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RESUMO 

A Energia solar é atualmente uma das principais fontes renováveis de energia limpa 
que vem sendo estudadas por cientistas no mundo inteiro, por conta do aumento da 
emissão de poluentes na atmosfera e da degradação de florestas e ecossistemas. 
Ter uma fonte de energia limpa é de vital importância para a continuação da vida 
como conhecemos, já que nos dias atuais os índices de poluentes lançados à 
atmosfera são alarmantes. Captar essa fonte energética e transforma-la em 
eletricidade não é uma tarefa simples, dado que requer a utilização de elementos 
peculiares como baterias, painéis solares, inversores e quadros elétricos, que tem 
em sua fabricação substâncias específicas como silício e chumbo, essas 
substâncias tem um alto valor em sua extração e conversão para serem 
consideradas seguras na fabricação desses elementos. Apesar de ainda ter alguns 
obstáculos em seu avanço, o emprego da energia solar nas residências e edifícios 
só tende a crescer, em virtude de uma melhor qualidade de vida. A elaboração deste 
trabalho foi feita com base em uma revisão literária através de pesquisa 
bibliográficas baseada em livros de diversos autores e sites com fontes seguras. 
 

Palavras-chave: energia solar; fontes renováveis; energia limpa. 
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ABSTRACT 

Solar energy is currently one of the main renewable sources of clean energy that is 
being studied by scientists worldwide, due to the increase in the emission of 
pollutants in the atmosphere and the degradation of forests and ecosystems. 
Having a source of clean energy is of vital importance for the continuation of life as 
we know it, since at present the indices of pollutants released into the atmosphere 
are alarming. Capturing this energy source and transforming it into electricity is not a 
simple task, since it requires the use of peculiar elements such as batteries, solar 
panels, inverters and electric panels, which have in their manufacture specific 
substances like silicon and lead, these substances have a high value in its extraction 
and conversion to be considered safe in the manufacture of these elements. 
Although it still has some obstacles in its way, the use of solar energy in homes and 
buildings only tends to grow, due to a better quality of life. The elaboration of this 
work was made based on a literary revision through bibliographical research based 
on books of several authors and sites with safe sources. 
 

Key-words: solar energy; renewable sources; clean energy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Sol é uma estrela que brilha e brilhará por muitos anos. Por ter um brilho 

tão intenso, sua luz (proveniente da queima de gases) é capaz de gerar energia e 

essa energia se obtida de maneira correta, pode ser armazenada e reutilizada como 

eletricidade ou energia mecânica, ajudando no dia a dia, e, proporcionando uma 

qualidade melhor de vida. 

Devido os altos índices de poluição na atmosfera, cientistas no mundo inteiro 

têm buscado diferentes formas de se obter energia limpa e renovável e há muito 

tempo sabe-se que o Sol é uma das melhores, se não a melhor das fontes 

renováveis, pois, a captura e transformação de sua energia praticamente não geram 

resíduos que agridam o meio ambiente. 

O problema de pesquisa deste trabalho foi apresentar a Energia Solar como 

uma fonte energética renovável, que se usada corretamente poderá substituir a 

tradicional eletricidade fornecida por usinas hidroelétricas. Visto que a tendência é, 

buscar novas formas de energia que sejam capazes de substituir as atuais fontes 

energéticas e sejam rentáveis. 

O objetivo geral deste foi compreender que fontes de energéticas limpas, são 

aquelas que não liberam ou não liberam grandes quantidades de  resíduos ou gases 

geradores do efeito estufa durante seu processo de produção ou consumo, visando 

melhorar a qualidade de vida dos seres vivos e não agredir o meio ambiente. 

Enquanto que os objetivos específicos foram compreender que apesar de 

estar presente praticamente em todos os dias em nossas vidas, a luz solar requer a 

utilização de alguns equipamentos indispensáveis para sua captura e conversão em 

eletricidade e armazenamento, dentre eles, placas solares, conversores e baterias 

que são componentes de elevado custo. Sobre tudo, mesmo com esse alto custo, 

uma pessoa que instala um kit de conversão solar em sua residência, por exemplo, 

tem um retorno rápido, podendo até vender para concessionárias a energia que for 

produzida e não for utilizada pelo proprietário. 

Combustíveis fósseis como o petróleo e derivados, gás natural, xisto e carvão 

mineral são meios de geração de energética, dentre eles esta a eletricidade 

proveniente de hidroelétricas, que é a mais usada comumente, porém transformar a 

força das águas em eletricidade tem-se um custo muito maior, não só financeiro, 

mas também ambiental, pois muitas das vezes na construção da barragem de uma 
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usina hidroelétrica, o curso e o fluxo dos rios são alterados, modificando a rotina dos 

animais que vivem dentro e fora das águas, em uma “usina de energia solar”, 

mesmo sabendo que sua instalação necessitará de materiais específicos e que 

esses materiais irão gerar certo custo não se tem esse problema, já que sua 

implementação pode ser feita no quintal de uma casa ou ate mesmo no telhado da 

mesma, podendo até mesmo vender a energia fabricada por seus equipamentos 

para redes de distribuição de eletricidade. 

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

qual foi realizada consulta a livros, dissertações e em artigos científicos selecionados 

através de busca em base de dados como SCIELO e sites seguros, destacando os 

do período de 2008 a 2015, e autores que abordavam o tema como VACLAV e 

FARIA. 

As palavras-chave utilizadas na busca foram: energia solar, fontes limpas, 

fontes renováveis. 
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2. COMPREENDENDO A ENERGIA SOLAR E SUA OBTENÇÃO 

 

A energia elétrica é algo de imediato, ou é utilizada de imediato ou deve ser 

armazenada de algum jeito, e com a energia foto solar o procedimento coincide, 

pois, o planeta terra recebe cerca de 10 mil vezes mais energia proveniente do sol 

do que o suficiente para a população mundial. Esta energia pode ser transformada 

em eletricidade e armazenada em baterias que podem ser de chumbo-ácido, níquel-

cádmio e de Íons de lítio através de circuitos fotovoltaicos, ou usada diretamente 

para o aquecimento da água dos chuveiros e/ou aquecer alguns ambientes 

(MARQUES, 2009). 

A maior duvida entre os usuários da tecnologia fotovoltaica é: como 

armazenar energia solar? Pois, se os sistemas fotoelétricos utilizam a luz do sol para 

gerar corrente elétrica, esta, claramente, não pode ser produzida durante o período 

noturno (FARIA, 2008).  

Os painéis fotoelétricos ao contrário do que se pensa não utilizam calor para 

gerar eletricidade. entendendo a palavra, “photo” que quer dizer “produzido pela luz” 

e o sufixo “voltaico” relaciona-se a “eletricidade gerada por uma ação química”, ou 

seja, eles são os elementos fundamentais para a mudança de energia 

eletromagnética em energia elétrica e podem ser compreendidos como elementos 

semicondutores que quando expostos a luz geram uma corrente elétrica. Os 

semicondutores mais utilizados são os compostos por elementos do grupo IV da 

tabela periódica como o silício (Si). Tendo por principal característica a presença de 

4 elétrons de valência, sendo admissível formação de 4 ligações covalentes 

(MARQUES; KRAUTER; LIMA, 2009). 

Átomos pentavalentes, como o fósforo e o arsênio, quando postos na rede 

cristalina, tem um elétron a mais do que o essencial para gerar a ligação covalente. 

Neste caso, é preciso liberar uma pequena quantia energética para a banda de 

condução, mais ou menos 1,12V no caso do silício. Um elemento do grupo V é um 

dopante doador de elétrons e identifica-se dopante N ou impureza N. Já os átomos 

do grupo III, como o índio, permitem a lacuna extra para a banda de valência (LIMA 

et al., 2009).  

Um elemento do grupo III é um aceitador de elétrons ou um dopante P, 

quando um cristal do tipo N é ligado a um cristal do tipo P, origina-se então a 

formação de uma junção do tipo N-P. Por consequência desta união, é posta em N 
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uma carga positiva e em P uma carga negativa. Cria-se então um campo elétrico na 

região de junção. A luz age como uma transferência de partículas chamadas fótons. 

Quando a junção N-P é iluminada acontece o fenômeno de sucção dos fótons por 

parte dos elétrons (efeito fotoelétrico), como resultado alguns elétrons passam da 

banda de valência para a de condução. Os elétrons que conseguem chegar na 

banda de condução, atravessam o semicondutor até serem sugados pelo campo 

elétrico formado na região de junção, a figura 1 demonstra este fenômeno (LIMA et 

al., 2009).  

Figura 1: Esquema de uma célula fotovoltaica 

 
                                       Fonte: Marques; Krauter; Lima (2009, p.33). 

 

Os elétrons são levados para fora da célula e ficam disponíveis para o uso 

através de uma ligação externa. Se um elétron sai da célula, haverá sempre outro 

que volta da carga para substituí-lo. Com isso fica especificado que uma célula 

fotoelétrica não pode armazenar carga, tendo para esta função a utilização de 

baterias, quando o sistema for autônomo (é utiliza uma fonte elétrica separada da 

rede elétrica convencional, dessa forma é necessário um sistema de estocagem de 

carga) ou associar o módulo junto à rede elétrica quando o sistema for híbrido 

(trabalha em parceria com a rede elétrica oferecida pela concessionária) 

(MARQUES, 2009). 

Os dispositivos independentes tem por característica a aplicação de um 

dispositivo para guardar a energia produzida pelos painéis fotovoltaicos, geralmente 

esse sistema é formado por um grupo de baterias, onde a carga produzida pelas 

placas é armazenada e direcionada aos pontos de consumo. Em discordância com 

painéis fotovoltaicos as baterias precisam de conservação e sua vida útil é de quatro 



 17 

a seis vezes menor que um painel solar. Contudo, este é o tipo de sistema mais 

competitivo com formas mais comuns de geração (LIMA et al., 2009). 

Sistemas autônomos geralmente são mais utilizados quando as despesas 

para se levar eletricidade atem certo ponto são relativamente altos, ou quando o 

local é de difícil acesso (figura 2). Os sistemas fotoelétricos independentes são 

formados pelos seguintes aparelhos: placa fotovoltaica, banco de baterias, 

controlador de cargas, inversores de frequência e diferentes condutores 

(MARQUES; KRAUTER; LIMA, 2009). 

 

Figura 2: Sistemas fotoelétricos em residências geminadas no município de 

Pentecoste-PE 

 

                                        Fonte:.CRESESB (2006, p.10) 
 
 

A Figura 2 exibe casas sendo abastecidas por energia fotoelétrica como 

parcela da primeira fase de um acordo NREL/ CEPEL/COELCE que é um programa 

de eletrificação fotoelétrica, e é parte do programa LUZ DO SOL. O projeto foi 

implementado em vários locais do interior do Ceará. Também foram instalados em 

iluminações públicas, sistemas residências e escolares (LIMA et al., 2009). 

O primeiro conjunto fotovoltaico foi inserido no município de Cordeiro em 

dezembro de 2002 e ainda se encontra em funcionamento. Este programa ajudou  

14 vilas do interior do Ceará,  até o ano 2004, totalizando 492 residências, com 

30,74 kWp de potência solar inseridos (CRESESB, 2006). A tabela 1 exibe os locais 

favorecidos com os sistemas fotosolares (MARQUES, 2009). 
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Tabela 1: Comunidades amparadas pelo acordo NREL/CEPEL/COELCE 
 

LOCALIDADE NÚMERO DE SISTEMAS RESIDEN- 

CIAIS VILA MUNICÍPIO 

Baixio Grande Alto Santo 55 

Alto Grande Apuiarés 12 

Lagoa das 
Pedras 

Apuiarés 42 

Bonitinho Canindé 73 

São Serafim Canindé 65 

Riacho das 
Pedras 

General Sampaio 7 

Cajazeiras General Sampaio 10 

São Tomé Itapipoca 35 

Lagoa da Cruz Itapipoca 62 

Bastiões Itapipoca 33 

Irapuá Pentecostes 26 

Cordeiros São Gonçalo do 
Amarante 

29 

TOTAL 492 

Fonte: CRESESB. (2006, p.157) 

 

Existem, além da energia proveniente da luz solar outras formas de se obter e 

armazenar eletricidade. 

 Energia Eólica: seu funcionamento da-se por conta da captação do 

vento, por uma turbina de duas ou três pás. Essas turbinas giram, produzindo 

eletricidade. Não é uma forma muito eficaz, pois a instalação das turbinas tem de ser 

feitas em locais com fluxo de ventos continuo (ROCHA, 2016). 

 Energia Geotérmica: Funciona graças ao aquecimento de reservatórios 

de água subterrâneos, que é feito pelo magma que se encontra a 64 km da 

superfície da Terra. Dessa forma, a energia geotérmica consiste na captação do 

vapor produzido nesses reservatórios por meio de canos e tubos específicos. Esse 

vapor gera o movimento de uma turbina, e um gerador faz a conversão da  energia 

mecânica em energia elétrica (ROCHA, 2016). 

 Energia Maremotriz: Esse tipo de energia é gerado pelo balanço das 

ondas dos mares, onde também são instaladas turbinas que fazem a conversão da 

energia proveniente do balanço das ondas em eletricidade. E do mesmo modo que 
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energia eólica, seu rendimento não é alto, devido aos altos e baixos das marés 

(ROCHA, 2016). 

 Energia Hidráulica: É a forma de energia mais conhecida, pois seu 

funcionamento é gerado pelo deslocamento das águas, que fazem girar uma turbina, 

gerando assim eletricidade. Entretanto, os seus impactos ambientais são 

gigantescos, como destruição de ecossistemas, alagamentos, deformação de 

paisagens, interrupção nos rios e transferência da população habitante onde a usina 

foi construída (ROCHA, 2016). 

 Energia Nuclear: Ainda que esse tipo de energia envolva altos riscos 

de contaminação, tal acontecimento só ocorrerá se tiver acidentes ou se o lixo 

atômico não for tratado de maneira correta. Com tudo se for manuseado de maneira 

correta, a energia nuclear é vista como limpa, por não causar a emissão de gases 

poluentes (ROCHA, 2016). 

 Biomassa: É gerada por meio da queima restos de alimentos, colheita, 

madeira, plantas, algas e animais. A biomassa é constituída basicamente por 

elementos como, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, também o enxofre em 

menor quantidade. Estas substâncias orgânicas podem ser transformadas em 

combustíveis sólidos, líquidos e gasosos (ROCHA, 2016). 

Cerca de mais de 14 mil brasileiros já possuem sistemas instalados em suas 

casas, visto as regras de produção partilhada energética criada pela ANEEL em sua 

Resolução Normativa 482, de 2012. Esta criou e regulamenta o chamado sistema de 

compensação de energia elétrica, sistema no qual o consumidor que monta um kit 

fotovoltaico em sua residência ou empresa, pode conectá-lo a rede da distribuidora 

local e passar a fazer a troca da energia fabricada durante o dia e inserida na rede 

pela energia consumida da mesma durante a noite. Entretanto, isso ainda cria um 

elo de dependência do consumidor com a distribuidora e acarreta na maior 

desvantagem dos sistemas On-Grid: corte da geração no caso de queda da rede, a 

qual, infelizmente, é crucial para evitar riscos ao sistema e aos profissionais que por 

ventura estejam reparando a rede. Além disso, isso representa um problema na 

medida em que grande volume do consumo elétrico dos consumidores vem 

daquelas horas em que o sol não está brilhando alto no céu e, consequentemente, 
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os sistemas não estão gerando energia, o que acarreta, muitas vezes, em um 

sobrecarregamento das redes de transmissão (ANEEL, 2012). 
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3. MATERIAIS UTILIZADOS E COMPONENTES PARA A OBETENÇÃO DA 

ENERGIA SOLAR 

 

Quando o assunto é energia renovável e sua produção o assunto é 

influenciado por diversas áreas de pesquisas. Na maior parte dos casos, a procura 

por novas fontes de energéticas se iniciam devido a súplica mundial por meios 

sustentáveis e diminuição da emissão de carbono envolvido na alcance de energia 

através de combustíveis fósseis sendo o meio de produção mais utilizados nos 

países e amplamente a mais poluidor. Entre as investigações energéticas destacam-

se as principais fontes; hidráulica, solar, maremotriz, termal , ondamotriz e biomassa. 

Destas a energia solar é a mais ampla e difundida em termos de riqueza e 

disponibilidade (RUTHER, 2012). 

O Brasil se equiparado à grandes influências mundiais como Alemanha e 

Dinamarca indica capacidade exploratório elevado (PNE, 2016), ultrapassa países 

em que suas seus padrões energéticos já retratam grandes avanços no uso dessa 

fonte. Porém, em dessemelhança com sua enorme disponibilidade, sua atuação 

dentro dos moldes energéticos brasileiros é esquiva e muito reduzida em comparo 

com outras fontes renováveis, EPE (2016), estando radicalmente atrás da eólica e 

biomassa (RUTHER, 2012). 

O proposito dos sistemas BIPV (Build Integrated Photovoltaic) traduzido como 

“Sistemas fotosolares ligados à Construções” é de tentar intensificar o uso da 

energia solar, incluindo em construções ou mesmo substituindo certas partes das 

construções como frentes e telhados se tornando parte da sua camada externa. 

Esse grupo de mecanismos tem por objetivo sobrepor de forma confiável as 

construções e elementos que sejam capazes de absorver e preservar a energia solar 

e térmica disponíveis (RELLER, et al., 2012). 

Há algum tempo, ciências empregadas aos estudos de novos materiais, 

realizaram radicalmente uma mudança no campo da criação de energia, tornando 

viável a aplicação de produtos de alta tecnologia e com grau de eficiência razoável. 

Estes materiais progrediram da primeira geração de placas fotoelétricas mono e 

multi-cristalinas a pouco tempo com resultados mais refinados aderindo células 

orgânicas e filmes finos (SOBRINHO, et al., 2016). 
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As células solares apresentam inúmeras características que são derivadas de 

materiais semicondutores utilizados na sua fabricação, a técnica de produção 

utilizada, propriedades estruturais e geométricas, entre outras, que mexem em seu 

desempenho conforme a figura 3 (VILLALVA; GAZOLI, 2012).  

A disposição utilizada nas células está junta a aparência final do módulo e sua 

flexibilidade nos arranjos e autonomia na composição dos projetos. No uso ligado à 

plenitude arquitetônica, os módulos perfazem as mesmas finalidades funcionais e 

harmônicas dos vidros comuns e não carecem de manutenção. Encontram-se como 

no esquema genérico, figura 3, diferentes estruturas variantes de células com 

tamanhos, cores, eficiências e formas. É na fase do esboço que se estabelece a 

resolução da diversidade e da tipificação de acordo com a versatilidade da célula, 

levando em conta os cálculos do projeto feito pelo arquiteto (VILLALVA; GAZOLI, 

2012). 

As particularidades técnicas dos módulos são elaboradas de acordo com as 

parâmetros de cada projeto. Esses parâmetros e o nível de produção do arranjo 

seguirão rigorosamente o numero de células fotoelétricas, do jeito que estarão 

arranjadas nos módulos e das ligações entre elas (MARQUES; KRAUTER; LIMA, 

2009).  

 

Figura 3 - Estrutura da célula fotosolar (esquerda) e razão de funcionamento 

(direita). 

 

                  Fonte - Renewables (2012). 

 

Além de tentar constantemente os valores da produção, sendo estes 

demasiadamente difícil e com nível de utilização muito alto, o problema mais 

relevante dos centros de pesquisa e laboratórios é elevar a eficiência de conversão 
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das placas fotovoltaicas. Em laboratório foram alcançadas eficiências de mais de 

45% em sistemas de ponta em condições controladas de estudo. Shockley e Hans 

(1961) definiram que, subjetivamente, pode-se converter 33,7% da energia 

fotovoltaica em energia elétrica em um sistema. Para obter mais, usam-se células 

variadas ou concentrando inúmeras camadas. Para o silício, este limite é de 29%, 

visando ser o ingrediente mais utilizado e comum nas placas solares por ter uma alta 

credibilidade a preços razoáveis (VASCONCELOS, 2013). 

Para usos específicos, os módulos são fabricados com elementos mais fortes 

e por isso são mais radioativos, é o caso do Arsenieto de Gálio (GaAs) que alcança 

uma eficiência de 30% ou para agrupar inúmeros elementos em células solares 

multijuncão, maior que a 45% em laboratório. Por serem flexíveis, semitransparentes 

e leves, a variedade de aplicações das células OPV (Organic Photovoltaic) e DSSC 

(Dye Sensitized Solar Cells) é mais vasto que o das produções anteriores. Elas 

podem ser aplicadas na recarga de baterias de dispositivos eletrônicos de baixa 

potência, câmeras fotográficas, tablets e telefones celulares. Do mesmo modo 

podem ser inseridas em exteriores, janelas ou ventosas de edificios – aplicação 

reputada como building integrated photovoltaics (BIPV) – ou até mesmo em roupas 

peculiares, como casacos e bolsas, possibilitando ao individuo a obtenção de 

energia durante o tempo que caminha (VASCONCELOS, 2013). 

 

3.1 SISTEMAS AUTÔNOMOS OU ISOLADO (OFF GRID) 

 

São sistemas que sua utilização pode ser implantada em localidades carentes 

de rede elétrica de distribuição, por não dependerem da rede elétrica tradicional para 

seu funcionamento. Existem dois tipos de autônomos: com armazenagem de carga e 

sem armazenagem. O primeiro pode ser utilizado para carregar baterias de carros 

elétricos, na iluminação pública e até em pequenos aparelhos portáteis, por outro 

lado o segundo, além de poder ser empregado no bombeamento de água, 

proporciona maior efetividade econômica, já que não utiliza componentes para 

armazenar energia (VILLALVA & GAZOLI, 2012). 
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3.2 SISTEMAS LIGADOS À REDE (ON GRID) 

 

São sistemas que operam em pareceria com a fornecedora de eletricidade 

local de forma precisa, o painel fotoelétrico produz eletricidade em CC e, em seguida 

da sua conversão em CA, é inserida na rede elétrica. Essa conversão é possível 

graças aos inversores de frequência que faz a interface entre a rede elétrica e o 

painel (PEREIRA & OLIVEIRA, 2013). 

 

3.3 MÓDULO FOTOVOLTAICO SILÍCIO MONOCRISTALINO (M-SI) 

 

A maioria dos módulos fotosolares, também intitulados de células, são 

formados por partes de um único e grande cristal, mergulhados em silício fundido, 

neste processo, o cristal recebe pequenas quantias de boro gerando um 

semicondutor dopado do tipo “p”8. Após seu corte, são injetadas impurezas nesse 

semicondutor do tipo “n”9, expostas a vapor ao fósforo em fornos com altíssimas 

temperaturas, garantindo a eficiência e confiabilidade dos produtos (MIRANDA, 

2015). 

 

3.4 MÓDULO FOTOVOLTAICO SILÍCIO POLICRISTALINO (P-SI) 

 

Diferente do módulo fotovoltaico monocristalino, este é formado por um único 

cristal fundido e solido, dando origem a um bloco com grandes quantidades de grãos 

ou cristais, juntando um número maior de defeitos. Por conta disto seu valor é bem 

mais baixo que os de célula monocristalino. Os dois são exibidos na figura 4 

(RUTHER, 2004). 

 

Figura 4 - Diferenças entre as células de silício policristalino e monocristalino 

 

Fonte: CEPEL (2013, p. 12) 
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3.5 CONTROLADORES DE CARGA 

 

Também denominado de regulador de tensão, este dispositivo é mais usado 

em sistemas off grid, isto é, sistemas que dependem da utilização de baterias para o 

armazenamento da eletricidade. Em conformidade com Pereira & Oliveira (2011), os 

controladores de carga têm como principal função proteger as baterias de 

sobrecargas do sistema, a fim de prevenir que ela seja totalmente descarregada ou 

que cargas indevidas interajam com elas, pois caso um desses casos aconteça, 

acarretará na diminuição da vida da bateria (PINHO & GALDINO, 2014). 

 

3.6 BATERIAS 

 

São sistemas que tem por função armazenar a carga gerada pelo conjunto 

fotovoltaico, com intenção de fornecer energia caso ocorra queda de tensão da rede 

elétrica publica, ou falta de radiação solar. São de extrema importância, já que a 

radiação solar não acontece em períodos noturnos e é escassa em dias nublados. 

As baterias mais utilizadas são as de chumbo ácido, por serem 

economicamente mais baratas (DAZCAL; JUNIOR, 2008). 

Existem outros dispositivos capazes de armazenar energia, toda via, a bateria 

de chumbo ainda é a mais utilizada, por conta da sua eficiência de funcionamento. A 

mesma é definida por Pinho (2014, p.164) como: “Um conjunto de células ou vasos 

eletroquímicos, conectados em paralelo e/ou em série, capazes de armazenar 

energia elétrica na forma de energia química por meio de um processo eletroquímico 

de oxidação e redução que ocorre em seu interior.” 

 

3.7 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 

 

Inversores são maquinas eletrônicas que fornecem eletricidade em corrente 

alternada (CA) extraindo energia a parti de uma fonte de corrente contínua (CC). A 

eletricidade de saída dos módulos fotoelétricos é dada em CC. Isto não ajuda em 

nada, já que a maioria dos equipamentos domésticos operam em CA. Para resolver 

este problema utilizam-se inversores de frequência que transformam a carga 

produzida em CC, em CA. Além disto, este dispositivo é capaz de adequar a 
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frequência e grau de tensão produzida, para que o conjunto possa se ancorar à rede 

de distribuição publica, on grid, em conformidade com as normas estabelecidas pela 

(Agência Nacional de Energia Elétrica), ANEEL (PINHO & GALDINO, 2014). 

Para saber qual inversos e o adequado para um sistema fotoelétrico, segundo 

Messenger & Ventre (2010), os requisitos a serem analisados são: a forma de onda 

da carga e a eficiência do próprio inversor. 
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4. VALORES DE EQUIPAMENTOS PARA A CAPTURA DA ENERGIA SOLAR 

 

Para analisar o interesse da energia fotoelétrica, é de suma importância 

conhecer o valor dos equipamentos, de sua instalação e preservação. Para tal fim, é 

essencial analisar antecipadamente a carga que se deseja no sistema fotovoltaíco, 

isto é, a quantia de energia que será gerada por ele (FREITAS, 2016). 

Um dos elementos vitais de um composto fotosolar é o inversor de frequência. 

Seu trabalho é modificar a CC que é produzida pelas placas fotovoltaicas em CA, 

que poderá ser utilizada em aparelhos elétricos domésticos. Por estar interligado 

junto rede de eletricidade, um inversor do tipo grid-tie deve fazer a conciliar a 

frequência da energia gerada, com a oferecida pela rede de elétrica publica. Essa é 

a principal razão que com que os valores dos inversores de frequência desse tipo de 

conjunto, sejam maiores que os de off-grid (FREITAS, 2016). 

A tabela 2 compara o valor dos inversores para os dois tipos de sistemas, 

grid-tie e off-grid. 

 

Tabela 2: Comparativo de valores entre os inversores para estruturas grid-tie e off-
grid 

 

Modelo Potencia máxima de 
consumo (W) 

Preço Tipo de sistema 

    
Xantrex Xpower1500  1.500 1343 Off-grid 

Hayonik 3000 3.000 1673 Off-grid 

Ecosolys – ECOS2000 2.000 3095 Grid-tie 

B&B Power – SF3000TL 3.000 5400 Grid-tie 

Fonte: Minha casa solar, (2018, p.7)  

 
 

Existem inversores mais aprimorados, que tem assistência à conexão para 

consuntibilidade de dados sem fio, para controlar e monitorar a fornecimento do 

sistema. Esses modelos não foram mencionados neste trabalho por conta do seu 

altíssimo custo e essas aplicações no serem relevante para este trabalho (DANTAS, 

et al., 2018). 

Devido ao elevado custo do inversor, a vontade de gerar eletricidade para 

substituir ligeiramente uma casa foi deixado de lado. Com o acréscimo do total de 
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painéis no sistema, o custo do inversor é imbutido na soma total. O custo da unidade 

do conjunto por unidade de potência, isto é, por watt-pico (Wp), fica relativamente 

mais barato ao passo que a eficiência da geração aumenta, tabela 3 (DANTAS, et 

al., 2018). 

 
Tabela 3: Comparativo de preço e despesa utilizando diversas placas e modelos de 
inversores 
 
Quantidade de placas solares/potência (Wp) Potência inversor 

(W) 
Preço do sistema 
(R$) 

R$/Wp 

  
6/1.590 2.000 8.291 5.21 

10/2.650 3.000 12.710 4.80 

18/4.770 5.000 21.201 4.44 

Fonte: Minha casa solar, (2018, p.8).  

 
 

Os painéis solares mencionados na tabela 2 foram escolhidos observando 

alguns fatores, como preço, produção enérgica e eficiência e credito da marca. A 

tabela 4 demonstra três tipos de placa examinados. 

 
 

Tabela 4: Comparativo de custo dos painéis fofovoltáicos 
 

Modelo Potência (Wp) Preço (R$) R$/Wp Marca 

 Universitário    
Canadian CSI CS6P-265P 265 731 Canadian 

Solar 

+7 

Yingli YL275D-30b 275 759 Yingli +9 

GBR-260P 265 899 Globo Brasil +77 

Fonte: Minha casa solar, (2018, p.9).  
 
 

A marca Globo Brasil é posse de uma companhia nacional de placas 

fotosolares. E seu custo é maior que o das marcas concorrentes, que tem o mesmo 

custo por watt-pico. Para fazer uma simulação, foi utilizada a placa Canadian CSI 

CS6P-265P, considerando que no mercado nacional, sua disponibilidade é maior 

ao da marca Yingli (OLIVEIRA, etal., 2017). 

Outro equipamento fundamental para o conjunto fotoelétrico é o quadro de 

proteção de CC, conhecido como stringbox. Esse aparelho tem a utilidade de 
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proteger de eventuais anomalias elétricas que podem danificar o inversor e os 

painéis solares. O modelo que expôs o melhor valor x eficiência foi o ABB 02 Strings 

1000V, por R$ 1.757. Esse dispositivo sustenta todas as estruturas do sistemas que 

serão experimentados neste trabalho. A tabela 5 indica os valores dos sistemas FVs, 

para seis, dez e dezoito placas fotoelétricas. O valor da instalação foi aproximado 

tendo como referencia um preço de R$ 250 por painel, já tendo em conta o suporte 

físico (GONÇALVES, et al., 2018). 

 

Tabela 5: Preço dos sistemas 

 

Quantidade de placas Preço dos equipamentos 
(R$) 

Instalação (R$ Total (R$) 

    
6 10.048 1.500 11,548 

10 14.467 2.500 16,967 

18 22.958 4.500 27,468 

Fonte: Minha casa solar, (2018, p.10)  

 

 

4.1 VALOR DA ENERGIA FOTOELÉTRICA 

 

Com os valores da instalação definidos, é possível saber o valor da energia 

estabelecida pelo sistema fotoelétrico usando o total das despesas iniciais e de 

conservação fracionada pelo total de energia gerada. Foram apontados três cenários 

de tempo, de 10, 15 e 20 anos. A equação usada para se calcular custo por energia 

produzida é demonstrado a seguir (MARQUES, 2018). 

 

               
      (          ) (      )  

        (        (   ) (      )   
   (1) 

 

Onde N é o número de anos; Invi é o investimento ao ano i; CO&Mi são os 

custos de operação e manutenção no ano i; EneProd é a energia produzida no ano i; 

h é o fator de decaimento anual da eficiência da placa; e taxa é a taxa de desconto 

ao ano. As aplicações acontecem em duas fases diferentes: no ano inicial (i = 0) 

onde são adquiridos todos os componentes fundamentais no rcusto mencionado na 



 30 

tabela 4 e ao final do 15° ano, quando o inversor e o stringbox são trocados. 

Não existe nenhuma informação sobre valores de conservação e execução de um 

sistema FV. A única orientação é fazer a limpeza das placas periodicamente. Usou-

se, então, R$ 20, R$ 30 e R$ 40 como os valores anuais desse padrão para os 

sistemas de 6, 10 e 18 placas (MARQUES, 2018). 

O valor de desconto usado foi de 5% ao ano. Esse número se compara ao 

produto de um título da dívida pública, após descontar a inflação referente ao tempo 

e o imposto de renda. Essa taxa foi utilizada considerando o estado  que o indivíduo 

que empregar ao sistema já tenha os meios financeiros para isso, e que sejam ativos 

em algum ação da dívida pública (MARQUES, 2018). 

Outra opção é avaliar o valor de empréstimos junto aos bancos, que na 

maioria da vezes são superiores. Todavia, há linhas características de crédito no 

Banco do Brasil, com valor inferior. Para se obter a energia gerada anualmente 

foram observados inúmeros fatores. O primeiro fato é o perda de eficácia de saída 

da placa (h), cerca de 0,7% por ano (GONÇALVES, et al., 2018). 

As informações de radiância solar que chegam ao território nacional são 

gerados em quilowatt-hora por metro quadrado (kWh/m2), com isso é primordial 

determinar a área do placa solar e definir sua eficiência. 

A produção diária em kWh por painel é dada na seguinte equação. 

 

Geração = Radiação Incidente x Eficiência x Área (2) 

 

A produção prognosticada pela equação (2) não leva em conta as perdas 

especificas de qualquer conjunto fotovoltaico. Fatores como, perdas de sincronismo, 

rendimento do inversor, térmicas, por reflexão, entre outros, diminuem a quantia de 

energia utilizada pelo projeto. Para afeiçoar essas perdas, usou-se um fator 

de rendimento de 75% da carga fabricada em (2), com base em estudos 

semelhantes como Cabello e Pompermayer (OLIVEIRA, et al., 2017). 

Um dos conceitos mais utilizados para se mencionar à criação de um painel 

fotosolar, é a quantia de horas de sol, fase na qual o painel consegue oferecer sua 

potencia máxima. Esse valor é calculado dividindo a produção em um dia de sol a 

pino (em kWh) pela potência de pico da placa (em kW). Com o quantidade de horas 

de sol ininterrupto é possível estabelecer a geração total do conjunto fotovoltaico, 
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multiplicando essa quantia pela potência de pico total das placas (OLIVEIRA, et al., 

2017). 

Independente das diversas variedades de clima do país, a luz do sol fornece 

boa regularidade. O preço extremado de irradiação global – 6,5 kWh/m² – é 

apontado ao norte da Bahia. Ainda que essa região apresente um baixo índice anual 

de nuvens. Já a menor irradiação é identificada na região litorânea de Santa 

Catarina. Ainda assim, a região Sul obtém mais radiância solar no decorrer de todo o 

verão do que a Norte, mesmo ficando mais perto da linha do Equador. No inverno, a 

propensão se altera, a maior mudança nas estações do ano é verificada na região 

Sul do país (PEREIRA, et al., 2017). 

Conforme resolução regulamentária da ANEEL (Agência Nacional de Energia 

Elétrica) de abril de 2012, divulgou diversos avanços na padronização da produção 

de energia no Brasil, essa norma autoriza a transformação de geração que 

ultrapassa a quantidade que o sistema produz, gerando abono para serem utilizados 

posteriormente, geram créditos que podem ser utilizados até 36 meses e em 

conformidade com o art. 2 da norma pode-se usar o crédito gerado em outra unidade 

que lida com sistema fotovoltaico, desde que esteja registrada no mesmo CPF ou 

CNPJ da unidade responsável pela geração de créditos (PEREIRA, et al., 2017). 

A eletricidade gerada a mais por placas solares é redirecionada para a 

distribuidora elétrica da região gerando créditos em KWh para serem descontados 

em dia que o consumo da casa seja grande, como em dias de chuva ou a noite. 

Cada distribuidora elétrica tem suas normas e métodos diferentes umas das outras 

para interligar sistemas fotovoltaicos na rede elétrica, o relógio marcador vai ser 

substituído por outro tipo de relógio, que usa um sistema bi-direcional, esse sistema 

mede a entrada e a saída de energia que entra na residência, desta maneira o 

sistema mede a energia gasta e mede a eletricidade produzida em excesso que 

retorna para a rede assim gerando créditos de energia (PIRES, et al., 2017). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o avanço das pesquisas científicas envolvendo novas fontes renováveis 

de energia, a solar se destaca no meio das demais como, a eólica, biomassa, 

geotérmica, nuclear, entre outras. Pois a luz proveniente do sol não tem uma 

estimativa para ter fim e apesar de ser teoricamente infinita, pode ser armazenada 

em recipientes específicos como baterias com o auxilio das placas solares e 

reutilizada auxiliando na alimentação de alguns equipamentos domésticos ou, 

abastecendo casas ou edifícios onde a energia gerada pelas tradicionais usinas 

hidroelétricas sejam de difícil acesso.  

A captura da luz solar e sua transformação em eletricidade é algo complexo, 

devido a meios específicos de fabricação dos componentes necessários para tal 

ação. Tais componentes como o painel solar feito basicamente de silício, as baterias 

compostas de chumbo ácido, os inversores de frequência e seus inúmeros micro 

componentes eletrônicos, fazem com que a obtenção da energia solar se torne cada 

vez mais estudada pelos cientistas, que buscam a cada dia novas formas de captar 

e armazenagem tal energia fazendo com que ela seja cada vez mais acessível. 

Atualmente a energia solar já esta instalada em algumas poucas residências 

e prédios comercias, pois fazer o uso de quaisquer fontes renováveis é 

relativamente alto. Com a energia solar não é diferente, desde a sua captura, 

estocagem e utilização utilizam-se diversos elementos que por serem de difícil 

fabricação encarecem e fazem com que nem todos possam ter acesso aos seus 

benefícios como, por exemplo, abatimentos na conta de luz. O desenvolvimento de 

componentes de menor custo pode elevar a utilização da energia solar, 

possibilitando a utilização da mesma por maior parte da população, agredindo 

menos o meio ambiente quando comparado com as formas atuais de obtenção de 

energia.  
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