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1. Resumo 

Energia elétrica pode ser gerada a partir do atrito e calor gerados por uma 

mochila por meio do emprego de materiais piezoelétricos. Materiais piezoelétricos 

têm a capacidade de gerar tensão elétrica como resposta a uma tensão mecânica. A 

aplicação de tais materiais permitirá o aproveitamento de calor e atrito que são 

gerados quando uma pessoa caminha com uma mochila. Esta energia poderá ser 

utilizada para recarregar aparelhos portáteis como celulares, notebooks, tablets, etc. 

O foco das pesquisas é a busca por materiais que sejam fortes, flexíveis, de 

baixo custo e que tenham a característica de serem piezelétricos, ou seja, que 

tenham grande capacidade de gerar potencial elétrico.  

A fim de se otimizar o custo da Ecomochila, estuda-se a produção em laboratório 

de cristais com propriedades piezoelétricas. 

2. Introdução 

Quando se caminha com uma mochila, atrito e calor são gerados, porém não são 

aproveitados.  Assim, torna-se interessante explorar essa situação para gerar 

energia elétrica, que poderá ser utilizada para recarregar aparelhos portáteis como 

celulares, notebooks, tablets, etc. 

O projeto justifica-se pela praticidade que irá proporcionar no dia-a-dia de quem 

utiliza uma mochila, já que assim é possível recarregar seus aparelhos elétricos 

enquanto se está fora de casa em sua caminhada para o trabalho, para a escola, 

etc. Além disso, o projeto é viável, pois se trata de geração de energia renovável, já 

que nos dias atuais a sustentabilidade torna-se essencial para a preservação do 

meio-ambiente. 

3. Objetivos 

Aproveitar o calor e atrito gerados ao caminhar-se com uma mochila, a fim de 

gerar energia elétrica que será utilizada para recarregar aparelhos elétricos portáteis 

durante a caminhada.  

Produzir a mochila com cristais produzidos em laboratório a fim de se otimizar o 

preço de produção e adaptar o projeto à realidade brasileira. 

4. Metodologia 

A pesquisa foi feita em livros, internet e artigos. 

5. Desenvolvimento  

As primeiras pesquisas deste trabalho foram feitas para a familiarização com o 

efeito piezoelétrico e suas principais aplicações nas transformações mecânico-



elétricas e nas transformações elétrico-mecânicas. Então, buscaram-se as 

propriedades dos materiais piezoelétricos a nível molecular, a anisotropia destes 

cristais, distribuição interna de cargas, entre outras. 

Estudaram-se as três classes (Hard, Especiais e Soft) em que estes materiais 

são divididos de acordo com seu comportamento durante a polarização (curva de 

histerese piezoelétrica) e de outras propriedades da polarização como constante de 

carga e tensão piezoelétrica. 

Então, as pesquisas focaram-se nos materiais para a fabricação do cristal 

piezoelétrico que irá compor a Ecomochila e nos processos de cristalização que 

podem ser realizados em laboratório. 

Durante as pesquisas em busca de materiais levou-se em consideração o custo-

benefício do projeto, assim como a preservação ambiental. 

6. Resultados preliminares 

A partir das pesquisas realizadas foi possível determinar os materiais que melhor 

atenderão o objetivo do projeto, e possibilitarão a produção do cristal piezoelétrico. 

São eles: tartarato de sódio e potássio, carbonato de sódio e bitartarato de potássio.  

O tartarato de sódio e potássio e o bitartarato de potássio já possuem 

propriedade piezoelétrica. Assim, o processo de cristalização potencializará esta 

propriedade e ao mesmo tempo otimizará o preço do projeto. 
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