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RESUMO 

 

 

Propõe-se nesse trabalho a criação de uma caixa amplificadora de áudio portátil 

utilizando módulos de hardwares na elaboração do circuito. Nesse trabalho serão apresentados 

os circuitos eletrônicos, a montagem, especificações e os testes que foram realizados.  

O objetivo do projeto é produzir uma caixa amplificadora de áudio, portátil, recarregável e 

de fácil acesso econômico e de montagem simples, além de fácil manutenção.  

É explicado nessa monografia o passo a passo, o entendimento dos módulos e a criação 

física da caixa e sua utilização. O projeto pode ser reproduzido com facilidade por quem 

tem um bom conhecimento da área de eletrônica. 

O projeto final apresenta portas de áudio como pen drive, cartão de memória e possui 

tecnologia e decodificação Bluetooth, com uma amplificação de caixas de som comerciais.  

  

  

Palavras-Chave: Caixa Amplificadora; Áudio; Bluetooth; Recarregável; Pen drive. 
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ABSTRACT 

 

 

It is proposed in this work the creation of a portable audio amplifier box using hardware 

modules in the elaboration of the circuit. In this work will be presented the electronic circuits, 

the assembly, specifications and the tests that were performed. 

The goal of the project is to produce a portable, rechargeable, easy-to-access and simple-to-

assemble audio amplifier box for easy maintenance. 

This monograph is explained step by step, the understanding of the modules and the physical 

creation of the box and its use. The project can be reproduced with ease by those who have a 

good knowledge of the area of electronics. 

The final design features audio ports like a pen drive, memory card and Bluetooth technology 

and decoding, with an amplification of commercial speakers. 

 

 

Keywords: Amplifier Box; Audio; Bluetooth; Rechargeable; Pen drive. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Segundo Amanda Ferreira, escritora do site da escola Villare: 

“A música sempre esteve presente na cultura da humanidade. As 

poesias trovadorescas, acompanhadas por sons, e os poemas simbolistas, que 

visam à musicalidade nas suas criações, são exemplos do uso artístico da 

música, no qual o objetivo é proporcionar prazer aos ouvidos e evocar 

sentimentos.  

A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma 

modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, 

proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração 

e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas 

voltadas para o pensamento. 

Na música estão contidos três elementos: as palavras, a harmonia e o 

ritmo. Daí a importância da boa e verdadeira música. 

A música penetra diretamente em nossos centros nervosos e ordena de 

maneira rápida e imediata a divisão do tempo e do espaço, além de inspirar o 

gosto pelas virtudes. 

Enquanto as crianças cantam, batem palmas, batem os pés e dançam. 

É visível que nenhuma permanece quieta, ou seja, os instrumentos naturais do 

próprio corpo, em sua qualidade de gestos rítmicos primordiais, 

complementam a expressão melódica do canto.” (FERREIRA, 2013) 

 

 A presença dela traz mais conforto, relação social e compatibilidade entre os seres. 

Partindo da existência da música e de sua função na história da humanidade, trazer ela para o 

cotidiano se tornou algo comum. 

 A ideia do trabalho é fazer com que seja elaborada uma caixa acústica de custo acessível  

em casa, por pessoas que tenha conhecimento mínimo de eletrônica básica  que passe boa 

qualidade e também com facilidade para futuros consertos e adaptações. Parecida com caixas 

amplificadoras já existentes no mercado de venda, a diferença é a ideia de qualidade, custo-

benefício e manutenção. A tabela 1 apresenta a diferença de valores de algumas caixas 

amplificadoras portáteis existentes no mercado (originais e suas réplicas).  
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Tabela 1 - Lista de preço 

Caixa de som portátil (no mercado): Tabela de preço (R$): 

JBL GO (RÉPLICA) – 3W 50,00 

CHARGE 3 (RÉPLICA) – 10W 52,00 

T&G (RÉPLICA) – 5W 60,00 

CHARGE – 3W 70,00 

JBL GO (à prova d’água) – 3W 89,00 

JBL 3 – 10 W 100,00 

Fonte: Mercado Livre (2019). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O circuito anexado a seguir (Figura 1) apresenta um diagrama de um projeto realizado 

pelo canal de vídeos (visitado 14/01/2019) existente na plataforma do Youtube chamado Sertec 

Manutenção. 

Figura 1 – Esquema do Circuito original. 

 

Fonte: Canal do Youtube Sertec Manutenção (2018). 

 

Esse circuito original foi utilizado como base para o trabalho, sendo ele um circuito 

pronto que apresenta funcionar. A escolha do circuito foi feita pelos seguintes fatores: a 

facilidade de encontrar os componentes eletrônicos e a montagem. Para o desenvolvimento do 

projeto, é necessária uma análise teórica sobre a corrente e tensão que circulará no circuito para 

que possam ser feitas modificações sem alterar seu funcionamento; ao analisar a figura do 

circuito acima, foi constatado que seria necessário fazer algumas alterações que serão ditas a 

seguir. 
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2.1. Fonte de Alimentação   

    

Figura 2 – Bateria de Lítio 

 

Fonte: Tecnoblog.net (2018). 

 

  

  Conforme o conceito do projeto de criar uma caixa portátil, foi necessário usar uma 

bateria recarregável; para suprir essa necessidade foi utilizada uma bateria de lítio, por conta do 

custo e tempo de recarga. O uso de baterias recarregáveis – pilhas – ficou inviável por conta do 

preço do componente. 

  Com a bateria de carregada o uso de uma fonte de tensão externa ligada à rede elétrica 

não é necessário. Precisa-se recarregar a bateria apresentar carga vazia. Em contrapartida, o 

Módulo carregador de bateria TP4056 também permite o uso do circuito enquanto a bateria está 

em estado de carregamento. 

  Após o acionamento da chave para liberar a circulação de corrente, os módulos de áudio 

serão alimentados de forma direta pela bateria.  
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2.2. Sinalizadores  

 

  Houve algumas alterações no circuito original, conforme foi dito anteriormente. 

Uma dessas mudanças consiste na posição do LED. Ao analisar o circuito foi concluído que a 

localização do LED faria com que ele permanecesse aceso consumindo a tensão da bateria de 

lítio; para resolver está situação indesejada foi necessário reposicionar o LED e o resistor após 

a chave alavanca. A inclusão do LED serve para sinalizar quando a chave alavanca for 

posicionada no modo “ON”; esse posicionamento faz com que a corrente circule no circuito 

acionando a módulo Bluetooth e o amplificador de áudio ou o módulo MP3 decodificador. A 

inexistência do LED não sinalizaria essa transição de corrente, o que ocasionaria em um 

possível circuito energizado sem o conhecimento do usuário.  

   A chave por sua vez permite o controle da situação:  ao acioná-la será 

possível visualizar o ligamento ou o desligamento do circuito.  

 

Figura 3 – Chave alavanca  

 

 

 

Fonte: Sintel eletrônicos (2018). 

 2.3. Módulo compatível 

 

  Ainda na análise do circuito apresentado no início desse capítulo, foi encontrada 

uma dificuldade: o módulo Bluetooth utilizado. O módulo utilizado no projeto de base foi o 
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módulo Bluetooth áudio estéreo XS 3808, conforme mostra a Figura 1; esse módulo, entretanto 

não se encontra facilmente no mercado local.  

 

 

Figura 4 - Módulo Bluetooth XS3808 

 

Fonte: Site Mercado Libre Argentina (2018). 

   

  Para contrapor o fato de difícil acesso do módulo Bluetooth da figura 4, 

foi utilizado o Módulo Receptor de Áudio Bluetooth 4.0 DIY V1.3, que por sua vez tem apenas 

como função ser receptor de áudio Bluetooth. 

  O novo módulo é estéreo. Segundo José Augusto Lemos, redator da 

Super Interessante:   

 

A distribuição espacial do som não é apenas uma ciência: é também 

uma arte. Tudo começou com o sistema de gravação chamado multitrack, ou 

multipista, em que vozes e instrumentos são primeiramente gravados em 

canais separados. Na etapa seguinte, a mixagem, esses sinais sonoros são 

posicionados à esquerda (left), à direita (right), no centro ou em pontos 

intermediários – isso, é claro, numa gravação estéreo, que reduz toda a massa 

sonora para dois canais. A evolução dos sistemas de distribuição espacial do 

som partiu de um único fato: os dois ouvidos não ocupam a mesma posição 

no espaço. Por isso, as ondas sonoras chegam até eles em instantes diferentes. 
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A diferença é de milésimos de segundo, mas o cérebro consegue percebê-la. 

“A ideia dos técnicos foi aproveitar esse dado da natureza e produzir 

equipamentos capazes de combinar sons diferentes, vindos de várias direções 

ao mesmo tempo”, diz Antonio Rabitti, engenheiro eletrônico da Philips. O 

objetivo é fazer com que o ouvinte tenha a sensação de que está na plateia de 

um concerto – ou que o espectador de um filme perceba seus efeitos sonoros 

como se estivesse dentro da própria cena. (LEMOS, 2016) 

 

 2.4. Alto-falantes 

 

Para ter um som de boa qualidade sem atingir a saturação da potência dos alto-falantes 

é necessário dissipar a tensão no circuito; os capacitores ajudam a filtrar o som, para assim não 

passar ruídos que podem ser amplificados e assim não ocorrerá saturação. Além também da 

tensão de alimentação utilizada ser de 4,2V (bateria de lítio), impede o nível de potência máxima 

do amplificador (que pode chegar a 3W). Os alto-falantes utilizados são de 1.5 W cada 

 

 2.5. Recarregável e Portátil  

  

Para alimentar o circuito sem uma fonte ligada à rede elétrica foi utilizado um módulo 

carregador de bateria, especificamente o TP4056 conectado a uma bateria de lítio. O módulo 

TP4056 possui entrada em conexão micro USB, que deve ser conectado com uma fonte de 

carregador para celular com entrada USB. Optou-se por uma bateria de lítio devido ao fácil 

acesso e bom custo-benefício. Sua aplicação no circuito serve para que não seja necessário a 

troca recorrente de bateria, tornando a uma caixa portátil; também sendo utilizado para evitar 

remoção de bateria ou uma abertura da caixa para recarga da bateria – para isso, uma abertura 

na estrutura da caixa é importante.  
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Figura 5 – TP4056 

 

Fonte: Site Filipe flop (2018). 

 

2.6. Receptor de áudio via Bluetooth 

  

Foi utilizado um módulo de receptor de áudio Bluetooth para receber a informação como 

ondas sonoras e sinais digitais do smartphone. O módulo Bluetooth utilizado foi o Receptor de 

Áudio Bluetooth 4.0 DIY V1.3. Neste circuito o módulo Bluetooth atua como receptor. Fazendo 

recepção do sinal Bluetooth enviado pelo celular do usuário, decodificando o arquivo de áudio 

e transmitindo para os alto-falantes 

O padrão de fábrica para pareamento é “WIN-668” sendo esse o nome do dispositivo. 

Para alterá-lo é necessário programá-lo; se houvesse programação, a facilidade de montagem e 

manutenção poderiam ser perdidas; a falta de programação não permite a colocada de 

dispositivos para trocar música ou alterar o volume de saída. Esses comandos devem ser 

efetuados pelo smartphone do usuário.   

No circuito da Sertec Manutenção, foi utilizado um capacitor na entrada de alimentação 

do módulo Bluetooth XS 3808 para impedir uma possível sobrecarga de tensão, entretanto, no 

módulo Bluetooth 4.0 DIY V1.3 o seu GND (Ground – terra em português) não é o mesmo da 

pinagem de sinais recebidos pelo módulo. 
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Figura 6 – Bluetooth DIY 4.0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site Toiden.me (2018). 

O novo módulo Bluetooth vem com LED de sinalização e capacitores nas saídas Left 

(esquerda) e Righ, (direita) o LED funciona como um sinalizador de pareamento conectado com 

o pino “led”, tem uma frequência maior e por consequência, acionamento (ato de piscar) mais 

rápido quando o módulo está pronto para o pareamento; e apresenta uma frequência menor e 

um acionamento mais devagar quando já está pareado. 

Já os capacitores servem como filtro de corrente, para que, caso algum ruído seja 

recebido pelo módulo Bluetooth não seja transmitido para o módulo amplificador na saída de 

som. 

 

Figura 7 – Pinagem do módulo Bluetooth 

 

   Fonte: Amazon.co.uk (2019). 
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  A pinagem da figura 7 mostra as conexões do módulo. Deve-se conectar 

o LED - junto com um resistor de 150Ω - no pino “LED”, capacitores nos pinos “Left” “Right”.  

Figura 8 – Circuito para fone de ouvido 

 

Fonte: Ebay.com (2018) 

 

A Figura 8 ilustra um circuito para fone de ouvido. O módulo Bluetooth utilizado já 

possui a possibilidade de conexão direta à alto-falantes. Entretanto a potência de saída do 

circuito é para fones de ouvidos – que segundo Pedro Cippoli, redator da Tech Mundo essa 

frequência é de acima de 20 Hz e abaixo de 20.000 Hz; por isso foi necessário um amplificador 

de áudio. 

 

 

2.7. Amplificador de áudio  

 

O amplificador de áudio utilizado é o PAM 8403, que possui saídas estéreos de até 3 

Watts. É um circuito completo e ideal para quem necessita de um amplificador compacto e 

eficiente. De fácil instalação, conta com uma utilização mínima de componentes para melhorar 

as reproduções junto ao amplificador. Nesse projeto, a utilização do amplificador de áudio serve 

para dividir suas saídas em estéreo, também tendo como base a ampliação do áudio recebido 

pelo módulo Bluetooth.  
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Figura 9 – Amplificador PAM 8403 

 

Fonte: Site Gear Best (2018). 

 

2.8. Amplificador e decodificador de áudio  

 

  Diferente do circuito original, foi instalado o módulo amplificador e 

decodificador de áudio, conforme a figura 10. O Módulo Amplificador e Decodificador de 

Áudio MP3 é capaz de decodificar músicas ou qualquer tipo de áudio no formato MP3 e ao 

mesmo tempo amplificar a saída de som para até 3W de potência. Possui entrada para cartão de 

memória micro SD e também pode ser usado junto com um pen drive. 

 

Figura 10 - Amplificador e decodificador de áudio. 

 

Fonte: Site Amazon.in (2019). 
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3. CIRCUITOS ELETRÔNICOS.  

  

3.1. Fonte de alimentação  

  

Para a alimentação inicial do circuito, será necessário um cabo micro USB; em uma 

extremidade do cabo, será conectado um carregador fonte, na outra extremidade entrará o 

Módulo TP4056, Nas saídas deste módulo será ligada uma bateria Li-Ion de celular.  

Para ser utilizada é necessário estudar seu funcionamento: Cada célula de Li-Ion pode 

ser carregada com a tensão máxima de 4,2V. Se essa tensão for excedida, a bateria poderá ser 

danificada. E se essa condição perdurar por muito tempo, existirá o risco de explosão. 

Quando a tensão na célula de Li-Ion chegar nos 4,2V e a corrente de carga estiver menor 

do que 3% da capacidade da bateria é porque a bateria está carregada. 

  

Figura 11 – Gráfico do carregamento de uma bateria lítio sem alterações. 

 

Fonte: Site Battery University (2018). 

 

Na figura 11 Pode ser observado o processo de carga e descarga de uma bateria Li-Ion 

convencional, nele é possível perceber alguns estágios (stage em inglês) e estes são:  
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Estágio 1: Tensão aumenta com a corrente constante; 

Estágio 2: Tensão chega no topo e a corrente diminui; 

Estágio 3: Processo de Carga termina (corrente menor de 3% da capacidade da Bateria); 

Estágio 4: Carga ocasional; 

O módulo TP4056 pode ser alimentar a bateria com corrente de carga máxima de 1 A.  

A tensão de carga é fixada em 4,2V. A corrente de carga é ajustada através de um resistor de 

1200Ω que vem no módulo. Ainda no módulo carregador de bateria, podemos ver a presença 

do circuito integrado 4056. Este CI de tensão e corrente constante usado para carregar uma 

única bateria de íons de lítio de 3,3 à 3,7 volts a partir da fonte de alimentação de 5 volts 

incluindo a porta USB. Fornece tensão constante de 4,6 volts para carregamento. O Chip pode 

fornecer até 1A e possui circuito interno de proteção para inversão de polaridade. 

  

Figura 12 – Datasheet módulo TP4056 

 

Fonte: NanJing Top Power ASIC Corp. (2018) 

 

Com LEDs sinalizadores onde demonstram o processo de carga, a carga cheia ou vazia. 

LED: 1 aceso e LED 2 apagado: Bateria em processo de carga; 

LED: 1 apagado e LED 2 aceso: Carga completa; 

LED: 1 piscando e LED 2 aceso: Bateria não conectada 
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3.2. Módulo Bluetooth 

  

O Receptor de Áudio Bluetooth V1.3 é um módulo eletrônico criado para permitir a 

execução de músicas e sons diversos recebido via Bluetooth 4.0 pelo smartphone, por exemplo, 

nos mais variados tipos de sistemas de som. 

A ligação é simples, basta fornecer uma tensão na faixa de 3,6V à 5V de corrente 

contínua no pino “5V”, conectar o pino GND (Ground ou terra em português) no negativo da 

fonte, conectar os alto-falantes ou amplificador ao pino “R” (Right: direita), “L” (Left: esquerda) 

e “GND” e no pino “LED” conectar o resistor e o led que acompanham. O LED serve como um 

sinalizador demonstrando o pareamento do chip. Ele pisca caso o dispositivo estiver ligado, 

havendo o pareamento fica aceso de modo contínuo. 

A tecnologia Bluetooth permite a criação de pequenas redes sem fio, também chamadas 

de WPANs (Wireless Personal Area Network), onde seus participantes podem trocar 

informações a curta distância (normalmente até 10 metros). A partir da versão 2.0 (Donut), a 

plataforma Android disponibilizou o acesso à API de Bluetooth (pacote android.bluetooth) de 

modo que os desenvolvedores pudessem utilizar esse recurso em suas aplicações (Nelson, 

2011). Em sua base de biblioteca temos as Bluetooth Adapter e Bluetooth Headset: 

A biblioteca Bluetooth Adapter representa o adaptador Bluetooth e serve como o ponto 

de partida para realizarmos todo o processo de conexão. Com ele podemos realizar a busca por 

aparelhos, obter a referência para os dispositivos da rede e aguardar por conexões. 

Já Bluetooth Headset fornece suporte para fones de ouvido Bluetooth para ser usado 

com telefones celulares. 

Bibliotecas já existem em smartphones, isto possibilita a interação com sistemas 

operacionais para pareamento e reprodução de música.  

No sistema operacional Android é necessária uma permissão do Bluetooth para parear e 

para troca de dados. A arquitetura de segurança do Android garante que uma aplicação só faça 

algo que possa comprometer os dados do usuário ou onerá-lo mediante sua permissão. 

O módulo Bluetooth utilizado em questão só necessita do pareamento entre ele e o 

smartphone e a confirmação do usuário. 
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3.3. Módulo amplificador  

 

O amplificador PAM8403, é um dispositivo que aumenta a potência do sinal 

sonoro; esse aumento de potência é perceptível como um aumento no áudio. A arquitetura 

compacta do PAM 8403 permite que você direcione diretamente o sinal para os alto-falantes, o 

que beneficia no tamanho da placa e na velocidade de tensão e corrente do circuito. 
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4. METODOLOGIA E RESULTADOS  

 

A partir das mudanças, foi criado um novo circuito, adaptado para atender as 

necessidades do trabalho desenvolvido.  

Como principal proposta de ser uma caixa amplificadora de áudio, a escolha dos 

módulos e o não uso de placas de circuito impresso foi pensado para ter a facilidade prometida 

de montagem, pois o uso dela seria desnecessário com a existência dos componentes em suas 

fórmulas de módulo nos permite a mobilidade e a fixação nas laterais da caixa utilizada para 

proteger o circuito.  

 

Figura 13 – Esquema do circuito adaptado 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 

 

O circuito acima demonstra o esquema que foi realizado no projeto, com suas adaptações 

e alterações – algumas serão explicadas a seguir - e a partir dele foi feita a montagem do trabalho 

de conclusão do curso.  
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4.1. Montagem 

 

De acordo com a Figura 1, foi feita a localização e solda dos componentes. O primeiro 

teste foi realizado sem a bateria de lítio, e com apenas um alto-falante, para identificar o 

funcionamento da conexão Bluetooth. Com uma fonte de bancada na tensão exata de 4,2V 

(mesma saída de tensão da bateria) o módulo Bluetooth foi alimentado e seu LED indicador foi 

acionado. Após 5 segundos de acionamento o módulo transmite uma mensagem sonora dizendo 

“Bluetooth mode” que significa modo Bluetooth; logo em seguida o módulo Bluetooth permite 

o pareamento com o dispositivo, que quando é autorizado transmite uma outra sinalização 

sonora mais parecida com uma campainha. Essa mesma campainha também sinaliza quando o 

pareamento com o módulo é cancelado. 

Com apenas o alto-falante “Left”- esquerda- foi colocado a música da banda Queen 

chamada Bohemian Rhapsody (Rapsódia Boêmia) onde o estilo de gravação é estéreo, ou seja: 

algumas partes da música dão ênfase para o lado direto ou esquerdo. Com essa música foi 

possível confirmar que em alguns trechos o som que sairia do lado direito do módulo 

amplificador não foi amplificado; com isso foi afirmado que o módulo amplificador PAM 8403 

apresenta a característica estéreo prometida em suas especificações.  

Depois do teste de montagem foi conectado o alto-falante do lado direito e uma bateria 

de lítio da marca Samsung, que foi recarregada anteriormente pela fonte de bancada. Após 

acionar a chave alavanca, as características ditas anteriormente permaneceram como antes, a 

única mudança foi a reprodução total e sem falhas da música de teste. 

Para o módulo MP3 decodificador foi feito um teste com a bateria de lítio e um alto-

falante. Por apresentar característica mono em sua saída de áudio, a música de teste foi 

amplificada por meio da decodificação de áudio de um pen drive e teve reprodução única. 

Ao ser feita toda a montagem foi percebido que ao acionar a chave alavanca, os alto-

falantes entravam em curto circuito e assim não reproduziam nenhum áudio. Para resolver a 

alimentação direta dos dois módulos foi optado por colocar uma chave seletora de tensão de 

três posições. 
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Figura 14 - Chave seletora de tensão. 

 

Fonte: Site Eletricidade Sem Segredo (2019). 

 

Após a introdução da chave, os alto-falantes reproduziram as músicas do módulo MP3 

decodificador; entretanto ao acionar a chave para o módulo Bluetooth, os alto-falantes criava 

um fio condutor fazendo que o módulo decodificador recebesse tensão e corrente, o que impedia 

o bom funcionamento do módulo Bluetooth.  

Para resolver essa interferência criada por conta da entrada dos alto-falantes, foi 

decidido instalar um alto-falante de 4W e 8Ω, para suprir a necessidade do módulo MP3 

decodificador e sua saída de áudio mono. 

 Para a mobilidade do circuito, a caixa possui uma estrutura em forma de cubo, seu 

material é de MDF e tem 11,5 cm de largura. Em duas faces ficam os controles de  ligar ou 

desligar e a escolha de um dos dois módulos de reprodução de música – em uma das faces foram 

feitas aberturas para o módulo TP 4056, abertura para chave alavanca e abertura para o módulo 

MP3 decodificador e também foi feita uma abertura circular para um alto-falante de 3W. Na 

outra face foram feitas aberturas para os LED’s sinalizadores e aberturas circulares para o alto-

falante de 3W, também foi feita uma abertura para a chave seletora – e em uma terceira face foi 

colocada uma extensão dos botões de controle do módulo MP3 Decodificador e o alto-falante 

de 4W. 

 Foi decorada por pinturas similares a galáxias ganhando o nome de Cosmos.  
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Figura 15 - Montagem completa 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 

4.2. Tempo de carga e descarga 

 

“Uma bateria nova costuma levar um tempo de recarga de 

1 hora (60 minutos) a 1 hora e 30 minutos (90 minutos).” 

(Hannam, 2011). 

Sendo ela partindo da porcentagem de 0 por cento para 100 por cento e dentro do limite 

da sua vida útil. Entretanto a bateria utilizada apresenta características de uma bateria um pouco 

acima da média da sua vida útil, apresentando uma carga completa em torno de 2 horas (120 

minutos), trinta minutos a mais do que o esperado.  

Já o tempo de descarga não pode ser comparado ao de um smatphone que não utiliza 

somente dados Wireless como também todas as outras funções incluídas e algumas dessas 

funções não são interrompidas – como o sistema operacional. Mas a bateria de lítio utilizada 

especificamente para esse circuito permite uma duração de até 3 horas ininterruptas de 

decodificação e transmissão de áudio.  

Com a bateria descarregada – quando não possui tensão nem corrente para manter de 

forma contínua 4,2V na sua saída, o módulo Bluetooth não permite o pareamento (mesmo 

ligando o LED de sinalização). No caso do módulo MP3 decodificador, ele não faz a 

decodificação do áudio em nenhuma das suas entradas de Layer. Quando um dos dois módulos 

já estiver sendo utilizado para a reprodução de música e a bateria apresentar uma carga baixa 

ela corta o pareamento e a decodificação, não reproduzindo mais música.   
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Com a sinalização luminosa existente e configurada no módulo TP4056 é possível 

observar os estados principais da bateria, sendo eles “em carregamento” e “carregado” . Foi 

feito uma abertura na caixa para que possa ser encaixado o cabo micro USB, e que possa ser 

observado pelo exterior da caixa.  

Figura 16 - Carregamento da bateria 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

  Acima na Figura 16 podemos ver do exterior da caixa o LED vermelho, 

sinalizando que a bateria está no processo de carga. 

 

Figura 17 - Carga total da bateria 

 

Fonte: Autoria própria 2019. 
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Já na Figura 17, o LED azul indica que a bateria está totalmente recarregada. Quando a 

carga total for finalizada é importante retirar o TP4056 da fonte de alimentação, pois ele não 

interrompe a alimentação da bateria que pode ocasionar em danificação ou até explosão.  

 

3.3. Testes de funcionamento 

 

Foram realizados dois testes de funcionamento: o primeiro teste a potência total da 

transmissão, essa medida é expressada em dBm (“decibel milliwatt”); já o segundo expõe o 

Bluetooth existente na caixa com frequências próximas a sua de funcionamento. 

No primeiro teste foi utilizado um aplicativo de Android chamado Medidor Bluetooth; 

na sua interface ele mostra os Bluetooth’s acionados e seus dBm’s. Para fazer o teste foi 

necessário não haver pareamento com a caixa amplificadora, assim o aplicativo detectava sinais 

Bluetooth’s ao redor. Esse teste foi feito em uma área sem movimentação, e nenhum móvel e 

paredes. 

Figura 18 - Aplicativo Sinais Bluetooth 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

  

Na figura acima podemos verificar o aplicativo utilizado e a interface dele. A imagem 

mostra o sinal em dBm. A distância foi medida por uma fita métrica. A seguir será mostrado 

uma tabela demonstrando o sinal de acordo com a frequência em relação a distância.  
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Os valores de sinais de links Wireless são dados em decibéis e são compostas por 

números negativos. Quanto mais próximo de 0 o valor for, melhor é o sinal. 

 

Tabela 2 - Potência de sinal 

Distância (em metros): Sinal (em decibel milliwatt): 

0 m -28 dBm 

1 m -64 dBm 

2 m -66 dBm 

3 m -67 dBm 

4 m -69 dBm 

5 m -70 dBm 

6 m -70 dBm 

7 m -70 dBm 

8 m -70 dBm 

9 m -70 dBm 

10 m -74 dBm 

11 m -74 dBm 

12 m -75 dBm 

13 m -76 dBm 

14 m -77 dBm 

15 m -77 dBm 

16 m -78 dBm 

17 m -80 dBm 

18 m -88 dBm 

19 m -88 dBm 

  Fonte: Medidor Bluetooth (2019). 

 

A partir de 14 metros, é perceptível alguns ruídos, entretanto eles são rápidos e baixos.  

Em 19 metros ele já apresenta altos ruídos e uma dificuldade enorme para ouvir o áudio. A 

antena do módulo Bluetooth não consegue receber toda a informação passada pelo smartphone 

e acaba por cortar partes da música. 

 No segundo teste foram utilizados mecanismos do smartphone, como a plataforma da 

internet Youtube. Pareando o Bluetooth do smartphone com o da caixa, foi utilizado a 
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plataforma citada para reproduzir o áudio de algum vídeo, essa plataforma da internet estava 

sendo conectada via internet Wi-fi. Esse teste foi realizado com o objetivo de ver se algum sinal 

na faixa de frequência de 2.4 GHz (mesma frequência que o roteador Wifi trabalha) pode 

atrapalhar o desempenho do Bluetooth que também possui a mesma faixa de frequência.  

 

Figura 19 - Teste com Wifi 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Na figura acima podemos analisar as utilizações do smartphone, não foi constatado 

nenhuma interferência. 

 

Lista de componentes completa:   

 

 - Bateria de lítio; 

- Módulo carregador de bateria TP4056; 

- LED de 5 milímetros azul; 

- LED de 5 milímetros vermelho; 

- 2 Resistor de 150 Ω; 

- Chave alavanca 250 Volts; 
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- Módulo receptor de áudio Bluetooth DIY 4.0 V1.3; 

- 2 Capacitores 10µF; 

- LED 3 milímetros; 

- Módulo amplificador de áudio PAM 8403; 

- 2 Alto-falantes de 1,5 Watts, 4 Ω; 

- 1 Alto-falante de 4 Watts, 8 Ω. 

Figura 20 - Projeto final 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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5. APÊNDICE  

 

5.1. Informações técnicas do módulo TP4056 

 CARACTERÍSTICAS: 

- Módulo Carregador de Baterias de Lítio; 

- Carregador de Bateria de Li-Ion; 

- Indicador de carga: LED vermelho (carregando), LED azul (carregado);  

- Alimentação por cabo micro USB; 

- Extremamente prático e útil; 

- Compatível com Bateria 18650. 

 

ESPECIFICAÇÕES: 

- Chip: TP4056;  

- Compatibilidade: bateria Li-Ion; 

- Tensão de entrada: 4.5V ~ 5.5V; 

- Tensão totalmente carregada: 4.2V  

- Corrente de carregamento: 1A ajustável; 

- Temperatura de trabalho: -10ºC a 85ºC; 

- Método de carregamento: carga linear 1%;  

- Precisão de carga: 1,5%;  

- Interface: Micro USB; 

- Dimensões: 23,5x17x4mm; 

- Peso com embalagem: 1,5g. 

 

 

5.2. Informações técnicas do módulo Bluetooth 4.0 

CARACTERÍSTICAS: 

- Módulo Receptor de Áudio Bluetooth 4.0; 

- Ideal para projetos DIY; 

- Permite executar músicas recebidas por Bluetooth; 

- Conexão Bluetooth com alto-falantes ativos; 

- Compatibilidade com amplificadores de som; 

- Fácil pareamento; 
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- Antena embutida; 

- Estrutura simplificada; 

- Acompanham 2 capacitores, 1 resistor e 1 led. 

 

ESPECIFICAÇÕES: 

- Alimentação: 2,5-5 VCC; 

- Alimentação recomendável: 5V; 

- Potência máxima de saída: 3W + 3W; 

- Dimensões (CxLxE): 21x18x3mm; 

- Peso: 1,7g. 

  

5.3. Informações técnicas do módulo PAM 8403 

CARACTERÍSTICAS: 

- Placa Amplificador de Som; 

- Mini amplificador de som; 

- Potência de 3W + 3W; 

- Compatível com smartphones, tablets, mp3, entre outros; 

- Estéreo; 

- Duas saídas; 

- Compacto.  

 

ESPECIFICAÇÕES: 

- Alimentação: 2,5-5 VCC; 

- Alimentação recomendável: 5V; 

- Potência máxima de saída: 3W + 3W; 

- Dimensões (CxLxE): 21x18x3mm; 

- Peso: 1,7g. 

 

5.4. Informações técnicas do módulo Amplificador e decodificador de áudio 

CARACTERÍSTICAS: 

- Módulo MP3 Decodificador; 

- Placa Amplificador de Áudio; 

- Excelente qualidade de áudio; 
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- Borne para conexão de alto-falantes de até 3W; 

- Conexão P2 para fone de ouvido; 

- Entrada USB para pen drive; 

- Entrada para cartão de memória micro SD; 

- Reprodução automática de arquivos MP3; 

- Botões para manipulação; 

- Possibilidade de pular música e ajuste de volume; 

- Alimentação via micro USB ou bateria. 

 

ESPECIFICAÇÕES: 

- Alimentação: 3.7 a 5.5 VDC ou Micro USB (5V); 

- Potência do alto-falante: 3W; 

- Conexão: USB e micro SD; 

- Arquivos compatíveis: MP3; 

- Dimensões (CxLxE): 48x35x12mm; 

- Peso: 10g; 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com decorrer do trabalho foram constatadas algumas dificuldades que puderam ser 

vencidas, como: integração de quatro módulos de diferentes funções interagindo para a criação 

de uma caixa amplificada; busca da estrutura de MDF para fluidez do som; adaptações de novos 

componentes não planejado a partir da análise do circuito. Cada etapa proposta apresentou 

dificuldades e com cada etapa vencida transformou o desempenho do amplificador de áudio. 

Além da fácil manutenção a facilidade com que o projeto final se apresentou para o 

funcionamento após mudanças cumpriu com suas propostas: a de fácil montagem do circuito 

elétrico, além do custo de compra dos componentes não ter ultrapassado os 60 (Sessenta) reais; 

podendo conhecer cada módulo do circuito e seu funcionamento, pode-se esperar que em uma 

futura manutenção será de fácil resolução. Seus testes foram satisfatórios, não recebendo 

interferência Wifi, não perdendo potência significativa antes dos 10 (dez) metros prometidos 

pelo fabricante do módulo Bluetooth; sem demora para acionamento, leitura, decodificação e 

transmissão de áudio. Entretanto o ideal fosse a utilização de apenas 2 alto-falantes. Mesmo 

assim concluímos com as suas propostas de bom funcionamento e praticidade. Com base nas 

propostas sugeridas para a criação desse trabalho de curso, a caixa amplificadora – que ganhou 

nome de Cosmos -  atingiu tais propostas para o trabalho de conclusão de curso.  

 

6.1. Perspectivas 

  

• Criação de um microfone via Bluetooth para que seja utilizado em ambientes fechados 

como salas de aulas. 

• Inserir um circuito de proteção de curto – circuito. 

• Adicionar um circuito para que haja interrupção da alimentação de recarga da bateria 

quando chegar a sua carga máxima.  
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