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DESENVOLVIMENTO DE UM CIRCUITO ELÉTRICO-ELETRÔNICO PARA UM 

SISTEMA DE CARREGAMENTO ELÉTRICO DE BATERIAS BASEADO EM 

ENERGIA SOLAR UTILIZANDO INTERFACE HOMEM-MÁQUINA (IHM) 

 

 

1. RESUMO  

Este projeto de pesquisa nasceu da curiosidade científica e interesse por pesquisa 

acadêmica dos alunos em concordância com a experiência e análise da professora 

orientadora em projetos e disciplinas na área de circuitos elétricos, fontes renováveis 

de energia, interface homem-máquina (IHM), automação e gerenciamento de 

projetos voltados para o mercado.  

Os dispositivos que utilizam fontes renováveis de energia são cada vez mais 

necessários e imprescindíveis para o mundo atual e futuro. Grandes empresas do 

setor estão desenvolvendo equipamentos e inovações para uso de energia solar, 

eólica e hídrica de forma sustentável e otimizada.  

Neste contexto também se encontra a necessidade crescente de desenvolver 

alternativas para mobilidade urbana, principalmente em grandes cidades do Brasil 

que sediarão grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo em 2014 e as 

Olimpíadas em 2016. 

O objetivo desta pesquisa é desenvolver um sistema elétrico-eletrônico portátil, 

flexível e robusto de carregamento de baterias para celulares que será utilizada 

principalmente em bicicletas utilizando uma IHM integrada.  

Este projeto contém duas frentes de pesquisa e desenvolvimento: a construção do 

circuito elétrico de alimentação e armazenamento de energia utilizando células 

solares e outro destinado à criação de uma IHM para este público em particular, que 

necessita de informação precisa exibida de forma otimizada para quem está em 

trânsito sobre duas rodas, sendo assim desenvolvido por uma equipe formada por 

dois alunos de iniciação científica em um trabalho conjunto e integrado.  

Para a modelagem e simulações do projeto serão utilizados os softwares AutoCAD e 

Inventor da Autodesk e para implementação do protótipo será utilizado o 

microcontrolador Arduino programado em sua linguagem proprietária. 
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2. INTRODUÇÃO  

Com o desenvolvimento da tecnologia, a demanda de energia tem sido crescente e 

tem influenciado a busca de fontes de energia que sejam capazes de suprir a 

necessidade de forma econômica e eficaz. Os principais recursos energéticos que 

temos hoje, além de cada vez mais escassos, são em sua maioria poluentes (como 

por exemplo, combustíveis fosseis). É necessário então, que fontes renováveis 

sejam utilizadas, pois são recursos capazes de se regenerar, ou seja, são 

considerados inesgotáveis. Um dos tipos mais viáveis é encontrado na energia solar.  

Aliado ao desafio de encontrar fontes alternativas de energia, um dos grandes 

desafios adicionais das cidades contemporâneas do mundo todo é a mobilidade 

urbana, pois nas grandes cidades, a paralisação do trânsito é constante acarretando 

desperdício de combustível e de tempo, além dos problemas ambientais de poluição 

e de ocupação do espaço público.  

Tendo em vista este cenário, o projeto Bike Sampa da Prefeitura do Estado de São 

Paulo em parceria com bancos e empresas privados, oferece uma opção ao 

munícipe cadastrado que queira utilizar uma bicicleta para seu transporte. Além 

deste serviço foram criadas ciclofaixas e ciclovias visando estimular o uso de 

bicicletas como meio de transporte diário. Com o incentivo do uso de bicicletas, as 

emissões de gás poluente serão minimizadas e promoverá também a humanização 

do ambiente urbano. Com a tecnologia em constante evolução e a crescente 

necessidade das pessoas de otimizar tempo e qualidade de vida, a criação de 

dispositivos eletrônicos que  atendam essa demanda e ofereçam uma forma para 

que elas mantenham-se “conectadas” torna-se um diferencial altamente competitivo 

no mercado. 

 

3. OBJETIVOS   

Este projeto tem por objetivo desenvolver um circuito elétrico-eletrônico baseado em 

energia solar e uma IHM que constituirá em um dispositivo portátil de carregamento 

de baterias para celulares para ser utilizado, principalmente, em bicicletas.  

 

4. METODOLOGIA   

Para a modelagem do projeto será utilizado o software AutoCAD e Inventor, da 

AutoDesk, e para as análises do problema e desenvolvimento do protótipo será 

utilizado o microcontrolador Arduino programado em sua linguagem proprietária. 
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Serão consultados artigos científicos e livros da área de células solares, 

prototipagem com microcontroladores, circuitos elétricos e artigos publicados em 

revistas e sites especializados nos setores, para desenvolvimento dos modelos e 

protótipos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO   

O desenvolvimento deste projeto está em fase de modelagem computacional dos 

circuitos e dispositivos envolvidos.  

O circuito elétrico será formado por células solares montadas em série sobre uma 

base de material flexível e durável para permitir sua aderência em superfícies 

irregulares como o guidom de bicicletas. Para armazenamento da energia gerada, 

será utilizada uma bateria que ficará acoplada abaixo do selim, local onde o calor e 

agentes externos, como poeira e chuva, agridem menos o componente. Deste 

circuito sairá a alimentação de energia necessária para o celular e para a IHM. 

A IHM proposta demonstrará a porcentagem aproximada do nível de carregamento 

da bateria conectada, utilizando também um sensor de luminosidade (LDR), para 

que o usuário identifique qual o melhor local de incidência de luz.  

O modelo conceitual foi desenvolvido visando otimizar a tecnologia e os recursos 

disponíveis e também o melhor design para o circuito e para a IHM, visto que os 

mesmos devem aderir perfeitamente à superfície irregular e em constante 

movimentação de uma biclicleta sem comprometer a eficiência e a segurança dos 

dispositivos envolvidos, como o celular do ciclista. A IHM será integrada ao circuito 

de alimentação através de um conector USB. Inicialmente, para indicação do nível 

de carga da bateria, serão utilizados LED’s para, futuramente, serem substituídos 

por um display de cristal líquido (LCD). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES   

Os resultados iniciais estão baseados nos conhecimentos adquiridos nas pesquisas 

realizadas em circuitos elétricos e prototipagem em microcontrolador, células solares 

e IHM. Utilizando técnicas de modelagem foi criado um protótipo da solução 

demonstrado na Figura 1.  
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Figura 1: Protótipo da solução - modelo do circuito elétrico-eletrônico contendo as células solares 

ligadas em configuração série (A) com IHM integrado (B). 

 

Este protótipo virtual servirá de base para análises e testes das próximas fases do 

projeto. 

 

7. FONTES CONSULTADAS  

[1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. “Normas ABNT sobre 

documentação; referências bibliográficas - NB-66”. Rio de Janeiro: s.ed. 1978. 

[2] CÉLULA SOLARES. Disponível em: http://mundoestranho.abril.com.br. Acessado 

em: 09 de Julho de 2013. 

[3] ENERGIA RENOVÁVEL Disponível em: http://www.energiarenovavel.org. 

Acessado em: 20 de Agosto de 2013. 

[4] CICLOVIA SUSPENSA. Disponível em: http://www.engenhariae.com.br. 

Acessado em: 24 de Abril de 2013. 

[5] BIKE SAMPA. Disponível em: http://ww2.mobilicidade.com.br/bikesampa. 

Acessado em: 22 de Julho de 2013  

[6] MOBILIDADE URBANA. Disponível em: http://www.mobilize.org.br/sobre-o-

portal/mobilidade-urbana-sustentavel/. Acessado em 23 de Julho de 2013 

[7] SISTEMA EMBARCADO. Disponível em: http://www.embarc.com.br/p1600.aspx. 

Acessado em 21 de Agosto de 2013.  

 

B 

A 

http://mundoestranho.abril.com.br/
http://www.energiarenovavel.org/
http://www.engenhariae.com.br/
http://ww2.mobilicidade.com.br/bikesampa.%20Acessado
http://ww2.mobilicidade.com.br/bikesampa.%20Acessado
http://www.mobilize.org.br/sobre-o-portal/mobilidade-urbana-sustentavel/
http://www.mobilize.org.br/sobre-o-portal/mobilidade-urbana-sustentavel/
http://www.embarc.com.br/p1600.aspx

