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RESUMO 

 
O consumo de energia no planeta e com isso surgem a preocupação com meio ambiente, sendo assim um dos 

meios alternativos de sustentabilidade é a energia fotovoltaica, no qual possui geração limpa. Através de 

materiais semicondutores as células solares são capazes de transformar os fótons diretamente em energia elétrica. 

Os sistemas fotovoltaicos são instalados em edificações, prédios, comercio, até mesmo em zona rural, 

permitindo que os usuários utilizem a energia em suas tarefas diariamente. Esse sistema teve um crescimento 

alto no Brasil, no qual proporciona redução nos custos de energia elétrica. Para instalar o sistema fotovoltaico, 

possui vantagens de benfeitorias aos usuários, atentando para a desvantagem que nada mais que um investimento 

consideravelmente alto, tendo um retorno excelente.  
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ABSTRACT 

 
 
The consumption of energy on the planet and with that the concern with the environment arises, being thus one 

of the alternative means of sustainability is photovoltaic energy, in which it has clean generation. Through 

semiconductor materials, solar cells are able to transform photons directly into electrical energy. Photovoltaic 

systems are installed in buildings, buildings, shops, even in rural areas, allowing users to use energy in their 

daily tasks. This system had a high growth in Brazil, which provides a reduction in electricity costs. To install 

the photovoltaic system, it has the advantages of improvements to users, paying attention to the disadvantage 

that nothing more than a considerably high investment, with an excellent return. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Conforme Brundtlad et al (1987), afirma que o desenvolvimento sustentável são 

formas de suprir a necessidade para uma geração mais promissora e desenvolvida a proteger o 

planeta e desenvolver um mundo sustentável. 

De acordo com a EPE- Empresa de Pesquisa Energética (2020), devido ao potencial 

hídrico ser grande, a matriz elétrica se torna variada, portanto a parcela maior de produção de 

energia elétrica do país tem sido das usinas elétricas. Existem as energias produzidas através 

de combustíveis fosseis que são energia não sustentável. Já as energias nuclear, eólica, solar e 

biomassa são energias sustentáveis. 



 

 

A Agencia Internacional de Energia (2017), afirma que haverá aumento na demanda 

de energia no mundo em um percentual de 30% até o ano de 2040, devido ao crescimento da 

população considerativo ao processo de urbanização e economia global. 

Segundo Ruther (2017), devido ao grande avanço em sustentabilidade, a fonte de 

energia solar fotovoltaica tem sido uma fonte principal em discussão, onde possibilita a 

geração de energia elétrica distribuída, no qual não precisa de torres e linhas de distribuição e 

transmissão. A instalação é realizada na propriedade do usuário, seja em meio rural ou 

urbano, no qual um de seus prós é não precisa de uma área a parte para utilizar o sistema 

fotovoltaico. 

Sendo assim Ren21 (2019), afirma que a participação de geração de eletricidade 

mundial tem um percentual de 26% relativo a fontes renováveis, tais dados obtidos no ano de 

2018, as fontes renováveis estão sendo instaladas com aumento gradativo. As reduções dos 

custos em relação aos avanços tecnológicos são positivas para a sustentabilidade. 

O objetivo do presente trabalho é descrever os prós e contras do sistema fotovoltaico, 

procedimento da conversão de luz solar em energia elétrica. Em beneficio a população e ao 

ecossistema. 

Portanto a economia do país tende a desenvolver economias para garantir um conforto 

a população. O desenvolvimento tecnológico procura formas de reduzir custos par a 

população conscientizando com o meio ambiente, e com isso facilitando os afazeres diários da 

população.  

O sistema fotovoltaico é uma fonte de energia renovável, tendo como problema de 

queda de produção de energia elétrica, com relação ao aquecimento das placas fotovoltaicas. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

 

 

O Sistema fotovoltaico é a diferença da potência dos extremos de um material 

semicondutor, exposta a luz solar. 

De acordo com Ramos (2006) e Tolmasquim (2016), o processo dopagem, necessita 

de uma parte pequena de elétrons, na junção PN, elétrons livres do lado N são transmitidos 

para o lado P, onde estão localizadas as chamadas “lacunas”. Com isso a exposição da fonte 

de energia é como a luz e maior que a gap, assim surgem os pares elétron-lacuna. Existindo 

um campo elétrico com cargas na região, que são deslocadas gerando diferença de potencial. 



 

 

Sendo assim quando possui circulação de elétrons, são os extremos de um material 

semicondutor conectada por um condutor. Conforme pode ser observado na figura 1. 

 

Figura 1: Efeito fotovoltaico em uma célula. 

 

Fonte: Zilles et al (2012) 

 

Existem duas categorias de sistemas, que são: On-grid (conectados à rede) e Off-grid 

(isolados). 

Conforme Boso, Gabriel e Filho (2015), descreve o funcionamento do sistema On-grid 

e a conexão com a rede de transmissão. O sistema permite que toda energia produzida e não 

utilizada pelo usuário, pode ser repassada para a rede de transmissão, no qual são convertidas 

em créditos de energia, para o próprio usuário, com uma validade de três anos. Sendo assim a 

redução dos custos em KWh, são relevantes e demonstrados no extrato da conta de energia. O 

sistema On-grid durante o dia ocorre te tal maneira: o módulo fotovoltaico tem a função de 

captar a luz solar, logo é gerado a energia elétrica, no qual o usuário utiliza parte dessas 

energias geradas. Conforme a figura 2. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2: Sistema On-grid durante o dia. 

 

Fonte: Gonçalves (2018) 

  

O sistema On-grid durante a noite ocorre te tal maneira: como não há geração de 

energia, há consumo da energia gerada durando o dia. Conforme a figura 3. 

 

Figura 3: Sistema On-grid durante a noite. 



 

 

 

 Fonte: Gonçalves (2018) 

O sistema Off-grid como pode ser observado na figura 4, é um sistema que necessita 

de baterias para a armazenagem da energia produzida pelas placas fotovoltaicas. O sistema 

requer um investimento mais alto para a produção de energia em relação ao consumo da a 

mesma quantidade de KWh em comparativo com as concessionárias de energia. (BOSO, 

GABRIEL E FILHO, 2015). 

Figura 4: Sistema Off-grid. 



 

 

 

Fonte: Gonçalves (2018) 

 Conforme Donini (2021), pode ser observado na tabela 1: dados técnicos do 

sistema e tabela 2: dados sobre consumo e geração. 

Tabela 1: Dados técnicos do sistema 

Dados Técnicos do Sistema 

Potência pico do sistema 13,35 kWp 

Quantidade de inversores 1 Unid 

Potência dos inversores 10 kW 

Quantidade de módulos 

(Placas) 

30 Unid 

Potência do módulo 

(Placa) 

445 Wp 

Fabricante/ Distribuidor WEG _____ 

Estrutura Metálica _____ 

Cálculo de perdas 20 % 

Área ocupada estimada 84 M² 

Fonte: Donini (2021) 

Tabela 2: Dados sobre consumo e geração 



 

 

Dados sobre consumo e geração 

Consumo médio mensal 1559 kWh 

Geração média mensal do sistema 1559 kWh 

Valor médio da conta atual R$ 1.247,20 

Valor médio da conta futura R$ 110,00 

Valor médio da redução na conta R$ 1.137,20 

Com um Payback estimado de 44 meses e um retorno investimento (aplicação do 

capital) de 2,26% ao mês. 

Estimativa ganho na vida útil  (25 anos) R$ 341.160,00 

Fonte: Donini (2021) 

 Donini (2021), afirma que o sistema fotovoltaico tem um investimento em um 

montante total de R$ 50.287,35, se dividindo em equipamentos de geração em um 

valor estimado em R$ 38.853,60, já em instalação, projeto entre outros materiais o 

valor estimado em R$11.433,75. 

Segundo Bluesol (2008), as vantagens são incontestáveis, em relação ao 

sistema fotovoltaico, pois a matéria prima não se esgota, o sistema pode ser 

instalado em qualquer local, seja até mesmo em lugares de difícil acesso, em 

questão de sustentabilidade o sistema fotovoltaico não emite poluente durante a 

geração de energia. Já as desvantagens são o alto custo de aquisição do sistema, a 

fabricação do painel solar necessita de grande quantidade de energia elétrica, outro 

detalhe importante são as condições climatológicas, pois em dias chuvosos, há 

baixa incidência de sol e diminui a geração de energia, não gera energia no período 

noturno. 

 

   

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com o grande avanço na tecnologia, pode ser observado que a energia elétrica possui 

um meio de produção de energia de uma forma sustentável e agradável ao meio ambiente, 



 

 

sendo captada através de placas fotovoltaicas que são placas que captam a energia do sol e 

transforma em energia elétrica. 

Conclui-se que os benefícios da produção de energia elétrica de forma sustentável são 

inúmeros. Através do estudo realizado pode ser observado que o sistema Off-Grid, possui um 

custo mais alto do que o On-Grid. Lembrando que o sistema On-grid, garante créditos de 

energia aos usuários. O sistema fotovoltaico possui custo alto de início, sendo que em alguns 

meses poder ter o resultado benéfico de diminuição no custo de energia elétrica, com uma 

economia consideravelmente. 

A utilização de placas fotovoltaicas, são confiáveis, ecológica, sustentável, segura, 

limpa, rentável e eficiente para a população, no qual diminui a poluição de gases.  
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