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Resumo: 

Dispomos de uma fonte de energia —o sol —que não vem sendo utilizada de forma 

extensiva, ainda, no Brasil, nem pela forma fotovoltaica, ou fototérmica. O 

aproveitamento da energia solar além de constituir um processo totalmente limpo, 

sua captação é virtualmente infinita uma vez que o sol é uma fonte de energia que 

não se finda, visto que a extinção do mesmo extinguiria também a humanidade, não 

sendo mais necessária a captação de energia.  

E a transmissão por meios de fios é eficiente, porem porque não usar uma fonte 

condutora que esta ao nosso alcance o tempo todo, reduzindo gastos com fios e 

muitas instalações e manutenções. O ar é um meio condutor e através de ondas 

eletromagnéticas pode ser abastecido sistemas com alta eficiência e ótimo 

rendimento. 

Sendo assim juntando os dois sistemas, transmissão de energia fotovoltaica através 

de acoplamento magnético, é o enfoque deste trabalho e estudando diversos 

parâmetros para obter uma eficiência propicia para usos diversos. 
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Introdução: 

Este projeto aborda a transmissão de energia sem fio, com o sistema abastecido 

com energia fotovoltaica, onde ondas eletromagnéticas geradas por um circuito 

elétrico são capazes de influenciar outro circuito, mesmo não havendo conexão 

condutiva entre eles. Este fenômeno é conhecido como Indução Magnética, 

explicada pela LEI DE FARADAY: “A FEM induzida em uma espira fechada é dada 

pela taxa de variação do fluxo magnético, com o sinal negativo, através das áreas 

delimitadas pela espira”, uma das leis fundamentais que compõe a base do 

eletromagnetismo clássico. 

Dessa forma, ondas eletromagnéticas geradas por um circuito transmissor (fonte) 

são capazes de induzir tensão elétrica em um circuito receptor (carga). Tensão está 

gerada por um sistema equivalente a fonte porem usando recursos solares, como as 

placas fotovoltaicas.  



 

Iniciação Científica 2015-2016 - Unisanta 

2 

Esse processo ocorre em sistemas elétricos onde a energia é transferida da fonte 

para a carga, sem a ligação de condutores. Neste projeto usaremos energia solar 

para o abastecimento do mesmo, tornando-o econômico e sustentável. 

Objetivo: 

O objetivo  deste , é construir um sistema em escala reduzida para transmissão de 

energia sem fio, e então com o estudo de seus parâmetros e através de testes 

experimentais, identificar possíveis modificações e aprimoramento para melhorar a 

utilidade deste em situações mais usuais, sendo estas modificações como a 

distância entre as bobinas, número de espiras, potência fornecida da rede, 

frequência de transmissão, tamanho do raio da bobina. Posteriormente inserir sua 

fonte geradora como sendo um sistema fotovoltaico  visando o aprimoramento, a 

eficiência e a facilidade do uso deste para outros fins que possam aprimorar o uso 

da energia elétrica, de uma forma consciente, saudável, sustentável, com baixo 

custo e comodidade, pois com a eliminação de fios e seu abastecimento com painéis 

solares, em seu design o ambiente em que este possa ser utilizado fica visivelmente 

mais cômodo, aconchegante além de reduzir custos e ajudar o meio ambiente. 

Metodologia:  

1 - Estudo bibliográfico dos materiais e projetos. 

2 – Reprodução do experimento escolhido. 

3 – Experimentação da variação dos parâmetros para melhorar o rendimento. 

4 – Análise dos resultados. 

5 – Conclusões do projeto  

Desenvolvimento: 

Espera-se com o presente projeto, obter melhores resultados para que a 

transmissão de energia sem a presença de fios seja uma realidade e como 

andamento deste projeto, gerar essa energia utilizando placas solares, reduzindo 

assim custos, sendo sustentável, e aproveitando recursos naturais. 

Idealiza-se primeiramente reproduzir o experimentos em micro escala, com o 

objetivo de acender leds com tensões máximas de 12 volts, e então com o estudo e 
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aprimoramento destes parâmetros reproduzi-lo em uma escala maior acendendo 

lâmpadas de 220 volts. 

 

            

 

Resultados Preliminares: 

Até o presente momento, estudos bibliográficos estão sendo feitos e analisados para 

melhores resultados. 

Com a ajuda de pesquisas já concluídas em diferentes escalas e parâmetros, será 

baseado os primeiros experimentos deste projeto. 

Cálculos e analises numéricas estão sendo concluídas para melhor aproveitamento 

do tempo de dos materiais disponibilizados. 

Em um primeiro experimentos foi atingido uma eficiência com cerca de 30% com um 

led e uma tensão próxima de 5 volts. 
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