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RESUMO 

A opção de energia alternativa para as residências da Baixada Santista é a energia 

solar. Apesar de não ser uma solução em curto prazo, pois a tecnologia necessária 

para a mesma ainda não é tão barata quanto à energia hidráulica, mas é até mais 

acessível. Este artigo aborda sobre a fonte de energia solar como proposta 

alternativa para geração de energia elétrica nos domicílios da Baixada Santista. 

Mostrou-se que a energia solar pode ser considerada a fonte de energia alternativa 

mais simples de ser encontrada e adaptada aos domicílios, pois transformadores de 

energia solar em energia elétrica já existem, só precisam ser mais desenvolvidos 

tanto para poder gerar mais energia como para poder reduzir o custo de sua 

aquisição, que ainda é elevado, e, com isso, os domicílios conseguirem a 

independência das companhias elétricas.  

Palavras-chave: Energia Solar. Residência. Baixada Santista. 

 

INTRODUÇÃO 

A opção de energia alternativa para as residências da Baixada Santista é a 

energia solar. Não é uma solução em curto prazo, pois a tecnologia necessária para 

a mesma ainda não é tão barata quanto à energia hidráulica, mas é até mais 

acessível, e dentro de um prazo de dez anos se tornará muito mais viável, e por que 

não dizer lucrativa, para o proprietário da residência. Se o proprietário pretender 

optar por ser um minigerador distribuído, ele pode repassar a sobra de energia 

elétrica gerada por sua residência para a rede externa, que é a rede da companhia 

elétrica, e ter créditos para abater em sua fatura. Segundo Rüther (2004, p. 08): 

Diariamente incide sobre a superfície da terra mais energia vinda do 
sol do que a demanda total de todos os habitantes de nosso planeta 
em um ano inteiro. Dentre as diversas aplicações da energia solar, a 
geração direta de eletricidade através do efeito fotovoltaico se 
apresenta como uma das mais elegantes formas de gerar potência 
elétrica. Mais recentemente, sistemas solares fotovoltaicos vêm 
sendo utilizados de forma interligada à rede elétrica pública, como 
usinas geradoras em paralelo às grandes centrais geradoras 
elétricas convencionais. 

 

Conforme descrito pelo site da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S. 

A. (EMAE, 2013): 

A Baixada Santista é abastecida de energia elétrica pela Usina 
Hidrelétrica Henry Borden, situada no sopé da Serra do Mar, em 
Cubatão. Para poder gerar essa energia, é necessário alagar uma 
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enorme área para poder criar um reservatório onde essa água ficará 
armazenada, a barragem que represa essa água possui tubulações 
por onde a água passará e gerará a energia elétrica. É necessário 
que determinado local seja completamente esvaziado de pessoas e 
de animais. Se houver escassez de chuva, de onde provem boa 
parte da água do reservatório, o nível da água pode ficar a níveis 
baixos para o uso da represa e com isso não conseguir a pressão 
suficiente para poder gerar a energia elétrica. 

Já com a energia solar não há nenhum desses problemas, e ainda é grátis. É 

claro que não se usa diretamente nas residências. É necessário todo um 

equipamento que seja instalado para poder convertê-la em energia elétrica. Por isso, 

será abordada a substituição da energia proveniente da Usina Henry Borden por 

energia proveniente do sol, que será convertida em energia elétrica na própria 

residência. 

OBJETIVO 

Apresentar a energia solar como proposta alternativa para geração de energia 

elétrica nos domicílios da Baixada Santista. 

METODOLOGIA 

Trata-se de pesquisa exploratória e qualitativa. Inicialmente foi pesquisado na 

Internet sobre a utilização da energia solar em residências e foi encontrado, na 

homepage de uma empresa de São Paulo – SP, uma forma de usar a energia para 

geração de energia elétrica, porém, aplicada em pequenos equipamentos na 

residência e adotou-se como hipótese de que esta peça pode ser amplamente 

utilizada nas residências, visando autonomia da residência na produção de energia 

elétrica a partir da energia solar. Em sequência, foi aplicado questionário com seis 

questões abertas ao gestor de produção da empresa, de forma a investigar a 

possibilidade de ampliar a utilização do equipamento, bem como questões relativas 

a custo e operação. Os resultados foram apresentados de forma descritiva. 

DESENVOLVIMENTO 

Origem do efeito fotovoltaico 

Oliveira, Almeida e Silva (2010, cap. 4.2.1) explicam o efeito fotovoltaico: 

O efeito fotovoltaico foi descoberto pela primeira vez em 1839 por 
Edmond Becquerel, mas só após 1883 que as primeiras células 
fotoelétricas foram construídas, por Charles Fritts, que cobriu o 
selênio semicondutor com uma camada extremamente fina de ouro 
de modo a formar junções. Na maioria das vezes utilizam o silício, 
que possui características intermediarias entre um condutor e um 
isolante. O cristal de silício puro não possui elétrons livres e, portanto 
é um mau condutor elétrico. Para alterar isto, acrescentam-se 
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porcentagens de outros elementos. Este processo denomina-se 
dopagem eletrônica. 

Desde que foi descoberto até hoje, o processo para transformação de energia 

solar em energia elétrica evoluiu muito, desde a matéria prima para os painéis até os 

produtos químicos utilizados, que cada vez mais tem uma capacidade maior de 

conversão. 

Dopagem eletrônica 

A dopagem eletrônica, segundo Oliveira, Almeida e Silva (2010, cap. 4.2.1) é: 

Um procedimento de adição de impurezas químicas a um 
elemento semicondutor, para poder transformá-lo em um elemento 
mais condutor, porém, de forma controlada. Através da dopagem 
eletrônica do silício com o fósforo, obtêm-se um material com 
elétrons livres. Utilizando esse mesmo processo, mas no lugar do 
fósforo acrescentar boro, obtêm-se um material com características 
inversas. Ambas as capas, separadamente, são eletricamente 
neutras, mas quando se unem, gera-se um campo elétrico devido 
aos elétrons do silício que ocupam os vazios da estrutura do silício. 
Com a incidência da luz solar sobre a célula fotovoltaica, os fótons 
que a compõem se chocam com os elétrons da estrutura do silício, o 
que lhes dá energia e os transforma em condutores. Devido ao 
campo elétrico gerado na união, os elétrons são organizados e 
seguem de uma camada para outra. Por quanto tempo a luz solar 
incidir na célula fotovoltaica, se manterá o fluxo de elétrons. Ao se 
unir a camada negativa de uma célula com a camada positiva da 
célula seguinte, os elétrons fluem através dos condutores de uma 
célula para a outra. Esta operação se repete até finalmente chegar à 
última célula do módulo, da qual seguem para a bateria. 

A dopagem eletrônica, em resumo, garante melhor resultado para os produtos 

utilizados, sendo um complemento para poder dar mais eficiência aos produtos 

originais. 

Conversão direta da radiação solar em energia elétr ica 

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2010, cap. 3.3.2): 

A radiação solar pode ser convertida em energia elétrica, por meio de 
efeitos de radiação, como calor e luz, sobre determinados materiais, 
em particular os semicondutores. Entre esses semicondutores, 
destacam-se os de efeito termoelétrico e fotovoltaico. O termoelétrico 
tem como característica o surgimento de uma diferença potencial, 
provocada pela junção de dois metais, quando essa junção fica a 
uma temperatura mais elevada do que as outras extremidades dos 
fios. Embora esse processo seja muito empregado na construção de 
medidores de temperatura, seu uso comercial para a geração de 
eletricidade tem sido impossibilitado pelos baixos rendimentos 
obtidos e pelos elevados custos dos materiais. Já o processo 
fotovoltaico decorre da excitação dos elétrons de alguns materiais 
com a presença da luz solar. 

O processo fotovoltaico é o mais utilizado enquanto que o processo 

termoelétrico praticamente só serve para esquentar a água. 
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Uma casa média no Brasil 

Tomemos como exemplo uma casa média no Brasil, dessas encontradas em 

toda quadra de qualquer cidade, sendo térrea, tem em média 6 metros de largura 

por 20 metros de comprimento, o que dá uma média de 120 metros quadrados de 

terreno, contando apenas seu telhado, em média, se for térrea ou sobrado, é em 

torno de 6 metros de largura por 12 metros de comprimento, o que gera uma área 

disponível em média de 72 metros quadrados, que podem ser utilizados para a 

instalação de painéis solares fotovoltaicos. Não será contada a área total do terreno, 

pois apesar dos painéis poderem ser instalados também no chão, só será abordada 

sua utilização no telhado. 

Na instalação, deve se averiguar se em volta da casa não há obstáculos para a 

recepção da energia solar, como residências e prédios vizinhos altos, morros, 

outdoors, qualquer barreira que possa atrapalhar a recepção dessa energia. Se 

possuir, a empresa que instalará os painéis deve verificar se haverá recepção de 

energia solar suficiente para poder transformá-la em energia elétrica e abastecer a 

residência.  

Na figura a seguir, é mostrada uma residência com o telhado duas águas e 

trinta e cinco painéis solares fotovoltaicos instalados de um dos lados do telhado. 

 
Figura 1: Residência com telhado duas águas e painéis solares fotovoltaicos. 

Fonte: http://karlacunha.com.br/energia-solar-fotovoltaica/ 

Conforme a ANEEL (2010, cap. 3.4.2): 

No Vale do Ribeira, situado no litoral sul do estado de São Paulo, já 
foram instalados diversos sistemas de eletrificação de escolas, de 
postos de saúde e de unidades de preservação ambiental, como 
estações ecológicas, parques estaduais e etc., além de atendimento 
a pequenas comunidades rurais. 

Conforme mostrado no site Minha Casa Solar (2013), esse é um dos muitos 

painéis que podem ser utilizados para converter energia solar em energia elétrica: 
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O painel fotovoltaico KD140SX, da Kyocera, que gera cerca de 140 
watts por hora, com uma média de 5 horas de insolação com sol 
pleno, gera até 700 watts por dia e 21.000 watts por mês, possui 
tamanho de 1,5 metros de comprimento e 70 centímetros de largura, 
e tem peso de 13 quilos. Possui uma área de 2,1 metros quadrados.  

Filho e Saraiva (UFRGS, 2003) definem a insolação como: 

A quantidade de energia por unidade de área e por unidade de 
tempo que chega a um determinado lugar da superfície da Terra. A 
insolação varia de acordo com o lugar, com a hora do dia e com a 
época do ano. 

Utilizando como exemplo uma casa estilo térrea ou sobrado, com média de 70 

metros quadrados, é possível a instalação, sem utilizar todo o espaço e o peso 

suportado pelo telhado, até por que para a instalação, ainda é necessário seus 

equipamentos complementares como controladores de carga, baterias e inversores 

de carga, então, nesse cenário, podem ser utilizados até 25 painéis igual ao 

KD140SX da Kyocera, convertendo energia solar em elétrica em torno de 3.500 

watts por hora, que se convertendo em dias é igual a 17.500 watts por dia ou então 

525.000 watts por mês (525 kW). 

Segundo a ANEEL (2013), o consumo médio mensal das residências 

brasileiras fica na média de 250.000 watts por mês (250 kW). 

Preços 

Preços segundo o site Minha Casa Solar (2013): 

O preço de cada painel solar fotovoltaico é de R$ 719,00*, mas ele 
não funciona sozinho, é preciso também do controlador de carga que 
custa R$ 179,00*, mais o preço da bateria que é de R$ 199,00* e o 
preço do inversor de carga que é de R$ 289,00* (Preços sempre 
sofrem alterações e não há como consultar todas as empresas 
fornecedoras desses produtos, por isso, é utilizado o preço segundo 
o site Minha Casa Solar, em 27 de Agosto de 2013).  

Somando tudo temos um valor de aproximadamente de R$ 1.386,00 para cada 

kit completo de um painel solar fotovoltaico. Se forem instalados, como no cenário 

descrito antes, 25 desses painéis, teremos um investimento de R$ 34.650,00.  

Usando com base esse cálculo, se implantado, haveria energia de sobra, pois 

os 25 painéis solares fotovoltaicos geram 525.000 watts por mês, mas, como a 

média das residências brasileiras é de 250.000 watts por mês, conforme a ANEEL, 

então se for instalado próximo do que se consome, e isso varia de residência para 

residência, então ao invés de 25 painéis solares fotovoltaicos, seriam necessários 

apenas 13, para ter uma pequena sobra, que gerariam em torno de 273.000 watts 

por mês, o suficiente para o consumo dessa residência, e o valor investido reduzirá 

de R$ 34.650,00 para R$ 18.018,00.  
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Comparando valores 

Se levarmos em conta que uma casa média gasta em torno de 250.000 watts 

por mês, transformando isso em valores são R$ 77,50 ao mês com a conta de luz, 

no final de um ano, foi gasto R$ 930,00. Em meses como dezembro, janeiro e 

fevereiro, a tendência do consumo de energia elétrica é aumentar pelo fator do calor 

na região, pois nesse período as pessoas usam os ares condicionados e 

ventiladores bem mais do que no resto do ano, a média é que nesse período o 

consumo dobre, então, somando-se aos R$ 930,00 mais três consumos mensais de 

R$ 77,50, chegamos ao valor de R$ 1.162,50 ao ano. Se ao invés de gastar com a 

conta das companhias de energia, o valor for investido nesses kits de energia 

alternativa, ao completar quinze anos, o valor cobrirá o custo dos painéis. 

Tabela 1: Comparação de geração de energia elétrica atual e da energia solar em 
Reais, considerando-se a instalação e consumo de 13 painéis solares fotovoltaicos. 
COMPARATIVO DE CONSUMO MÉDIO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS RESIDÊNCIAS 

ENTRE A FONTE ATUAL E A ENERGIA SOLAR 
FONTE ATUAL ENERGIA SOLAR 

1 WATT/MÊS  R$         0,00031  1 WATT/MÊS R$              0,066  
140 WATTS/MÊS  R$              0,05  140 WATTS/MÊS  R$               9,24  

1.000 WATTS/MÊS  R$              0,31  1.000 WATTS/MÊS  R$             66,00  
273.000 WATTS/MÊS  R$           84,63  273.000 WATTS/MÊS  R$      18.018,00  

FONTE ATUAL PAGA-SE TODO MÊS, ENQUANTO QUE A DE ENERGIA SOLAR É APENAS UMA 
VEZ. 

Como descrito na tabela, o valor da fonte atual tem que ser paga todo mês, 

durante toda a vida, já o da energia solar, que neste comparativo está calculado com 

a quantidade de 13 painéis fotovoltaicos, é pago na instalação dos equipamentos e 

nunca mais se paga, apenas se algo der defeito ou se o proprietário necessitar 

aumentar a sua capacidade geradora. 

Incentivos governamentais 

As mudanças geralmente são complicadas, o consumidor sair de sua zona de 

conforto, pois paga-se uma mensalidade e se tem a energia elétrica, mas ao optar 

por substituí-la pelos painéis solares fotovoltaicos, o proprietário da residência pode 

adquirir independência das companhias elétricas, com isso evitando-se vários 

problemas e adquirindo-se vantagens e em alguns casos lucros. 

Conforme as residências forem optando pela energia solar como fonte de 

energia elétrica para as residências, o Governo Federal, sempre com o pensamento 

de desejar o melhor para sua população e para seu futuro, ao verificar o avanço 

dessa tecnologia e pensando nas áreas que deixará de destruir para construir 

represas para usinas hidrelétricas ou então a construção de usinas termelétricas que 
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poluem e consomem muito combustível fóssil, que não é uma fonte de energia 

renovável, deve apoiar a ideia e dar incentivos às fábricas de painéis solares 

fotovoltaicos, suas montadoras ou importadoras, como redução ou isenção de taxas 

ou impostos para com isso diminuir ainda mais o valor desses produtos, ou mesmo 

através de financiamentos em longo prazo por instituições governamentais ou 

bancos públicos para poder se obter baixas taxas de juros para os consumidores. 

RESULTADOS 

Componentes dos kits de painéis solares fotovoltaic os 

O site Minha Casa Solar (2013) descreve quais componentes são necessários 

para a conversão de energia solar em energia elétrica e suas funções: 

Painel solar fotovoltaico: É uma peça formada por vários pequenos 
painéis, interconectados entre si, que captam a energia solar e 
absorvem os elétrons, transferindo-os para o controlador de carga; 
Controlador de carga:  É ele que converte os elétrons vindos dos 
painéis solares fotovoltaicos em energia elétrica, como corrente 
contínua em 12 volts, e os envia as baterias; Bateria:  É onde a 
energia elétrica saída do controlador de carga fica armazenada até 
que seja requisitada pela residência; Inversor de carga:  Esse 
aparelho faz a transformação da energia elétrica que vem das 
baterias, como corrente contínua de 12 volts em corrente alternada 
de 110 ou 220 volts para distribuir pela residência. Após sair do 
inversor de carga, a corrente elétrica é repassada para a residência 
pela fiação instalada no local. 

As figuras a seguir mostram os componentes dos kits de painéis solares 

fotovoltaicos. 

 
Figura 2: Painel solar fotovoltaico KD140SX da Kyocera 

Fonte:  http://www.wholesalesolar.com/products.folder/module-folder/kyocera/KD140SX-UFBS.html 
 

 
Figura 3: Exemplos de bateria, controlador de carga e inversor de carga, respectivamente. 

Fonte: http://www.minhacasasolar.lojavirtualfc.com.br 
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Sistemas de ligação on-grid  e off-grid  

Segundo a FC Solar (2013) há dois tipos de ligações para painéis solares 

fotovoltaicos:  

Off-grid : é o sistema que fica exclusivamente conectado à 
residência, não possui ligação externa. Neste sistema não há 
possibilidade de que a residência busque mais energia elétrica na 
rede externa e nem de que seja repassado o excesso dessa energia.  

 
Figura 4: Método de instalação off-grid . Fonte: FCSolar Green Energy. 

On-grid : é o sistema que fica ligado a rede elétrica externa, ou seja, 
ligada a rede da companhia de energia. O propósito é que quando 
houver a necessidade de mais energia elétrica para a residência, ela 
é buscada na rede externa, aparelhos fazem a medição para 
contabilizar quanta energia é recebida para depois poder pagar a 
conta à companhia de energia, como já se é utilizado hoje, e se 
houver excesso de energia gerada pela residência, ela é repassada 
para a rede externa, por meio de contadores, que então é comprada 
pela companhia e depois gerado um crédito para a residência que a 
forneceu.  

 
Figura 5: Método de instalação on-grid . Fonte: FCSolar Green Energy. 
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Fatores positivos e negativos deste sistema de elet rificação residencial 

Alguns fatores positivos e negativos segundo Oliveira, Almeida e Silva (2010, 

cap. 3.1 e 3.2): 

Fatores positivos: A energia solar é gratuita; Praticamente todas as 
residências possuem espaço físico suficiente para a implantação dos 
painéis solares fotovoltaicos; Não haverá mais o risco de ficar sem 
energia elétrica em casa, pois a própria residência será a geradora 
da energia consumida; Energia limpa. Não há poluição. Não emite 
qualquer tipo de resíduo ou partícula no ambiente pelo processo de 
conversão da energia e não emite ruídos; Fatores negativos: A 
conversão da energia solar em energia elétrica, para poder suportar 
uma residência, ainda não é barata; Como todo equipamento 
eletroeletrônico, é necessária a manutenção para o bom 
funcionamento e longa duração dos equipamentos, e, por menor que 
seja, isso tem custo; Os painéis solares fotovoltaicos não fazem a 
conversão de energia solar em energia elétrica o tempo todo, apenas 
quando há luz solar incidente no painel, e durante um dia inteiro, que 
são 24 horas, apenas em média de 5 a 6 horas é que é o tempo em 
que os painéis recebem a luz solar e, mesmo durante as horas em 
que os painéis recebem a luz solar, se houver nuvens que 
atrapalhem a passagem dos raios solares, os painéis podem não 
receber a quantidade suficiente para poder convertê-la em energia 
elétrica. 

Microgeração e minigeração de energia elétrica 

Atualmente já há leis e regras sobre a produção de energia elétrica residencial, 

tanto para consumo próprio como para distribuição, tanto proveniente da energia 

solar, como da energia eólica e da energia de biomassa. 

Conforme a ANEEL (2012, pag. 1 e 2): 

A Resolução Normativa nº 482, de 17 de Abril de 2.012, Artigo 2º, 
Incisos I e II, explica o que é microgeração distribuída e minigeração 
distribuída: Microgeração distribuída: é uma central geradora de 
energia elétrica em uma residência, com potência igual ou menor 
instalada de 100 kW (100.000 Watts), podendo ser solar, eólica, 
entre outras. Minigeração distribuída: é uma central geradora de 
energia elétrica em uma residência, com potência instalada maior 
que 100 kW (100.000 Watts) e menor ou igual à 1MW (1.000.000 
Watts), podendo ser solar, eólica, entre outras. 

Baseando-se nos dados obtidos sobre o consumo residencial médio brasileiro, 

quem optar pelos painéis solares fotovoltaicos descritos no começo deste trabalho, 

enquadra-se como microgerador de energia elétrica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível substituir a energia elétrica proveniente das usinas hidrelétricas por 

energia elétrica proveniente do sol, através dos painéis solares fotovoltaicos. Novas 

tecnologias não são aceitas de imediato, necessita-se de tempo para serem aceitas, 
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para a aceitação do público em geral e também para perceberem que 

financeiramente é viável, em longo prazo, mas é viável, e que apesar de ter seus 

fatores negativos, possui muito mais fatores positivos e de maior importância 

também.  

Em um futuro não tão próximo, talvez, cada vez mais as fontes de energias 

renováveis serão cada vez menos acessíveis, a energia solar gerando energia 

elétrica para as residências será uma ótima opção.  
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