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RESUMO 
 
 

ESTUDO DO PIEZOELÉTRICO COMO FORMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Com 
o avanço na tecnologia e a necessidade de implementação de formas de energia limpa e 
sustentável, podemos encontrar formas de produção de energias alternativas afim de reduzir à 
utilização de energia "suja" (provida de termoelétricas) e de energia provida das hidroelétricas 
(que em época de seca "geram" um alerta ao país). Assim, com um contexto sócio ambiental, 
pesquisas nestas áreas vêm crescendo cada vez mais, materiais com características para o 
desenvolvimento de formas alternativas de geração de energia vêm sendo estudados, 
desenvolvidos e aplicados. Dentre estes materiais um em particular chamou a atenção pela 
maneira de geração e pelo grande potencial que poderá a ter nesta área, os materiais 
chamados piezoelétricos. Os materiais piezoelétricos foram descobertos em 1880 pelos físicos 
franceses Pierre Curie e seu irmão Jacques Curie. Eles descobriram que era possível gerar 
uma diferença de potencial ao se comprimir cristais piezoelétricos. A grosso modo de dizer 
Piezoeletricidade significa "eletricidade de pressão" e tem origem do grego "piezen", estes 
materiais se tornam eletricamente polarizados quando sujeitos a algum tipo de deformação 
mecânica. O efeito piezoelétrico também é reversível pois os cristais piezoelétricos, quando 
sujeitos a uma voltagem externa, sofrem uma deformação mecânica. Algum exemplos de 
materiais piezoelétricos encontrados na natureza e no dia a dia são os Cristais de Quartzo, 
Óxido de Zinco, PZT (Titanato Zirconato de Chumbo), dentre outros. Os piezoelétricos 
possuem diversas aplicações atualmente, dentre elas: Geração de Ultrassom, Medição de 
Massa, Música (são muito utilizado em violões elétricos), Transformadores Piezoelétricos, 
Nanotecnologia, Sensores de Estacionamento, dentre outros. Desta forma, torna-se muito 
importante o estudo desses materiais e seu comportamento na geração de energia elétrica. 
Portanto este trabalho visa demonstrar o funcionamento de Cerâmicas Piezoelétricas como 
forma de geração de energia, atualmente esta tecnologia vem crescendo muito como uma 
alternativa na geração de energia limpa. O projeto que iremos apresentar tem como objetivo 
apresentar um fonte de energia pouco conhecida e inovadora capaz de suprir os gastos com a 
eletricidade de semáforos, iluminação de corredores de shoppings, aeroportos, estádios de 
futebol, avenidas movimentadas, e até mesmo em residências não causando impacto ao meio 
ambiente. Ao se falar em energia limpa e renovável, muitos já vêm em suas mente as placas 
solares e os geradores eólicos. Porém poucas pessoas sabem das propriedades das 
cerâmicas piezoelétricas, energia esta que é gerada abaixo de nossos pés. Quando pisamos 
no chão ou um automóvel se locomove em uma rua ocorre uma distorção mecânica no solo. 
Com isso possuímos uma forma perfeita para a geração de energia através dos piezoelétricos, 
pois este material necessita de uma deformação mecânica para a produção de energia. 
Portanto ao implementarmos placas de cerâmicas piezoelétricas nas estradas ou em praças 
movimentadas teremos uma grande produção de energia para ser utilizado em semáforos, 
iluminações e etc. Atualmente os materiais de Titanato Zirconato de Chumbo (PZT) possuem a 
vantagem de suportar grande número de ciclos de carga além de suportar deformações 
mecânicas com aplicações de toneladas sobre o material. Outro aproveitamento interessante é 
a aplicação destas placas de PZT em solas de sapatos, assim seria possível a utilização da 
energia gerada para o carregamento de celulares e outros afins. Nossa idéia é apresentar uma 
forma de energia renovável que já vem sido utilizada em danceterias em Londres e vem sido 
avaliada com bons olhos pelos cientistas. 


