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RESUMO: Hoje em dia a busca por métodos de energia renováveis tem sido cada vez mais 
procuradas, e pesquisada pela população. Podemos observar o porquê desse problema. 
Usinas hidrelétricas precisam de uma extensa área que será devastada, e se houver 
população ribeirinha até mesmo dizimadas. E podemos observar a importância e relevância 
desse assunto com o documento ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) onde 
no objetivo 7, aborda sobre a produção limpa e acessível de energia. Por tanto a energia 
solar não precisa de uma grande área para ser instalada, pode ser utilizada em menor 
escala para reduzir gastos como por exemplo para uma residência. Mas construir um 
protótipo de baixo orçamento que seja capaz de transformar luz solar em energia elétrica 
para carregar pequenos dispositivos, seria sim viável. Pois atualmente telefones celulares 
são levados para todos os lugares e por isso, são utilizados carregadores portáteis que em 
situações de caminhadas em lugares afastados não tem nenhuma utilidade sem uma 
tomada. E por meio de pesquisas acredita-se que a partir de poucos materiais nosso 
protótipo seja capaz de suprir essas necessidades, por meio da utilização de uma placa 
fotovoltaica, fios de cobre e peças feitas sob medida, dispostas a uma matriz 3d, um 
protótipo será montado até o final do ano. 
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INTRODUÇÃO 

  Atualmente a procura por energias sustentáveis está cada vez mais em alta.  

Aparelhos celulares e dispositivos móveis têm sido cada vez mais utilizados na atualidade. 

O consumo desses aparelhos vem trazendo uma grande necessidade de produzir energia. 

Mas  a produção de energia em escala massiva tem um impacto muito grande no meio 

ambiente onde se situa. Tribos ribeirinhas são dizimadas, flora e fauna são arruinadas para 

produzir energia. 



 
Por exemplo, a produção de energia hidrelétrica que alimenta cerca de 90% da 

população brasileira. 

Mas temos uma solução: a energia solar que funciona a partir da luz do sol e sua radiação.  

Mas para entender o projeto precisamos saber alguns conceitos como, o'que é 

energia, e o'que é energia fotovoltaica. 

Energia é a capacidade de realizar trabalho, ou seja, gerar força num determinado 

corpo, substância ou sistema físico. 

Etimologicamente, este termo deriva do grego ergos, cujo significado original é 

literalmente “trabalho”. 

Já o  processo da energia solar fotovoltaica para produção de energia (chamado de 

efeito fotovoltaico) utiliza placas solares produzidas em material semicondutor para, quando 

as partículas de luz solar (fótons) incidirem nos elétrons do material semicondutor, e fazer 

com que eles entrem em movimento, gerando eletricidade. 

A energia solar é gerada pelas placas solares, e levada ao inversor solar, 

equipamento responsável por transformar a corrente elétrica contínua em alternada e, 

então, ser distribuída para o local de consumo e utilizada pelos equipamentos. 

Agindo como um grande reator nuclear natural, o sol libera a cada instante pequenos 

pacotes de energia, chamados fótons, que percorrem aproximados 150 milhões de 

quilômetros, em cerca de 8,5 minutos para chegar à Terra. 

“A cada hora, a quantidade de fótons que atinge nosso planeta seria capaz de gerar 

energia suficiente para, teoricamente, satisfazer as necessidades energéticas globais por 

um ano inteiro. No entanto, a porcentagem de participação da energia solar na geração 

elétrica mundial ainda é ínfima.’’( FONTES,2018) 

Podemos observar a importância e relevância desse assunto com o documento ODS 

(Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) onde no objetivo 7, aborda sobre a produção 

limpa e acessível de energia. 

E aqui vão alguns exemplos dos objetivos que estão presentes nesse documento de acordo 

com (http://www.conexaoambiental.pr.gov.br):  documento ODS 

  Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na 

matriz energética global. Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética. 

Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e 

tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e 

http://www.conexaoambiental.pr.gov.br/


 
tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento 

em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa.  

“Uma das fontes de energia mais utilizadas atualmente, ela é produzida 

principalmente nas usinas hidroelétricas, mas também pode ser criada por usinas 

termelétricas, nucleares e eólicas.’’(ROSA,2019) 

Mas por conta disso uma grande área é desmatada ,animais e até tribos são dizimadas para 

a construção dessas indústrias como por exemplo a das usinas hidrelétricas.  

Já a energia solar fotovoltaica não prejudica de nenhuma forma o meio ambiente e 

não precisa de uma grande área  para abastecer  sua casa e ainda carregar  seu dispositivo 

móvel . 

 

IMAGEM 1: PROTÓTIPO 3D DE CIMA 

 

(FONTE: Autor, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO  

Construir um protótipo de carregador fotovoltaico acoplado ao corpo, feito através de 

matérias produzidas de impressoras 3D, e desenvolvimento de um circuito elétrico para que 

possa carregar pequenos dispositivos. 



 
Compreender como funciona o processo de conversão de energia das células 

fotovoltaicas. Definir público alvo, e como eles deveriam utilizar o aparelho.  

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Seria possível construir um dispositivo que seja capaz de transformar energia solar 

em energia elétrica para carregar eletrônicos via U.S.B.? Acredita-se que é possível fazer a 

conversão de energia luminosa em energia elétrica através das células fotovoltaicas (A 

célula solar, ou célula fotovoltaica, é o dispositivo elétrico responsável por converter a 

energia da luz do sol diretamente em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico.) 

 Com base no desenvolvimento e utilidade do projeto, qual o público alvo do projeto? 

 Como ele seria acoplado ao corpo ? Não teria nenhum risco para saúde? 

Existem diversos tipos de células fotovoltaicas, que são classificadas pelo material e 

refinamento usado. Os principais tipos de células fotovoltaicas são produzidos em silício, e 

ainda utilizam esta energia para carregar pequenos dispositivos. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

 

Este projeto teve início em 2018. Neste ano, a construção do protótipo envolveu o 

uso dos seguintes materiais.  

● Uma placa fotovoltaica  

● Fios de cobre  

● Regulador de tensão  

● Acrílico  

● Papelão  

● Ferro de solda (para a junção dos materiais). 

Em 2021, o projeto foi retomado aperfeiçoando o protótipo e fazendo a substituição 

do acrílico e do papelão por um modelo feito em impressora 3D. A modelagem foi 

desenvolvida em um site chamado TinkerCad. O Tinkercad é uma ferramenta online de 

design de modelos 3D em CAD e também de simulação de circuitos elétricos analógicos e 

digitais, desenvolvida pela Autodesk. Por ser gratuito e fácil de usar,  nele há uma 

oportunidade de ensino de Programação Embarcada, visto que a primeira barreira 

https://www.portalsolar.com.br/efeito-fotovoltaico-x-efeito-fotoeletrico-o-que-sao-quais-diferencas


 
encontrada pelos alunos é a de não possuir os componentes e o microcontrolador em mãos. 

(Fonte site oficial TinkerCad). 

Primeiramente foi selecionado um modelo 3D que já estava pronto na plataforma 

utilizada, disponibilizado no site cults3d. Foi feito o download do arquivo e adaptado ao uso 

especifico do projeto.  

Os filamentos que serão utilizados para construir o protótipo ainda estão sendo 

pesquisados, pois como um dos objetivos do projeto é não agredir o meio ambiente, isso 

deve ser seguido à risca, pois a maioria dos filamentos para impressora 3d são feitos com 

plástico. 

IMAGEM 2: PROTÓTIPO DE LADO 

(FONTE: Autor, 2021) 

 

 

 

As medidas utilizadas como base para a construção do protótipo são:  

● Medidas placa fotovoltaica: L = 7 cm e A = 11 cm 

● Medidas regulador de tensão: L = 1,9 cm e A = 1,5 

 

No mês de setembro o protótipo será montado. Com base nas medidas da placa 

fotovoltaica e do regulador de tensão, o seu peso estimado não deve ultrapassar 300g. 

 

IMAGEM 3: PROTÓTIPO VISÃO GERAL 

 

https://cults3d.com/en/3d-model/various/solarbank


 

 

(FONTE: Autor, 2021) 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto foi  iniciado em 2018, mas devido complicações no decorrer do projeto foi 

preciso pará-lo. Na continuação do projeto em 2021 conseguimos efetuar um protótipo em 

3D no Tinkercad, no qual será provavelmente impresso em 2021, seu orçamento será 

montado com base em seu peso e total de material gasto para sua impressão. 

 

 

 

IMAGEM 4: PROTÓTIPO VISÃO COM ZOOM DE LADO 

(FONTE: Autor, 2021) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
O projeto tinha como objetivo  no desenvolvimento do projeto conseguimos ter um 

grande avanço teórico e prático, podendo entender como a energia solar, energias 

sustentáveis, efeito fotovoltaico funcionam. 

Conseguimos responder algumas perguntas com base nos objetivos do projeto. 

Esse aparelho é para pessoas que trabalham fora do escritório, para empresários em 

viagens, para comunicação em fim de semanas ou lazer, para esportes de aventura e para 

pessoas que fazem exercícios. E claro para todas as pessoas que estiverem em lugares 

sem contato com a energia elétrica. 

Ele funciona, acoplado ao braço, a pessoa deve ir para um lugar com incidência de 

raios solares ou diretamente exposto ao sol, e assim seu celular estará sendo carregado.  

E atualmente temos em mente com base no desenvolvimento do projeto que um 

protótipo será montado até o final do ano. 
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