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RESUMO 

 
Com a crescente ideia de sustentabilidade sendo difundida na atualidade, o uso das 
energias renováveis vem sendo cada vez mais estudado e aprimorado, pois o uso 
descontrolado dos recursos naturais implica no esgotamento para as gerações 
futuras. Dentre estas energias renováveis, destaca-se a energia solar por ser uma 
forma de energia sustentável, limpa e principalmente renovável. O objetivo desta 
pesquisa foi compreender o funcionamento da geração de energia elétrica através de 
sistemas fotovoltaicos, desde a captação de energia solar até a transformação em 
energia elétrica. Esta pesquisa foi realizada nos moldes de uma revisão bibliográfica 
com pesquisas em artigos científicos, sites de fontes confiáveis e documentos 
disponibilizados por órgãos públicos. O resultado desta pesquisa nos mostra que a 
energia solar é a melhor alternativa de geração de energia elétrica para que sejam 
minimizados os impactos proporcionados ao meio ambiente e somente será possível 
sua implantação em grandes escalas se houver pesquisas e desenvolvimento de 
novas tecnologias para que ela se torne mais acessível. 
 
Palavras-chave: Energia solar; Sustentabilidade; Painéis solares; Energia elétrica. 
  



ANDRADE, Dauri de Paula. Solar Energy and Sustainability. 2020. 27 sheets. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Centro 
Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2020. 
 

ABSTRACT 

With the growing idea of sustainability spreading today, the use of renewable energies 
has been increasingly studied and improved because uncontrolled use of natural 
resources implies depletion for future generations. Among these renewable energies, 
solar energy stands out as a form of sustainable, clean and mostly renewable energy. 
The objective of this research was to understand the operation of electricity generation 
through photovoltaic systems, from solar energy capture to transformation into 
electricity. This research was conducted through a literature review with research on 
scientific articles, websites from reliable sources and documents made available by 
public agencies. The result of this research shows that solar energy is the best 
alternative for power generation in order to minimize impacts on the environment, and 
it will only be possible to implement it on a large scale if there is research and 
development of new technologies so that become more accessible. 
 
Key-words: Solar energy; Sustainability; Solar panels; Electrical energy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As fontes de energia tidas como “renováveis” e “sustentáveis” são as 

provenientes de recursos obtidos na natureza, que não poluem o meio ambiente e não 

dependem da utilização de nenhum tipo de combustível e alguns exemplos destas 

energias são: hidrelétrica, solar, eólica, marés. 

Dentre todos os tipos de energias renováveis tem algumas que são mais 

utilizadas e possuem mais investimentos para desenvolvimento de suas tecnologias, 

como as hidrelétricas que são responsáveis pela geração de mais de 95% da energia 

elétrica consumida no país enquanto todas as outras fontes são responsáveis pela 

pequena parcela restante da geração de energia. 

A energia solar vem sendo muito difundida nos últimos anos pois a população 

passou a se conscientizar da importância da utilização de outras fontes de energia 

para tirar a sobrecarga que foi colocada nas hidrelétricas e também por ser uma fonte 

que é sustentável e que com um investimento você consegue se desligar da rede de 

fornecimento local, gerando assim futuramente um lucro para a empresa ou residência 

e ainda contribuir para o meio ambiente. 

Já existem diversas formas e soluções tecnologias de geração de energia solar 

através da utilização de sistemas fotovoltaicos para realizar a conversão desta energia 

em eletricidade e assim garantir um maior aproveitamento da energia elétrica, como 

será tratado ao longo deste trabalho. 

Com a ideia de sustentabilidade tão difundida na atualidade, o uso de recursos 

naturais para geração de energia vem sendo cada vez mais estudado e aprimorado, 

pois os recursos naturais explorados na maior parte dessas fontes são sustentáveis e 

seu uso no presente não compromete o uso para gerações futuras.  

As energias renováveis são o futuro da geração de energia elétrica, ainda não 

tão conhecida pela maior parte da população as fontes alternativas de geração de 

energia serão importantes para tirar a sobrecarga da energia hidrelétrica que é tão 

utilizada e por vezes deficitária, pois é responsável por 95% de toda a energia elétrica 

utilizada no Brasil. A energia solar é de fundamental importância pois busca otimizar 

o uso das fontes de energia, procurando aliar questões energéticas, sociais, 

econômicas e ambientais em prol do melhor em geração de energia.  
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A geração de energia solar é algo relativamente novo no Brasil e apesar de 

ainda não ser tão utilizada em um futuro próximo será algo bem mais usado pela 

população, pois o conceito de cada família poder gerar a sua própria energia elétrica 

com um painel fotovoltaico no telhado de sua residência seria uma ótima solução 

sustentável não somente para nosso país quanto para o planeta. 

Nesse contexto, surge a problemática: como a utilização da energia solar, 

através dos sistemas fotovoltaicos, pode proporcionar uma redução ao impacto 

ambiental causado por outras formas de geração de energia elétrica? 

O objetivo geral deste trabalho é compreender o funcionamento da geração de 

energia elétricas através de sistemas fotovoltaicos, desde a captação de energia solar 

e transformação para energia elétrica, incluindo os dispositivos que constituem os 

sistemas. E para a realização do objetivo geral o trabalho se norteará nos objetivos 

específicos que serão aprofundados ao decorrer da pesquisa. Estes objetivos serão 

apresentar os conceitos referentes a energias renováveis, energia solar e células 

fotovoltaicas; entender os componentes que compõem um sistema fotovoltaico e 

demonstrar o sistema fotovoltaico em geral, suas principais características e 

benefícios para a sociedade e o meio ambiente. 

Para alcançar os objetivos propostos no trabalho será utilizado de uma revisão 

bibliográfica, com pesquisas em artigos científicos, sites de fontes confiáveis e 

documentos disponibilizados por órgãos públicos, não será estabelecido um período 

dos artigos pesquisados em livros e manuais, pois alguns livros que serão consultados 

para realização do trabalho são antigos, já para artigos científicos e sites será definido 

um período entre 2000 e 2020. 

As principais fontes utilizadas serão o “Manual de Engenharia para Sistemas 

Fotovoltaicos” dos autores Pinho e Galdino, o livro “Introdução à Energia Fotovoltaica” 

por Castro, a publicação “Energias Renováveis: breve conceito” de Pacheco, etc. e as 

palavras chaves energia solar, energia elétrica, geração, sustentabilidade e sistemas 

fotovoltaicos. 

 

 



 

 

9 

2. ENERGIA RENOVÁVEL E SEUS CONCEITOS 

 

Energias renováveis são aquelas obtidas através de recursos naturais 

reabastecidos pela natureza, tais como: a água que fornece energia hidráulica, o vento 

que proporciona a geração de energia eólica, a luz do sol que gera a energia solar e 

o calor do interior da Terra gerando a energia geotérmica. O uso de fontes renováveis 

contribui para a redução da dependência de combustíveis fósseis, visto que esses 

recursos são suscetíveis a variáveis de instabilidade. Além de ajudar a reduzir os 

impactos que a produção de energias tidas como “sujas” ou “não limpas” propiciam 

para o meio ambiente (PORTAL SOLAR, 2020). 

Atualmente, a nova ordem mundial é a busca pela autossuficiência em geração 

de energia, aliada a uma diversificação da matriz energética, ou seja, a procura por 

diferentes fontes de energias alternativas que supram a demanda interna dos países, 

no caso de uma escassez de combustíveis fósseis (PACHECO, 2006). 

Essa diversificação trará para os países mais segurança à oferta de energia 

sem sucumbir às pressões de preços de insumos ou adversidades climáticas. É 

necessário que haja mais investimentos direcionados para área de produção de 

combustíveis e geração de energia, o que se configura como um problema, uma vez 

que o governo não teria recursos suficientes para a diversificação e ampliação da 

matriz energética (PACHECO, 2006). 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (2006), estatal vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia, caso a demanda por energia venha a crescer 

anualmente na ordem de 4,8%, o país precisará investir em torno de R$ 125 bilhões 

para a ampliação de geração e transmissão de energia a fim de que haja fornecimento 

regular sem riscos de apagão. 

A energia solar é a energia mais abundante e limpa que existem no planeta e 

é criada a partir da luz solar. 60% da energia que é irradiada pelo solo e recebida pela 

terra é absorvida por ela mesma. Os outros 40% são absorvidos pelos oceanos e 

superfícies, o que é correspondente a aproximadamente cinco milhões de usinas 

hidroelétricas de Itaipu, uma das maiores usinas hidroelétricas do mundo, de potência. 

O seu potencial é tão grande que estima-se que se fosse aproveitada de forma integral 

seria suficiente para produzir 1800 vezes a quantidade de energia elétrica consumida 

em todo o mundo (BRANCO, 2012). 
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O processo de conversão da energia solar em energia elétrica é realizado de 

duas maneiras: conversão direta por radiação e energia solar concentrada 

(heliotérmica). A conversão direta por radiação se dá por meio de painéis solares ou 

células fotovoltaicas que absorvem a radiação do sol e convertem em energia elétrica, 

se tornando assim o sistema mais eficiente de conversão de energia. E o modo de 

conversão através da energia solar concentra se refere a espelhos que apontam a 

radiação solar para uma torre ou um conjunto de canos que convertem a energia 

térmica absorvida por meio de uma caldeira. Esse processo produz corrente elétrica 

pelo fato das turbinas instaladas girarem com o vapor da água (PALZ, 2002). 

A Energia Solar Fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da 

luz em eletricidade (Efeito Fotovoltaico). O efeito fotovoltaico, relatado por Edmond 

Becquerel, em 1839, é o aparecimento de uma diferença de potencial nos extremos 

de uma estrutura de material semicondutor, produzida pela absorção da luz. A célula 

fotovoltaica é a unidade fundamental do processo de conversão (CRESESB, 2012). 

O efeito fotovoltaico foi comprovado em 1839 por Edmond Becquerel, um físico 

francês que antes dos 20 anos fabricou a primeira célula fotovoltaica do mundo. Já no 

ano de 1883 foi a vez de Charles Fritts projetar e confeccionar a primeira célula 

fotovoltaica no estado sólido, para isto ele envolveu um semicondutor de selênio com 

uma camada de ouro fina para formar as junções, porém a célula construída por ela 

tinha somente 1% de eficiência. Apesar disso, a primeira célula fotovoltaica a ser 

comercializada foi lançada apenas em 1954 pelos Laboratórios Bell (CRESESB, 

2012). 

Conforme foi explicado por Hinrichs (2004), em 1905 Albert Einstein explicou 

que quando a luz toca alguns tipos de metais, elétrons são lançados e esse fenômeno 

ficou conhecido como efeito fotoelétrico. Foi observado que no momento em que a luz 

brilha em uma placa negativa os elétrons são lançados com uma quantidade de 

energia cinética inversamente proporcional ao comprimento da onda da luz incidente 

e para algumas cores de luz era possível perceber que não ocorria esse fenômeno. E 

este fenômeno foi explicado por Einstein pelo fato de que a luz se comporta mais como 

uma partícula do que como uma onda e a energia de cada partícula, que é 

denominada de fóton, precisa apenas do resultado da frequência pela constante de 

Planck. 
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Uma célula fotovoltaica é um dispositivo elétrico que transforma energia solar 

em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. A energia produzida pelas células 

fotovoltaicas é chamada de energia solar fotovoltaica e geralmente são utilizadas 36, 

60 ou 72 células ligadas em série para a montagem de um painel fotovoltaico (PALZ, 

2002). 

As células fotovoltaicas são confeccionadas com material semicondutor e 

através do efeito fotovoltaico converte a radiação solar em energia elétrica. Existem 

vários tipos de células no mercado, mas a mais popular utilizada pelos fabricantes de 

painéis solares são as de silício cristalizado, porém essa tecnologia utilizada nas 

células fotovoltaicas foi substituída no início da década de 90 para células à base de 

arsenieto de gálio. Atualmente as células evoluíram para a tecnologia de multi 

junções, tecnologia esta que cada vez mais vira tendência mundial e se torna 

competitiva no mercado e estima-se que em alguns anos serão utilizadas nas 

residências (PALZ, 2002). 

De acordo com Freitas (2008) os fótons atingem e ionizam o material 

semicondutor no painel solar, fazendo com que os elétrons externos se libertem de 

suas ligações atômicas. Devido à estrutura semicondutora, os elétrons são forçados 

em uma direção, criando um fluxo de corrente elétrica. Uma célula fotovoltaica é feita 

de material semicondutor, quando os fótons atingem uma célula fotovoltaica, eles 

podem refletir a célula, atravessar a célula ou ser absorvidos pelo material 

semicondutor. 

 Apenas os fótons absorvidos fornecem energia para gerar eletricidade. As 

células solares não são 100% eficientes em células solares de silício cristalino, em 

parte porque apenas uma certa luz dentro do espectro pode ser absorvida. Parte do 

espectro de luz é refletido, alguns são muito fracos para criar eletricidade 

(infravermelho) e alguns (ultravioleta) criam energia de calor em vez de eletricidade 

(PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 

Segundo Severino e Oliveira (2010), a resultância da energia solar fotovoltaica 

é gerada por intermédio da absorção da luz solar, que determinará uma assimetria de 

potencial na estrutura do material semicondutor. A estruturação e desempenho do 

sistema independente para a iluminação pública, por exemplo, poderia ser feita. 

Com o crescimento na demanda da produção de células fotovoltaicas e o 

aumento no valor da energia elétrica produzida por meios mais usuais de fonte de 
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energia, aumentam também os incentivos governamentais para desenvolvimento de 

pesquisas e das tecnologias utilizadas nas células, o que explica a redução de preço 

nos últimos anos (VOLPE FILHO; ALVARENGA, 2004). 

A Região Nordeste do Brasil já demonstrou que possui um grande potencial 

para geração de energia solar, de acordo com um levantamento realizado pela 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco a região possui um alto índice de radiação 

solar, podendo chegar a produzir aproximadamente 11.000 MW/ano, em uma 

superfície de 1000 Km2 (QUEIROZ, 2017).  

No Nordeste ainda está localizada a primeira usina solar construída no país, 

localizada na cidade de Tauá, no sertão do Ceará.  

 

Figura 1 - Usina solar de Tauá. 

  

 

Fonte: Portal Solar (2020).  

 

Ainda de acordo com o Portal Solar (2020), a Usina Solar Taua foi inaugurada 

em agosto de 2011 e possui 4.680 painéis fotovoltaicos numa área de 

aproximadamente 12.000 m2. Tendo capacidade de geração de 1 MWp (Mega Watt-

pico), o que é suficiente para abastecer 1.500 residências. 

Como falado anteriormente, a geração de energia elétrica através da luz do sol 

pode ser dividida em duas categorias: solar térmica e solar fotovoltaica. A solar térmica 
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tanto pode ser utilizada para a geração de energia elétrica quanto para o aquecimento, 

geralmente de água tanto para o uso doméstico quanto para o industrial. Já a solar 

fotovoltaica tem seu uso direcionado na geração de eletricidade (DUBEUX, 2017). 

De acordo ainda com Dubeux (2017), o Conselho Nacional de Política 

Fazendária (CONFAZ), em sua reunião ordinária 103ª, realizada no dia 28 de 

setembro de 2001 na cidade de Recife/PE, decidiu por isentar as operações 

realizadas com equipamentos e componentes para o aproveitamento da energia solar 

e eólica do ICMS, com o intuito de promover a geração de energia elétrica por meio 

de fontes alternativas. 

E é através de políticas de incentivo como essas que as energias de fonte 

alternativa vão ganhando cada vez mais força e espaço na sociedade. Embora essas 

políticas não sejam suficientes, a soma dos esforços fará com que as fontes 

renováveis substituírem as tradicionais (VOLPE FILHO; ALVARENGA, 2004).  
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3. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

O efeito fotovoltaico é o processo no qual dois materiais diferentes em contato 

próximo produzem uma tensão elétrica quando atingidos por luz ou outra energia 

radiante (Figura 1). Elétrons livres cruzam a junção entre dois cristais diferentes mais 

facilmente em uma direção do que na outra, dando a um lado da junção uma carga 

negativa e, portanto, uma voltagem negativa em relação ao outro lado, assim como 

um eletrodo de uma bateria uma voltagem negativa em relação à outra. O efeito 

fotovoltaico pode continuar fornecendo tensão e corrente enquanto a luz continuar 

caindo nos dois materiais. Essa corrente pode ser usada para medir o brilho da luz 

incidente ou como fonte de energia em um circuito elétrico, como em um sistema de 

energia solar (RUTHER, 2004).  Na Figura 2, é demonstrado o efeito fotovoltaico. 

 

Figura 2 - Efeito Fotovoltaico 

 

Fonte: CRESESB (2014) 
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A energia corrente alternada (CA) flui através do painel elétrico da casa e é 

distribuída de acordo. As células fotovoltaicas absorvem a energia do sol e a 

convertem em eletricidade corrente continua (CC), depois o inversor solar transmuda 

eletricidade CC dos seus módulos solares em eletricidade CA, que é utilizada pela 

maioria dos eletrodomésticos, com isso a eletricidade flui por sua casa, alimentando 

dispositivos eletrônicos, por fim o excesso de eletricidade produzida pelos painéis 

solares é alimentado à rede elétrica (SOUZA, 2016). 

De acordo com Castro (2008) cristais que atingem a luz, como silício ou o 

germânio, no qual os elétrons geralmente não são livres para se moverem de átomo 

para átomo dentro do cristal, fornece a energia necessária para libertar alguns elétrons 

de sua condição de ligação.  

A rede elétrica afeta o processo solar doméstico onde qualquer casa conectada 

à rede elétrica terá algo chamado medido de utilidade que seu fornecedor de energia 

usa para medir e fornecer energia a sua casa. Quando instala painéis solares no 

telhado ou em um suporte de terra em sua propriedade, eles acabam sendo 

conectados ao medidor de energia da casa. A produção do sistema solar instalado 

pode realmente ser acessada e medida por esses medidores. Se a casa possuir 

medição liquida, pode enviar energia para a rede quando o sistema solar estiver super 

produzindo (como durante o dia nos meses ensolarados de verão) em troca de 

créditos em sua conta de energia elétrica, em pequenas instalações de médio e 

grande porte, é necessário usar sistemas de proteção mais complexos e, além disso, 

sistemas de medição e sistemas de controle de carga elétrica gerada (PEREIRA; 

OLIVEIRA, 2011). 

Segundo Sgarbi (2008) um painel solar padrão (também conhecido como 

módulo solar) consiste em uma camada de células de silício, uma armação de metal, 

uma caixa de vidro e vários fios para permitir que a corrente flua das células de silício.  

De acordo com Castro (2008) o silício (número atômico 14 na tabela periódica) 

é um não metal com propriedades condutoras que permitem absorver e converter a 

luz solar em eletricidade. Quando a luz interage com uma célula de silício, faz com 

que os elétrons sejam acionados, o que inicia um fluxo de corrente elétrica. Isso é 

conhecido como "efeito fotovoltaico" e descreve a funcionalidade geral da tecnologia 

de painéis solares. 
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 Além de suas células solares de silício, um módulo solar típico inclui uma caixa 

de vidro que oferece durabilidade e proteção para as células fotovoltaicas de 

silício. Sob o exterior do vidro, o painel possui uma camada para isolamento e uma 

folha traseira protetora, que protege contra a dissipação de calor e a umidade dentro 

do painel. O isolamento é importante porque o aumento da temperatura levará a uma 

diminuição da eficiência, resultando em um desempenho mais baixo do painel solar 

(VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

Os painéis solares têm um revestimento antirreflexo que aumenta a absorção 

da luz solar e permite que as células de silício recebam a máxima exposição solar. As 

células solares de silício são geralmente fabricadas em duas formações celulares 

monocristalinas ou policristalinas. As células monocristalinas são constituídas por um 

único cristal de silício, enquanto as células policristalinas são constituídas por 

fragmentos ou fragmentos de silício. Os formatos mono fornecem mais espaço para 

os elétrons se movimentarem e, portanto, oferecem uma tecnologia solar de maior 

eficiência do que os policristalinos, embora normalmente sejam mais caros (PINHO; 

GALDINO, 2014). 

De acordo com Castro (2008) a tecnologia de referência célula de silício 

cristalino e seu sucesso diferencial são baseados na abundância do material na crosta 

terrestre e no conhecimento prévio para o esforço inversor em relação ao seu uso em 

microeletrônica. Desde o ponto de vista fotovoltaico, o valor de sua banda é muito 

adequado para conversão da luz solar em eletricidade. Sendo um semicondutor de 

banda Indiretamente, é necessária uma espessura perceptível (100 mícrons) para 

absorver a luz, mas sua fragilidade determina que as células solares sejam 

construídas em 300 pastilhas mícrons.  

Segundo Almeida (2012) são mais comuns esses três tipos de módulos de 

silício, sendo eles: Módulo de silício monocristalino: são os mais utilizados devido à 

sua alta confiabilidade e duração, embora seu preço seja um pouco mais alto que os 

outros tipos, módulos de silício policristalino: são um pouco mais baratos que os 

módulos de silício monocristalino, embora sua eficiência seja menor e módulo de 

silício amorfo: eles têm menor eficiência do que os 2 anteriores, mas um preço muito 

menor eles também são finos e leves, feitos de maneira flexível, para que possam ser 

instalados como parte integrante de um teto ou parede. 
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Para que os elétrons elevados à banda de condução não retornem à banda de 

Valência, antes que possamos levá-los para fazer um trabalho, é preciso que o 

material útil de grande pureza e grande perfeição estrutural, por utilizar um material 

de qualidade microeletrônica e pastilhas monocristalinas. Também é válido obter 

pastilhas com cristais grandes, vários mícrons. No processo de corte de cristais 

simples ou multicristalinos, muito se perde material, uma das rotas mais baratas e 

mais recentes é chegar e processar pastilhas de 150 mícrons. Para evitar o processo 

de corte da pastilha, a partir das barras monocristalinas foram desenvolvidos 

procedimentos para obter diretamente do banho de silício, bandas planas contínuas 

fundidas, embora sua extração e resfriamento para obter a qualidade estrutural 

necessária são lentas e crítica (SOUZA, 2016). O compartilhamento de custos de um 

módulo baseado em células de silício é mostrado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Compartilhamento de custos de um módulo de silício 

 

Fonte: Almeida (2012) 

 

De acordo com Freitas (2008) uma única célula solar não pode fornecer a saída 

útil necessária. Portanto, para aumentar o nível de potência de saída de um sistema 

fotovoltaico, é necessário conectar o número dessas células solares fotovoltaicas. Um 

módulo solar é normalmente conectado em série a um número suficiente de células 

solares para fornecer a tensão e potência de saída padrão necessárias. Um módulo 

solar pode ser classificado de 3 watts a 300 watts, os módulos solares ou módulos 

fotovoltaicos são componentes básicos disponíveis comercialmente de um sistema de 

geração de energia elétrica solar.  

https://www.electrical4u.com/solar-cell/
https://www.electrical4u.com/voltage-or-electric-potential-difference/
https://www.electrical4u.com/electric-power-single-and-three-phase/
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Essa célula gera uma quantidade muito pequena que fica em torno de 0,1 watts 

a 2 watts. Mas não é prático usar unidades de baixa potência como componentes de 

um sistema. Assim, o número necessário de tais células é combinado para formar uma 

unidade solar prática comercialmente disponível, conhecida como módulo solar ou 

módulo fotovoltaico. Em um módulo solar, as células solares são conectadas da 

mesma maneira que as unidades de células de bateria em um sistema de banco de 

baterias. Isso significa que os terminais positivos de uma célula conectada à tensão 

terminal negativa do módulo solar é uma soma simples da tensão das células 

individuais conectadas em série no módulo (ALMEIDA, 2012). 

A natureza modular dos geradores fotovoltaicos implica que eles podem ser 

constituem sistemas de fornecimento de energia elétrica em uma ampla gama de 

poder. Embora a energia solar fotovoltaica seja considerada uma maneira cara de 

produzir energia é, muitas vezes, em aplicações isoladas da rede, a solução de 

fornecimento de energia mais econômica. O crescimento do mercado mundial indica 

que a eletricidade solar penetrou em muitas áreas onde é economicamente viável. 

Além disso, o rápido crescimento dos sistemas conectados à rede tornou-se atraente 

para indivíduos, empresas e governos que desejam contribuir ao estabelecimento de 

um sistema de fornecimento de eletricidade mais benigno para o ambiente (CASTRO, 

2008). 

Em muitos casos, é necessário decidir entre uma usina a diesel ou um sistema 

fotovoltaico para eletrificar uma casa rural. Se as duas alternativas forem comparadas, 

é possível obter uma visão geral ilustrativo dos efeitos positivos e negativos de cada 

um deles, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental. O custo 

inicial de uma usina de combustível é menor que o de um sistema fotovoltaico da 

mesma capacidade, o tempo de instalação de uma usina de combustível é menor que 

o de sistema fotovoltaico, embora para ambas as alternativas o tempo seja curto e as 

dificuldades de transporte são basicamente os mesmos. O fornecimento periódico de 

combustível para uma usina localizada em um local remoto é um grande problema as 

dificuldades no transporte do combustível são permanentes e armazenamento do 

combustível, quando existe, é feito em condições perigosas para a segurança de 

pessoas e mercadorias materiais (SGARBI, 2008). 

Os sistemas fotovoltaicos, por outro lado, não precisam de suprimento de 

combustível, com isso os custos, riscos e perigos relacionados ao uso de combustíveis 
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fósseis desaparecem. Usinas de energia produzem ruído quando operam, 

inicialmente, essa poluição sonora geralmente ser tolerado pelo entusiasmo de ter 

energia elétrica; no entanto, logo se torna intolerável, especialmente para idosos, 

doentes e professores da escola. Os sistemas de energia fotovoltaica não produzem 

nenhum som irritante quando operam, porque não possuem partes e nem movimentos 

mecânicos, por isso não causam nenhum tipo de poluição sonora (INATOMI; 

UDAETA, 2000). 

As usinas de energia produzem fumaça quando operam, se a planta não 

recebeu manutenção adequada, a quantidade de fumaça produzida é considerável e 

prejudicial para as pessoas próximas, os sistemas fotovoltaicos não produzem 

fumaça, no entanto, durante o processo de carregamento, as baterias liberam o 

hidrogênio em quantidades moderadas. A produção de hidrogênio não é um problema 

se o as baterias estão em uma sala ventilada, caso contrário, pode ocorrer uma 

explosão devido à alta concentração deste gás. O derramamento da solução de ácido 

sulfúrico das baterias representa um perigo para a pele das pessoas e para o solo. Na 

maioria dos casos, essa contaminação ocorre quando as baterias que cumpriram sua 

vida útil são irresponsáveis abandonadas ao ar livre. Essa prática é bastante frequente 

nas áreas rurais devido à falta de programas de educação ambiental e falta de 

recursos para remoção ecologicamente controlada de baterias inutilizáveis 

(ALMEIDA, 2012). 
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4. IMPACTOS E BENEFÍCIOS 

 

As fontes de geração alternativa de energia vêm cada vez mais fazendo parte 

da matriz energética brasileira e a construção de novas usinas hidrelétricas se torna 

mais inviável com o passar dos anos pelos impactos ambientais e sócio-políticos 

causados pelos projetos e instalações (CASTRO, 2008). 

Segundo dados obtidos pelo EPE (2007), entre 1974 e 2005 houve um 

acréscimo de 57.134 MW na potência produzida pelas usinas hidrelétricas no Brasil. 

Essa evolução foi concentrada nos anos 80 quando o mundo sofria as consequências 

das crises petrolíferas da década anterior e a geração de energia através das usinas 

hidrelétricas foi a melhor opção no momento ao planejamento energético por causa 

do baixo custo quando comparado com outras fontes energéticas. A energia elétrica 

produzida pelas usinas hidrelétricas ainda corresponde a maior parcela da matriz 

energética brasileira. 

Entretanto, existem inúmeras condições que inibem o crescimento de 

hidrelétricas no Brasil. Primeiramente, o potencial hidrelétrico para expansão de 

geração de grande densidade energética está cada vez mais difícil, restando ainda 

alguns poucos na região amazônica. Além disso, os impactos causados fizeram com 

que a população exercesse pressão no governo sobre novas construções de grande 

porte (EPE, 2007). 

Durante a construção de uma usina hidrelétrica, ocorrem diversos impactos 

ambientais. Entre eles estão os alagamentos que são causados pela construção de 

reservatórios para acumular água e regularizar as vazões. Por causa das inundações 

ocorrem mudanças no regime das águas e a criação de microclimas que acabam por 

prejudicar tanto a fauna quanto a fauna que se encontram ali presentes, podendo 

inclusive acarretar a morte de várias espécies ali presentes. Por conta dos 

alagamentos e das consequências da construção da usina, inúmeras árvores de 

madeira de lei são derrubadas, algumas outras submersas e acabam por apodrecer 

permitindo a proliferação de mosquitos causadores de doenças.  Através da 

degradação de forma anaeróbica da matéria orgânica, os alagamentos acabam por 

ser uma fonte de emissão de gases que influenciam de maneira extremamente 

negativa no efeito estufa à atmosfera. Além de tudo isso, tem a questão de relocação 

das famílias que moram próximo as áreas de construção que sofrem com a destruição 
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de suas moradias e propriedades rurais, estes acabam por perder sua fonte de renda, 

devido as grandes inundações que atingem essas propriedades (BORBOLETO, 

2001). 

Para exemplificar tais impactos socioambientais, podemos utilizar como 

referência a recente construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, que foi inaugurada 

oficialmente em cinco de maio de 2016 e encontra-se localizada no rio Xingu, próximo 

da cidade Altamira no estado do Pará. Durante a construção do lago de Belo Monte, 

cerca de 500 km2 foram inundados e aproximadamente 10 mil famílias tiveram que 

deixar seus locais sem nenhuma argumentação ou alternativa, receberam 

indenizações com valores irrisórios e perderam seu modo de vida, suas relações 

interpessoais e comunitárias, enfim, tudo que conheciam durante toda sua vida 

(PACHECO, 2006). 

Segundo o Ibama, durante o período de novembro de 2015 e fevereiro de 2016, 

morreram cerca de 16 toneladas de peixe no trecho do Xingu, o que gerou um enorme 

choque nos índios e pescadores que dependem do rio para sua sobrevivência. De 

acordo com Flávio Tadeu de Lima, pesquisador da Unicamp, esse fato ocorreu por 

causa da péssima qualidade da água, visto que houve grande diminuição do nível do 

oxigênio dissolvido por causa da decomposição da matéria orgânica nas regiões que 

sofreram com os alagamentos. De tal forma, uma das tribos indígenas mais antigas 

da região, a tribo indígena Juruna, encontrou-se perdida com a dificuldade de 

encontrar peixes para a sua sobrevivência. Além disso, os ambientalistas estão 

preocupados com o desmatamento da região e o desaparecimento de diversas 

espécies nativas (CRESESB, 2012). 

Entretanto, ao estudar e analisar as consequências da instalação de 

hidrelétricas, não é possível anular a importância dessas obras no desenvolvimento 

do país, visto que durante anos foi a única fonte de energia responsável para atender 

a demanda de energia no país. Mediante repita conscientização ambiental o que vem 

ocorrendo pela população nos últimos anos no Brasil, existe uma tendência porque a 

capacidade instalada de usinas hidrelétricas venha a se estabilizar e que fontes de 

energias renováveis venham a se desenvolver e ocupar uma grande parte da matriz 

energética do Brasil. Portanto, os impactos causados devem servir de exemplo para 

as decisões tomadas no futuro (BORBOLETO, 2001). 

 

http://www.publicacoes.ufes.br/geografares/article/download/1140/853.
http://www.publicacoes.ufes.br/geografares/article/download/1140/853.
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Figura 4: Usina Solar 

Fonte: Portal Solar (2020) 

 

Como já falado anteriormente, encontra-se na região Nordeste a primeira usina 

solar instalada no país. Entretanto, a maior usina solar do Brasil é a de Tractebel, que 

está localizada em Tubarão, Santa Catarina e possui 19.424 painéis fotovoltaicos que 

têm uma potência total de 3.000 KWp e foi construída pela Tractebel para fins 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologias (PORTAL SOLAR, 2020). 

 

Figura 5: Usina Solar de Tractebel 

 

Fonte: Portal Solar (2020) 
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Algo que vem sendo implementado gradualmente e se tornando mais habitual 

são as instalações de painéis fotovoltaicos em grandes construções, como é o caso 

da Usina Solar do Estádio Mineirão, que possui cerca de 6.000 painéis e totalizam 

uma potência de 1.420 KWp (PORTAL SOLAR, 2020). 

 

Figura 6: Usina Solar do Estádio Mineirão 

 

Fonte: Portal Solar (2020) 

 

As usinas de energia solar produzem uma energia renovável e considerada 

limpa. Apesar do investimento inicial destas usinas ser alto, esse valor é compensado 

pelos valores baixos para sua manutenção e por possuir uma vida útil longa (com mais 

de 30 anos). Se depois de 2001, quando houve a primeira grande crise de energia, o 

governo tivesse investido neste tipo de geração de energia hoje a população não 

estaria sofrendo tanto com os valores absurdos das contas de energia elétrica devido 

ao uso das usinas termelétricas e da falta de chuva. E atualmente a energia solar é a 

melhor solução para que seja evitado um colapso total na matriz energética brasileira, 

visto que são rápidas e fáceis de serem construídas já que os painéis são adquiridos 

prontos e é necessário apenas conectar uns aos outros. Ou seja, é muito mais fácil e 

gera menos impacto para o ambiente do que uma usina hidrelétrica ou um parque 

eólico (EPE, 2007). 

Pode-se dizer que os sistemas fotovoltaicos têm impactos ambientais mais 

baixos do que as usinas hidrelétricas. Eles são uma solução amiga da natureza. 
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Porém, o uso indevido e o manuseio dessa tecnologia podem ter efeitos prejudiciais 

ao meio ambiente. Sugerem-se algumas recomendações que devem ser seguidas 

para evitar isso: Os sistemas fotovoltaicos devem ser instalados corretamente para 

evitar falhas prematuras, caso contrário causará o abandono do equipamento e sua 

possível deterioração. Não faz sentido investir em equipamentos de alta tecnologia, 

se não for usado por muitos anos, deve haver um programa eficaz de remoção e 

reciclagem de baterias: baterias fotovoltaicas abandonadas ao ar livre após cumprir 

sua vida útil causará contaminação, é necessário desenvolver um programa para 

descarte da bateria. As baterias devem ser instaladas em uma sala especialmente 

projetada para esta finalidade: sistemas fotovoltaicos com baterias instaladas em 

salas utilizadas por as pessoas podem causar riscos à saúde e segurança das 

pessoas, se não forem instaladas com segurança (SGARBI, 2008). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do conteúdo deste trabalho de revisão bibliográfica permitiu 

demonstrar que quando tratamos de assuntos voltados à sustentabilidade e ao 

consumo dos recursos do planeta, nos deparamos com um cenário onde visualizamos 

a forma predatória que utilizamos os recursos naturais, muitas vezes imaginando 

serem inesgotáveis, o que é um enorme engano. Atitudes como essas já 

desencadearam diversas crises hídricas e energéticas, não só em nosso país como 

também no mundo. 

Uma das alternativas que surgiu com o passar dos anos foi a energia solar, que 

como foi demonstrado ao decorrer do trabalho se tornou uma alternativa que busca 

promover sustentabilidade ao meio ambiente, visto que é uma energia limpa, 

renovável e sustentável, além de que gera um baixo impacto ambiental, ocupa pouco 

espaço, pode ser utilizada em áreas remotas e necessita de manutenção mínima.  

A energia solar proporciona mais benefícios para o meio ambiente do que 

desvantagens, pois não emite qualquer tipo de poluição ou gases de efeito estufa, 

garantido dessa forma a diminuição da geração do CO2. É preciso conhecer a energia 

solar para entender a sua importância para o futuro do planeta, além de que é 

fundamental entender relevância de compreender o funcionamento dos painéis e 

sistemas fotovoltaicos para que se tenha eficácia em desenvolvimento de projetos.  

A expectativa é uma evolução expressiva na produção de energia elétrica 

através de fontes renováveis, dado que o Brasil demonstra uma vantagem por possuir 

uma radiação solar excelente, tendo potencial de gerar muita energia elétrica por meio 

do sistema fotovoltaico. Dada a importância do tema, faz-se necessário o 

desenvolvimento de pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias e projetos para 

conscientização da sociedade como um todo para o investimento em sistemas 

fotovoltaicos.  
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