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ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

1-RESUMO 

Este trabalho trata do crescente interesse na utilização de energia fotovoltaica, 

nestes últimos anos. Apresentamos uma definição do mesmo, suas vantagens e 

desvantagens e seu desenvolvimento. Prevê-se ainda um aumento significativo 

dessa fonte de energia, pois o Brasil tem um potencial imenso, devido a grande 

reserva de material semicondutores e estima-se uma capacidade instalada de 400 

MW até 2020. 

2-INTRODUÇÃO 

O sol é a maior estrela do sistema solar, é uma obra criada por Deus e de extrema 

importância para o desenvolvimento da vida. Ele é responsável por vários fatores 

como temperatura, evaporação, aquecimento e principalmente na produção de 

energia fotovoltaica que são captadas por placas solares composta por uma matriz 

de células, que é formada por duas camadas de material semicondutor (Silício 

policristalino), uma positiva e a outra negativa e são postos em movimento gerando 

uma corrente elétrica quando ela é atingida por fótons de luz, bastando para isso 

que se tenha um circuito elétrico fechado conectado a um aparelho conector de 

energia. Essa corrente gerada é contínua e precisa passar por um inversor de 

frequência para que possa ser convertida em alternada e ser utilizada em edifícios 

ou injetada na rede. A energia gerada pelos painéis é armazenada em bancos de 

bateria e dimensionada para suprir até quatro dias em período de baixa radiação e 

durante o período noturno. O Brasil é um país privilegiado para construção de 

indústrias fotovoltaicas, devido a abundância do sol e por obter a maior reserva de 

silício do mundo. 

3-OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é expor a discussão sobre esse tipo de fonte de energia, 

apresentando seu conceito, suas vantagens e desvantagens e como ela é vista nos 

dias de hoje. 

 



 

4-METODOLOGIA 

Existem dois tipos de sistemas fotovoltaicos: o autônomo (off- grid), que gera todo 

potencial que é consumido diariamente e o conectado a rede de distribuição( grid 

tie), que a energia consumida é gerada por não haver armazenamento apresenta 

menos perda que o autônomo e uma de suas desvantagens neste sistema é a falta 

desse armazenamento, pois a geração elétrica não se mantém constante devido a 

intermitência da radiação solar. 

5-DESENVOLVIMENTO 

A energia solar fotovoltaica é uma fonte de energia renovável, limpa e não poluente. 

Ela é uma solução energética sustentável, por a radiação solar ser abundante e 

sustentável, por não produzir resíduos, por poderoperar durante anos com pouca 

manutenção necessária, pelos custos operacionais serem  baixos e o uso de uma 

rede elétrica ajudar a reduzir o desperdício de transmissão de energia que ocorre ao 

longo da linha elétrica. Mas como toda fonte de energia ela também apresenta suas 

desvantagens, como o custo de instalação ser elevado, por ela não trabalhar 

durante a noite e por necessitar de uma grande densidade de insolação para 

trabalhar a um ritmo constante e produtivo. 

6-RESULTADOS PRELIMINARES 

Os benefícios são muitos na geração de energia fotovoltaica, por ser uma fonte 

renovável que vem crescendo muito a cada ano, e o Brasil possui um potencial 

imenso, os governos e as concessionárias, são os principais investidores utilizando 

painéis em sinalização e fiscalização rodoviárias, iluminação pública, 

telecomunicações dentre os outros. Enfim o Brasil está otimista e espera- se que em 

breve, o país defina incentivos a instalações desse sistema em residências e 

comércio, com um percentual de crescimento de 51% até 2020. 
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