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RESUMO 

 

O Brasil se destaca por seu grande potencial energético, e é considerado um dos 

países tropicais que mais recebe irradiação solar durante o ano, torando-o promissor 

para a utilização de energia solar. Porém, como principal fonte de energia elétrica, o 

Brasil depende principalmente da hidroelétricas para gerar eletricidade sendo 

responsáveis por mais de 77% da demanda total no país. Elas são consideradas 

uma fonte renovável e não emiti gases poluentes, porem causam grande impacto 

ambiental, no funcionamento da usina, por exemplo, é necessária a construção de 

barragens que causam o alagamento de grandes áreas, acarretando problemas à 

fauna e a flora local. Sem contar que seu funcionamento depende principalmente da 

água, gerando uma grande dependência deste recurso. Por estes obstáculos, tem-

se a necessidade de se investir em meios alternativos para gerar energia. O 

presente trabalho demonstra, por meio do desenvolvimento teórico e de resultados 

ja publicados, o uso da placa solar, como uma alternativa simples e eficiente, capaz 

de suprir parte da demanda energética residencial. Portanto, tem-se como premissa 

o incentivo da sociedade quanto à importância de se ter uma rede de compensação 

energética em sua residência, levando-a ao melhor entendimento quanto aos 

benefícios diretos ao meio ambiente, e quanto a inclusão social pela acessibilidade a 

esta tecnologia, além do retorno financeiro previsto no investimento realizado. Gerar 

parte de sua própria energia com um recurso renovável, significa diminuir a 

dependência de uma única fonte, contribuindo assim, para amenizar a crise 

energética, e os impactos ambientais causados pelas outras fontes atuais. 

 

 

Palavras-chave: Crise Energética, Fontes de Energia, Placas Solares, Meio 

Ambiente. 



 

ABSTRACT 

 

Brazil stands out for its great energy potential, and is considered one of the tropical 

countries that receives the most sunlight during the year, toned it promising for the 

use of solar energy. However, the main source of electricity, Brazil depends mainly 

on hydropower to generate electricity accounting for over 77% of total demand in the 

country. They are considered a renewable source and does not emit greenhouse 

gases, however cause great environmental impact on the functioning of the plant, for 

example, the construction of dams that cause flooding of large areas, causing 

problems to the local flora and fauna is required. Not to mention that its operation 

depends mainly on the water, generating a great dependence on this resource. For 

these obstacles, there is a need to invest in alternative ways to generate energy. This 

paper demonstrates, through the theoretical development and already published 

results, the use of solar panel, as a simple and efficient, able to supply part of the 

residential energy demand alternative. Therefore, it has been premised on the 

encouragement of society about the importance of having a network of energy 

compensation at his residence, taking her to a better understanding as to the direct 

benefits to the environment, and the social inclusion by access to this technology 

beyond the anticipated financial return on investment realized. Generate part of their 

own energy with a renewable resource, means to reduce dependence on a single 

source, thus helping to alleviate the energy crisis and the environmental impacts 

caused by the other current sources.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que o Brasil depende principalmente da hidroelétrica como fonte de 

energia elétrica. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (2003), 

cerca de 77% da energia do país vem desta fonte, cenário preocupante já que o 

funcionamento desta matriz energética está ligado exclusivamente a água. 

Associando seu funcionamento a quantidade de chuvas, a geração de energia 

pode ser prejudicada pela falta de água, fato este, que vem ocorrendo em 2014 na 

região sudeste do Brasil, onde os reservatórios têm funcionado abaixo da sua 

capacidade, desencadeando problemas de racionalização em diversos pontos do 

estado. Conforme a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(2014), diariamente são divulgados os níveis dos reservatórios que abastecem a 

região, sendo o Sistema Cantareira, o principal, com volume útil atual em 8,2% sem 

a reserva técnica, e de 24,6% com a reserva técnica.  

Além disso, a construção de uma hidroelétrica gera impactos ao meio 

ambiente, na construção de barragens há o alagamento de grandes áreas.  

Por conta disto e da finitude dos combustíveis fósseis, novas tecnologias 

ligadas à utilização de energias renováveis tornam-se cada vez mais promissoras.  

De acordo com a Standard Oil Company (2012), diante das previsões quanto 

à demanda energética até o ano de 2040, contidas no relatório do Panorama 

Energético, deixam evidente que com o avanço da economia haverá um aumento 

contínuo no número de residências globais, totalizando um aumento de 25% no 

setor residencial/comercial, totalizando um consumo médio de 200 Kwh/mês por 

residência.  

Atualmente a demanda das residências é de 152,2 Kwh/mês, conforme 

Gonçalves (2009), este valor é considerado baixo ao se comparar com os demais 

setores do país. Como alternativa promissora para atender esta demanda, destaca-

se a energia solar, uma vez que, ela está se tonando cada vez mais acessível e 

utilizada no mundo, por ser uma fonte de energia limpa sem a emissão de gases 

poluentes. 
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O Brasil possui uma grande vantagem na utilização desta fonte devido a sua 

posição geográfica. Segundo a Universidade de São Paulo (2013), estudos mostram 

que a incidência solar no Brasil, equivale anualmente a 15 trilhões de MWh. Este 

dado corresponde a 50 mil vezes mais do que o consumo nacional de energia 

elétrica registrado no Brasil em 1999, mas que não é aproveitada pela ausência de 

investimento no setor. 

A energia solar é produzida a partir da captura da luz do sol, por meio de 

células fotovoltaicas, elas convertem a luz em eletricidade e são consideradas uma 

das fontes de energia mais limpas que existe, não emitem poluentes e pode ser 

utilizada em uma residência para ligar qualquer tipo de aparelho. 

Devido ao avanço na tecnologia das células solares e o incentivo do poder 

público a energia solar, a tecnologia apresentada tem se tornado cada vez mais 

acessível à população. No Brasil um projeto aprovado pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (2012), dispõe que ao utilizar uma fonte de energia renovável haverá 

um desconto na conta de luz, levando a população a aderir essa pratica.  

Desta forma, o consumidor poderá optar pelos sistemas de energia solar ou 

eólica, por exemplo, e ligá-los à rede elétrica, sendo que a energia coletada será 

utilizada como abastecimento e a energia excedente é devolvida a distribuidora, gerando 

um credito energético, podendo ser utilizado em um prazo de até 36 meses, tornando 

esta tecnologia uma alternativa possível e eficiente no combate à crise energética 

que o país enfrenta. 

Sendo assim este trabalho vem esclarecer e apresentar uma alternativa viável 

para amenizar os riscos energéticos atuais, e evidenciar que é possível gerar parte 

de sua própria energia residencial.   

Como parte do trabalho, foi adicionado um experimento utilizando placas 

solares feitas com silício amorfo, com uma proposta mínima de eficiência de 

conversão, divulgada pela ANEEL (2000) no Atlas de energia solar do Brasil, a 

princípio, entre 4% a 7% de eficiência, na conversão de luz em eletricidade. Tais 

placas além de serem flexíveis, leves e de baixo custo, melhor se adequam a uma 

casa, devido a sua estrutura fina, a sua leveza, e a possibilidade de serem dispostas 

em diversos lugares, ao contrário das placas tradicionais que apresentam estrutura 

rígida e alto valor. 
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O protótipo apresentado demonstra a viabilidade de se construir placas 

solares portáteis para a autoprodução de energia elétrica, podendo ser utilizadas na 

iluminação de residências além de outros eventos, como viagens, acampamentos, 

trilhas e outros lugares onde a rede elétrica não existe. Neste momento, só serão 

usadas para comprovar as bibliografias, tendo como demonstração a placa 

experimental, e seus resultados. 
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2 - OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desta pesquisa, é demonstrar a viabilidade em se obter parte da 

energia elétrica das residências, utilizando células fotovoltaicas, por meio da energia 

solar. 

 

 

2.1 - ESPECIFICO  

 

• Apresentar as principais fontes de energia utilizadas na matriz 

energética brasileira e seus principais impactos; 

• Demonstrar os fatores que levaram a crise energética brasileira; 

• Propor o uso de uma fonte energética limpa, a energia solar, 

com a utilização de placas fotovoltaicas, como parte viável na iluminação das 

residências, neste primeiro momento; 

• Demonstrar o funcionamento das placas, por meio de uma placa 

experimental, com a intenção de desenvolver um estudo, e apresentar os 

resultados em uma próxima etapa.  
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3 - METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica que 

baseando-se em trabalhos já publicados, conduzindo aos resultados e possibilidade 

de demonstrar o funcionamento, e permitiu que o tema seja analisado sob outra 

perspectiva com novas conclusões. Estes dados estão descritos da seguinte forma: 

  

• Levantamento das principais fontes energéticas, e os fatos que 

levaram a crise; 

• Apresentação dos principais pontos do Plano Nacional de 

Energia, como sua priorização na matriz energética brasileira; 

• Uso da energia solar, como parte da composição energética 

residencial, explicando o funcionamento e os tipos de sistemas possíveis a 

serem instalados. 

• Demonstrar que tal tecnologia é uma alternativa viável para 

gerar energia elétrica, buscando resultados dos testes já realizados em 

outras instituições.  

• Apresentar seu funcionamento, com a utilização de um sistema 

experimental, como teste para refutar as informações teóricas. 
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4 - REVISÂO DA LITERATURA 

 

Nesta seção, estão abordados os tópicos que contribuem para o melhor 

entendimento dos assuntos discutidos, quanto a problemática das fontes energéticas 

atuais e suas alternativas, assim como a escolha da energia solar, a ser discutida e 

aplicada neste trabalho.  

 

4.1 - Fontes de energia no Brasil  

 

Como desenvolvimento teórico, o seguinte capítulo descreve as duas 

principais fontes de energia elétrica mais comumente utilizadas no Brasil, a 

hidroelétrica e a termoelétrica, além da energia solar, por apresentar grande 

potencial no país. 

Hoje a principal fonte de energia elétrica no Brasil provém principalmente das 

hidroelétricas. “Em 2007, elas foram responsáveis por 77,1% da oferta de energia 

nacional”. Ministério de Minas e Energia (2007). Conforme pode-se analisar na figura 

1, tem-se as principais fontes de energia utilizadas no Brasil. 

 

 

    Figura 1- Importância da hidroeletricidade no Brasil.  

    Fonte: Ministério de Minas e Energia, (2007). 
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O desafio de se ter praticamente uma única fonte de energia para abastecer 

um país, do tamanho do Brasil, é a fragilidade deste sistema, que depende 

exclusivamente da água. Para e manter os reservatórios em funcionamento, é 

preciso uma estabilidade no período de chuvas. Levando em consideração que 

quando o ciclo deste recurso sofre alterações, o risco no abastecimento elétrico 

pode ficar prejudicado.  

 A energia elétrica produzida pelas hidroelétricas funciona pelo movimento da 

água, e são construídas em decorrência da declividade do local para aproveitar a 

energia gravitacional e facilitar a geração de energia. O funcionamento de tal usina, 

conta basicamente de uma barragem que altera o curso do rio e permite a formação 

do reservatório, estocando assim o volume de água, servindo para formar um 

desnível necessário para produzir energia, controlando assim o seu volume. Uma 

vez estocada, a água passa por canais chegando a casa de força, lá estão dispostas 

as turbinas, que estão conectadas a um gerador. O movimento da água faz girar as 

turbinas, ocasionando a geração de eletricidade. Depois disso a água volta ao curso 

normal do rio.  

Por mais que a energia vinda das hidroelétricas, seja considerada uma 

energia limpa e renovável, os impactos ambientais provocados por sua construção 

são irreversíveis, já que alteram a paisagem natural e provocam prejuízos a fauna e 

flora local, sem contar o impacto social, pelas famílias que são deslocadas de suas 

residências devido as construções.  

Ribeiro (2003) coloca que a usina hidroelétrica de Itaipu tem uma vida útil de 

100 anos, embora no sítio do empreendimento, está divulgado 200 anos de 

funcionamento, tornando tal fonte questionável quanto seus impactos econômicos. 

Como outra fonte de energia utilizada no Brasil tem-se as termoelétricas, que 

são usadas como segunda opção às hidroelétricas. Seu acionamento está 

condicionado a diminuição de água nas represas que abastecem as usinas 

hidroelétricas.  

O objetivo deste sistema, consiste em gerar energia a partir da queima de 

combustíveis fósseis, como por exemplo, o diesel, o carvão mineral, o gás natural e 
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a gasolina. No seu funcionamento a passagem do vapor gira uma turbina que está 

acoplada a um gerador, transformando a potência mecânica em potência elétrica, 

Furnas (200-). 

Conforme figura 2, pode-se analisar a quantidade de termoelétricas 

encontradas no Brasil com as legendas sobre o tipo de combustível que é utilizado e 

a potência em (KW). 

 

 

Figura 2: Centrais termelétricas em operação no Brasil (derivados de petróleo) e potência 

instalada segundo unidades da Federação - situação em setembro de 2003 

Fonte: ANEEL (2003)  
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  Em comparação com a hidroelétrica, por exemplo, um sistema termoelétrico 

tem reduzido tempo de construção, o que possibilita suprir carências energéticas 

imediatas de forma mais eficiente.   

A desvantagem em se utilizar energia desta fonte, são os combustíveis 

fósseis, que quando queimados, liberam uma grande quantidade de poluentes na 

atmosfera, agravando problemas como a chuva ácida, e maximizando o efeito 

estufa, mostrando-se altamente prejudicial para o meio ambiente, além de que, o 

preço do combustível utilizado para gerar energia está sujeito a variações, tirando a 

viabilidade econômica do sistema.  Ainda conforme Figura 2, pode-se analisar que o 

óleo diesel é o mais utilizado no país. O que preocupa devido ao seu impacto 

ambiental e elevado custo. 

De acordo com o sítio da maior companhia de energia do país, a Eletrobrás 

depende principalmente de 40 hidroelétricas, e 123 termoelétricas para gerar 

energia, representando 35% do total da capacidade nacional, além da metade da 

usina hidroelétrica de Itaipu binacional, e da hidroelétrica de Tucuruí. Podendo ela, 

enfrentar problemas e desafios, devido as suas fontes. 

E com grande potencial para o Brasil se destaca a energia solar, que conta 

basicamente com a conversão direta de luz para gerar eletricidade, chamado de 

efeito fotovoltaico. A célula é o principal material neste processo de conversão, ao 

ter contato com o fóton há a movimentação dos elétrons formando uma corrente 

elétrica. Essa energia começou a ser aprimorada na década de 50, com a 

necessidade de se garantir a funcionalidade de satélites. 

Conforme figura 3, compreende-se que a média anual de insolação diária no 

Brasil, representado pelas horas de incidência, é em sua maioria de 6 horas de 

isolação média diária. 
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Figura 3: Média Anual de insolação diária no Brasil (horas). 

Fonte: ANEEL (2000) 

 

Segundo Cabral (2013), a Alemanha é considerada o país líder no mercado 

quando se diz respeito a energia solar, apresentando os melhores resultados de 

eficiência e excelentes políticas públicas que incentivam a população em se investir 

nessa tecnologia. Ruther (2011), evidencia que a radiação solar na região mais 

ensolarada deste país é 40% menor do que na região menos ensolarada do Brasil. 

Tornando o Brasil promissor frente a essa tecnologia, já que possui vantagens 

climáticas visivelmente melhores que a Alemanha.  
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4.2 - Crise energética no Brasil 

 

O Brasil começa a viver em 2014, uma crise energética, proveniente da 

instabilidade no ciclo de chuvas. Conforme Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (2014), devido ao baixo nível dos reservatórios, analistas do 

setor afirmam que na situação atual, a melhor opção seria diminuir o consumo em 

pelo menos 5% para evitar o risco de apagão. Caso não haja um aumento nas 

reservas das hidroelétricas, o governo pedirá a população que reduzam o consumo 

de energia.  

Para Schäffer (2014), professor de planejamento energético da Coppe/UFRJ, 

o Brasil passa pelo menor nível dos reservatórios já registrado anteriormente, 

fazendo com que as termoelétricas sejam ativadas. Expõe o autor que o governo 

não fará o racionamento durante a copa para não causar má impressão a imprensa 

mundial, e que prevê medidas mais duras após a copa do mundo.  

Além do grande impacto ambiental causado pelas termoelétricas brasileiras, 

elas não foram feitas para funcionarem constantemente, além de serem mais caras. 

De acordo com Sauer (2014), diretor do Instituto de Energia e Ambiente da 

Universidade de São Paulo (USP), o valor do megawatt-hora (MWh) na termoelétrica 

é oito vezes maior do que da hidroelétrica, o valor ultrapassa os R$ 800,00/MWh. 

Em 2014 o período de seca se intensificou na época em que as chuvas eram 

previstas. Em janeiro, só houve um dia de chuva, mas que não foi o suficiente para 

suprir a demanda, e os reservatórios ficaram bem abaixo da sua média anual. 

Madeira (2014).  

Ainda segundo a autora, a região sudeste sofreu um sistema de alta pressão 

que impedia a ocorrência de chuvas, ficando 50 dias em um “bloqueio atmosférico”, 

onde as frentes frias não conseguiram entrar e provocar chuvas. O outro motivo, é 

que apesar do calor existente, não havia umidade o suficiente para que ocorressem 

os eventos de chuva.  

Madeira (2014) evidencia que a terra está passando por uma variação 

climática que dura de 25 a 30 anos, e sempre no auge dessa variação a quatro anos 

de irregularidade nas chuvas, de uma forma geral, no hemisfério sul, e afetando 
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diretamente o Brasil. Tal evento já aconteceu na década de cinquenta e é conhecido 

como oscilação decadal do pacifico.  

A racionalização é presente, porém não citada pelo governo, principalmente 

em ano eleitoral. O governo tem dificuldade em realizar uma campanha eficaz de 

racionamento, com receio de impactar no resultado das eleições. Como não houve o 

racionamento, o governo ativou todos os tipos de termoelétricas do país, desde as 

movidas a gás-natural quanto às movidas a diesel.  

A verdade, é que este momento seria ideal para informar e conscientizar a 

população sobre sua responsabilidade, mostrando a necessidade em se ter o uso 

consciente da água e economizar energia. Abrindo oportunidades de novas 

alternativas para gera-la e evitar a extensão desta crise. Neste caso, a dependência 

da água poderia ser facilmente enfrentada, com o uso de geradores eólicos e/ou 

placas solares. 

 

4.3 – Plano Nacional de Energia no Brasil 

 

O Plano Nacional de Energia foi criado em 2006 no Brasil, tem por objetivo 

estimar a oferta e a demanda de energia progressivamente até o ano de 2030. Nele 

é possível criar estratégias a curto, médio e longo prazo, melhorar a qualidade da 

energia gerada, e garantir o suprimento energético para o futuro. Considerado um 

marco na história do país, é a principal ferramenta de planejamento para gestão do 

setor energético.  

Ele começou a ser elaborado em 2006, e incluía reuniões temáticas, 

pesquisas preliminares, e realização de audiências públicas. Garantindo sua 

abordagem em diferentes aspectos. Ele é composto por doze volumes, e de mais de 

cem notas técnicas de estudos que analisam e apresentam sugestões para diversas 

questões no setor energético. O Ministério de Minas e Energia (MME), foi o 

responsável pela coordenação do plano desenvolvido pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE). O Centro de Pesquisas de Energia (Cepel), junto com a 

Eletrobrás, também contribuíram para a elaboração do PNE. 



13 

 

O PNE, analisa as variáveis de mercado, as questões socioambientais, e os 

possíveis avanços tecnológicos para atender as expectativas energéticas por setor. 

Apesar do plano contemplar todos os tipos de energia, como por exemplo, as fontes 

provenientes do petróleo, da energia nuclear, da energia eólica, da termoelétrica, do 

gás natural, da biomassa, entre outras, não se tem um aprofundamento quanto ao 

uso de energia solar, destacada deste trabalho. 

Evidenciado no PNE, o Brasil possui grande potencial sobre as bacias 

hidrografias na região amazônica, uma vez que, o território é propício para tal 

construção. A seguir a Figura 4, apresenta o potencial hidroelétrico no Brasil 

separado por bacia hidrográfica. 

 

Figura 4 - Potencial hidroelétrico brasileiro por bacia hidrográfica 

Fonte: ANEEL – atlas de Energia Elétrica do Brasil, 2ª edição, 2005. 
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Devido ao seu grande potencial, a região amazônica é muito visada para a 

realização de novos investimentos. Os gastos com investimentos no setor de 

eletricidade serão de 32, 1 bilhões de dólares, representando 35% do investimento 

no geral, como mostra a Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Repartição Setorial dos Investimentos no Setor Energético (período 2005-2030) 

Fonte: MME (2007). 

 

Segundo dados divulgados no sitio do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (200-), a população brasileira tende a um crescimento significativo, 

estima-se que ela atinja um total de 223 milhões de habitantes em 2030, 10% a mais 

que no ano de 2014. 
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Conforme a figura 6, pode-se analisar o crescimento populacional no Brasil 

dentre os anos de 2000 a 2030. Este fato, comprova o aumento na demanda 

energética no setor residencial.   

 

 

Figura 6 – População total, homens e mulheres 2000-2030.  

Fonte: IBGE (200-). 

 

Como projeção nos outros setores, a indústria se destaca como princial ramo 

de atividade que mais consome energia elétrica no país, totalizando 37% em 2030, 

segundo estima-se Tolmasquim (2007). Porém, vale ressaltar que o crescimento do 

setor resindecial pode chegar a 23% da demanda total do país. O que aumenta a 

hipótese de que quanto maior a renda, sua distribuição e crescimento populacional, 

maior será o consumo de energia. “Estima-se que o consumo de eletricidade 

residencial per capita, cujo índice atual é de apenas 38 kWh/mês/hab, possa chegar 

em 2030 a 99 kWh/mês/hab. Que ainda é um valor bastante inferior aos parâmetros 

internacionais”. TOLMASQUIM (2007). 

A Figura 7, apresenta as projeções sobre o consumo de energia elétrica por 

setor. 
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Figura 7: Evolução da estrutura do consumo de eletricidade. 

Fonte EPE apud TOLMASQUIM (2007). 

 

4.4 – Utilização de placas solares em residências  

 

Na hora da instalação de células fotovoltaicas nas residências existem dois 

tipos de sistemas possíveis: os sistemas ligados à rede (GRID- tie) e os sistemas 

isolados (off-GRID). Nos sistemas ligados a rede, conforme NeosolarEnergia (2013), 

a energia produzida pela casa pode ser ligada a um sistema de compensação, onde 

toda a energia produzida que não foi utilizada receberá um crédito. Tais sistemas 

são permitidos de acordo com a Resolução Normativa da ANEEL (482/2012).  

O sistema residencial, é formado basicamente de um painel solar, um 

controlador de carga e de um inversor de corrente. Depois que as células 

fotovoltaicas absorvem a luz solar, a eletricidade gerada em forma de corrente 

contínua passa através do inversor de corrente, transformando o que antes era 

corrente contínua em corrente alternada, podendo assim ser distribuída e utilizada 

pela casa.  

 

 Já os sistemas isolados (off-GRIND), não são conectados a rede, havendo a 

necessidade de coletar a energia produzida. Seu armazenamento é feito por 

http://energiasolarresidencial.org/painel-solar
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baterias, e podem ser utilizados em locais em que há dificuldade de abastecimento 

energético. Mas devido a dificuldade em armazenar a energia não possibilitam a 

utilização de chuveiro elétrico nem ar-condicionado, por exemplo, pois o alto 

consumo destes aparelhos inviabiliza a utilização deste sistema.  

Este tipo de sistema é igual a placa usada na demonstração pratico do 

trabalho. O mesmo foi utilizado para iluminação e carregamento de baterias. Tendo 

como objetivo suprir o funcionamento de aparelhos com baixo consumo. No 

experimente realizado foi colocado em evidencia a portabilidade do sistema, 

tornando-o viável para sua locomoção.  

Como mostra a Figura 8, o destino final da energia na residência. 

 

 

Figura 8 – Estimativa do Consumo em uma residência.  

Fonte: Eletrobrás apud Copel (2011).  

 

Se utilizado para iluminação, tal sistema poderá suprir 21% da energia usada 

nas residências, diminuindo assim, o consumo de energia em 32 KWh/mês, com 

uma economia de R$ 12,00 ao mês, baseando-se na tarifa atual cobrada pela   

concessionária Companhia Piratininga de Força e Luz – CPFL, responsável pela 

região de São Roque. 

Atualmente, a placa de silício policristalino é a mais comercializada devido ao 

baixo custo e a facilidade de produção. Possuem uma vida útil de 30 anos e tem 
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uma eficiência de conversão de 12,5%. São utilizadas para sistemas ligados a rede, 

podendo ser encontradas em lojas deste segmento. Já o silício amorfo, placa esta 

utilizada como proposta deste trabalho, tem uma eficiência de conversão de 8%, 

além de serem leves, finas e flexíveis. Universidade Federal Fluminense (2008). 
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5 – ANALISE DE RESULTADOS 

 

Em um experimento realizado por Gnoatto et al. (2008), na estação 

experimental agrometeorológica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em 

Cascavel, foi demonstrado a eficiência de duas placas fotovoltaicas ao longo do ano 

de 2002, em condições reais de trabalho.  

Foram utilizados dois painéis fotovoltaicos de silício policristalino da marca 

Solarex, modelo MSX-56. A figura 9 mostra a energia gerada por eles em quilowatts 

por hora (Kwh). 

 

 

Figura 9 – Energia média mensal fornecida por dois módulos. 

Fonte: Gnoatto et al. (2008). 

 

A energia gerada pelos dois painéis fotovoltaicos resultou em um total de 

133,74 KWh, ou 66,87 KWh por placa, tendo como menor eficiência o mês de maio 

(9,37 KWh) e maior eficiência no mês de março (13,14 KWh).   

Apesar dos dados laboratoriais apontarem uma eficiência de conversão de 

28,88% de luz captada, os dados provenientes do experimento geraram uma média 

anual de 8,84% de eficiência na captação da luz, ressaltando a importância da 

realização de testes.  
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Um dado importante, refere-se ao fato de que o sistema de placas portáteis, 

feitas de silício amorfo, possuem a mesma eficiência apresentada dos resultados 

acima, com o experimento das placas de silício policristalino. Estes dados, foram 

baseados na descrição técnica apresentada pelo fabricante das células utilizadas. 

Considerando que uma residência atualmente consome em média 

152,2KWh/mês, seriam necessários 32 painéis iguais a este para se obter uma 

autossuficiência energética. 

Como comparativo com a principal fonte de energia do país, RÜTHER (2010) 

coloca que a usina hidrelétrica de Itaipu possui uma área de 1350 km², e seu 

rendimento é de 80 a 90 TWh/ano.  

Ao submeter o lago de Itaipu utilizando um gerador solar fotovoltaico, a uma 

eficiência de 8% de conversão de luz solar em eletricidade, a placa experimental 

discutida neste trabalho, geraria na mesma área, o equivalente a 183 TWh/ano, ou 

seja, o dobro de energia produzida atualmente pela hidroelétrica.  

Para demonstrar a viabilidade do retorno financeiro provenientes das placas 

fotovoltaicas, são necessárias as seguintes informações: o custo do painel, sua 

eficiência e o valor do KWh cobrado pela companhia da rede elétrica, determinando 

assim, o ponto de equilíbrio e comprovando a viabilidade do sistema. 

Como proposta deste retorno na instalação das placas, foi analisado um 

conjunto solar, composto de seis painéis solares fotovoltaicos Jetion JT235PC e um 

inversor SMA Sunny Boy 1200, disponibilizado pela NeoSolar Energia, que custa 

R$10.866,24, com geração de 150Kwh/mês a 200 Kwh/mês.  

Considerando que em um mês uma residência consuma 152,2 KWh/mês, a 

uma tarifa de R$0,37 por KWh (valor este considerado a partir da CPFL 

concessionária de energia da Cidade de São Roque), tem-se uma economia de R$ 

56,31 por mês.  

O ponto de equilíbrio viria após 17 anos, tendo assim 13 anos de energia 

gratuita fornecida com a instalação das placas. Apesar dos painéis possuírem uma 

vida útil de 30 anos, tal investimento não é muito utilizado devido a falta de 

incentivos fiscais, que reduziriam o valor do investimento em 30% para sistemas 

acima R$ 4.000,00, prática esta, utilizada nos Estados Unidos e na Alemanha, 

servindo como atrativo para adesão de tal tecnologia. 
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Metodologia do Experimento  

O protótipo deste trabalho, foi realizado na cidade de São Roque, SP, no mês 

de Maio de 2014. Foi montado um sistema fotovoltaico portátil, leve e compacto, 

composto de oito células solares, um controlador de carga e uma bateria. 

O objetivo de realizar o experimento foi demonstrar a montagem e o 

funcionamento de um sistema de captação isolado (off-GRID), neste primeiro 

momento. 

Para que o experimento acontecesse, foram utilizados os materiais descritos 

abaixo: 

• Oito células fotovoltaicas de silício amorfo; 

• Um controlador de carga 12v-24v, da marca PWM Solar Charge 

Controller; 

• Uma bateria de 7v - 12v, 1,5a marca CSB selada;  

• Uma cinta de poliéster com 10,5 metros de comprimento e 5 

centímetros de largura, na cor preta, semelhante ao material utilizado no cinto 

de segurança; 

• Duas colas adesivas da marca Fortik; 

• Dois metros de Fios nas saídas das células; 

• Cinco ilhós grandes; 

• Um Pincel de 19 milímetros. 

• Um equipamento para solda de estanho marca Best Solda; 

• Dois terminais “macho” e quatro terminais “fêmea”.  

 

A intenção do projeto era construir um sistema simples, compacto e leve, com 

a finalidade de ser portátil, facilitando seu uso em diversas situações. Foram ligadas 

oito células fotovoltaicas em série, que demonstraram os seguintes resultados: uma 
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tensão de aproximadamente 15.15v e gerando uma corrente de 3.a. Pesando pouco 

mais de 1,2 Kg. 

O sistema consiste na ligação em série das oitos células fotovoltaicas em uma 

malha flexível, utilizando fios de cobre comuns e solda. Após a ligação em série, os 

fios que estavam ligados as placas, foram ligados a um controlador de carga. Ele é 

responsável pela vida útil da bateria, evitando uma sobrecarga ou uma descarga 

completa, monitorando o nível de tensão da mesma, e é utilizado para garantir que 

as células fotovoltaicas produzam o máximo de potência possível, em qualquer 

condição atmosférica.  

 

A figura 10, evidência o funcionamento prático do sistema solar. 

 

Figura 10 – Placa solar residencial em funcionamento com o inversor de corrente.  

Fonte: SOLARTERRA (2009) 

 

No experimento, o controlador de carga carrega uma bateria que armazena a 

energia coletada. Ligados ao controlador, as luzes de LED servem como teste do 
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experimento, já que o foco da pesquisa é voltado, neste primeiro momento, ao 

abastecimento da iluminação de uma residência.  

A seguir, na Figura 11, tem-se a estrutura final do experimento e seu 

funcionamento em condições reais de trabalho 

 

 

Figura 11 – Estrutura final do experimento e seu Funcionamento prático. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

Tendo em vista, que em uma residência o sistema seria mais complexo, há a 

necessidade de um inversor de corrente, para ligar aparelhos como 

eletrodomésticos, já que a corrente utilizada por estes é diferente.   

O conjunto de placas montado, foi submetido a níveis de insolação diferentes, 

para analisar a sua eficiência e a sua funcionalidade. Porém, devido a dificuldade na 

encomenda das placas pelo tempo previsto na entrega, a demora em 

operacionalizar a montagem das mesmas, visto serem placas ainda não comumente 
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utilizadas, e a utilização de recursos financeiros próprios, ocorreu um atraso nas 

análises dos resultados do experimento, o que inviabilizou a apresentação de dados 

concretos. 

Desta forma, os resultados aqui discutidos, foram baseados na pesquisa 

publicada e citada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na cidade de 

Cascavel 

A criação de um experimento e seus resultados, poderão servir como 

sugestão para o desenvolvimento de trabalhos posteriores neste tema. 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o levantamento discutido nas pesquisas bibliográficas, dos 

resultados dos testes apresentados, e dos cálculos realizados, pode-se concluir que 

a implantação de placas fotovoltaicas são uma boa alternativa frente aos problemas 

enfrentados atualmente. Com vários benefícios e um retorno financeiro existente, 

porém demorado. A implantação de uma fonte de energia limpa, renovável, 

acessível e benéfica ao meio ambiente, seja em uma residência ou em alguma 

viagem, incentivaria hábitos mais sustentáveis. Em questões ambientais, o trabalho 

pode melhor comparar o desempenho frente as outras matrizes vistas e disseminar 

o conhecimento. 

As placas flexíveis surgem como uma opção na utilização de energia solar 

como fonte alternativa em residências e em outras localidades, focando neste 

primeiro momento, para iluminação e carregamento de baterias. Criando assim um 

incentivo a mais para se investir em tal tecnologia, além de estudos posteriores mais 

aprofundados. 

Para que os brasileiros possam aderir cada vez mais a essa tecnologia é 

preciso que se crie um incentivo a novas fontes de energia e a conscientização da 

população quanto aos benefícios desses novos hábitos.  
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