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RESUMO 

 

A proposta deste projeto foi motivada pela constatação de que a rapidez com que as 
mudanças ocorrem, requer, com igual intensidade, que técnicos sejam capazes de 
adquirir o conhecimento referente às questões técnicas e tecnológicas e se possível 
disseminá-las junto a suas equipes de trabalho. Com este propósito, foi escolhido o 
projeto Motor Ecológico Movido a Energia Solar. Trata-se de uma nova tecnologia para 
motores elétricos que foi desenvolvida com o objetivo de economizar energia elétrica e 
preservar o meio ambiente. O Motor Ecológico é um motor elétrico de alta eficiência e 
que diminui significativamente o consumo de eletricidade. De acordo com estudos feitos 
em modelos já em funcionamento, o Motor Ecológico economiza entre 70 e 90% de 
energia em relação aos motores elétricos convencionais. Este motor ecológico pode ser 
utilizado em diversos aparelhos eletrodomésticos e equipamentos industriais de baixa 
potência. Os motores elétricos convencionais trabalham com corrente contínua ou 
corrente alternada, que tem como característica o aquecimento do motor, levando a um 
consumo maior de energia elétrica. Neste motor ecológico a alimentação elétrica é 
realizada por meio de um painel solar fotovoltaico que transforma a luz solar em energia 
elétrica que permite o funcionamento do  motor. Portanto não é necessário ligar este 
motor na tomada. Nossa equipe realizou testes com o motor ecológico, com o 
acompanhamento  do nosso professor orientador, e constatamos  o funcionamento 
eficiente do motor ecológico. 
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1.  INTRODUÇÃO 

A preocupação com a economia de energia e a utilização de fontes alternativas ou 

renováveis, ganha atualmente especial importância, devida a uma série de fatores: 

esgotamento dos recursos naturais, custos na geração de energias tradicionais, 

aquecimento.global,entre,outros.                                                                                                                                                                                                                    

A regulamentação das normas internacionais ISO 14.001e ISO 50.001, referentes a 

gestão ambiental e eficiência energética, respectivamente. Motivou as empresas 

industriais a buscarem alternativas para as novas fontes de energias renováveis para 

funcionamento de seus equipamentos sem prejudicar o meio ambiente e diminuindo o 

consumo das energias tradicionais. 

 

1.2  Problema 

O consumo e o custo da energia elétrica nas residências e nas empresas estão 

aumentando cada vez mais. O atual cenário energético brasileiro tende a priorizar o uso 

de energias renováveis para substituir, gradativamente o uso de energia elétrica 

produzida nas usinas hidroelétricas. 

 

A pergunta orientadora expressa através do problema indaga: Como poderemos 

economizar energia elétrica utilizada em aparelhos eletrodomésticos? 

 

1.3 Objetivo  

 Contribuir para a economía de energía elétrica  

 Divulgar o conhecimento da energía solar fotovoltaica 

 Estimular o uso de fontes alternativas de energias renováveis em aparelhos 

eletrodomésticos 

 Contribuir com a preservação do meio ambiente 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico apresentado neste trabalho abordará diversos conceitos bem 

como a estrutura que dará sustentação ao trabalho. Para tal buscou-se levantar o 

principais bibliografias e sites da Internet, e pesquisadores que versam sobre energia 

solar fotovoltaica, e motores elétricos de eletrodomésticos. Contudo, não se tem a 

pretensão de esgotar o assunto uma vez que este é amplo e complexo.  

2.1  O Sol como Energia Limpa                                                                                                    

 A preocupação com a economia de energia e a utilização de fontes alternativas ou 

renováveis, ganha atualmente especial importância, devida a uma série de fatores: 

esgotamento dos recursos naturais, custos de geração das energias tradicionais, 

riscos de contaminação (energia nuclear), aquecimento global, etc.Nesse cenário, a 

energia solar apresenta-se como forma ideal para atender as exigências atuais quanto 

à sustentabilidade, suprindo necessidades como, por exemplo, o aquecimento de água 

para uso doméstico, ou para obter eletricidade para uso doméstico ou em pequenos 

equipamentos industriais. (WIKIPÉDIA 2015)                                                                                           

Há dois tipos de aplicações para o aproveitamento da Energia Solar:                                                            

1 - Energia Solar Foto Térmica (utilizada para aquecimento de água)                                                                                              

2 - Energia Solar Fotovoltaica (utilizada para obter energia elétrica) 

2.2  Eletricidade a partir do Sol   

O Sol é a nossa maior fonte de energia: poderosa, durável, confiável e disponível em 

todo o mundo. A cada hora, a luz solar que atinge a Terra é maior do que a quantidade 

de energia utilizada por cada pessoa no planeta em um ano inteiro. A energia 

Fotovoltaica, uma tecnologia versátil e flexível, pode ser utilizada para atender quase 

todas as necessidades em praticamente qualquer local. No espaço e no ar, na terra e 

no mar, as células fotovoltaicas produzem energia quando e onde for necessário. 

(WIKIPÉDIA 2015) 

http://www.edifique.arq.br/a_questao_energetica.htm
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Figura 1 : Eletricidade a partir do sol 

                                                       Fonte Wikipédia - 2015 

                                                                                                                                                                                       

2.3  O que é Energia Solar Fotovoltaica 

Segundo a Wikipédia, energia solar fotovoltaica a luz do sol convertida em energia 

elétrica através do efeito fotovoltaico. Além de ser considerada uma das principais 

alternativas energéticas do século 21 a energia solar fotovoltaica também combate o 

aquecimento global (por evitar a emissão de carbono) e a escassez de recursos 

naturais de fontes não renováveis. (BELORT, 2002). 

A geração de energia elétrica através da luz solar se dá através do uso de células foto 

sensíveis, que agrupadas em módulos ou painéis são chamados de painéis solares 

fotovoltaicos. (WIKIPÉDIA, 2014) 

2.4  O que significa Fotovoltaico 

O termo fotovoltaico é derivado da combinação da palavra grega fotos (luz), com 

voltaico, em homenagem a Alessandro Volta, um pioneiro no estudo da eletricidade. 
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Assim, uma célula solar fotovoltaica (abreviado por PV) converte a luz solar em energia 

elétrica (WIKIPÉDIA, 2015). 

2.5  Utilizações da Energia Solar Fotovoltaica 

 

 De acordo com a Wikipédia, sistemas fotovoltaicos já fazem parte de nossas vidas. As 

aplicações vão desde pequenas aplicações como calculadoras e relógios de pulso até o 

fornecimento de eletricidade para as bombas de água, sinalizações em estradas, 

pequenos equipamentos industriais, satélites, casas móveis, medicina (para alimentar 

equipamentos médicos, purificadores de água, refrigeradores para vacinas), boias de 

navegação, iluminação pública, iluminação de jardins, iluminação de casas e aparelhos 

eletrodomésticos. 

 

 

Figura 2 :Sistema de energia solar  fotovoltaica em residências 

                                  Fonte TECMUNDO- 2015 
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3  DESENVOLVIMENTO  

A ideia surgiu em agosto de 2015 a partir de um trabalho apresentado pelo professor na 

aula de Atividade Programada para os alunos do curso técnico de mecatrônica, A 

equipe de estudantes do curso técnico de mecatrônica desenvolveu a proposta para o 

projeto do Motor Ecológico movido a energia solar aplicando os conhecimentos técnicos 

adquiridos nas disciplinas e aulas do curso.  A equipe também pesquisou em sites da 

Internet para obter informações complementares referentes ao projeto. 

A equipe escolheu o professor Maro Aurélio para ser o orinetaodor. Ele colaborou 

bastante com a equipe, fornecndo informações atualizadas e também apoio técnico 

para construir o protótipo do Motor Ecológio movido a energia solar para apresentação 

durante a Feira da escola. 

A proposta deste projeto foi motivada pela constatação  de que a rapidez com que as 

mudanças ocorrem, requer, com igual intensidade, que técnicos sejam capazes de 

adquirir o conhecimento referente às questões técnicas e tecnológicas e se possível 

disseminá-las junto a suas equipes de trabalho. Com este propósito, foi escolhido o 

projeto Motor Ecológico Movido a Energia Solar. Trata-se de uma nova tecnologia para 

motores elétricos que foi desenvolvida com o objetivo de economizar energia elétrica e 

preservar o meio ambiente. O Motor Ecológico é um motor elétrico de alta eficiência e 

que diminui significativamente o consumo de eletricidade. O Motor Ecológico economiza 

entre 70 e 90% de energia em relação aos motores elétricos convencionais. Este motor 

ecológico pode ser utilizado em diversos aparelhos eletrodomésticos e equipamentos 

industriais de baixa potência.  

Os motores elétricos convencionais trabalham com corrente contínua ou corrente 

alternada, que tem como característica o aquecimento do motor, levando a um 

consumo maior de energia elétrica. Neste motor ecológico a alimentação elétrica é 

realizada por meio de um painel solar fotovoltaico que transforma a luz solar em energia 

elétrica que permite o funcionamento do  motor. Portanto não é necessário ligar este 

motor na tomada.  Desta forma economiza energia elétrica e preserva o meio ambiente.  
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3.1  Descrição dos materiais utilizados no projeto 

 

Para construção do protótipo do projeto para apresentação durante a Feira foram 

utilizados os seguintes materiais: 

 Painel solar com capacidade de 40 watts de potência 

 Suporte de alumínio para sustentar o painel solar 

 Motor elétrico retirado de um ventilador de 40 watts de potência 

 2 metros de fio elétrico 

 Bateria média 

 Alicate para corte dos fios elétricos 

 Multímetro digital para medir a presença de corrente elétrica no painel solar 

  Inversor para transformar a corrente contínua em corrente elétrica alternada 

 

3.2 Funcionamento do motor ecológico movido a energia solar 

 

O painel solar é ligado por dois fios elétricos nos terminais da bateria, de modo que a 

energia elétrica seja armazenada dentro da bateria 

 

 

 Figura 3: Funcionamento do projeto 
 

Fonte: Arquivo dos autores 
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3.3 Aplicações possíveis para o motor ecológico 

A sequencia de figuras abaixo mostram as várias aplicações do motor ecológico  

 Eletrodomésticos: 

   

 Aparador de Grama      Tanquinho 5Kg Tanquinho 6,7 Kg 

  

 

   Liquidificador  Motor para compressor   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Aplicações possíveis do motor ecológico 
 

Fonte: Keppe, 2015 
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4  CONCLUSÃO 

Procurou-se neste trabalho, divulgar o conhecimento inovador do motor ecológico para 

profissionais e estudantes especificamente da área técnica, através da introdução do 

estudo e análise das aplicações do motor ecológico em aparelhos eletro domésticos e 

equipamentos industriais. 

Os motores elétricos convencionais trabalham com corrente contínua ou corrente 

alternada, que tem como característica o aquecimento do motor, levando a um 

consumo maior de energia elétrica. Neste motor ecológico a alimentação elétrica é 

realizada por meio de um painel solar fotovoltaico que transforma a luz solar em energia 

elétrica que permite o funcionamento do  motor. Portanto não é necessário ligar este 

motor na tomada. Nossa equipe realizou testes com o motor ecológico, com o 

acompanhamento do nosso professor orientador, e constatamos o funcionamento 

eficiente do motor ecológico. 

Acredita-se que este estudo tenha contribuído, de maneira significativa, para a 

divulgação do motor ecológico, da energia solar fotovoltaica e também com a melhoria 

dos.conhecimentos.técnicos.de.todos.da.nossa.equipe. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Este trabalho pode ser usado para que novas pesquisas sejam realizadas ou novas 

aplicações práticas do motor ecológico sejam identificadas e demonstradas por 

estudantes e profissionais da indústria, tornando-os mais preparados para enfrentar as 

novas demandas do mercado de trabalho.  
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