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LAZER SUSTENTÁVEL 

 

RESUMO: 

No mundo atual, a Energia Elétrica se tornou algo importante para o nosso cotidiano. 

As ideias e soluções do futuro visam à praticidade e sustentabilidade para cumprir a 

demanda em constante crescimento para consumo de energia elétrica. Em momentos 

de lazer, como praias e camping, muitas vezes não possui essa disponibilidade. 

Baseado nessa demanda constante de energia elétrica, o projeto propõe levar essa 

comodidade aos momentos de lazer, de forma sustentável e pratica. Segundo o Jornal 

do Brasil, de 23 de fevereiro de 2014, a “Demanda por Energia no Brasil é 

Insustentável”, por causa das mudanças climáticas, falta de consumo consciente e 

problemas estruturais. Segundo o portal Brasil, o BNDES terá prioridade na aprovação 

de crédito para projeto que visam a geração de energia elétrica renovável. O projeto 

está sendo elaborado de forma a atingir a sustentabilidade e comodidade para os 

momentos de lazer, usando as tecnologias eletrônicas para transferência térmica e 

geração de energia. Os materiais utilizados no projeto serão, aço galvanizado para 

estrutura, lona para cobertura do tipo “rafia” produzidas por tecidos sintéticos e placas 

fotovoltaicas anexadas a lona. Caixa Térmica produzida com plástico renovável e 

poliuretano para isolamento térmico. Sistemas de resfriamento eletrônico com pastilha 

termoelétrica, eliminando a necessidade de gás refrigerante e impactos por produtos 

nocivos ao meio ambiente. Portanto, a proposta apresentada visa levar esse conforto 

encontrado em nossas residências, ao camping, praias e locais de pesca sem 

prejudicar o meio ambiente. 

 

OBJETIVO: 

Levar a comodidade dos eletrodomésticos, encontrados em nossas residências, ao 

camping, praias e locais de pesca, gerando energia sustentável através de placas 

fotovoltaicas flexíveis anexadas a cobertura da tenda, e alimentando a caixa térmica, 

com sistema de troca de calor utilizando placas eletrônicas, eliminando o uso de gás, 

mantendo as bebidas geladas e os alimentos aquecidos.  

 

DESENVOLVIMENTO: 



Através de pesquisas documentais e pesquisas de campo, enxergamos a 

oportunidade de unir o lazer ao ar livre e geração de energia limpa, com o conforto e 

comodidade dos equipamentos encontrados em residências. 

TENDA: Estrutura tubular em aço galvanizado, encaixes plásticos e cobertura em lona 

do tipo “Ráfia”. A parte superior da tenda, possui manta flexível fotovoltaica, para 

captação e geração de energia e conectores para interligação dos equipamentos; 

  

Fig.1- Vista geral da Tenda;    Fig.2- Detalhe para as células fotovoltaicas; 

CAIXA TÉRMICA: Confeccionado em material plástico renovável, e isolamento em 

poliuretano, com duas tampas e compartimentos, sendo um para refrigeração e outro 

para aquecimento e manutenção de alimentos. 

                               

Fig.3- Vista geral do Caixa Térmica;        Fig.4- Detalhe dos compartimentos; 

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: Será do tipo eletrônico, através de placas do tipo 

“peltier” para resfriamento da agua no interior do cooler, para aumento da área e 

eficiência no resfriamento das bebidas. O Calor gerado devido ao funcionamento das 

placas “peltier” será reaproveitado para aquecimento de um compartimento menor, 

para manutenção de alimentos aquecidos por mais tempo. 

 

METODOLOGIA: 

Os dados coletados por meio de pesquisas bibliográficas em revistas especializadas 

em energia elétrica, e geração de energia de forma sustentável, a partir dos quais 

serão buscados os resultados para geração de energia para equipamentos de 

refrigeração de bebidas e pequenos equipamentos eletroeletrônicos, utilizando aço 

galvanizado, lona tipo “rafia”, placas fotovoltaicas, plástico, poliuretano para 

isolamento e sistema de refrigeração eletrônico. 



RESULTADOS PRELIMINARES: 

Eficiência no resfriamento de bebidas, ausência do gás refrigerante, vibrações e 

ruídos. Sistema expansivo, com capacidade de geração de energia diretamente 

proporcional ao tamanho e área da tenda. 
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