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1.  RESUMO 

Nos dias de hoje, células fotovoltaicas têm seu uso comum em diversos países como 

uma fonte de energia sustentável. Seu funcionamento consiste em captar radiação 

solar, e, devido ao efeito fotoelétrico, induzir esta radiação na criação de corrente 

elétrica. O trabalho consiste em uma análise e melhoramento de células fotovoltaicas, 

com o uso de protetores solares para filtrar os comprimentos de onda. Fisicamente a 

aplicação do princípio de Peltier, também foi implantado na engenharia da célula para 

conversão do calor em energia, além do produzido pela própria célula. Os resultados 

tem se mostrado promissores em relação a quantidade de calor retida pela célula, para 

uma futura aplicação do efeito Peltier. 

 

2.  INTRODUÇÃO 

Em 1839 A. C. Becquerel (1820-1891) observou um efeito muito peculiar em 

materiais metálicos onde estes quando incididos por luz emitiam corrente elétrica. Em 

1887, Heinrich Hertz (1857-1894) confirmou tal efeito mediante um experimento em que 

em um cilindro a vácuo contendo duas placas com cargas opostas, era incidida em uma 

das placas uma luz em determinado comprimento de onda e com isto foi observado a 

passagem de elétrons entre as placas, descobrindo-se o efeito Hertz ou fotoelétrico 

(DOS SANTOS, 2002; BRITO, 2012). 

Nos dias de hoje, células fotovoltaicas têm seu uso comum em diversos países 

como uma fonte de energia sustentável. Seu funcionamento consiste em captar 

radiação solar, e, devido ao efeito fotoelétrico, induzir esta radiação na criação de 

corrente elétrica. É comum o uso de células de silício, este elemento que é abundante 

na superfície terrestre e possui uma eficiência considerável ao seu baixo custo para a 

geração de corrente elétrica pelo efeito fotoelétrico (BARBOSA, 2013). 

Entretanto, são necessários estudos visando aumentar a eficiência desta 

tecnologia. Considerando-se que a energia que chega a uma célula, depois das perdas, 

levam a uma eficiência em torno de 17 a 20% em fatores normais de tempo, ou até 

32,5% sob experimentos em laboratório (TOGNONI, 2006; NUNES, 2012; SCHUCH, 

2012). 

 

3.  OBJETIVOS 

Visando a obtenção de energia menos agressivas ao meio ambiente, as energias 

verdes ou sustentáveis estão sendo empregadas de modo a diminuir as altas 
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demandas energéticas sem destruir o meio, sendo uma das alternativas, a utilização da 

energia solar captada por células fotovoltaicas. Com isso, o trabalho teve por objetivo 

analisar os fatores de eficiência de células fotoelétricas, para posterior melhoramento 

da mesma.  

 

4.  METODOLOGIA 

A metodologia utilizada consistiu no uso de uma célula fotovoltaica de silício, 

previamente limpa, retirando-se impurezas superficiais e montada em um plano 

inclinado, em uma superfície acima do solo 1,5m, com o aparato de plano inclinado na 

posição 32°, virado a 270° oeste. Cinco minutos antes da primeira medição, visando a 

ambientalização com o meio, checou- se uma fonte climática e seus dados de umidade, 

índice ultravioleta (UV), temperatura máxima e mínima, além da condição climática. 

Deste ponto a metodologia se difere em relação ao ensaio controle e os ensaios com o 

uso do protetor solar. Quanto aos ensaios, as medições foram realizadas a cada 30 

minutos, tendo início às 15:00h e término às 18:00, com um total de 7 medições. Nestes 

períodos foram medidos: a temperatura da célula com posicionamento do termômetro à 

laser no centro da mesma, a temperatura ambiente com o termômetro de imersão total, 

aguardando estabilização, a voltagem e a amperagem produzidos pela célula com 

multímetro. Anotou- se a condição aparente do tempo em cada medição. Do ensaio 

com uso de protetor solar, a célula foi protegida com plástico filme e dividida em quatro 

quadrantes imaginariamente, uma vez que as medidas da célula foram 13x13cm, com 

área total de 169cm2. Como exemplo do uso comum na pele, foi adotada uma relação 

de 2mg/cm2 (FLOR; DAVOLOS, 2007), considerando-se, portanto, uma massa de 

protetor solar equivalente à 0,0845g para cada quadrante. Os quadrantes foram 

imaginados de forma a simplificar e uniformizar o espalhamento de protetor solar. As 

massas foram medidas individualmente e aplicadas à célula atentando- se os 

desperdícios, o protetor foi então espalhado utilizando- se apenas um dedo e luvas, 

observando- se as delimitações imaginárias dos quadrantes. 

 

5.  DESENVOLVIMENTO 

As etapas seguintes às análises controle (1) e com protetor solar (2) foram: análises 

com o uso de compostos orgânicos específicos do protetor, como o ácido para-amino-

benzênico (PABA) por exemplo, sendo sabido que cada composto orgânico específico 

de um protetor solar filtra determinada faixa do UV. Entende- se que o uso do protetor 

aumenta a temperatura do meio devido a forma de decaimento dos compostos 
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orgânicos presentes. Portanto, após esta etapa de análises será montado um projeto 

para adequação do princípio de Peltier na célula de silício, podendo ser mesclado ao 

uso dos compostos orgânicos em questão. 

 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados tem se mostrado promissores em relação a quantidade de calor retida 

pela célula, para então aplicação do efeito Peltier. Notou- se, além deste, nos 

resultados de controle, uma queda de rendimento quando a célula estava acima de 

40±7ºC. Os ensaios de controle realizados com o uso de protetor solar evidenciaram 

uma prevalência dos compostos inorgânicos no mesmo, ou seja, aqueles que apenas 

refletem a radiação, diferente dos filtros orgânicos. 

 

7.  FONTES CONSULTADAS 

BARBOSA, V. Os países líderes em geração com usinas solares, 2013. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/china-lidera-geracao-com-

usinas-solares-veja-ranking#2>. Acesso em: 10 set. 2013.  

BRITO, J.; PÂMELA, L.; OLIVEIRA, P. Experimento de Hertz, 2012. Disponível em: 

<http://www.slideshare.net/PmelaOliveira3/experimento-de-hertz>. Acesso em: 10 set. 

2013. 

DOS SANTOS, C. A. A Equação de Einstein para o Efeito Fotoelétrico, 2002. 

Disponível em: <http://www.if.ufrgs.br/einstein/efeitofotoeletricoequation.html>. Acesso 

em: 10 set. 2013. 

FLOR, J; DAVOLOS, M. R., Protetores Solares. Química Nova, São Paulo, v. 30, n. 1, 

p. 153-158, 2007.      

NUNES, C. F. Transformando luz solar em eletricidade, 2012. Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/petengcivil/Arquivos/Seminarios/2012.1/Semin%C3%A1rio%20Car

ol.pdf>. Acesso em: 11 set. 2013. 

SCHUCH, L. Energia Solar Fotovoltaica: Oportunidades e Desafios, 2012. Disponível 

em: <http://grupomontevideo.org/ndca/caenergia/wp-content/uploads/2012/10/5-

Luciano-Schuch-Energia-Solar-Fotovoltaica.pdf>. Acesso em: 11 set. 2013. 

TOGNONI, A. Pannelli Fotovoltaici: tecnologie e sistemi di puntamento, 2006. 

Disponível em: <http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-06132006-

174127/unrestricted/PannelliFotovoltaici.pdf>. Acesso em: 11 set. 2013. 

 


