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RESUMO 

 

O tema do presente estudo é sobre geração de energia por meio da energia solar 
fotovoltaica. O objetivo principal deste estudo foi analisar o sistema solar fotovoltaico 
para o fornecimento da energia limpa e distribuída e, seguindo os objetivos específicos 
propostos, foi possível atingir ao mesmo, pois identificou-se que a utilização do 
sistema solar fotovoltaico fornece energia limpa, inclusive contribuindo de maneira 
significativa para o meio ambiente.  A metodologia se baseou em uma revisão de 
literatura. O sistema solar fotovoltaico é utilizado em circuitos de média e alta tensão, 
no qual é responsável por gerar eletricidade em um processo silencioso, limpo e 
operado no mesmo local de consumo, principalmente em uma época em que os 
principais processos de produção de eletricidade são alvos de críticas pelos grandes 
impactos gerados no meio ambiente. Assim, a produção de eletricidade por meio de 
geradores fotovoltaicos já é, para muitas pessoas uma realidade técnica e econômica 
que se espalha por todo território mundial e que começa a ter força no Brasil. Com 
isso, para esse estudo foram abordados temas importantes visando descrever sobre 
as características técnicas de sistemas e equipamentos no aproveitamento da energia 
solar para gerar eletricidade utilizando a tecnologia fotovoltaica e as principais 
aplicações. Foi descrito ainda sobre os tipos de sistema on Grif e off Grid desta fonte 
de energia, visando maior entendimento sobre o assunto. Foi ainda apresentadas 
sobre as vantagens do uso da energia solar fotovoltaica, bem como as dificuldades e 
desafios da utilização desse sistema. 
 
Palavras-chave: Energia solar fotovoltaica. Geração de eletricidade. Energia limpa. 
Meio ambiente. 
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ABSTRACT 

 
 
The subject of the present study is about the generation of energy through solar 
photovoltaic energy. The main objective of this study was to analyze the photovoltaic 
solar system for the supply of clean and distributed energy and, following the specific 
objectives proposed, it was possible to achieve the same, since it was identified that 
the use of the photovoltaic solar system provides clean energy, including contributing 
in a significant way for the environment. The methodology was based on a literature 
review. The photovoltaic solar system is used in medium and high voltage circuits, in 
which it is responsible for generating electricity in a quiet process, clean and operated 
in the same place of consumption, especially in a time when the main processes of 
electricity production are targets of the great impacts generated in the environment. 
Thus, the production of electricity by means of photovoltaic generators is already, for 
many people, a technical and economic reality that spreads all over the world and is 
beginning to have force in Brazil. Therefore, for this study, important topics were 
approached in order to describe the technical characteristics of systems and 
equipment in the use of solar energy to generate electricity using photovoltaic 
technology and the main applications. It was also described on the types of system on 
Grif and off Grid of this energy source, aiming at a greater understanding on the 
subject. It was also presented on the advantages of using photovoltaic solar energy, 
as well as the difficulties and challenges of using this system. 
 
Keywords: Photovoltaic solar energy. Generation of electricity. Clean energy. 
Environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sol é o responsável pelo fornecimento da quase totalidade da energia 

consumida pela humanidade. O sonho da energia limpa juntamente com o avanço da 

tecnologia vem reservando ao homem uma grata surpresa: a geração de calor e 

eletricidade no próprio ponto de consumo, evitando-se tanto os problemas da geração 

convencional. A captação é realizada utilizando-se tanto os coletores solares para 

geração de calor quanto às células fotovoltaicas que transformam diretamente a 

radiação solar em eletricidade, sem produção de nenhum tipo de resíduo. Sem 

fumaça, sem partes móveis, sem barulho. Coletores solares e painéis com células 

fotovoltaicas, instalados sobre ou integrados ao telhado de uma residência podem 

fornecer todo o calor e toda a energia elétrica que é necessária para a necessidade 

dos moradores. No Brasil, país tropical, essa tecnologia encontra um campo propício, 

muito sol, grandes áreas e muita necessidade de energia, tanto para o sistema elétrico 

integrado quanto para locais isolados e distantes da rede elétrica. 

O sistema solar fotovoltaico é utilizado em circuitos de média e alta tensão, no 

qual é responsável por gerar eletricidade em um processo silencioso, limpo e operado 

no mesmo local de consumo, principalmente em uma época em que os principais 

processos de produção de eletricidade são alvos de críticas pelos grandes impactos 

gerados no meio ambiente. Assim, a produção de eletricidade por meio de geradores 

fotovoltaicos já é, para muitas pessoas uma realidade técnica e econômica que se 

espalha por todo território mundial e que começa a ter força no Brasil. Diante disso, 

este estudo se justifica uma vez que, mesmo com inúmeras cargas sendo 

transportadas nas linhas de transmissões em momento de crise, o sistema elétrico 

interligado de energia pode chegar em um colapso de não suportar a demanda 

necessária para atender toda a população, tendo em vista que as indústrias não estão 

atuando a seu total vapor e que ainda as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

sofrem muito por existir um significativo número de pessoas residindo em locais 

isolados e distante das redes elétricas. 

Diante do exposto, levanta-se a seguinte questão: Como proporcionar 

estabilidade no circuito de média tensão e reduzir a sobrecarga nas redes de 

transmissões ao gerar eletricidade com energia solar fotovoltaica? 
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O objetivo geral foi analisar o sistema solar fotovoltaico para o fornecimento da 

energia limpa e distribuída. Os objetivos específicos foram: identificar características 

técnicas de sistemas e equipamentos no aproveitamento da energia solar para gerar 

eletricidade utilizando a tecnologia fotovoltaica e as principais aplicações; 

compreender os tipos de sistema on Grif e off Grid desta fonte de energia; justificar e 

compreender as grandes vantagens do uso da energia solar fotovoltaica e mostrar 

também as dificuldades e desafios. 

O tipo de metodologia utilizada neste trabalho foi a revisão de literatura, na qual 

foi realizada consulta a monografias, teses, dissertações e artigos científicos 

selecionados através de busca em bases de dados como “Scielo”, Lilacs, Bireme, 

Bibliotecas Digitais, dentre outros e material disponível na internet. O período dos 

artigos pesquisados foram os trabalhos publicados nos últimos 12 anos. As palavras-

chave utilizadas na busca foram: “energia solar”, “tecnologia fotovoltaica”, “Sistema 

on Grif”, “sistema off Grid” e “vantagens da energia solar fotovoltaica”. 



 

 

14 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS NO 

APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR PARA GERAR ELETRICIDADE 

UTILIZANDO A TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA E AS PRINCIPAIS 

APLICAÇÕES 

 

De acordo com Lago e Delabeneta (2018), entre as alternativas de emprego de 

recursos renováveis para a geração de energia elétrica, a energia solar fotovoltaica 

proporciona um elevado potencial no Brasil. Os piores identificadores de irradiação 

solar de determinadas regiões do país, ultrapassa até mesmo, a localidade mais 

ensolarada da Alemanha. 

Conforme Matavelli (2016), a aplicação da energia solar, considerada como 

inesgotável considerando-se a escala de tempo terrestre, decorre desde os primórdios 

da formação da Terra. Dos primeiros microrganismos até mesmo os organismos 

evoluídos, todos precisam da luz solar para sobrevivência e para evoluir. Com a alta 

demanda e gasto de energia pelo ser humano, os combustíveis fósseis viraram a 

fundamental fonte de energia, especialmente o petróleo, o qual tem um elevado 

potencial energético e com a tecnologia, obtém-se a exploração de praticamente todo 

esse potencial.  

Segundo Matavelli (2016), o ponto fundamental em relação ao emprego dos 

combustíveis fósseis se trata do impacto ambiental, uma vez que a queima dos 

mesmos tem originado múltiplos problemas ambientais como, por exemplo, a 

gravidade do efeito estufa, o derretimento das geleiras, a poluição do ar e, 

logicamente, dano à vida dos organismos.  

Com isso, de acordo com Matavelli (2016), a precisão de originar energia com 

o menor de impacto ambiental, com uma metodologia mais sustentável, tornou-se o 

maior desígnio. Uma das opções se trata da geração de energia elétrica decorrente 

da radiação solar, cujo processo é efetivado com o emprego de células fotovoltaicas, 

em que o fundamental elemento é o silício, o qual é abundante no planeta. O problema 

de se usar as células fotovoltaicas é o elevado valor de fabricação, uma vez que o 

processo ainda não é industrializado e a mão de obra artesanal é cara, tornando o 

produto final inviável para a maior parte da sociedade. A Figura 1 apresenta exemplos 

de células fotovoltaicas. 
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Figura 1 – Painéis fotovoltaicos 

 
 Fonte: Matavelli (2016, p. 17). 

 

O Brasil considerando a sua extensão territorial, as características de dispersão 

de sua população e o elevado nível de radiação solar, está seguramente destinado a 

ser um gigante no consumo desta tecnologia solar (PEREIRA, 2008).   

Segundo Pereira (2008), a alternativa fotovoltaica pode se revelar, em muitos 

casos, como uma alternativa factível e de menor custo que a extensão a rede, 

podendo viabilizar, em prazos relativamente curtos em regiões do nordeste brasileiro 

que ainda são muito carentes de energia elétrica. A expectativa é que a tecnologia 

venha ser atrativa pelo fato de ter atribuições em redução de custos com consumo de 

energia e ao mesmo tempo se tornar uma competidora com as outras fontes de 

energia elétrica.  

De acordo com Pereira (2008), as concessionárias juntamente com o governo 

brasileiro estão despertando para as potencialidades dessa tecnologia e possibilitando 

o início de significativos programas de disseminação, tanto em nível de eletrificação 

rural quanto de micro e mini geração distribuída.  

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (2012) em projeto, a mesma 

propôs algumas medidas que foram adotadas pelo programa de P&D Estratégico da 

ANEEL – Chamada 013/2011: 

 Promover a implantação da geração solar fotovoltaica na matriz energética 

brasileira; 

 Viabilizar a produção, instalação e monitoramento da geração solar fotovoltaica 

no intuito de somar como apoio ao sistema de distribuição e/ou transmissão; 

 Incentivar a implantação deste novo sistema no país para toda a cadeia 

produtiva da indústria; 

 Disponibilizar os treinamentos e a capacitação de técnicos tanto em empresas 

e escolas de graduação especializadas; 



 

 

16 

 Mostrar a população a redução de custos e os ganhos na geração solar 

fotovoltaica com no intuito de promover uma competição com as opções de 

fontes de energia atuais. 

 

2.1 MÓDULO FOTOVOLTAICO 

 

Lago e Delabeneta (2018) afirmam que a eletricidade solar acontece por 

sistemas térmicos ou do tipo fotovoltaico, sendo que o primeiro é transformado em 

aquecimento, refrigeração, secagem, usina termoelétrica, e são aplicados em 

secagem de culturas, aquecimento de casas, conservação de alimentos e demais 

funções. A do tipo fotovoltaica é transformada inteiramente em eletricidade e pode ser 

utilizada em baixa e média potência como, por exemplo, em estações de 

comunicação, luzes de rua, bombeamento de água e atividades equiparadas.  

Segundo Lago e Delabeneta (2018), a sociedade solicita cada vez mais energia 

“limpa”, e é ressaltante instituir opções que reduzem os impactos ao meio ambiente e 

que, da mesma forma e concomitantemente gerem o bem-estar da sociedade. A 

energia solar fotovoltaica é uma opção energética sustentável e próspera, e o Brasil 

tem particularidades climáticas adequadas para a exploração desta matriz. 

Segundo Carneiro (2010), o módulo fotovoltaico é a unidade fundamental para 

o sistema de geração de eletricidade. Ele é formado de uma estrutura fixa em um 

formato retângulo, geralmente de alumínio e é combinado com um conjunto de células 

fotovoltaicas com dois modelos de ligação eletricamente entre si em série e paralelo, 

todas as placas devem ser revestidas por um encápsulamento que protege tanto suas 

conexões de eventuais impactos quanto a ação do tempo. 

De acordo com Silva (2010), a energia solar fotovoltaica - FV manifesta-se uma 

fonte propícia, tanto para as áreas longínquas e ainda não eletrificadas, assim como 

para os grandes centros urbanos, em que demandas de ar condicionado aumentam 

as curvas de carga, proporcionando uma excelente sincronicidade com a geração 

solar. Quando localizados de forma estratégica no sistema de distribuição, podem 

colaborar de maneira significativa para a minimização da curva de carga. 

Segundo Silva (2010), o sistema fotovoltaico é definido como um conjunto 

interligado de módulos fotovoltaicos e outros componentes, tencionado para converter 

a energia solar em eletricidade, cujos módulos têm como princípio físico de 
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funcionamento o efeito fotovoltaico (foto= luz; volt= eletricidade), o qual transforma 

fótons, ou seja, energia solar, em um fluxo sistemático de elétrons, conforme 

demonstrado na Figura 2: 

 

Figura 2 – Efeito fotovoltaico em uma célula 

 

      Fonte: Silva (2010, p. 27). 

 

Silva (2010) afirma que os módulos são constituídos por células fotovoltaicas 

unidas em série, de acordo com a Figura 3, e a conversão da radiação solar em 

energia elétrica é adquirida empregando-se material semicondutor como componente 

transformador, denominado como célula solar ou célula fotovoltaica. 

 

A tensão nominal do módulo será igual ao produto do número de células que 
o compõem pela tensão de cada célula (aprox. 0,5 Volt). Geralmente 
produzem-se módulos formados por 30, 32, 33 e 36 células em série, 
conforme a aplicação requerida (SILVA, 2010, p. 27). 

 

Figura 3 – Célula fotovoltaica e módulo fotovoltaico 

 
                    Fonte: Silva (2010, p. 27). 
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Matavelli (2016) afirma que a energia elétrica é adquirida por meio da 

conversão direta da luz e do efeito fotovoltaico, o qual é narrado por Edmond 

Becquerel, no ano de 1839, cuja manifestação de uma diferença de potencial nos 

extremos de uma estrutura de material semicondutor é causada pela absorção da luz. 

O primeiro aparato fotovoltaico foi constituído em 1876 e somente em 1956, começou-

se a produção industrial. A unidade principal do processo de conversão é a célula 

fotovoltaica. 

Conforme Matavelli (2016), o efeito fotovoltaico incide em materiais conhecidos 

como semicondutores, os quais se caracterizam pela apresentação de bandas de 

energia em que elétrons são admitidos, denominadas bandas de valência, e outras 

bandas que são vazias, denominadas como bandas de condução. Essas células 

fotovoltaicas trabalham baseado no fato de que os fótons incidentes, chocando com 

os átomos dos materiais semicondutores, fazem com que os elétrons sejam 

deslocados. Se estes elétrons puderem ser apanhados antes de regressarem a seus 

orbitais atômicos, podem ser utilizados, livres, como corrente elétrica. 

De acordo com Alvarenga (2019), as células são revestidas, do lado exporto ao 

sol, este revestimento tem cor transparente, e o mesmo pode ser encontrado em 

resina de silicone, vidro ou plástico mais um encapsulante EVA. Na parte traseira 

estas peças são revestidas por uma cobertura posterior normalmente Tedlar. Estes 

revestimentos juntamente com o quadro que é feito de alumínio resultam em uma 

estrutura mais rígida e resistente as impéries e manuseios. Todo este cuidado é 

tomado devido a importância de manter as células em grande proteção contra a 

umidade do ar em seu período de uso. Em períodos de manutenções e limpezas 

sempre é necessário ter cuidados especiais par não furar os módulos ou quebrar o 

vidro de proteção.  

 

2.2 SISTEMA FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE / DESAFIOS 

 

Existem muitas vantagens de se usar energia solar para geração de 

eletricidade com conexão direta rede elétrica: geração de eletricidade limpa e 

ecologicamente correta a partir da luz solar, redução na conta de energia da 

concessionária, dispensa baterias para armazenamento de energia gerada, 

durabilidade elevada sem peças móveis, segurança para os técnicos da 
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concessionária da manutenção da rede externa, possibilidade de expansão futura e 

elevada a confiabilidade operacional requerendo pouca manutenção. Além disso, 

pode trazer uma série de vantagens sobre a geração concentrada tradicional, como 

por exemplo, economia dos investimentos em transmissão, redução das perdas nas 

redes e melhorias na qualidade do serviço de energia elétrica (PINHO; GALDINO, 

2014).  

Segundo Silva (2010), o emprego da energia solar FV conectada à rede 

elétrica, de maneira integrante à hidroeletricidade, pode ser analisada como sendo 

uma boa opção para o uso de medidas de gerenciamento pelo lado da demanda 

(GLD), especialmente quando depositadas em alimentadores urbanos que estão 

sobrecarregados. Pequenos geradores solares FV, como geração distribuída, podem 

ser eficazes, seguros e fáceis de implementar. Em determinadas áreas, podem ser 

competitivos com a geração convencional e proporcionar maior credibilidade no 

abastecimento de energia, quando confrontados com os sistemas convencionais de 

geração de energia. Dependendo do caso, pode elevar a capacidade da rede, por 

meio da complementaridade de energia, gerando um maior desempenho e eficácia na 

rede. Com isso, a introdução da energia solar FV na matriz energética nacional, de 

maneira integrante, poderia ocasionar amplos melhoramentos, ao setor energético, e 

ainda aos setores econômicos e sociais do país. 

Conforme Pinho e Galdino (2014), o desafio, é que favorece a viabilidade dos 

sistemas conectados à rede, tanto os de pequeno porte quanto os de grande porte, 

refere-se à compatibilidade entre a curva de proteção de energia elétrica a partir da 

fonte solar e a curva de demanda de energia elétrica no sistema elétrico da 

concessionária regional. Em alguns países, o horário de pico do consumo de energia 

coincide com os momentos de insolação mais intensa. Isso deve, principalmente, aos 

aparelhos de ar-condicionado. Esse fato aumenta o valor da energia gerada pelos 

sistemas fotovoltaicos.  

No caso brasileiro, segundo Pinho e Galdino (2014), isso não é frequente, já 

que os picos do sistema ainda são provocados pela iluminação e pelo chuveiro 

elétrico, ambos utilizados, principalmente, em horário de baixa ou nenhuma insolação. 

Por outro lado, a existência de uma base hidrelétrica predominante favorece o 

armazenamento de energia gerada durante o dia pelos geradores foto voltaico no 

próprio sistema elétrico. 
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3. TIPOS DE SISTEMA ON GRIF E OFF GRID DO SISTEMA FOTOVOLTAICO  

 

Conforme Bortoloto et al (2017), o sistema fotovoltaico se decompõe em duas 

formas de geração e consumo, como o on grid e o off grid. No metodologia on grid, a 

energia originada não consumida incide por um wattímetro bidirecional que dissemina 

o excesso nas linhas de transmissão originando o equivalente a redução na conta de 

energia. No que diz respeito ao método off grid a energia é retida em baterias cc, 

transformada em ac e então consumida. 

Camargo (2017) afirma que os sistemas de geração de energia fotovoltaicos 

são divididos em duas classes, sendo um deles os sistemas conectados à rede (on-

grid) e os sistemas isolados da rede, ou autônomos (off-grid). 

De acordo com Bortoloto et al (2017), para a seleção de qual sistema, on grid 

ou off grid, a instalar em residência ou empresa, deve-se ponderar determinados 

pontos relevantes que poderão direcionar a uma mais perfeita tomada de decisão. 

Pontos relevantes como a existência de rede no local de instalação do sistema solar 

para um sistema off grid não é uma boa alternativa e, com isso, o emprego de um 

sistema on grid é a melhor alternativa.  

Bortoloto et al (2017) afirma que carecendo de cargas muito potentes, como é 

o caso dos motores, como bomba d’água e máquinas agrícolas exigem um sistema 

off grid do mesmo modo muito potente. O maior problema é que esse tipo de sistema, 

com uma potência elevada, habitua ser muito caro do ponto de vista financeiro.  

 

3.1 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A REDE – ON GRID  

 

Segundo Bortoloto et al (2017), o sistema fotovoltaico interligado à rede do 

mesmo modo é popular como on grid ou grid tie. Tal sistema, nada mais é do que um 

gerador de eletricidade que emprega como fonte de energia a energia derivada do sol. 

O sistema on grid dispensa o emprego de baterias, uma vez que toda potência 

originada pelo sistema fotovoltaico é consumida pelas cargas ou são injetadas 

inteiramente na rede elétrica.  

Segundo Camargo (2017), os istemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, 

do mesmo modo denominados de sistemas on grid, ou grid-tie atuam em paralelismo 

com a rede de eletricidade. Diversamente dos sistemas autônomos, os sistemas 
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conectados são utilizados em locais já atendidos por energia elétrica. Por não terem 

dispositivos de armazenamento de energia, todo o excedente de energia causada pelo 

sistema é injetado na rede elétrica, ou no caso de usinas fotovoltaicas, toda a energia 

produzida. 

Di Souza (2016) ensina que os sistemas fotovoltaicos conectados à rede 

aprovisionam energia para as redes de distribuição e que todo o potencial originado é 

velozmente escorrido para a rede, que atua como uma carga, absorvendo a energia. 

Os sistemas conectados à rede, do mesmo modo denominado de on-grid, comumente 

não usam sistemas de armazenamento de energia, e com isso são mais competentes 

que os sistemas autônomos, além de, na maioria das vezes, serem mais baratos. Os 

sistemas on-grid dependem de regulamentação e legislação favorável, uma vez que 

utilizam a rede de distribuição das concessionárias para o escoamento da energia 

gerada. 

A Figura 4 apresenta um sistema conectado à rede, segundo Di Souza (2016): 

 

Figura 4 – Sistema conectado à rede 

 

       Fonte: Di Souza, 2016, p. 17. 

 

O Quadro 1 apresenta a composição do sistema conectado à rede, explicando 

a numeração dada na Figura 4, acima: 

 

 



 

 

22 

   Quadro 1 – Sistema conectado à rede 

 
   Fonte: Adaptado de Di Souza, 2016, p. 17. 

 

Conforme Di Souza (2016), como, nos sistemas on-grid, a energia elétrica 

gerada é entregue inteiramente à rede, os dispositivos de condicionamento de 

potência devem se ajustar à forma como a eletricidade está correndo nas linhas de 

distribuição, reproduzindo esse padrão e provendo o mesmo tipo de sinal elétrico. 

Para a conexão à rede, utiliza-se dispositivos e desenhos característicos para tal. Os 

sistemas fotovoltaicos on-grid são restritos pela área disponível, o que quer dizer que, 

no decorrer da percepção do sistema, é provável a arquitetura de sistemas de 

qualquer tamanho e capacidade. Nos países que têm incentivos à inclusão de 

energias renováveis, a capacidade instalada pode influenciar no preço da eletricidade, 

o que faz os projetistas adotarem cuidados específicos quanto à potência instalada. 

De acordo com Bortoloto et al (2017), o sistema é composto de um painel com 

módulos fotovoltaicos que têm o desempenho de transformar a energia solar em 

energia elétrica em corrente contínua e do mesmo modo tem os inversores, que 

transformam essa corrente contínua em corrente alternada, com frequência e tensão 

compatibilizada com os valores da rede elétrica.  

Bortoloto et al (2017) afirma que fundamentalmente os sistemas on grid podem 

se decompor em dois tipos: de maneira centralizada, como se fosse uma usina 

convencional e longe dos consumidores, ou seja, grandes centrais fotovoltaicas e de 

maneira conexa a edificação, conexa ao consumidor e descentralizada, ou seja, 

pequeno porte.  

Conforme Bortoloto et al (2017), o sistema on grid, conforme apresentado na 

Figura 4, remete energia para a rede quando a geração é maior que o consumo, e 

retira da mesma quando o consumo é maior que a geração. Deste modo, a rede 

trabalha como um grande banco de baterias, ora armazenando o excesso da energia, 

ora provendo em horários de maior ação. Dessa forma, o usuário paga apenas para 
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a concessionária quando consome mais do que origina, e caso cause mais do que 

consome, recebe créditos conforme a resolução normativa da ANEEL (482/2012). 

 

Figura 5 – Sistema on grid 

 

     Fonte: Bortoloto et al (2017, p. 3). 

 

De acordo com Boso, Gabriel e Gabriel Filho (2015), o sistema on-grid trabalha 

em desempenho de sua conexão à rede de transmissão e admite que a energia 

produzida em excesso e que não for consumida pela residência seja repassada para 

a rede de transmissão e sendo nesta convertida em créditos de energia para a mesma 

residência. Esses créditos são abrigados por três anos e caso o proprietário da 

residência não os aproveite na ocasião estabelecida, estes ficam para a 

concessionária de energia elétrica. Esta permuta de energia entre as concessionárias 

e as residências que adquirem esse sistema faz com que a diminuição dos custos 

com kWh sejam evidenciados na conta de energia da residência. 

 

3.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÔNOMOS – OFF GRID 

 

Bortoloto et al (2017) afirma que um sistema off grid está sujeito exclusivamente 

da radiação solar para originar energia elétrica por meio dos painéis fotovoltaicos. 

Esse tipo de sistema, comumente, tem um sistema de armazenamento de energia 
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composto por um banco de baterias e precisa, dependendo da aplicação, de 

controladores de carga e inversores CC/CA. 

Conforme Di Souza (2016, p. 81), “um sistema fotovoltaico isolado (of-grid) é 

aquele que não está em contato com a rede elétrica da concessionária. Um sistema 

isolado pode ser feito numa cidade sem problema algum”. O “isolado” do nome está 

relacionado, do mesmo modo, ao afastamento da rede elétrica. 

Conforme Bortoloto et al (2017), o sistema off grid para geração de energia é 

qualificado por não se atrelar à rede elétrica. Dessa forma, o mesmo aprovisiona 

inteiramente os aparelhos que empregarão a energia, e são, comumente, 

estabelecidos com uma finalidade local e especifica.  

Ainda segundo os mesmos autores, esse sistema é bastante empregado em 

áreas rurais, fazendas e regiões pobres que não têm acesso à rede elétrica. O sistema 

off grid está aproximando-se às residências e recebendo lugar em cidades grandes, 

como em casas de condomínios que anseiam manter um consumo característico.  

Empregado para finalidades particulares e locais, como bombeamento de água, 

eletrificação de cercas e postes de luz, os sistemas de pequeno porte têm capacidade 

energética que altera entre 1,5 kW.p-1 e 20 kW.p-1 e os grandes, de 20 kW.p-1 a 1 

MW.p-1 (BOTOLOTO et al, 2017).  

 

Figura 6 - Esquema sistema off grid 

 
               Fonte: Bortoloto et al (2017, p. 4). 
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Segundo Boso, Gabriel e Gabriel Filho (2015), o sistema off-grid é um sistema 

autônomo que precisa de baterias para armazenar a energia produzidas pelas placas 

fotovoltaicas. Contudo, esse sistema carece de mais investimentos para produzir a 

mesma quantidade de kWh consumida por uma residência assim como se esta fosse 

produzida pelas concessionárias de energia. 
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4. VANTAGENS, DIFICULDADES E DESAFIOS DO USO DA ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA  

 

Conforme Boso, Gabriel e Gabriel Filho (2015), são numerosos os 

melhoramentos decorrentes da produção de energia elétrica por fontes naturais, 

sendo que, dentre eles encontram-se a diminuição dos gases na atmosfera e os danos 

ocasionados ao meio ambiente, o desenvolvimento de distintas matrizes energéticas 

do país e o desenvolvimento de novas oportunidades de trabalho. 

Segundo Silva (2010), embora os problemas existentes na implantação de 

edificações fotovoltaicas, seu emprego massivo, em um futuro próximo, demanda o 

estabelecimento de uma regulamentação, a qual necessitará assegura que o sistema 

fotovoltaico instalado na edificação não represente um risco para a rede de 

distribuição de eletricidade ou para quem ocupe o edifício. 

Do mesmo modo, conforme Silva (2010), deverá constituir os requisitos de 

qualidade da energia originada por esses sistemas referentes a, por exemplo, fator de 

potência, distorções harmônicas etc. Como o emprego desses sistemas é episódio 

relativamente novo dentro da conjuntura energética brasileira, existe uma deficiência 

de discussões e reflexões que visem determinar parâmetros e condições para a 

divulgação desta tecnologia, particularmente na aplicação em questão. 

Camargo (2017) afirma que o Brasil tem uma ampla gama de recursos naturais 

que podem ser empregados para a geração de energia elétrica. A água, usada nas 

hidrelétricas, é o fundamental. Tal opção, contudo, vem sendo cada vez mais discutida 

com o passar dos anos, muito em devido seu alto custo de implantação seguido pelo 

seu alto impacto ambiental. A extensa estiagem sofrida pelo Brasil de modo recente, 

despontou que a dependências desse tipo de geração pode ser arriscada, uma vez 

usinas hidrelétricas nem sempre são apropriadas de abastecer a demanda energética 

brasileira, fazendo com que se recorra às usinas termoelétricas. Essas, fazem uso do 

carvão mineral, o qual se trata de um combustível fóssil e uma fonte não renovável e 

não limpa, que motiva um grande impacto ambiental, além de valorizar o custo da 

energia e atingir inclusive setores como economia e emprego. 

Camargo (2017) cita como dificuldades as perdas em sistemas fotovoltaicos os 

quais influenciam seu desempenho e são determinadas por numerosos fatores. Os 

fundamentais são sombreamento, temperatura no módulo e desvio no rendimento 
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nominal do módulo por causa da radiação, que não se sustenta constante no decorrer 

do dia. Contudo, outros fatores além disso devem ser considerados, como por 

exemplo perdas nos condutores, eficiência do inversor, mismatch no MPPT, diodos e 

conexões, degradação dos módulos e além disso sujeira nos mesmos. 

Pinto et al (2015) afirmam que o fato de que todos os recursos empregados 

pelo ser humano, a energia solar do mesmo modo possui vantagens e desvantagens, 

conforme demonstrado no Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Vantagens e desvantagens da energia solar 

 
 Fonte: Adaptado de Pinto et al (2015, p. 11). 

 

Conforme Nascimento (2017), o emprego da fonte solar para originar energia 

elétrica harmoniza múltiplos melhoramentos, tanto do ponto de vista elétrico como 

ambiental e socioeconômico. 

Reis (2017) apresenta as vantagens e desvantagens da energia solar, 

conforme demonstrado no Quadro 3 e 4: 

 

 Quadro 3 – Vantagens da energia solar 

 
   Fonte: Adaptado de Reis (2017, p. 1). 
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 Quadro 4 – Desvantagens da energia solar 

 
 Fonte: Adaptado de Reis (2017, p. 1). 

 

Naruto (2017) apresenta as vantagens e desvantagens da energia solar nos 

âmbitos econômico, político, social e técnico, conforme demonstrado nos Quadros 5, 

6, 7 e 8 abaixo. 

 

 Quadro 5 – Vantagens e desvantagens econômicas 

 
 Fonte: Adaptado de Naruto (2017, p. 13). 

 

Almeida et al (2019) afirmam que, no que diz respeito à fabricação dos painéis, 

torna-se importante destacar que a produção dos módulos solares tem passado por 

ampla intervenção governamental a partir de incentivos fiscais e ambientais. Diante 

disso, o avanço da produção destes componentes tem diminuído os custos para a 

concretização do sistema. 
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 Quadro 6 – Vantagens e desvantagens políticas 

 
 Fonte: Adaptado de Naruto (2017, p. 20). 
 

                                      Quadro 7 – Vantagens sociais 

 
                                              Fonte: Adaptado de Naruto (2017, p. 22). 

 

Conforme Almeida et al (2019), a elevada incidência de radiação solar influente 

no território brasileiro, é a causa pela qual a tecnologia progride e os incentivos 

aumentam. 

 

 Quadro 8 – Vantagens e desvantagens técnicas 

 
 Fonte: Adaptado de Naruto (2017, p. 22). 
 

Nascimento (2017) apresenta, no Quadro 9, as vantagens relativas a 

implementação da energia solar fotovoltaica: 
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  Quadro 9 – Vantagens da implementação da energia solar fotovoltaica 

 
   Fonte: Adaptado de Nascimento (2017, p. 34). 

 

Segundo Almeida et al (2019), os sistemas on grid são aqueles que trabalham 

simultaneamente à rede elétrica da distribuidora de energia. De maneira concisa, o 

painel fotovoltaico origina energia elétrica em corrente contínua e, depois de convertê-

la para corrente alternada, é injetada na rede de energia elétrica. Tal convertimento 

ocorre pelo emprego do inversor de frequência, que concretiza a interface entre o 

painel e a rede elétrica. 

Bortoloto et al (2017) apresenta nos Quadro 10 e 11 a seguir, as vantagens e 

desvantagens dos sistemas on grid e off grid: 

 

  Quadro 10 – Vantagens e desvantagens do sistema on grid 

 
   Fonte: Bortoloto, 2017, p. 5. 

 

De acordo com Almeida et al (2019), os sistemas off grid se baseiam naqueles 

que não estão sujeitos à rede elétrica convencional para trabalhar, sendo provável 

seu emprego em lugares necessitados de rede de distribuição elétrica. Têm dois tipos 

de autônomos: com armazenamento e sem armazenamento. O tipo autônomo com 
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armazenamento pode ser usado em carregamento de baterias de veículos elétricos, 

em iluminação pública e, inclusive, em pequenos aparelhos portáteis. O tipo autônomo 

sem armazenamento, além de ser comumente usado em bombeamento de água, 

oferece maior viabilidade econômica, uma vez que não emprega ferramentas para o 

armazenamento de energia. 

Conforme Bortoloto et al (2017), um sistema off grid não possui o mesmo 

feedback de investimento que um sistema on grid o qual pode inclusive não alcançar 

o feedback de investimento, se confrontado com o preço da energia na rede pública. 

É muito relevante ter ciência de que não se precisa instalar um banco de baterias em 

algum ambiente. O lugar em que as baterias, características de um sistema off grid, 

deve ser resguardado e, com prioridade, distante da abrangência de qualquer pessoa 

desavisada, em particular de crianças. O Quadro 11 apresenta determinadas das 

vantagens e desvantagens do sistema off grid. 

 

  Quadro 11 – Vantagens e desvantagens do sistema off grid 

 
   Fonte: Bortoloto, 2017, p. 5. 

 

Bortoloto et al (2017) afirmam que o local de instalação tem que ter um 

ambiente para a instalação de um banco de baterias, ou seja, um ambiente afastado, 

que possa ser fechado para ingresso apenas de pessoas capacitadas. Um sistema off 

grid não é ambientalmente sustentável, uma vez que as baterias se degradam em 

precário período e são produzidas de materiais que poluem muito, como no caso do 

chumbo e o lítio.  

De acordo com Bortoloto et al (2017), ressalta-se que múltiplos aspectos devem 

ser analisados e considerados antes da escolha de um sistema on grid ou off grid. É 

importante que a pessoa ou a empresa tenha ciência de todas as variáveis intrínsecas 

ao processo de instalação para que se possa apresentar a melhor tomada de decisão 

objetivando melhor eficácia operacional do sistema e o melhor custo benefício sob o 

investimento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal deste estudo foi analisar o sistema solar fotovoltaico para o 

fornecimento da energia limpa e distribuída e, seguindo os objetivos específicos 

propostos, foi possível atingir ao mesmo, pois identificou-se que a utilização do 

sistema solar fotovoltaico fornece energia limpa, inclusive contribuindo de maneira 

significativa para o meio ambiente. 

Foram abordados temas importantes visando descrever sobre as 

características técnicas de sistemas e equipamentos no aproveitamento da energia 

solar para gerar eletricidade utilizando a tecnologia fotovoltaica e as principais 

aplicações. Foi descrito ainda sobre os tipos de sistema on Grif e off Grid desta fonte 

de energia, visando maior entendimento sobre o assunto. Foi ainda apresentadas 

sobre as vantagens do uso da energia solar fotovoltaica, bem como as dificuldades e 

desafios da utilização desse sistema. 

Diante do exposto, sugere-se que em futuros estudos o tema seja mais 

aprofundado, uma vez que se trata de um assunto de muita importância na área da 

engenharia elétrica, bem como em relação ao meio ambiente e na redução de custos 

relacionados à economia no consumo de energia. 
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