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RESUMO 
 
 
 

Essa revisão bibliográfica tem por base apresentar o contexto da energia solar 
fotovoltaica como fonte de sustentabilidade. A matriz elétrica brasileira é composta em 
sua maior parte por hidrelétricas, e resultante disto percebe-se um elevado nível de 
degradação ambiental. Observa-se a necessidade de desenvolver novas tecnologias 
de energias renováveis, dentre essas apresenta-se a energia solar fotovoltaica uma 
fonte proveniente do sol, sem causar impactos ambientais, além de exercer papel 
complementar em outras fontes de geração elétrica utilizadas no Brasil. Esta revisão 
de literatura teve por objetivo compreender o sistema de geração de energia 
fotovoltaica bem como os benefícios que pode oferecer ao sistema elétrico. As 
pesquisas revisadas demonstraram que a energia fotovoltaica, apesar de já ser 
considerado uma das formas de obter energia utilizada em uma pequena escala, ainda 
não atende a perspectiva quando em maior proporção. É possível compreender 
dificuldades em relação a implantação dos sistemas fotovoltaicos, devido as suas 
diversas tecnologias, características e formas de aplicações.  As bases das pesquisas 
se deram em revisões de literatura em livros, sites e artigos que contribuíram para que 
outras adaptações em relação ao tema proposto que se desenvolvam. Logo, pode se 
concluir que é fundamental o desenvolvimento de tecnologias fotovoltaicas, para 
serem utilizadas como fonte de sustentabilidade energética.  
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ABSTRACT 
 
 
 

This bibliographic review is based on presenting the context of photovoltaic solar 
energy as a source of sustainability. The Brazilian electrical matrix is mostly composed 
of hydroelectric dams, resulting in a high level of environmental degradation. It is 
observed the need to develop new technologies of renewable energies, among these 
solar photovoltaic energy is presented as a source from the sun, without causing 
environmental impacts, besides playing a complementary role in other sources of 
electric generation used in Brazil. This literature review aimed to understand the 
photovoltaic power generation system as well as the benefits it can offer to the 
electrical system. The revised research has shown that photovoltaic energy, although 
already considered one of the ways to obtain energy used on a small scale, still does 
not meet the perspective when in greater proportion. It is possible to understand 
difficulties in relation to the implantation of the photovoltaic systems, due to their 
diverse technologies, characteristics and forms of applications. The bases of the 
researches have been in reviews of literature in books, websites and articles that 
contributed to other adaptations in relation to the proposed theme that develop. 
Therefore, it can be concluded that the development of photovoltaic technologies is 
fundamental to be used as a source of energy sustainability. 
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1    INTRODUÇÃO  

 

 O crescimento da população de forma acelerada tem gerado uma preocupação 

sociogovernamental em relação ao uso das fontes de energia que estão sendo cada 

vez mais expandidas nos territórios. O aumento significativo da extração das matérias 

primas e a busca por uma diversificação cada vez mais competitiva dos meios de 

fornecimento das matrizes elétrica tem impulsionado um crescimento das industrias. 

 Embora apresentem valores significantes para as diferentes classes sociais as 

placas fotovoltaicas estão sendo uma alternativa de migrar os raios solares e ainda 

amenizar os impactos. As maiores dificuldades em relação a implantação se dá no 

custo e no planejamento. Esse fator, pode ser considerado importante em virtude da 

localização geográfica da maior parte do território brasileiro. 

A principal relevância desse tema se deu em compreender que os sistemas 

fotovoltaicos podem apresentar características de diversas formas de aplicações. 

Apesar de já ser considerado uma das formas de obter energia utilizada em uma 

escala ainda pequena, é possível compreender que as maiores dificuldades em 

relação a implantação se dá em no custo e no planejamento.  

A fim de se obter a resposta, essa revisão terá por base o seguinte problema 

de pesquisa: Quais os benefícios da energia solar fotovoltaica em relação ao seu custo 

para implantação nas residências e segmentos industriais? 

 O objetivo geral se dá em compreender o sistema de geração de energia 

fotovoltaica bem como os benefícios que pode oferecer ao sistema elétrico. Os 

específicos visam descrever energia fotovoltaica como uma opção sustentável, relatar 

as etapas de obtenção da energia fotovoltaica e compreender os impactos causados 

no meio socioambiental. 

 O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi uma Revisão de Literatura, no 

qual foi realizada uma consulta a livros, dissertações e por artigos científicos 

selecionados através de busca nos seguintes base de dados ” ANEEL “sistemas 

Fotovoltaicos” e “Mapa geográfico brasileiro”, etc. O período dos artigos pesquisados 

foram os trabalhos publicados nos últimos 12 anos. Palavras como sistema 

fotovoltaico, iluminação e impactos tiveram importância nas referências que partiram 

no tema proposto. 
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2    A ENERGIA FOTOVOLTAÍCA COMO INOVAÇÃO SUSTENTAVEL 

 

O uso de instrumentos e máquinas como fontes renovadoras de energias 

renováveis cresce a cada ano no país. Todas as sociedades contemporâneas, 

inclusive aquelas que ainda não apresentam um desenvolvimento em grande escala 

buscam fontes de energias para que seus custos econômicos sejam menores. Sabe 

se que a demanda por energias e combustíveis cresce de forma acelerada, e que os 

padrões de exploração desses recursos se relacionam a diversas questões 

ambientais (ARAÚJO, 2012). 

Mediante a essas novas tendências energéticas Araújo (2012) ainda coloca que 

é possível apresentar duas formas de aproveitamento de energia solar que são 

usadas como alternativas como se observa na Figura 1, sendo a primeira a energia 

térmica, conhecida por utilizar espelhos que concentram a irradiação diretamente em 

um foco, aqui se localiza um receptor por onde um fluido composto por alguns 

elementos expande as placas gerando a energia. A outra forma de se utilizar energia 

solar sendo considerada uma das mais consolidadas é a tecnologia fotovoltaica. Neste 

caso, a obtenção de energia elétrica acontece através da absorção da luz solar por 

material semicondutor, fenômeno conhecido como efeito fotovoltaico. 

 

Figura 1: Energia térmica x Energia fotovoltaica 

 

Fonte: Araújo (2012). 
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 Já de acordo com Benedito (2009) para que estas fontes de energias sejam 

associadas, é preciso entender critérios como as alterações climáticas, queimas de 

materiais fósseis, emissão de poluentes como metano e outros gases que 

comprometem a estrutura da camada de ozônio além do desmatamento. Além disso, 

a expansão dos desertos decorre da exploração vegetal para atender à demanda de 

combustíveis. Os impactos ambientais da navegação e a destruição da biologia 

marinha estão relacionados em grande parte aos resíduos energéticos. 

Embora o potencial da energia advinda do Sol seja muito elevado, Castro 

(2013, P.23) ainda cita que ‘’ apenas parte de um minuto seja suficiente para atender 

a toda demanda mundial de eletricidade’’. A energia solar fotovoltaica pode ser 

utilizada praticamente em todos os lugares, por outro lado, a quantidade de radiação 

depende do clima e, em especial, da latitude. As células fotovoltaicas, responsáveis 

pela geração da energia fotovoltaica, em sua grande parte, são compostas de silício. 

Assim as condições de orientação para um sistema fotovoltaico são conseguidas se 

a radiação incidente sobre os módulos solares for continuamente vertical, com isso é 

possível amenizar os impactos e ainda produzir com sustentabilidade. 

Segundo Ghisi (2013) o termo sustentabilidade ganha projeção num cenário 

global onde a sustentabilidade entre as nações governantes optem por recursos 

renováveis na produção de energia, além disso, fatores como baixo custo e 

amenização dos impactos que causam ao meio ambiente também são questionados. 

É baseado nesse cenário de tendências que favoreçam a preservação dos recursos 

necessários para produção de fontes geradoras de energia que modelos de 

biocombustíveis ou métodos que gerem energia considerada limpa estão sendo 

aplicados a fim de amenizar os danos causados ao meio socioambiental. 

Buscando entender o como a energia renovável pode ser útil nos processos de 

controle de impactos que Fernandes (2014, p.9) também menciona que ‘’ ao falar do 

termo energia renovável primeiramente é preciso entender a movimentação do sol’’, 

uma vez que segundo ele é considerado a principal fonte de energia do planeta. De 

tal modo, sabe-se que a terra recebe sua energia solar em forma de raios de luz e 

calor, estes, são suficientes para suprir em milhares de vezes as necessidades de 

iluminação de todo o planeta. Assim, é possível entender que apenas uma parcela 

dessa energia é aproveitada. 

Segundo Ruther (2009) menciona que a energia renovável tem a origem 

através de um processo conhecido como fotossíntese, e que pode ser obtida quando 
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os fótons de luz emitidos pela radiação solar incidem sobre o plano de uma célula de 

material semicondutor com dopagem específica (Célula fotovoltaica), convertendo a 

energia do fóton em eletricidade. Este fenômeno é chamado de efeito fotovoltaico ou 

efeito fotoelétrico. 

A energia do sol pode ser utilizada diretamente para produzir eletricidade pelo 

efeito fotovoltaico, que consiste na conversão direta da luz solar em energia elétrica. 

O efeito fotovoltaico e o funcionamento das células e dos painéis solares fotovoltaicos 

serão explicados adiante. A energia do sol pode ser utilizada diretamente para 

produzir eletricidade pelo efeito fotovoltaico, que consiste na conversão direta da luz 

solar em energia elétrica. O efeito fotovoltaico e o funcionamento das células e dos 

painéis solares fotovoltaicos serão explicados adiante (RUTHER, 2009). 

A radiação que vem do sol se constitui de diferentes comprimentos de ondas e 

ainda se classifica quanto ao seu cumprimento. Quanto maior esse comprimento 

maior é a sua capacidade de radiação. Na terra a capacidade de interceptar a radiação 

solar equivale a aproximadamente 146 milhões de km de distância e recebe ainda 2 

bilhões da radiação emitida pelo sol, o que com isso se entende que é o equivalente 

a 35.000 vezes da energia usada em todo planeta. Mediante a isso pode se observar 

na Figura 2 que existem alguns princípios que apresentam de forma mais clara a 

velocidade da luz (FIGUEIREDO, 2014). 

 

Figura 2: Espectro de radiação eletromagnética 

 

Fonte: Figueiredo (2014) 

 

De acordo com o Araújo (2018) indiferente da forma de funcionamento dos 

painéis solares térmicos que são utilizados para realizar aquecimento ou produzirem 
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eletricidade a partir do sol, os modelos fotovoltaicos possuem a capacidade de captar 

diretamente a luz provinda do sol e já produzir correntes elétricas. Essa corrente 

produzida é coletada e ainda processada por dispositivos que a controlam e 

convertem efetuando seu armazenamento em baterias ou diretamente nos sistemas 

conectados à rede elétrica.  

Figueiredo (2014 p. 27-28) ainda coloca que ‘’para a produção dessas células 

fotovoltaicas existem 3 tipos de tecnologias que podem ser aplicadas, sendo a 

composta pelo silício cristalino a segunda geração, também chamada de filmes finos 

e a terceira geração, é definida como células que permitem uma utilização mais 

eficiente da luz solar que as células baseadas em um único band-gap eletrônico. Os 

sistemas fotovoltaicos podem apresentar características de diversas formas de 

aplicações.  

De acordo com Araújo (2018) o efeito fotovoltaico irá acontecer quando a luz 

solar se encontrar com uma célula fotovoltaica. A luz solar contém fótons, estes fótons 

contêm quantidades de energia correspondente os diferentes comprimentos de onda 

do espectro solar. Quando os fótons atingem uma célula fotovoltaico, podem se refletir 

ou serem absorvidas. Apenas os fótons absorvidos geram eletricidade, quando isso 

acontecer a energia do fóton é transferida para um elétron que converte luz solar em 

eletricidade. A eletricidade também e composta por átomos que é na verdade um 

semicondutor. 

A partir dessa ideia, Sales (2010) ainda afirma que com sua energia recém-

descoberta, o elétron é capaz de escapar de sua posição normal associada a esse 

átomo se tornar parte da corrente em um circuito elétrico. Quando os fótons recebem 

luz visível, os elétrons são energizados, mas ainda não conseguem mudar da camada 

N para a camada P. Se realizar uma ligação das duas externamente, 

consequentemente pode-se aproveitar a corrente elétrica que se forma na passagem 

dos elétrons de uma camada para outra. 

Apesar de já ser considerado uma das formas de obter energia utilizadas em 

uma escala ainda pequena, é possível compreender que as maiores dificuldades em 

relação a implantação se dá em no custo e no planejamento. Esse fator, pode ser 

considerado importante em virtude da localização geográfica da maior parte do 

território brasileiro se dá em áreas tropicais com grandes incidências de raios durante 

todo o ano (MACEDO, 2014). 
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De acordo com Tavares (2013) a maioria dos equipamentos que são utilizados 

para obtenção dessa energia são obtidos através do processo de importação, o que 

com isso faz com que os preços aumentem ainda mais, e por consequência impede a 

disseminação da energia em maior escala.  Outro fator que contribui para que esse 

sistema ainda seja pouco utilizado é que em épocas específicas do ano, há pouca 

incidência do sol, ou seja ele está disponível apenas em certas horas do dia com uma 

elevação maior da sua temperatura. 

Porém Benedito (2009) ainda acrescenta que nesse âmbito apenas a energia 

que seja produzida através dos sistemas fotovoltaicos não é necessária para que 

consiga diminuir os impactos causados por outras fontes geradoras. Outro ponto em 

relação a desvantagem é que devido a necessidade de implantação das placas é 

possível que alterações na fachada da residência ou edifício sofram alterações. 

Assim, é preciso profissionais que façam esse gerenciamento no momento da 

instalação para que os resultados esperados sejam alcançados. 

Já em relação as vantagens autor ano coloca que uma das principais em 

relação a esse sistema é que ele não emite ruído nem nenhum tipo de poluição, ou 

seja, sua geração se dá de forma totalmente silenciosa. Esse silencia é devido a 

utilização de um processo fotoquímico que ocorre dentro de uma das células que 

constitui o sistema. Outra vantagem, é que a instalação é rápida e de descomplicada, 

pois na maioria dos casos as placas e os inversos são fixadas em estruturas já prontas 

no local da instalação, e quando se fazer necessário pode ser feita pequenos ajustes 

e adaptações sem ter que reorganizar todas as placas (RUTHER, 2009). 
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3    OBTENÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAÍCA 

 

Em apenas um segundo, o sol produz mais energia (internamente) que toda 

energia usada pela humanidade, desde o começo dos tempos. A energia pode ser 

aproveitada em várias atividades e diversas maneiras. Além das formas mais simples 

como secagem de produtos e aquecimento de água. A conversão de energia solar em 

eletricidade pode ser obtida por meio do chamado sistema fotovoltaico. Esse sistema 

é composto por um conjunto de painéis (ou módulos) fotovoltaicos, por um regulador 

de tensão (carga), um sistema de armazenamento (baterias ou acumuladores) e por 

um inversor que converte corrente continua em alternada, conforme pode ser 

observado na Figura 3 – Composição do sistema fotovoltaico (ROSA, 2009).  

 

Figura 3: Composição do sistema fotovoltaico 

 

Fonte: Rosa (2009) 

 

No efeito fotovoltaico, a radiação solar incide sobre materiais semicondutores 

e é transformada diretamente em corrente contínua, para transformar a corrente 
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contínua em corrente alternada são utilizados aparelhos chamados inversores.  Araújo 

(2018) descreve que o efeito fotovoltaico irá acontecer quando a luz solar se encontrar 

com uma célula fotovoltaica. É um processo físico básico, a luz solar contém fótons, 

estes fótons contêm quantidades de energia correspondente os diferentes 

comprimentos de onda do espectro solar. Quando os fótons atingem uma célula 

fotovoltaico, podem se refletir ou serem absorvidas, como também pode acontecer 

deles passarem e não acontecer nada. Apenas os fótons absorvidos geram 

eletricidade. Quando isso acontecer, a energia do fóton é transferida para um elétron 

que converte luz solar em eletricidade. A eletricidade também e composta por átomos 

que é na verdade um semicondutor. 

Sales (2010) ainda afirma que com sua energia recém-descoberta, o elétron é 

capaz de escapar de sua posição normal associada a esse átomo, se tornar parte da 

corrente em um circuito elétrico. Quando os fótons recebem luz visível, os elétrons 

são energizados, mas ainda não conseguem mudar da camada N para a camada P. 

Se realizar uma ligação das duas externamente, consequentemente pode-se 

aproveitar a corrente elétrica que se forma na passagem dos elétrons de uma camada 

para outra. 

Uma célula fotovoltaica se constitui pela junção de um semicondutor tipo P e 

outro do tipo N. Os semicondutores do tipo P, são obtidos através da dopagem de um 

material semicondutor intrínseco, com materiais com características receptoras de 

elétrons, os semicondutores do tipo N, são obtidos a partir da dopagem com materiais 

com características doadoras de elétrons, a junção desses dois elementos formam os 

dispositivos semicondutores que possuem características elétricas distintas e são 

amplamente utilizadas na eletrônica (CUNHA, 2009). 

De acordo com Cunha (2009), entre as junções P e N de uma célula fotovoltaica 

forma-se um campo elétrico devido aos elétrons livres do semicondutor tipo N ocupar 

os vazios da estrutura do semicondutor tipo P. Ao incidir luz, os fótons chocam-se a 

outros elétrons da estrutura do semicondutor fornecendo-lhes energia. Devido a 

orientação do campo elétrico entre as junções P e N, os elétrons fluem de acordo com 

a direção deste campo e o aumento da corrente gerada a irradiação de luz incidida 

sobre o painel fotovoltaico.  

Ruther (2009) esclarece que em qualquer instalação solar fotovoltaica o módulo 

solar fotovoltaico, é o elemento básico do sistema gerador. A quantidade de módulos 

conectados em série irá determinar a tensão de operação do sistema em corrente 
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contínua (CC). Ao conectar as células em paralelo, soma-se as correntes de cada 

módulo e a tensão do módulo é exatamente a tensão da célula. Pelas características 

típicas da célula, corrente máxima em 3A e tensão mínima em torno de 0,7V, esse 

arranjo não é muito utilizado, salvo em situações especiais. A conexão mais comum 

de células fotovoltaicas em módulo é o arranjo em série, este agrupa o maior número 

de células em série onde soma-se a tensão, o que possibilita a carga de 

acumuladores.  

Esses módulos dividem-se basicamente na família do silício cristalino e dos 

filmes finos. A família do silício cristalino (c-Si), se subdivide em monocristalino e 

policristalino. As células de silício monocristalino são feitas a partir de um único cristal 

de silício, mergulhado em silício fundido, conforme pode ser observado na figura 4, o 

processo de Czochralski. Durante o crescimento, o cristal recebe pequenas 

quantidades de boro formando um semicondutor. O cristal semente é puxado pela 

haste, levando à formação de um lingote que é cortado em finas fatias e levado para 

forno de difusão, onde recebe a altas temperaturas, a dosagem com fósforo formando 

assim a junção p-n (CUNHA, 2009). 

 

Figura 4: Processo de Czochralski 

 

Fonte: Cunha (2009) 

  

As células de silício policristalino, apesar de também serem feitas de silício 

purificado, apresentam um processo de fundição diferente. Nas Policristalina, os 

cristais de silício são fundidos em um bloco, estes blocos são serrados em formato 

quadrado, e em seguida fatiados (wafers), neste ponto pode-se observar a formação 

de múltiplos cristais. Esse processo pode ser observado na Figura 5. Este tipo de 
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célula tem eficiência de 14 a 20%, apresenta menor custo de produção quando, 

comparado com o monocristalino e a mesma vida útil (mínima de 30 anos) (CUNHA, 

2009).  

  

Figura 5: Processo de fabricação da célula Policristalina 

 Fonte: Cunha (2009) 

 

 Sales (2010), descreve a família dos filmes finos como módulos fotovoltaicos 

que utilizam uma pequena quantidade de material semicondutor depositado em 

substrato, podendo ser rígido ou flexível. São denominados conforme o tipo de 

material utilizado, sendo eles:  

a. Silício amorfo hidrogenado (a-Si), células com camadas extremamente finas de 

silício, a fabricação deste módulo dar-se pelo depósito do semicondutor sobre um 

substrato, em processo de plasma. Seguido da adição de camadas condutoras 

transparentes e da divisão por meio de laser, da superfície em diversas células. 

Módulo de filmes finos de a-Si, este apresenta superfícies curvas, tornando 

possível o método de instalação integrada a construção; 

b.  Silício microamorfo (aa-Si), também conhecido como microcistalino, são capazes 

de captar e absorver não só a radiação solar direta, mas também a difusa, consiste 

na mesma metodologia de fabricação do silício amorfo hidrogenado, diferindo na 

tecnologia e eficiência. O silício microcristalino, permite mudar a coloração dos 

painéis, obtendo de uma cor intensa vermelha escura, para um tom acinzentado; 

c. Telureto de Cadmo (Cd Te), essa tecnologia apresenta as mesmas características 

dos módulos a-Si, utilizando elevado grau de automação dos processos de 

produção, e baixo custo de capital. Porém um fator determinante da baixa 
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produtividade desta tecnologia é a toxidade do cádmio que, como o mercúrio, 

pode se acumular na cadeia de alimentos; 

d.  Disseleneto de Cobre, Gálio e Índio (Cu (InGa)Se2 ou CIGS), apresenta uma 

variação na sua tecnologia, podendo ser tanto rígida quanto flexível. Sendo assim, 

desenvolveu-se células solares de CIGS crescidas em polímeros flexíveis, esta 

apresenta boa adaptação a superfícies irregulares e/ou estruturas curvas, redução 

no fator peso dos módulos, tornando assim aplicável em diversas situações, 

eficiências relativamente elevadas sua eficiência chega a 20,4% (SALES,2010). 

 

Conforme dados da Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (2010), 

entre os vários processos de aproveitamento da energia solar, os mais usados são o 

aquecimento de água e a geração fotovoltaica de energia elétrica. No Brasil, o primeiro 

é mais encontrado nas regiões Sul e Sudeste, devido as características climáticas, e 

o segundo, nas regiões Norte e Nordeste, em comunidades isoladas da rede de 

energia elétrica. 

Sales (2010) afirma que o fóton é capaz de sair da sua posição normal e se 

associar a outro elemento existente no painel, se tornando parte da corrente que está 

sendo captada. Quando os fótons recebem luz visível, os elétrons são energizados, 

mas ainda não conseguem mudar da camada N para a camada P. Se realizar uma 

ligação das duas externamente, consequentemente pode-se aproveitar a corrente 

elétrica que se forma na passagem dos elétrons de uma camada para outra. 
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4    IMPACTOS CAUSADOS AO MEIO SOCIOAMBIENTAL 

 

Segundo Oliveira (2012), entende-se impacto ambiental como a mudança em 

parâmetro ambiental de um determinado período e numa determinada área, que 

resulta de uma dada atividade, comparada com a situação em ocorreria se essa 

atividade não tivesse sido iniciada.  Sabendo que o setor energético é responsável por 

68% das emissões globais de gases do efeito estufa de acordo com informações 

descrita pela Agencia Internacional de energia (2017), e a matriz energética brasileira, 

tem predominância das usinas hidrelétricas como fonte de geração de energia elétrica, 

e apresenta as hidrelétricas como fontes de impacto ambiental, uma vez que sua fase 

de construção resulta em diversos danos ao ambiente.  

Segundo Barbosa (2015, p. 16) “ é difícil estimar o tamanho do impacto causado 

ao meio ambiente, diante da necessidade de inundar um vasto espaço territorial, para 

construção de reservatórios, causando perda de vegetação e espécies de animais ”. 

Ainda de acordo o autor, os impactos regularmente relacionados às usinas 

hidrelétricas são em relação a fauna e a flora. A estocagem de agua para geração de 

energia elétrica, resultam em inundações de grande proporção, em áreas florestais. 

Esse processo de inundação, gera lagos artificiais que interferem no fluxo de rios, 

levam a destruição de matas e perda de hábitat tanto dos animais quanto das 

comunidades residentes. 

Mas o maior impacto ambiental causado pela usina, está relacionado a emissão 

de gases do efeito estufa, como o gás carbônico (CO2) e o metano (CH4). Este fato 

ocorre porque as atividades biológicas concentradas no reservatório da usina, 

consomem oxigênio, e não realizam a reposição deste. O pesquisador ressalta o fato 

do aquecimento global, uma vez que esse acontece pela emissão excessiva de gases 

de efeito estufa, causando danos na atmosfera e consequentemente o aquecimento 

global (BARBOSA, 2015). 

Outra causa que contribui ainda de acordo com Barbosa (2015) é a presença 

de matéria orgânica permanecente da vegetação durante a construção dos 

reservatórios. Tais fatores proporcionam a ação de bactérias anaeróbicas, que 

produzem grande quantidade de gás carbono e metano. Contudo, os gases de efeito 

estufa, acabam chegando à atmosfera pelo lago ou pela turbina da barragem. Ainda 

de acordo como autor, os impactos não estão relacionados somente a fauna e a flora, 
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mas também na água devido ao aumento de nutrientes que causam maior proliferação 

de microrganismos, que consequentemente podem ser danosos a saúde humana. 

Já de acordo com Mattos (2016) o fator tempo, uma vez que uma usina 

hidrelétrica leva em média 10 anos para ser construída e tem vida útil em média de 

50 anos. Esse ponto torna elevada uma perspectiva e destaca a complexidade das 

questões socioambientais relacionadas à construção, uma vez que a vida útil é 

pequena e torna o impacto socioambiental cíclico. Outro ponto observado pelo autor, 

está na localização de áreas a serrem utilizadas, uma vez que a maior parte do 

potencial hidrelétrico inventariado a ser explorado localiza-se na Amazônia, que por 

sua vez possui inúmeras áreas de proteção ambiental e terras indígenas. 

 A energia solar fotovoltaica tem inúmeras vantagens, se trata de uma fonte 

proveniente do sol, sem causar impactos ambientais, além de exercer papel 

complementar em outras fontes de geração elétrica utilizadas no Brasil. De acordo 

com Camargo (2015), a geração pode ser feita localmente, promovendo alívio no pico 

da demanda de energia durante o dia, o que reduz o custo de geração, além de 

contribuir para a redução da necessidade de novas linhas de transmissão e 

aumentando a segurança energética. 

Pode-se dizer que a existência de um mercado competitivo, estimulará a queda 

nos preços dos sistemas de produção de energia solar, de modo que se busque criar 

novas tecnologias, sob o viés econômico e ambiental tornando a produção energética 

mais eficiente, minimizando a poluição e os impactos ambientais (CAMARGO, 2015).  

Segundo Oliveira (2012) a sociedade demanda cada vez mais por energia 

limpa, e é relevante criar alternativas que amenizem os impactos ao meio ambiente e 

que ao mesmo tempo promovam o bem-estar da sociedade. A energia fotovoltaica é 

uma alternativa energética sustentável e promissora, e o Brasil possui características 

climáticas favoráveis para exploração dessa matriz, conforme pode ser observado na 

Figura 6 -  Mapa de irradiação solar, onde observa-se a menor irradiação do país é 

verificada na região do litoral norte do estado de Santa Catarina, sendo da ordem de 

aproximadamente, 1200kWh/m2 de irradiação global anual na superfície horizontal. A 

maior irradiação é verificada no norte do estado da Bahia, sendo da ordem de 

aproximadamente, 2200kWh/m2 de irradiação global horizontal anual.  
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Figura 6: Mapa de irradiação solar brasileiro 

 

 Fonte: Oliveira (2012). 

 

 Conforme Araújo (2012) os impactos ambientais gerados em empreendimentos 

de aproveitamento solar estão estreitamente relacionados à sua localização, às 

características físico-climáticas do local de implantação e às características dos 

ecossistemas locais. Contudo, sob uma análise generalizada, os impactos negativos 

apresentados por sistemas fotovoltaicos são bastante reduzidos quando comparados 

com impactos positivos e as vantagens de sua aplicação.  

 Ainda de acordo com Araújo (2012) esses impactos em três agrupamentos 

específicos de fatores ambientais, sendo eles o meio físico, impacto ocorrente devido 

a modificações paisagísticas e alta movimentação de recursos humanos, maquinário 

equipamentos e matérias que não compõem o meio onde a usina fotovoltaica será 

alocada, meio biótico, impacto ocorrido devido a alteração da dinâmica do 

ecossistema local, por meio de construção de vias de acesso à usina, meio 

socioeconômico, impacto causado por meio de geração de emprego e renda no 

processo construtivo da usina, crescimento da economia local e aumento  da 
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arrecadação tributária, desenvolvimento e inovação por meio de investimentos em 

novas tecnologias. 

 Maskishi (2016) ressalta que esses impactos são relacionados a construção de 

usinas fotovoltaicas, porém esse tipo de energia pode ser aplicado em escala menor, 

tornando-se mais viável ambientalmente. O autor faz um breve comparativo entre os 

impactos da energia fotovoltaica e as hidrelétricas, ressaltando que a energia solar 

não proporciona impacto ambiental e as condições climáticas tanto do município, da 

região e de grande parte do Brasil, são extremamente favoráveis para aumentar sua 

representatividade na matriz energética.  

 Já as hidrelétricas possuem uma representatividade muito grande dentre as 

energias renováveis, porém se trata de energia que causam impacto social, ambiental 

e cultural. Desde a sua construção, até a sua geração de energia. E outro fator 

interessante é o desconhecimento que a população possui acerca desse tipo de 

energia, pois muito se fala a respeito dos impactos, que a construção da barragem de 

uma usina pode afetar ao meio ambiente, porém mesmo assim, há pouco 

conhecimento relacionado ao que eles podem proporcionar (MASKISHI 2016). 

 No que tange a evolução tecnológica, com intuito da redução dos impactos 

ambientais, a energia solar fotovoltaica apresenta-se de forma mais expressiva que a 

energia de hidrelétricas. Massa (2014, p. 21) discorre a cerca dessas inovações, 

segundo ele “os painéis solares, apresentam-se mais eficientes, baratos e 

sustentáveis’’. A aplicabilidade da tecnologia e eficácia das células fotovoltaicas, 

tornam possível utilizar as células como vidros, paredes, telhados e fachadas.   

As células fotovoltaicas, utilizadas em janelas, são compostas de filamentos 

fotovoltaicos que captam ondas invisíveis presentes na luz, transformando-as em 

eletricidade. Sua aparência é similar à um vidro, a estrutura da célula permanece 

transparente e com visão límpida, tendo eficiência de 30% em relação aos painéis 

fotovoltaicos. Já as “paredes” fotovoltaicas, são compostas de blocos de vidro modular 

(Solar Squared), integrado com células fotovoltaicas capazes de gerar energia 

individualmente. Sua aplicação possibilita a interligação gerando uma rede de 

captação. Os blocos, formam paredes que se integram a arquitetura conservando o 

designe, atuando como isolante térmico, conservando a iluminação natural do 

ambiente, porém seu custo é elevado. O modelo de bloco solar pode ser observado 

na Figura 8 (MASSA, 2014). 
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Figura 8: Bloco de vidro modular – Solar Squared 

 

Fonte: Massa (2014) 

 

 Segundo Massa (2014), ainda ressalta sobre as células fotovoltaicas de filmes 

finos, estas podem ser facilmente aplicadas em fachadas de edifícios e telhados. A 

aplicabilidade e adaptação à arquitetura, excelente eficiência (chegando até a 30%) e 

custo relativamente baixo quando comparado com outras tecnologias, são fatores que 

contribuem para o crescimento da energia fotovoltaica em residências e edifícios 

sustentáveis. 

 A busca por novas tecnologias, cada vez menos agressivas ao meio ambiente 

continua sendo o objetivo, quando se fala em energia fotovoltaica. Segundo Araújo 

(2018), o investimento em desenvolvimento tecnológico é a fonte da criação de células 

Fotovoltaica orgânica, filmes feitos a partir de matéria orgânica, confeccionados pelo 

processo de impressão em polímeros orgânicos condutores, que demanda baixo 

custo, baixo consumo energético, não tóxico, orgânico e reciclável (MASSA, 2014). 
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5    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui se que esta revisão de Literatura alcança seus objetivos propostos, 

uma vez que foi perceptível no decorrer do desenvolvimento compreender o sistema 

de geração de energia fotovoltaica, como sendo fontes de energias renováveis, 

viáveis economicamente e com elevada conservação ambiental.  Desde a descoberta 

da possibilidade de geração de energia elétrica através da energia solar muita 

tecnologia sobre o tema desenvolveu. 

 Foi possível entender tomando por base o capítulo 2, a energia do sol pode ser 

utilizada diretamente para produzir eletricidade pelo efeito fotovoltaico, que consiste 

na conversão direta da luz solar em energia elétrica. O efeito fotovoltaico e o 

funcionamento das células e dos painéis solares fotovoltaicos serão explicados 

adiante. A energia do sol pode ser utilizada diretamente para produzir eletricidade pelo 

efeito fotovoltaico, que consiste na conversão direta da luz solar em energia elétrica.  

Já no capítulo  

 Já no capítulo 3 a energia pode ser aproveitada em várias atividades e diversas 

maneiras. Além das formas mais simples como secagem de produtos e aquecimento 

de água. A conversão de energia solar em eletricidade pode ser obtida por meio do 

chamado sistema fotovoltaico é um sistema composto por um conjunto de painéis (ou 

módulos) fotovoltaicos, por um regulador de tensão (carga), um sistema de 

armazenamento (baterias ou acumuladores) e por um inversor que converte corrente 

continua em alternada. 

 Durante a realização deste trabalho alguns autores mostraram os impactos 

tanto positivos quanto negativos da utilização dessa energia. A energia fotovoltaica 

apresenta-se como alternativa na redução dos impactos causados pelas hidrelétricas, 

pois é uma fonte renovável, que não causa impacto social, ambiental e cultural. Além 

de não emitir gases responsáveis pelo efeito estufa tal qual as hidrelétricas. Portanto, 

mediante aos itens pesquisados e considerações de diversos autores, entende-se que 

todos os benefícios apresentados na utilização da energia fotovoltaica de forma 

sustentável, tende a progredir desde que ocorra investimentos para desenvolvimento 

tecnológico das metodologias existentes na captação da radiação solar e buscas por 

novas tecnologias. 
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