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ANÁLISE DE UM CARREGADOR DE BATERIA SOLAR PARA CELULAR. 

1. RESUMO 

O trabalho a ser apresentado relata a conversão da energia luminosa em elétrica, 

para montagem de um carregador de bateria de celular autônomo. Onde será 

desenvolvido um controle para regulagem de tensão e um controle de demanda para 

carga da bateria auxiliar e do celular, de forma a proporcionar proteção e evitar 

sobrecarga do sistema. A bateria auxiliar é essencial para que o sistema funcione 

também durante a noite e em lugares desfavoráveis ao sistema fotovoltaico. Ao fim 

dos estudos será feito a montagem de um protótipo para demonstrar a viabilidade 

técnica e avaliar a viabilidade financeira do produto final, demonstrando quais são as 

vantagens e desvantagens deste sistema portátil e sustentável.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Junto com a evolução da eletrônica portátil principalmente dos celulares que se 

transformaram em smartphones e tabletes, também houve a evolução de suas 

baterias para que fosse possível suportar o maior numero de processamento de 

dados, contudo somente isso não tem sido suficiente para alguns usuários, pois o 

tempo que os eles permanecem utilizando os aparelhos também aumentou já que 

sua gama de funções cresceu, gerando assim um problema de autonomia da carga 

da bateria.  

Como a dependência dos usuários aumentou sobre os aparelhos eletrônicos, 

ocasionalmente pode ocorrer falta de carga no momento de maior necessidade onde 

será preciso achar uma tomada disponível e tempo parado para carregar a bateria. 

A ideia proposta para solucionar este problema é desenvolver de um carregador de 

bateria autônomo, utilizando células fotovoltaicas como fonte de energia sustentável 

e uma bateria auxiliar para possibilitar o carregamento dos aparelhos mesmo em 

condições desfavoráveis às células fotovoltaicas, pois a bateria auxiliar acumulará 

energia enquanto a bateria do celular não necessitar de carga. 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo principal é estudar, analisar modelar e montar um carregador de bateria, 

utilizando como fonte de energia a tecnologia das células fotovoltaicas, fixando o 

conjunto em uma mochila criando um carregador autônomo através da energia 

renovável de forma independente da rede elétrica e verificando se o peso final e o 

custo ira gerar uma relação favorável a comercialização do produto. 



4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho será uma pesquisa descritiva. A pesquisa 

descritiva, no campo energia solar, incluindo sistemas elétricos e eletrônicos. Em 

seguida então será feita uma análise do carregador e de todo o processo de 

transformação da energia. A simulação há de ser feita através do programa MatLab, 

onde  será estudada o funcionamento do carregador, assim será obtido o resultado  

das ondas emitidas no programa ao ser modelado no programa, desta forma 

saberemos se estamos no caminho em que levara aos resultados positivo para dar 

continuidade no processo de analise de cada sistema. Os resultados serão 

analisados a partir do momento em que são feitos os cálculos elétricos e o 

modelamento do circuito. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O carregador está dividido de acordo com o diagrama de blocos mostrado na Figura 

1. 

 

Figura 1: Diagrama de blocos do carregador – Fonte: Autor 

 

As células fotovoltaicas foram desenvolvidas nos laboratórios Bell em 1954 [1]. O 

material mais utilizado para confecção de células solares é o silício. Contudo, o 

silício puro não possui elétrons livres, necessitando de uma dopagem. Para fazer um 

silício do tipo N, introduz-se em sua rede cristalina um material penta valente como o 

fósforo, que possuem um elétron a mais do que necessário para formar as ligações, 

covalentes com o silício. Para fazer um silício do tipo P, é feito um processo similar, 

mas utilizando boro, dando origem a lacunas [2], O principio básico da célula 

fotovoltaica é mostrado na Figura 2.  

 

Figura 2: Corte Transversal de uma célula fotovoltaica - Fonte: CRESESB/CEPEL 
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Estas dopagens, tanto com o fósforo quanto com o boro, resultam na existência de 

cargas móveis. As células solares sob iluminação absorvem fótons, que são 

partículas que produzem uma passagem de elétrons da banda de valência para a 

banda de condução, gerando a corrente elétrica [2]. 

O circuito integrado regulador de tensão fornece na saída uma tensão fixa a partir 

de uma tensão de entrada não regulada. O circuito integrado 7805 suporta uma 

tensão de entrada entre 8 a 35Vdc e fixa a saída a 5Vdc com uma corrente máxima 

de 1,5 Amperes [3]. 

O controlador de carga controla o fluxo de corrente e mantém a bateria totalmente 

carregada sem sobrecarga. Quando o controlador detecta que a bateria está 

totalmente (ou quase totalmente) carregada, reduz ou interrompe o fluxo de 

corrente. Preservando e aumentando a vida útil da bateria [4]. 

Analisando as baterias verificamos que a maior parte são construídas de íon-Lítio 

(Li-ion) ou íon-Polímero (Li-Po) no caso dos iPhones, em ambos os casos a forma 

de carregar é semelhante, permitindo que um mesmo circuito carregue os dois tipos 

de bateria. As baterias de lítio de forma geral levam vantagem em relação às 

demais, como as de níquel cádmio (NiCd) de celulares antigos, por estarem livres do 

“efeito memória”. Isto é, você não precisa dar uma carga completa na bateria e nem 

usar a sua carga até o fim para iniciar a recarga, pois elas não “viciam” [5]. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Analisando o carregador convencional, foi montado a tabela que relaciona a 

medição de corrente do carregador em relação à carga da bateria do celular, 

constatando que precisamos de uma corrente mínima de 1,3A e tensão 5Vdc. 

Tabela 1: Corrente do Carregador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga da 

bateria do 

celular [%] 

Corrente do 

carregador 

[A] 

Tensão do 

carregador 

[V] 

0 a 80 1,30 5,00 

81 a 90 0,90 5,00 

91 a 100 0,60 5,00 



O protótipo do carregador proposto neste trabalho esta mostrado na Figura 3. 

 

 

Figura 3: Protótipo do carregador - Fonte: Autor 
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