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A evolução no modelo de produção de larga escala industrial tem aumentado a demanda de energia,
com isto seu custo de produção tem aumentado associado à crise ambiental ocasionado pela sua
queima. Para a redução da dependência de fontes energéticas externas, combate ao efeito estufa, a
grande iniciativa é a defesa da idéia de que um modelo energético sustentável tem de se basear nas
energias sustentáveis, e uma alternativa para esta crise energética é o Piezelétrico, que gera uma
energia limpa e boa para o ambiente e que tem por definição do significado: eletricidade por pressão.
Este projeto tem por objetivo promover um estudo de uma alternativa energética limpa e verificar a
sua eficiência e aplicabilidade na geração de energia, através da elaboração de um tapete capaz coletar
energia mecânica e transformá-la em energia elétrica. Foram utilizados 10 módulos de cristais
piezoelétricos ligados em paralelo, em que cada módulo constituía-se de um par de cristais de 35 mm
de diâmetro ligados em série, aonde estes convergiam para uma caixa retificadora com capacitor para
poder aproveitar de forma mais eficiente toda a energia coletada, e deste para o diodo emissor de luz
de 20 mA (LED). Espera-se obter deste sistema uma fonte energética capaz energizar e iluminar uma
área proporcional a área do tapete desenvolvido, além de ampliar o debate sobre o uso de energia
limpa e constatando a eficiência deste projeto, implementar em grande escala para reduzirmos nossa
dependência de fontes energéticas ditas sujas e sujeitas a variação de preço de acordo com questões
climáticas. Concluiu-se que após a aplicação de força repetida em curto período de tempo sobre o
referido tapete, que houve a geração de energia de até 30 volts capaz de manter um led acesso por
tempo proporcional à energia mecânica coletada.
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