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1. Resumo 
O projeto possui uma visão do futuro e uma preocupação com o meio em 

que vivemos, procurando formas de gerar energia sem agredir o meio ambiente. 
Para isso utilizamos o conceito de piezoeletricidade (placas de cristais), que 
consiste na transformação de energia mecânica em energia elétrica por pressão 
e/ou impacto. Essa forma de gerar eletricidade é uma opção de energia 
sustentável e renovável através da diferença de potencial (DDP) devido à 
polarização de suas cargas quando pressionadas por uma força externa. 

2. Introdução 
Piezo eletricidade provém do grego piezein, que significa pressionar, quando 

se refere à geração de corrente elétrica, ou seja, esse material tem a capacidade de 
converter pressão mecânica em um diferencial de potencial elétrico (DDP), a fim de 
produzir eletricidade. De modo mais detalhado, isso acontece porque uma vez o 
piezo tensionado carrega-se eletricamente se estiver nulo ou troca a polaridade ao 
apresentar polarização espontânea não nula, deformando sua estrutura reticular e 
separando os centros gravitacionais com cargas moleculares positivas e negativas, 
gerando eletricidade.  

3. Objetivo 
Objetivo desse projeto é construir uma placa transformadora de energia, com 

auxílio de pastilhas piezoelétricas. Afim de comprovar a possibilidade e viabilidade 
de obtenção de energia limpa por meio da piezoeletricidade, essa placa será 
implanta na Universidade são Francisco. 

4. Metodologia   
Inicialmente foi realizado um teste em uma única pastilha, para medir a 

diferença de potencial (DDP), logo, constatou-se que a mesma fornece uma DDP 
que varia de acordo com a pressão exercida sobre seu centro das pastilhas 
piezoeletrônicas. Essa energia gerada será diretamente proporcional à pressão 
exercida. 
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Figura 1: Pastilha piezoelétrica sendo medida 

Fonte: própria 
 
Feito isso, iniciamos a montagem de um protótipo da placa transformadora, 

distribuindo 95 pastilhas piezoeletrônicas de 27 mm separadas entre 3 a 4 cm, 
ligadas em serie, coladas com silicone afim de não se moverem. Todas as ligações 
dos fios foram feitas com solda estanho, para obter a maior quantidade de energia e 
evitar ao máximo sua dissipação.  

Conectamos alguns leds a placa para testar sua eficiência e geração de 
energia. 

 
Figura 2: Plataforma de acionamento. 

Fonte: própria 
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5. Desenvolvimento  
Ao passar pela placa, uma força de 785,5 N produz 7W, fazendo com que os leds 

de 6V ligados a ela, acendam. Com os testes constatou-se que a corrente produzida é 
muito baixa, mas se capitada corretamente, evitando sua dissipação, é possível manter 
produtos elétricos em funcionamento por horas, superando a eficiência da energia solar 
em três vezes. [7] 

6. Resultados preliminares  
O Brasil consome 473 mil GWh em 1 ano [2], para suprir essa demanda são 

necessárias 10 usinas hidrelétricas, incluindo Itaipu, além das outras fontes. Com a 
implantação dos tapetes e a diminuição do uso de energia provindo das mesmas, a 
criação de mais usinas não seria necessária, assim como o acionamento das 
termoelétricas tornar-se-iam dispensáveis. O uso da piezoeletricidade seria, inicialmente, 
para atividades com baixo uso de energia como carregar um celular, iluminar locais 
públicos e afins. 

A implementação é possível e já ocorre em alguns lugares, inclusive no Brasil, 
experiências constataram que se em uma pista passarem 600 veículos a uma 
velocidade de 72 km/h por 1 km é possível gerar com os piezos 200 KWh e assim, 
abastecer os equipamentos elétricos ao redor. [3] 
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