEP 260 ºC e PTFE 327 ºC, conforme recomendação dos fabricantes desses tipos de 

materiais (Goodfellow, 2019). 

A terceira etapa, consiste no corte e retirada do PTFE (molde) que é facilmente removido, 

devido as características antiaderentes do Teflon. Realiza-se um pequeno corte em uma das 

extremidades do PTFE, e na extremidade oposta puxa-se o PTFE manualmente, restando apenas 

os dois filmes de FEP. O lugar ocupado pelo PTFE origina as cavidades do piezoeletreto-termo-

formado. Restando uma cavidade de canais tubulares de geometria bem definida e controlada. 

A quarta etapa, consiste na metalização do piezoeletreto. Nessa etapa, insere-se as amostras 

em uma metalizadora em moldes com geometria definida. E submete-se essas amostras a um 

processo de vaporização de alumínio. Na zona exposta do piezoeletreto de diâmetro de 16 mm2, 

deposita-se uma espessura de aproximadamente 40 nm de alumínio nas duas faces da amostra, 

formando assim os eletrodos do piezoeletreto. 

A quinta e última etapa, consiste no carregamento das amostras. Nessa etapa, utiliza-se o 

método do contato direto, conforme descrito na literatura. Então aplica-se uma tensão de 3 kV 
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durante um intervalo de tempo de 50 segundos, sob temperatura ambiente. Nas figuras 42 e 43, 

respectivamente, tem-se representados o diagrama esquemático do processo de obtenção dos 

eletretos e amostra obtida pelo processo. 

Figura 42 Método de desenvolvimento de piezoeletretos com estruturas organizadas, baseadas em um sistema de produção em 

série. 

 
Fonte: (Altafim, 2010). 

 

Figura 43 Amostra de piezoeletreto termo-formado metalizada em alumínio. 

 
Fonte: (Altafim, 2010). 
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3.3. Fabricação das Palmilhas 

Para construir as palmilhas a base de silicone, construiu-se um molde em acrílico para 

vazar o silicone nos tamanhos 38 e 40 (BRA). Para efeitos de comparação construiu-se duas 

palmilhas, uma com piezoeletretos (pé direito e esquerdo) e outra com sensores piezelétricos 

comerciais (pé direito) do tipo MEAS 35005 (Modelo DT Series CAT-PFS0004) (TE-

Connectivity, 2019). Nas figuras 44 e 45 tem-se representado respectivamente o molde em acrílico 

no tamanho 38 (BRA) e vista do sensor MEAS 35005 em perspectiva. 

Figura 44 Molde em acrílico palmilha tamanho 38. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 45 Sensor piezoelétrico comercial DT Series CAT-PFS0004. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Construiu-se as palmilhas em 3 etapas: na primeira depositou-se uma camada se silicone e 

esperou-se sua cura parcial. Na segunda etapa, após a cura parcial, fixou-se os piezoeletretos 

metalizados em alumínio já conectados ao cabo. Após esses fixados, na terceira etapa depositou-

se última camada de silicone. A palmilha depois de finalizada, apresentou uma espessura de 
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aproximadamente 12 [mm]. Nas figuras 46 e 47 respectivamente, tem-se representadas as 

palmilhas após cura parcial com piezoeletretos e sensores MEAS. 

Figura 46 Palmilha de piezoeletretos, após cura parcial 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 47 Palmilha de sensores MEAS, após cura parcial. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 



84 

 

Nas figuras 48, 49 e 50 respectivamente, tem-se representadas as palmilhas após aplicação 

da camada final de silicone com piezoeletretos, sensores MEAS e vista em detalhe da espessura. 

Figura 48 Palmilha de piezoeletretos, após aplicação da última camada de silicone. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 49 Palmilha de sensores MEAS, após aplicação da última camada de silicone. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 50 Palmilha finalizada - detalhe da espessura ≈ 12 mm. 

 
Fonte: Próprio autor.  
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3.4. Projeto Eletrônico 

Nos testes iniciais conectou-se os cabos das palmilhas ao osciloscópio e adquiriu-se os 

sinais derivados dos sensores. Nesses testes, fez-se ensaios em condições tais como: arrastar dos 

pés, corrida estática e marcha militar. Esses ensaios, possibilitou-se o levantamento das faixas de 

amplitudes dos sinais dos sensores. Dessa maneira, com a determinação da influência de ruído, 

bem como das faixas de amplitude dos sinais de cada um dos sensores realizou-se o projeto 

eletrônico do sistema. 

3.4.1. Filtro Notch 

Devido a influência excessiva de ruído, proveniente da rede na frequência de 60 Hz, tornou-

se necessário a utilização de um filtro. Com isso, após testes de variação dos elementos do circuito 

do filtro (resistores e capacitores), construiu-se um filtro notch passivo com 𝑅 =  1,2 MΩ e 𝐶 =

 1,2 nF. Nas figuras 51 e 52 respectivamente, tem-se representados o esquemático do filtro passivo 

e a placa com o filtro notch para 8 sensores. 

Figura 51 Filtro notch passivo 60 Hz. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 52 Filtro passivo notch - com 8 entradas e saídas. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Para os testes iniciais com as palmilhas tanto realizados com uso do osciloscópio, como 

também em esteira usando o sistema de aquisição da National Instruments®. O filtro mostrou-se 

eficaz atenuando significativamente a componente da frequência de 60 Hz. 
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3.4.2. Amplificadores 

Para amplificação dos sinais dos sensores utilizou-se a topologia proposta por Nordi. Uma 

das características dessa topologia, que possui configuração diferencial, tem-se o barramento das 

componentes de corrente contínua (DC ou Direct Current) acopladas aos sinais de entrada. Esse 

barramento é realizado pelos capacitores posicionados nas entradas inversora e não-inversora. 

Além disso, essa topologia apresenta outras características interessantes tais como: baixo ruído, 

alta impedância de entrada, baixo consumo, e bom funcionamento de ganho para baixas e médias 

frequências (De 0 a 10k Hz) (Nordi, 2018). Na figura 53, tem-se representado o diagrama 

esquemático da topologia do circuito de amplificação. 

Figura 53 Diagrama esquemático de circuito de amplificação diferencial insensível aos níveis DC de entradas. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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3.4.3. Placa Eletrônica 

Após a realização dos testes com o circuito de amplificação, realizado em protoboard, 

optou-se pela construção de dois estágios de amplificação, devido também alta impedância do 

piezoeletreto. Na configuração do circuito em dois estágios teve-se uma melhor adequação no 

condicionamento do sinal dos sensores. Dessa forma, no primeiro estágio aplicou-se um ganho 

unitário. E após o sinal passar pelo filtro notch, aplicou-se um segundo estágio de amplificação. E 

assim, posteriormente o segundo estágio de amplificação poderia se armazenar e transmitir o sinal. 

 Dessa maneira, após a determinação do circuito de amplificação com os devidos resistores 

e capacitores projetou-se uma placa eletrônica para: receber, filtrar, amplificar, armazenar e 

transmitir os sinais dos sensores para posterior análise. Para esse projeto, usou-se o software 

Autodesk Eagle® (versão acadêmica 9.6.2). Na figura 54 tem-se representado o diagrama 

esquemático do circuito. 

 

Figura 54 Esquemático da placa eletrônica. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Para as placas de transmissão de dados (ESP8266) e armazenamento (Cartão MicroSD) 

usou-se shields comerciais. Nas figuras 55 e 56 tem-se respectivamente, a placa de transmissão e 

o cartão de armazenamento de dados. 

 

Figura 55 Placa de transmissão de dados – Shield NODEMCU (ESP8266). 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 56 Placa de armazenamento de dados – Shield MicroSD 

 
Fonte: Próprio autor. 
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3.5. Projeto Mecânico 

Após o projeto eletrônico completo e todas as suas subpartes, exportou-se do software 

Autodesk Eagle® (versão acadêmica 9.6.2) todas as subpartes da eletrônica para o software 

Autodesk Inventor® (versão acadêmica 2020). Com isso, deu-se início a projeto mecânico da caixa 

e suas subpartes no software Autodesk Inventor® para alojar a placa eletrônica. Nessa caixa, 

decidiu-se projetá-la com duas opções de posicionamento: na perna ou na cintura do usuário.  Após 

a realização do projeto 3D da caixa e suas subpartes fabricou-se a peças físicas por impressão 3D.  

 

3.5.1. Montagem Eletrônica 

Após importar-se a eletrônica e suas subpartes para o software Autodesk Inventor®, 

iniciou-se o projeto de montagem dessas. Na figura 57 tem-se representado a montagem da placa 

eletrônica principal em 3D e suas vistas. 

Figura 57 Placa eletrônica 3D: (a) Vista isométrica, (b) Vista isométrica detalhes, (c) Vista invertida e (d) Vista invertida detalhe. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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3.5.2. Montagem 3D Mecânica e Eletrônica 

Após a montagem eletrônica definiu-se suas dimensões e com isso o envelope mecânico 

para compor a caixa para alojamento da eletrônica completa. Com isso, projetou-se a caixa e suas 

subpartes e realizou-se a montagem completa das partes eletrônica e mecânica. Nas figuras 58 e 

59 tem-se respectivamente, a caixa com vista da eletrônica, e com a vista da caixa em 3D. 

Figura 58 Caixa 3D com vista da eletrônica: (a) Vista isométrica e (b) Vista invertida. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

 

Figura 59 Caixa 3D: (a) Vista isométrica e (b) Vista invertida. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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3.5.3. Montagem do Sistema Físico 

Após a realização do projeto em ambiente 3D do sistema completo, fabricou-se as partes 

mecânicas por impressão 3D. Com isso, integrou-se as partes eletrônicas a caixa e montou-se o 

sistema físico integrando o protótipo completo com sistema eletrônico e palmilha. Nas figuras 60, 

61 e 62 tem-se representados respectivamente, a caixa pós fabricada com eletrônica sem tampa 

principal, caixa conectada a palmilha sem subtampas e caixa completa e palmilha. 

 

Figura 60 Caixa com eletrônica sem tampa principal: (a) Vista superior desligada e (b) Vista superior ligada. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 61 Caixa conectada a palmilha sem subtampas. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

 

Figura 62 Caixa completa e palmilhas 

 
Fonte: Próprio autor. 
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3.6. Testes Realizados 

Realizou-se os testes com um par de palmilhas, sendo uma palmilha de com sensores 

comerciais (pé direito) e palmilha com piezoeletretos. Para efeitos de padronização e facilitar a 

comparação dos resultados, os testes com as palmilhas foram feitos em uma esteira com velocidade 

de caminhada de 2 km/h. Essa velocidade, seria o equivalente a uma caminhada normal. 

A primeira aquisição dos sinais usou-se o módulo de aquisição da National Instruments® 

(NI PXIe-6361), a uma taxa de aquisição 200 Hz nas duas palmilhas simultaneamente. Em seguida, 

realizou-se um segundo teste em duas etapas com a mesma velocidade: na primeira adquiriu-se o 

sinal da palmilha de sensores comerciais e na segunda com a palmilha de piezoeletretos. Realizou-

se o procedimento em duas etapas, devido ao fato de ter sido produzido apenas um sistema com a 

eletrônica de aquisição. Nas figuras 63, 64 e 65 tem-se representados respectivamente, o módulo 

da National Instruments®, teste realizado com o módulo, teste realizado com a eletrônica. 

 

Figura 63 Módulo da National Instruments®: (a) Módulo completo e (b) Placa de aquisição NI PXIe-6361. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 64 Teste realizado com o módulo da National Instruments®: (a) Vista de condição de teste e (b) Vista de teste em 

detalhe dos pés e palmilha. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

 

Figura 65 Teste realizado com a eletrônica: (a) Condição de teste palmilha de sensores comerciais e (b) Condição de teste 

palmilha de piezoeletretos. 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Nos testes realizados em esteira com a eletrônica, fixou-se à perna com uma cinta de velcro 

e elástico. Entretanto, conforme apresentado anteriormente, tem-se duas opções de fixação para 

eletrônica. Pode-se posicionar a eletrônica tanto na perna quanto cintura. Na figura 66 tem-se 

representado em detalhe as duas possibilidades de fixação da eletrônica. 

 

Figura 66 Fixação da eletrônica: (a) Fixação na perna e (b) Fixação na cintura. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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3.6.1. Palmilha de piezoeletretos 

Após a aquisição dos dados nos testes em esteira, realizou-se o pós-processamento dos 

dados obtidos de cada um dos sensores no software Matlab®, e obteve-se o sinal de saída em mV 

de cada um dos sensores e também o espectro de frequência. Nas figuras 67 e 68 tem-se 

respectivamente, o espectro de frequência de cada um dos sensores e amplitude do sinal de saída. 

 

Figura 67 Espectro de frequência: (a) Externo, (b) Polegar, (c) Interno e (d) Calcanhar. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 68 Amplitude do sinal de saída. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Nas figuras 69 e 70 tem-se respectivamente, a amplitude do sinal de saída dos 4 sensores 

em um mesmo gráfico sobrepostos em um intervalo de 5 segundos e 2,5 segundos. 
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Figura 69 Sinal de saída dos sensores sobrepostos – intervalo de 5 segundos.  

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 70 Sinal de saída dos sensores sobrepostos – intervalo de 2,5 segundos. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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3.6.2. Palmilha de sensores piezoelétricos comerciais 

Após a aquisição dos dados nos testes em esteira, realizou-se o pós-processamento dos 

dados obtidos de cada um dos sensores no software Matlab®, e obteve-se o sinal de saída em mV 

de cada um dos sensores e também o espectro de frequência. Nas figuras 71 e 72 tem-se 

respectivamente, o espectro de frequência de cada um dos sensores e amplitude do sinal de saída. 

 

Figura 71 Espectro de frequência: (a) Externo, (b) Polegar, (c) Interno e (d) Calcanhar. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 72 Amplitude do sinal de saída. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Nas figuras 73 e 74 tem-se respectivamente, a amplitude do sinal de saída dos 4 sensores 

em um mesmo gráfico sobrepostos em um intervalo de 5 segundos e 2,5 segundos. 
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Figura 73 Sinal de saída dos sensores sobrepostos – intervalo de 5 segundos.  

 
Fonte: Próprio autor. 

 

 

Figura 74 Sinal de saída dos sensores sobrepostos – intervalo de 2,5 segundos.  

 
Fonte: Próprio autor. 
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4. Resultados 

Observou-se a partir dos gráficos de amplitude dos sinais de saída dos sensores, adquiridos 

nas duas palmilhas, de piezoeletretos e de sensores piezoelétricos comerciais, os valores de tensão 

máximos, mínimos e de pico a pico, para cada um dos sensores.  Nas tabelas 4 e 5, respectivamente, 

tem-se representados os valores de tensão da palmilha de piezoeletretos (pé esquerdo) e palmilha 

de sensores piezoelétricos comerciais (pé direito). 

 

Tabela 4 Sinais de saída dos sensores e suas amplitudes. 

Amplitudes de Sinal – Palmilha de piezoeletretos (pé esquerdo) 

Sensor 

Tensão mV 

Máxima a Mínima b Vpp 

Polegar 685,8 -573,9 1259,7 

Interno 255,4 -573,9 829,3 

Externo 394,4 -585,2 979,6 

Calcanhar 1338,0 -1014,0 2352,0 

a Compressão 
b Descompressão 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 5 Sinais de saída dos sensores e suas amplitudes. 

Amplitudes de Sinal – Palmilha de sensores piezoelétricos comerciais (pé direito) 

Sinais filtrados (Sensor) 

Tensão mV 

Máxima a Mínima b Vpp 

Polegar 449,4 -356,0 805,4 

Interno 312,9 -161,5 474,4 

Externo 134,9 -284,5 419,4 

Calcanhar 170,8 -152,1 322,9 

a Compressão 
b Descompressão 

Fonte: Próprio autor. 
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4.1. Discussões 

Com base nos resultados obtidos de sinal de saída e espectro de frequência de cada dos 

sensores nas duas situações de testes, palmilha de piezoeletretos (pé esquerdo) e palmilha de 

sensores piezoelétricos comerciais (pé direito). Torna-se possível observar o instante de 

compressão da marcha, representados pelos picos de maior amplitude positiva, como também o 

instante de descompressão representados pelos picos de maior amplitude negativa.  

O aspecto dos sinais de saídas dos sensores, torna-se possível observar um padrão nos 

sinais, como uma assinatura característica, com certa semelhança aos observados na literatura e 

exibidos na revisão bibliográfica, como no trabalho de Martínez-Marti.  

Entretanto a palmilha com sensores piezoelétricos (pé direito) apresentou-se um padrão 

mais comportado com menores variações de amplitude, do que a palmilha de piezoeletretos (pé 

esquerdo). Tal aspecto, deve-se na padronização dos sensores comerciais, os piezoeletretos podem 

apresentar variações na deformação das canaletas, como também quantidade de carga elétrica. 

Da análise gráfica dos valores de amplitude de sinal de saída (compressão) da palmilha de 

piezoeletretos da tabela 3, observa-se que o calcanhar apresenta o maior valor de amplitude de 

1338,0 mV, seguido do polegar 685,8 mV, da parte externa 394,4 mV e da parte interna do pé 

255,4 mV. Já os valores de tensão de pico a pico o calcanhar apresenta maior valor de amplitude 

2352,0 mV, seguido do polegar 1259,7 mV, da parte externa 979,6 mV e da parte interna do pé 

829,3 mV. 

Da análise gráfica dos valores de amplitude de sinal de saída (compressão) da palmilha de 

sensores piezoelétricos da tabela 4, nota-se uma variação da tabela 3. Observa-se que o polegar 

apresenta o maior valor de amplitude de 449,4 mV, seguido da parte interna do pé 312,9 mV, do 

calcanhar 170,8 mV e da parte externa do pé 134,9 mV. Já os valores de tensão de pico a pico o 

polegar apresenta maior valor de amplitude 805,4 mV, seguido da parte interna do pé 474,4 mV, 

da parte externa 419,4 mV e do calcanhar 322,9 mV. 

Dessa análise gráfica de tais variações de amplitude de sinal, nada pode-se inferir pois seria 

necessário a realização de testes com mais participantes. Vale ressaltar que para isso, seria 

necessário, antes dos testes com mais participantes, a submissão do trabalho a um Comitê de Ética 

em Pesquisa, para avaliação da palmilha, bem como a forma de procedimento dos testes. E esses 

testes, deve ser acompanhado por profissional da área da saúde (médico, fisioterapeuta, educador 

físico) devidamente habilitado e com expertise na área. 
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 Um outro aspecto que se deve ressaltar, seria a diferença de pressão em relação ao pé 

dominante, se ocorre variações de um pé para o outro (dominante, e não dominante). Nesses testes 

realizados, por exemplo, o participante possui o pé direito como dominante e esquerdo como não 

dominante. Entretanto, necessita-se de um número maior de usuários para testes. Pois na literatura 

não se encontrou nenhum artigo, que fizesse análise de diferença entre pressão entre pé dominante 

e não dominante. Encontrou-se somente análises de comportamento do tipo de pisada, anomalias 

do pé, zonas de maior pressão, cadência entre outros. 

Com relação aos gráficos de espectro de frequência das duas palmilhas, notou-se um ruído 

elevado em baixas frequências (de 0 a 15 Hz), nos sensores do polegar (pé direito) e parte externa 

(pé esquerdo) em comparação aos espectros dos outros sensores. Dessa forma, esse 

comportamento necessita-se de investigação para identificação das causas. Dessas possíveis 

causas, pode-se inferir, por exemplo: avaria desses sensores, ou efeitos de interferência externa 

provocada pelo efeito de antena do flat cable que faz a conexão dos sensores embebidos na 

palmilha com a eletrônica. 

Quanto ao espectro de frequência, observa-se que o filtro se mostrou satisfatório, devido a 

atenuação, quase que eliminação, da componente na frequência de 60 Hz. Nota-se também da 

análise do espectro, que a maior energia do sinal se concentra nas baixas frequências (de 0 a 20 

Hz). Por conseguinte, o filtro notch 60 Hz poderia ser substituído por um filtro passa baixa, com 

frequência de corte, por exemplo, de 20 Hz. Um filtro passa baixa como esse, não acarretaria em 

perda do sinal de interesse, uma vez que a frequência de condições de caminhar e corrida de seres 

humanos situa-se abaixo de 20 Hz. 

Deve-se ressaltar também que a amplitude dos sinais além de ter variações entre tipos de 

sensores e posicionamento, variam também de acordo com o tipo de ensaio. Em um ensaio que 

simula, por exemplo, o arrastar dos pés apresenta menor amplitude se comparado com a condição 

de teste de caminhar a uma velocidade de 2 km/h. Em testes preliminares a este trabalho de 

dissertação realizou-se ensaios em condições de arrastar dos pés, corrida estática e marcha militar. 

Tais ensaios serviram de base para seleção de elementos do circuito, como os capacitores, 

resistores e amplificadores. 
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5. Conclusões 

Devido à importância do estudo do comportamento de marcha para as áreas de tecnologias 

assistiva, esporte e saúde. Bem como, o desenvolvimento de sistemas para medição de parâmetros 

relativos a esse estudo, e que permitam realizá-lo de maneira eficaz. Justifica-se o desenvolvimento 

de sistemas alternativos aos comerciais baseados em palmilhas, e que esses sejam por exemplo: de 

fácil utilização, sem limitações como em sistemas baseados em plataforma de força e esteira, e de 

baixo custo. Com isso, o presente trabalho propôs-se a construção de um protótipo de sistema para 

análise do comportamento de marcha, com sensores desenvolvidos nacionalmente e de fácil 

produção, baixo custo, além de um sistema versátil e facilmente utilizável. As palmilhas 

comerciais existentes, e as desenvolvidas por centro de pesquisas utilizam sensores capacitivos, 

resistivos e piezoelétricos. Dessa forma, uma palmilha com piezoeletretos torna-se uma opção 

inédita, até então não explorada, anteriormente a este trabalho. Para esse sistema de palmilha com 

piezoeletretos, estima-se um custo total de aproximadamente 600,00R$ para produção de um par 

de palmilhas com dois módulos de eletrônica. Com os testes realizados, conseguiu-se a 

identificação de um sinal característico, com a utilização de piezoeletretos, que se pode descrever 

o comportamento de marcha. O uso da palmilha, mostrou-se de fácil usabilidade. Uma vez que se 

pode inserir a palmilha em qualquer calçado, e a eletrônica de aquisição fica junto ao corpo do 

usuário. Desse modo, os dados dos sensores são armazenados no cartão microSD e/ou também se 

pode transmiti-los via wireless para um computador. Para assim, posteriormente esses dados, 

possam ser pós-processados para análise do comportamento de marcha do usuário. Embora 

questões tais como: melhorias no processo de fabricação de palmilhas, otimização da eletrônica 

visando a miniaturização, inserção de acelerômetro na palmilha para detecção de acelerações nas 

fases de balanço, diminuição de peso e espessura das palmilhas, melhoria na relação sinal/ruído, 

transformação de sinal de saída (mV) para pressão plantar (N/m2) e processo de calibração dos 

sensores ser realizados.  
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6. Trabalhos Futuros 

Com relação a etapas seguintes a este trabalho, e propostas e sugestões para trabalhos 

futuros tem-se a possibilidade de aperfeiçoamento da eletrônica. Uma vez que as partes da 

eletrônica tais como: circuito de amplificação, buffers, circuito regulador de tensão para 

alimentação de amplificadores multiplexador, cartão microSD, e ESP8266 fez-se em forma de 

Shields para que se permitisse a reutilização para realização de outros testes e aplicações. A 

inserção de um acelerômetro em cada uma das palmilhas como o modelo ADX321 ou ADX346 

(Analog Devices, EUA), permitiria obter-se mais informações sobre o comportamento de marcha, 

no que tange as fases de balanço do pé. A inclusão de um sensor; seja esse capacitivo, resistivo, 

piezoelétrico ou piezoeletreto; em uma configuração que permita a medição de tensões de 

cisalhamento como por exemplo, nas 4 regiões propostas neste trabalho: polegar do pé (Sensor 1), 

posição interna do pé (Sensor 2), posição externa do pé (Sensor 3) e calcanhar (Sensor 4). Pois não 

se encontrou nenhum trabalho na literatura, que fizesse análise da influência de tensões cisalhantes 

no pé. A influência do ruído também pode ser melhorada. Dentre as sugestões tem-se, por exemplo: 

a blindagem dos cabos que conectam os sensores a eletrônica, a conversão do sinal de tensão dos 

sensores em corrente, pois a transmissão em corrente é menos suscetível a interferência externa. 

A caracterização dos sensores em carregamento de compressão e descompressão na palmilha 

pode-se ser realizada, aplicando-se carregamentos em passos de compressão e descompressão 

controlados e medindo o sinal de saída entre os terminas com um eletrômetro.  
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7. Publicações Originadas desta Pesquisa 

Os dados obtidos em testes realizados com a palmilha de sensores MEAS foram utilizados 

para publicação de um artigo no 3rd INTERNATIONAL WORKSHOP ON ADVANCED 

DIELECTRICS AND APLLICATIONS – IWADA 2010, que ocorreu nos dias 24 a 26 de abril de 

2019, em Campina Grande no estado da Paraíba com o título de “Piezoelectric-based Insole for 

Gait Analysis on Patients with Parkinson’s Disease”, e também no IV SIMPÓSIO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA – IV SiPGEM/EESC 

2019, que ocorreu nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2019, em São Carlos no estado de 

São Paulo com o título de “ Palmilha com Sensores Piezoelétricos para Identificação de 

Características de Marcha” esses artigo encontram-se em anexo no trabalho. 
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