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      Abstract— We can observe that over time, the changes that are 

occurring in the development process, man has been losing 

significantly the area that was destined to him. For hydroelectric 

energy constructions, vast amounts of land and water are expended 

that could be used by man to improve the quality of life of beings. It 

is also seen that climatic changes are changing in the speed at which 

man seeks the domain realizing changes in the nature that the own 

man suffers the consequences. The search for this transformation 

seeks to find some alternatives in renewable energies, which in the 

world man seeks to realize new opportunities for beings in general. 

These clean energy alternatives have a cost in the wild and we will 

pay this cost up front. In the search for alternative energies, we now 

have the models of primary energy obtained in primary renewable 

sources which are:   

     Hydroelectricity that is produced from the gravitational potential 

energy of water;   

     The energy from biomass that is derived from combustion or from 

fuels that are extracted from animal and vegetable debris, such as 

wood, vegetable oil, etc.   

     Solar energy is captured from solar radiation, where solar 

collectors are solar cells that transform solar energy directly into 

electrical energy. The wind energy that is generated by the winds. 

The tidal power that is captured from the seas.   

     This work aims to seek basic knowledge and transfer this 

knowledge through this role, where our objective was at first to study 

works that were pioneers in the incessant search for new energy 

models. The changes in paradigms of transformations have caused 

us to enter into this medium in order to add and multiply academic 

knowledge in our University.   

     Today we are starting our journey through the basic knowledge 

train, but we hope to arrive in the future with a  contribution where 

hope is innovation in the search for solar photovoltaic energy aiming 

at sustainability in Brazil and if possible in the world.   
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I. RESUMO  

  Podemos observar que ao longo dos tempos, as mudanças que 
estão ocorrendo no processo de desenvolvimento, que o homem 
vem perdendo significativamente a área que lhe foi destinada. 
Para as construções de energia hidroelétrica, gasta-se 
enormemente espaço de terra e água que poderiam ser utilizadas 
pelo homem na melhoria da qualidade de vida dos seres. Vê-se 
também que as mudanças climáticas estão se alterando na 
velocidade em que o homem busca o domínio realizando 
alterações na natureza as quais o próprio homem sofre as 
consequências. Na busca dessa transformação procurase 
encontrar algumas alternativas nas energias renováveis, as quais 
no mundo o homem busca realizar novas oportunidades para os 
seres de um modo geral. Estas alternativas de energia limpa tem 
um custo na natureza e iremos pagar este custo lá na frente.   

Na busca das energias alternativas, temos hoje em dia os 
modelos de energia primária obtidas nas fontes primárias 
renováveis que são:   

Hidroeletricidade que é produzida a partir da energia 
potencial gravitacional da água;   
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A energia da biomassa que é proveniente da combustão ou 
de combustíveis que são extraídos de detritos animais e vegetais, 
tais como a madeira, óleo vegetal, etc.   

A energia solar que é capturada da radiação solar, onde os 
coletores solares que são células solares que transformam a 
energia solar diretamente em energia elétrica. A energia eólica 
que é gerada pelo vento. A energia maremotriz que é capturada 
dos mares.     

Este trabalho tem como objetivo buscar conhecimentos 
básicos e transferir estes conhecimentos através deste papel, 
onde nosso objetivo foi a princípio estudar trabalhos que foram 
pioneiros na busca incessante de novos modelos de energia. As 
mudanças nos paradigmas das transformações fizeram com que, 
também entrássemos neste meio a fim de somar e multiplicar o 
conhecimento acadêmico na nossa Universidade.   

Hoje estamos iniciando nossa caminhada pelo trem do 
conhecimento básico, porém esperamos chegar no futuro com 
uma contribuição onde a esperança é a inovação na busca de 
energia solar fotovoltaica visando a sustentabilidade no Brasil e 
se possível no mundo.  

II. INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos a conversão de energia elétrica por 
sistemas fotovoltaicos tem se intensificado. A energia solar 
fotovoltaica é uma transformação de energia solar em 
eletricidade. Ela é uma fonte de eletricidade limpa, o seu 
funcionamento não tem emissões indesejáveis, é totalmente 
renovável, função da natureza abundante do sol. Sendo uma 
ótima alternativa para redução dos impactos ambientais 
causados pelo homem, principalmente os relacionados com as 
mudanças climáticas [1].  

A energia solar representa apenas 0,01% da matriz 
energética brasileira apresentada na figura 1, traz no gráfico de 
pizza um número pouco expressivo, sendo menos ainda se 
considerarmos a população de 206.081.432 milhões de 
habitantes segundo o IBGE, dado do último senso. Com apenas 
44 unidades instaladas em território brasileiro, onde a primeira 
unidade de usina solar fotovoltaica instalada foi no Ceará em 
2011. Devido ao alto custo, a falta de mão de obra qualificada 
para realizar as instalações, entre outros inúmeros fatores e 
motivos, a taxa de crescimento dessa energia ainda é mínima 
conforme apresentada no gráfico da Fig.1 [2].    

 Diante da disponibilidade de insolação no Brasil, crescem 
em importância as instituições de pesquisa básica dedicadas ao 
assunto, no entanto a maior dificuldade encontrada ainda é o 
custo, conforme podemos verificar na fig.2 apresentada abaixo  
[3].  

Sabendo que os reservatórios estão se esgotando e que as 
energias não renováveis além de causar danos ao meio ambiente 
são finitas as condições de contorno para reverter esta situação, 
podemos citar a diminuição das chuvas como uma atual 
consequência do esvaziamento das reservas de água no Brasil, é 
visível a necessidade de uma energia renovável e mais 
sustentável [4].   

  
Figura 1: Matriz elétrica Brasileira  

  

  

  
Fig.2 :Valores típicos de implantação de usinas geradoras de energia  

III. OBJETIVOS GERAIS  

Os objetivos de nossa pesquisa estão pautados em verificar 
a posição da energia solar fotovoltaica sem rastreamento dentro 
cenário das energias sustentáveis.    

Para isso iremos analisar a importância das outras energias 
renováveis tendo como referências a energia solar fotovoltaica.  
Objetivo também focado neste estudo é a obtenção de uma ideia 
global do potencial de geração fotovoltaica suficiente para a 
demanda de um dos prédios da Universidade São Francisco.  

IV. BREVE HISTÓRICO DA TECNOLOGIA 

SOLAR FOTOVOLTAICA  

Esta tecnologia teve de esperar os grandes desenvolvimentos 
científicos da primeira metade do século XX, nomeadamente a 
explicação do efeito fotoelétrico por Albert Einstein em 1905 
[5].   

Em 1939 foi observado o primeiro efeito fotovoltaico pelo 
físico francês Alexandre Edmond Becquerel, que verificou que 
placas metálicas, de platina ou prata, mergulhadas num 
eletrólito produziam uma pequena diferença de potencial 
quando expostas à luz [6].    

     O nascimento da primeira célula solar moderna ocorreu em 
1953 quando Calvin Fuller, desenvolveu um processo de 
dopagem apresentada formalmente em 1954 na reunião anual da 
National Academy of Sciences, em Washington.  No ano 
seguinte ocorreu a primeira aplicação da célula de silício como 
fonte de alimentação de uma rede telefônica na Geórgia. No mês 
de setembro do ano 2004 na Alemanha foi inaugurado o maior 
sistema fotovoltaico do mundo conectado à rede elétrica, com 
potência de 5 MW pico, composto por 33.500 módulos [7].   

V. PROCESSO DE FUNCIONAMENTO    

  Analisando-se a estrutura de montagem de um sistema solar 
instalado com painéis fotovoltaicos, onde observa-se que a luz 
solar é produzida através da incidência da luz do sol nos painéis. 
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Para que ocorra a mudança da energia de corrente continua para 
a corrente alternada é necessária a colocação do inversor de 
energia solar que tem a função de converter a corrente continua 
em corrente alternada que após a transformação desta energia a 
mesma vai para o quadro de luz, sendo assim distribuída, 
ocasionado a redução da quantidade de energia comprada na 
rede da concessionaria.   O excesso de eletricidade gerada 
retorna a rede através do relógio bidirecional sendo injetada na 
rede distribuidora gerando créditos para serem utilizados 
posteriormente como na fig. 3  
[8].   

     Foram desenvolvidos estudos sobre uma nanoestrutura de 
painéis solares de silício negro, essas por sua vez retêm a luz 
infravermelha, fazendo com que ela retorne para a célula solar. 
Sendo assim ao invés de aquecer o painel solar, a radiação é 
utilizada para gerar mais eletricidade. No entanto a célula de 
silício monocristalino possuem uma grande eficiência na 
conversão de luz solar em eletricidade, sendo superior a 12%  
[9].   

 Comparativamente como observação de estudo, vimos que 
na Austrália, existe o projeto da Torre Solar que é capaz de gerar 
200 MW de energia fototérmica com estimativa de investimento 
de alguns milhões de dólares sendo mais eficiente e sustentável 
que a fonte de energia em estudo. Quando se utiliza energia solar 
térmica fotovoltaica ou mesmo iluminação natural tem-se um 
ganho de milhares de reais todos os anos [10].  

 O investimento é alto, mas se paga com muita facilidade, 
inclusive gerando lucros conforme apresentado na Fig. 4 [11].  

  

  

  
Fig.3: Sistema Fotovoltaico  

   

  

 

Fig.4 :  Variação do custo do Watt hora (em U$ Dólar).  

VI. CALCULO DE RADIAÇÃO E      GERAÇÃO  

FOTOVOLTAICA   

Este cálculo tem a finalidade de realizar um estudo com 
objetivo de ter uma ideia do cenário global do potencial de 

geração fotovoltaica da planta em foco. Assim para efeito de 
cálculo não foram considerados as perdas e as limitações 
causadas pelo sistema de proteção, cabos, disjuntores e demais 
componentes da rede elétrica do prédio.    

A potência instalada no sistema Pcc (em kWp) será obtida 
em função da área (Adisponível ) de cobertura disponível em m2. 
Assim fica evidente por definição padrão conhecida da unidade 
de kilowatt-pico [kWp] supracitada, que a potência instalada 
PCC se refere a um valor obtido de potência medida na saída da 
célula quando este sistema solar é submetido a uma irradiação 
solar ou que simule a mesma luz do sol incidindo sobre a placa 
fotovoltaica com a potência de 1.000.000 W/m2 (irradiância de 
1000 sóis ou 1000 X) à temperatura ambiente de  
25°C.  Sabendo que:       

   [%]                                        (1)   

  

Onde: PCC [WP];   

G = 1000 [W/m2];   

A = [m2]   

 Assumindo-se na fórmula acima a irradiancia (G) nas 
condições de ensaio (STC, do inglês Standart Test Conditions) 
no valor de G=1000 W/m2 sob uma distribuição espectral 
padrão para AM 1,5 e temperatura de célula a 25º C.   

Substituindo-se G na equação acima, temos:   

 [%]                              (2)  

Assim:   

  [%]                                      (3)  

Temos então logo abaixo a expressão da potência instalada 
dada na unidade de [Wp]:    

         (4)  

   

Dividindo-se por 1000 o segundo membro da expressão da 
equação 4 logo acima obtemos a expressão da potência instalada 
agora dada na unidade de [kWp] apresentada abaixo:    

 PCC = Adisponível * Eff /100              (5)  

             

  Onde, Eff corresponde à eficiência do painel em %.   

A quantidade de energia fotovoltaica gerada pelo sistema 
será obtida em função da potência instalada, da eficiência do 
sistema inversor e da irradiação incidente no plano do painel.   

                

  E = nel* PCC * GPOA            (6)  
Onde, nel corresponde à eficiência do sistema inversor, com 
valor tipicamente 90%, PCC corresponde à potência instalada 
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e GPOA (em kWh/m2/dia) corresponde à quantidade de 
radiação incidente no plano do painel [12].   

Substituindo-se PCC na equação 6 pelo valor dado na 
equação 5 temos:      

  

  (kWh)     (7)  

Para cálculo da área necessária de implantação das placas do 
sistema solar fotovoltaico sem rastreamento em função da 
demanda da quantidade de energia em kWh isolamos na 
equação 7 acima a área disponível.   

 Assim temos:     

 

mensal de consumo energético da planta é plenamente atendida 
pelo espaço alocado para o estudo em questão do sistema solar 
fotovoltaico sem rastreamento.     

Hoje estamos iniciando nossa caminhada pelo trem do 
conhecimento básico, porém esperamos chegar no futuro com 
uma contribuição onde a esperança é a inovação na busca de 
energia solar fotovoltaica visando a sustentabilidade no Brasil e 
se possível no mundo.  
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