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RESUMO 

 
Atualmente no mundo, o consumo de recursos naturais demonstra ser um fator exorbitante e 
impactante no meio ambiente, principalmente no que tange o uso de energia elétrica. Dessa 
forma, com base no contexto realizado que o presente trabalho tem o objetivo de apresentar e 
demonstrar a utilização da fonte de energia limpa e renovável como a solar através da 
utilização da energia solar. A metodologia adotada para a presente pesquisa foi uma revisão da 
literatura que teve como base as bibliografias mais qualificadas e utilizadas com base no tema 
proposto, além de levar em consideração os autores mais renomados academicamente. 
Portanto, é possível concluir com base no conteúdo exposto que a energia solar se apresenta 
como uma alternativa vantajosa de fonte energética renovável e vem crescendo cada vez mais 
o seu a partir da instalação das placas fotovoltaicas.  
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ABSTRACT 
 

Currently in the world, the consumption of natural resources proves to be an exorbitant and 
impacting factor on the environment, especially with regard to the use of electricity. Thus, based 
on the context carried out, this work aims to present and demonstrate the use of clean and 
renewable energy source such as solar through the use of solar energy. The methodology 
adopted for this research was a literature review based on the most qualified and used 
bibliographies based on the proposed theme, in addition to taking into account the most 
academically renowned authors. Therefore, it is possible to conclude, based on the exposed 
content, that solar energy presents itself as an advantageous alternative for a renewable energy 
source, and its use has been increasing since the installation of photovoltaic panels. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A energia é uma forma fundamental de sobrevivência e desenvolvimento 

humano, e muitos dos recursos que são explorados se dão para geração de 

energia. É com base nesse contexto que o aprofundamento sobre o 

conhecimento relacionado aos meios energéticos utilizados para o consumo é 

essencial no meio acadêmico. 

A matriz energética do planeta em sua maioria ainda é pesadamente 

dependente de combustíveis fósseis. Em resposta a isso, tem-se observado 

uma mudança para recursos e sistemas sustentáveis de energia determinando 

a conveniência de procurar múltiplas necessidades ambientais, econômicas e 

de desenvolvimento, como a utilização de métodos para economizar e otimizar 

e suprir a demanda energética.  

Tendo em vista o contexto apresentado, que uma das grandes 

perspectivas vistas no país é a energia solar e o sistema fotovoltaico, devido à 

grande capacidade de insolação solar que têm se demonstrado no território 

nacional, o crescimento desse sistema energético vem se expandindo e sendo 

cada vez mais utilizado e assim se tornado como uma possibilidade cada vez 

mais utilizada. 

É nessa perspectiva que a necessidade cientifica da presente pesquisa 

se caracteriza como o tema desse trabalho, detalhando um estudo bibliográfico 

aprofundando os conceitos de energia solar e o sistema fotovoltaico como 

alternativa técnica e viável para o consumo energético. 

Alternativas renováveis de energia elétrica são fundamentais para o 

futuro, tendo em vista o contexto da demanda de crescimento da população, 

então se questiona, quais as vantagens da energia solar através do sistema 

fotovoltaico como método viável para consumo energético? 

O objetivo do presente trabalho é demonstrar a importância e as 

principais vantagens sobre o uso do sistema fotovoltaico da energia solar para 

abastecimento e utilização como fonte de energia elétrica. 



 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2022. 

 4 

 

A pesquisa se discrimina como uma revisão bibliográfica, deste modo, 

desenvolvendo a partir das referências utilizadas qualificar e quantificar as 

informações registradas. A revisão bibliográfica, ou revisão da literatura, é uma 

análise crítica, meticulosa e ampla das publicações correntes em uma 

determinada área do conhecimento. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Será apresentado nesse tópico o referencial teórico necessário para 

sustentar e fundamentar o propósito da presente pesquisa, dessa forma, será 

contextualizado os principais conceitos e propriedades referentes a energia 

solar detalhando o seu funcionamento, suas características, classificação e 

parâmetros relacionados. 

Todos os tópicos desenvolvidos e apresentados tiveram como 

perspectiva apresentar as principais informações advindas dos autores mais 

qualificados e publicações mais relevantes com relação ao assunto tratado no 

presente trabalho. 

 

2.1 Energia Sustentável 

 

A energia sustentável, também conhecida como energia limpa é 

composta por recursos renováveis, que tem por objetivo a redução dos 

impactos ambientais, causados principalmente por ações humanas. Porém não 

se pode afirmar que a geração de energia verde, não causa danos ao meio 

ambiente, entretanto os impactos são reduzidos comparados às fontes não 

renováveis de energia. Podem-se elencar diversas fontes de geração de 

energia que obedecem a esses requisitos como a energia eólica, geotérmica, 

hidráulica, maremotriz e solar (SCHAFFER, et al., 2010).  

A instalação de geradores eólicos provoca a morte de pássaros, produz 

ruídos audíveis e modifica paisagens. Na fabricação de geradores eólicos e 

células fotovoltaicas empregam-se componentes tóxicos. As usinas solares 
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térmicas empregam fluidos tóxicos e sua instalação ocupa grandes áreas e 

afeta habitats naturais (SCHAFFER, et al., 2010). 

Apesar dos impactos negativos, as fontes renováveis são limpas e 

seguras quando comparadas com o não renováveis. O uso de fontes 

renováveis de energia para produção de energia colabora com a redução da 

emissão de poluentes (GOLDEMBERG; LUCON, 2007). 

Há um caso de fonte de energia não renovável que é considerada limpa, 

é a usina termonuclear. Uma fonte que não renovável porque os minerais 

radioativos são encontrados em quantidade limitada na natureza. É limpa 

porque, apesar do risco constate de contaminação radioativa, a usina 

termonuclear não emite gás carbônico e outras substâncias tóxicas para a 

atmosfera durante sua operação (SCHAFFER, et al., 2010). 

A energia dos ventos tem origem nas diferenças de temperatura e 

pressão atmosférica ocasionada pelo aquecimento solar. Os combustíveis 

fósseis como o carvão, o gás natural e o petróleo também têm origem na 

energia solar, pois são resultado da decomposição da matéria orgânica 

produzida há milhares de anos. (BIGGI, 2013).   

A energia solar é a fonte de energia mais abastada do planeta Terra, é 

caracterizada por sua polivalência e multifuncionalidade. O sol influencia o ciclo 

das águas, a fotossíntese das plantas, os movimentos dos ventos e a 

existência de combustíveis fósseis (BIGGI, 2013). Entre as maneiras mais 

utilizadas, se pode citar o aproveitamento da energia gerada pelo sol para 

conversão em energia elétrica e aquecimento da água. 

 

2.2 Energia Solar Fotovoltaica 

 

A muito tempo tem se discutido a necessidade de outras fontes de 

fornecimento de energia elétrica para o consumo humano que venha de 

encontro com as necessidades da sociedade, demonstrando de forma técnica 

e especifica a viabilidade de uso de um sistema de energia solar fotovoltaica 

(DOS REIS; FADIGAS; CARVALHO, 2009). 
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Quando se deixa de usar a energia elétrica convencional, e se passa a 

utilizar a energia solar, dá-se início a algo benéfico por impedir as perdas 

ambientais, além da importância da conscientização e preservação do meio 

ambiente (SCHUCH, 2011). A energia solar fotovoltaica está se tornando viável 

em várias aplicações, o aproveitamento da energia gerada é quase total, pois 

quando houver excesso da produção em relação ao consumo, este é 

repassado à concessionária, gerando crédito para o proprietário em períodos 

noturnos onde a incidência solar é quase zero, gerando uma diminuição muito 

significativa na conta de energia (ALVES, 2011). 

A energia solar é teoricamente uma fonte de energia inesgotável. Pode-

se dizer que é uma fonte de energia promissora para futuras gerações. 

Indiretamente, o sol tem uma participação em quase todas outras fontes de 

energia. Outras formas de utilização da energia solar e seus benefícios são 

apresentadas ao longo deste trabalho (CEMIG, 2012).  

No Brasil, a primeira instalação solar realizada foi em 1997 em uma 

edificação urbana, e usando um sistema elétrico conectado à rede elétrica 

pública. Essa construção se deu na Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) em Florianópolis, que com o Labsolar foi realizado a operação de uma 

estação solarimétrica. A geração de energia ao longo do ano é de 2,6 MWh de 

energia, a instalação possui uma potência instalada de 2078 Wp (RUTHER, 

2004). 

De acordo com Goldemberg e Lucon (2007), a energia solar fotovoltaica 

é aquela gerada através da conversão direta da radiação solar em eletricidade, 

por meio do uso de uma tecnologia determinada como módulo fotovoltaico, que 

faz a prática do efeito fotoelétrico ou fotovoltaico. A Figura 1 demonstra o 

comportamento da radiação solar, sobre a atmosfera terrestre. 
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Figura 1: Esquema do comportamento da radiação solar. 

 
Fonte: Pinho e Galdino (2014). 

 

A radiação solar que chega a superfície da Terra é determinada por dois 

tipos diferentes, segundo Pinho e Galdino (2014), sendo: Radiação difusa: é 

proveniente a partir de todas as direções e dispersada pelas moléculas 

presentes na atmosfera; Radiação direta: é proveniente diretamente do Sol. 

A radiação solar é interpretada como a energia radiante transmitida pelo 

sol por forma de radiação eletromagnética, através de várias frequências de 

onda. A irradiação é a grandeza relacionada à quantidade de radiação solar 

incidente para cada m², tendo seu pico no meio dia solar (PINHO; GALDINO, 

2014). 

 

2.3 Efeito Fotovoltaico 

 

Conforme relatou Nascimento (2014) efeito fotovoltaico foi descoberto 

em 1839, pelo físico francês Edmond Becquerel, ele imergiu duas placas de 

latão em um eletrólito liquido e observou que essas placas imersas quando 

expostas a luz solar produziam energia elétrica, e em 1954 foi produzida a 

primeira célula fotovoltaica por cientistas da Bell Labs, com a eficiência de 6%, 
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e com isso as pesquisas no ramo não pararam mais a ponto do jornal 

americano The New York Times anunciou que essas células poderiam ser uma 

possibilidade no futuro de reaproveitamento de uma fonte de energia ilimitada. 

O efeito fotovoltaico é realizado por meio da absorção da luz solar, que 

determina uma diferença de potencial no material definido como condutor 

(SEVERINO; OLIVEIRA, 2010). Nascimento (2014), ainda afirma que o módulo 

ou célula fotovoltaica, não armazena energia elétrica, o mesmo é responsável 

por conduzi-la enquanto ocorrer a incidência de luz sobre o mesmo. A Figura 2 

demonstra a representação do efeito fotovoltaico. 

 

Figura 2: Representação do efeito fotovoltaico. 

 
Fonte: CÂMARA (2011). 

  

A partir da realização do efeito fotovoltaico a geração de energia é 

praticamente efetivada e pode ser utilizada a energia elétrica da forma que o 

método estabelecido para uso dentro do local estabelecido, pois a energia 

elétrica pode ser distribuída pelos condutores elétricos (SEVERINO; OLIVEIRA, 

2010). 

 

2.4 Classificação dos Sistemas Fotovoltaicos 
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De acordo com Pereira e Oliveira (2011), existem dois sistemas 

fotovoltaicos possíveis de serem utilizados são dois: Sistemas autônomos ou 

isolados (Off Grid); Sistemas conectados à rede elétrica (On Grid). 

De acordo com Câmara (2011), os sistemas autônomos são os que não 

dependem da rede elétrica para funcionamento, sua utilização em locais 

afastados que não possui este fator demonstra elevado uso deste método. Dois 

tipos de sistemas isolados podem ser utilizados, o com armazenamento e o 

sem armazenamento. O primeiro é determinado a partir da realização do 

carregamento de baterias de veículos elétricos em iluminação pública e, até em 

alguns aparelhos portáteis (VILLALVA; GAZOLI, 2012). E o segundo tipo, não 

utiliza instrumentos de armazenamento sendo mais viável economicamente 

(PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 

Os sistemas fotovoltaicos ligados a rede elétrica, são denominados 

como sistemas On-Grid ou Grid-Tie, é o tipo de sistema que opera em paralelo 

com a rede elétrica. Diferente dos sistemas autônomos, os dispositivos não 

possuem armazenamento de energia, todo o excedente de energia é 

incrementado na rede elétrica gerando benefícios assim para o possuidor do 

sistema (CAMARGO, 2017). 

Os sistemas interligados à rede são aqueles em que um conjunto de 

módulos fotovoltaicos atuam como uma fonte de energia adicional ao sistema 

elétrico ao qual está conectado. Esses sistemas não fazem o armazenamento 

de energia elétrica, pois toda a energia gerada durante o dia é entregue à 

concessionaria local e, quando chega a noite ou em períodos com nuvens, dela 

é devolvida a energia necessária para alimentar as cargas (ASSUNÇÃO, 

2014).  

Na Europa, USA e Japão os sistemas interligados à rede elétrica são a 

principal forma dos sistemas fotovoltaicos instalados nas residências. Existem 

vários projetos em desenvolvimento, principalmente nos países de primeiro 

mundo. Se pode exaltar pela grande potência instalada a Alemanha, o Japão, 

os USA e a Espanha. Os incentivos financeiros oferecidos pelo governo destes 

países tornam viáveis a construção integrada de sistemas fotovoltaicos nos 
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chamados telhados solares, produzindo soluções arquitetônicas de grande 

nível estético e viáveis economicamente. Além disso, existem grandes centrais 

geradoras com potências instaladas de vários MWp. A maior parte dos 

módulos fotovoltaicos fabricados no mundo se destina para este tipo de 

aplicação (CORTEZ, 2013). 

Este tipo de sistema é composto pelo conjunto de módulos fotovoltaicos, 

que geram a energia, pelos inversores que realizam a conversão da corrente 

para a conexão com a rede elétrica, além dos componentes elétricos, como as 

caixas de junção, dispositivos de proteção e medidor de energia produzido 

(RUTHER, 2004). 

A radiação, originada pela energia solar incide sobre os módulos 

fotovoltaicos, e se inicia o efeito fotovoltaico e assim a geração de energia, em 

consequência a tensão produzida em concorrente contínua, irá para o inversor 

que será convertida em alternada e será enviada para o circuito da residência e 

ou a rede elétrica (CAMARGO, 2017). 

 

2.5 Análise da Utilização e Implementação da Energia Solar 

 

De acordo com o Atlas de Energia Solar do Brasil, mais de 3.000 horas 

de sol brilham todos os anos, no país, sendo assim é possível se ter uma 

incidência de radiação solar de até 6300 W/m² todos os dias, o que demonstra 

grande viabilidade da energia solar no Brasil, dessa forma é fundamental 

conhecer as vantagens e desvantagens de uma fonte de energia que se 

demonstra promissora (ANEEL, 2008). 

A energia solar é mais barata que o normal, pois se verificado as últimas 

publicações da ANEEL (Agência Nacional de Eletricidade) é possível analisar 

que o órgão aumentou a taxa extra para 50% e ajustou as bandeiras amarela e 

vermelha. Dessa forma, algumas casas no Brasil já possuem painéis solares e 

esse número tende a aumentar, pois como uma das principais vantagens do 

método é a sua economia (ANEEL, 2019). 
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O desconto nas tarifas de energia elétrica é um dos principais fatores da 

economia desse tipo de sistema. Ao gerar excesso de energia, o sistema 

fornece essa energia à rede e "contribui" para o valor do distribuidor. A 

economia pode chegar a 99%, o que é muito importante para resultar em 

economia da conta de eletricidade (BIGGI, 2013). 

Além de que a energia solar é limpa e renovável. Dadas as 

preocupações com o impacto dessas fontes no clima e no meio ambiente, a 

promoção de energia limpa e renovável tornou-se uma alternativa viável para 

os principais países do mundo. Incluindo o Brasil, onde se valoriza a 

sustentabilidade do planeta. A longo prazo, a fonte do sol desempenha um 

papel importante na construção de métodos de energia mais renováveis e 

desenvolvidos (CÂMARA, 2011). 

A grande vantagem dos painéis solares é que eles geralmente requerem 

manutenção mínima e requerem apenas limpeza anual, tendo em vista a sua 

durabilidade de 20 a 25 anos, torna uma alternativa viável a longo prazo, 

dependendo do caso em questão (CÂMARA, 2011). 

O fator do clima é uma parte importante da produção de energia, e 

muitos pensam que a energia solar capta luz apenas em dias ensolarados, mas 

esse não é o caso. No entanto, em dias nublados e chuvosos são menos 

prováveis que ocorra dias ensolarados, resultando na geração menos efetiva 

de energia. As cidades do sul e sudeste frequentemente enfrentam essa falta 

de mudança climática (PINHO; GALDINO, 2014). 

Uma grande desvantagem da energia solar é que ela, quando 

necessário realizar o seu armazenamento na maioria das vezes torna-se 

inviável que outros tipos de energia, como petróleo, carvão, energia nuclear e 

hidroeletricidade (PINHO; GALDINO, 2014). 

Outra desvantagem é que os módulos fotovoltaicos, possuem produção 

máxima de até 25%, o que representa uma escassez de energia solar, e a 

eficiência das placas fotovoltaicos como conjunto não é tão boa por ocorrerem 

perdas de potência no sistema, o que tende a mudar com o tempo e 

desenvolvimento de novas tecnologias (PINHO; GALDINO, 2014). 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve o objetivo de demonstrar a utilização da 

energia solar como meio de energia renovável e sustentável, através do uso da 

energia solar através do sistema fotovoltaico. A partir do conteúdo elaborado e 

apresentado é possível concluir que a energia solar é uma alternativa 

interessante de geração de energia elétrica tendo em vista a facilidade de uso 

e instalação e as vantagens sustentáveis que o método apresenta pelas placas 

fotovoltaicas. Então como apontado foi realizado a apresentação e 

demonstração das formas e meio de energia sustentável e renovável, onde a 

partir da análise do contexto exposto, conclui-se que os recursos naturais 

utilizados para fonte energética já não mais suficiente pois são esgotáveis e 

trazem drásticos impactos ao meio ambiente, dessa forma como solução 

apenas as energias renováveis podem auxiliar nesse processo, onde a partir 

das características de cada local é possível implantar e aplicar o método mais 

viável, como demonstrado na pesquisa que o Brasil possui como principal 

método o uso de hidrelétricas que consegue fazer uso de um recurso existente 

no país e pode gerar energia de forma limpa. Por fim, foi apresentado o método 

de geração de energia solar através do uso das placas fotovoltaicas, com base 

no exposto é possível concluir que a energia solar no Brasil vem se expandindo 

cada vez mais, devido às condições de radiação solar disponível no país, foi 

possível contextualizar todo o método utilizado desde a escolha dos 

equipamentos, módulos fotovoltaicos, tipo de sistema solar, legislação utilizada 

e a apresentação da eficiência energética desse fonte de energia limpa, sendo 

assim é possível expandir mais a sua qualificação e apresentar as vantagens 

no seu uso. 
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