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Resumo 

O objetivo deste trabalho é desenvolver e analisar a viabilidade de produção de um 

gazebo equipado com um sistema fotovoltaico off-grid.  O desenvolvimento desse 

produto permitirá aos consumidores acesso a uma fonte de energia elétrica para 

conectar seus gadgets (celulares, câmeras, aparelhos GPS, etc.) em lugares com 

pouco ou nenhum acesso às redes de transmissão de energia convencionais como 

praias, parques, áreas de campings, entre outros. Essa disponibilidade elétrica 

proveniente de uma fonte renovável – energia solar, segue uma crescente demanda de 

produtos e tecnologias que prezam pelo meio ambiente, possibilitando aos 

consumidores enfrentarem a crise energética presente na sociedade moderna. 

Introdução 

A crise energética enfrentada pelo mundo está aumentando com passar dos anos. No 

Brasil, onde 80% da energia elétrica é obtida a partir de hidrelétricas, segundo o último 

Balanço Energético Nacional, a situação piora em tempos de escassez de chuvas 

como o que se têm sido vividos nos últimos anos. A solução pode estar na adoção em 

larga escala de outra forma de produção de energia elétrica: a energia solar. 

Dados obtidos no Atlas Brasileiro de Energia Solar, mostram que devido à posição 

geográfica, os valores de irradiação solar global incidente no Brasil (4200-6700 

kWh/m²) são superiores aos países da União Européia, como por exemplo os da 

Alemanha (900-1250 kWh/m²), país líder em geração de energia elétrica a partir da 

energia solar. Em Porto Alegre – capital mais meridional do país, a duração da 

incidência solar no dia varia de 10 horas durante o inverno a 13 horas durante o verão. 

Em capitais mais próximas da Linha do Equador, a média é de 12 horas durante todo 

o ano. Em termos de radiação solar, a média no Brasil varia de 14 MJ/m².dia a 20 

MJ/m².dia. Portanto, por essa elevada taxa de incidência solar, a energia solar pode 

se tornar uma solução tanto para crise energética, quanto para o acesso da população 

a energia. 

A partir disso destaca-se o projeto desenvolvido pelo grupo. O gazebo equipado com 

filme fotovoltaico e um sistema elétrico para captar, converter e armazenar energia 

abrange ambas as situações citadas acima: solução energética e acessibilidade, 

fazendo com que seja possível para o consumidor ter acesso a energia elétrica em 

lugares remotos, a partir de uma fonte de energia extremamente abundante no Brasil. 

Objetivos 

Os principais objetivos deste trabalho são a criação e a análise de viabilidade de 



produção de uma tenda (gazebo), que proporcione ao usuário utilizar energia elétrica 

mesmo quando não conectado as redes de transmissão de energia convencionais. 

Esta tenda deverá ser autossuficiente na produção de energia elétrica, utilizando para 

isso células fotovoltaicas instaladas em sua superfície. As células fazem a captação 

de energia solar e a transformam em energia elétrica, que, a partir de um sistema 

elétrico, será disponibilizada em uma tomada. A energia excedente não consumida 

será armazenada em uma bateria fazendo com que o produto final preze pela 

praticidade, acessibilidade e sustentabilidade. 

Metodologia 

Como o projeto desenvolvido é classificado como desenvolvimento tecnológico, a 

abordagem de pesquisa adotada foi a qualitativa. Segundo MAANEN (1979), essa 

abordagem tem como objetivo principal traduzir e expressar o sentido dos fenômenos 

do mundo social. Assim é possível identificar as expectativas do cliente quando se 

trata de um gazebo – produto a ser desenvolvido, bem como definir outras 

informações relevantes de mercado, como faixa de preço, características do produto 

tida como diferenciais e que o cliente está disposto a pagar. 

Apesar de técnicas matemáticas terem sido utilizadas para análise econômico-

financeira visando determinar a viabilidade do projeto, a principal abordagem foi 

baseada no uso de ferramentas e conceitos específicos de Engenharia de Produção, 

buscando definir características do mercado consumidor, como expectativas do 

cliente, faixa de preço que o produto poderia ser alocado etc.  

Como se fez necessário buscar uma maior familiaridade entre o grupo – 

desenvolvedor do produto, o consumidor final e temas pertinentes ao projeto, foi 

utilizada a pesquisa exploratória. A partir de levantamentos bibliográficos, entrevistas 

e pesquisas de mercado, foi possível identificar as necessidades do cliente. 

A fonte de dados, se tratando de caráter laboratorial, visa a transmissão de vivências 

e críticas de pessoas com experiências práticas, de forma a maximizar o envolvimento 

e o engajamento dos participantes. Já o levantamento bibliográfico busca consolidar 

informações, técnicas, memórias de cálculo, etc., de forma introdutória, servindo como 

background necessário para o desenvolvimento do projeto. E as pesquisas de 

mercado realizadas, tem a finalidade de definir características necessárias do produto, 

e essenciais no seu desenvolvimento – expectativas, funções necessárias ou não, 

valor dessas funções, preço final do produto etc. 



A aplicação de ferramentas comuns a área de Engenharia de Produção – como QFD, 

FMEA, Plano de Controle, se fez necessária de forma a obter-se uma melhor 

percepção do cliente, bem como definir um guia de produção do produto, riscos 

envolvidos no seu uso, bem como principais atributos. 

Desenvolvimento 

O dimensionamento do protótipo foi feito a partir das necessidades e expectativas dos 

clientes, obtidas através de pesquisas de mercado que permitiram definir o seu maior 

interesse em função da capacidade de fornecer energia a coolers, aparelhos de som 

e carregadores de celular, além de uma estimativa de tempo desejado. Na sequência 

foi analisado o consumo desses aparelhos a fim de se obter a escala mais adequada 

para o nosso protótipo.  

O grupo espera a chegada das peças do gazebo, principalmente o filme fotovoltaico, 

que está em fase de aprovação pelo Instituto Mauá de Tecnologia, para dar início a 

construção do protótipo e assim obter resultados concretos da pesquisa. 

Resultados preliminares 

O estudo desenvolvido neste trabalho irá promover as seguintes contribuições: 

 Disponibilizar aos consumidores acesso à energia elétrica em locais onde a 

conexão as redes de transmissão de energia convencionais não existem, ou 

existe de maneira limitada, considerando as necessidades do usuário; 

 Criar um equipamento capaz de satisfazer as necessidades do cliente 

agregando o conceito de sustentabilidade; 

 Estudo de viabilidade de produção de um produto inovador. 

Fonte consultadas 

Os dados foram obtidos através das seguintes fontes: 

 Relatórios e tabelas da Aneel (Agência Nacional De Energia Elétrica), com 

informações do tipo: capacidade instalada de todos tipos de energia, com 

registros dos últimos nove anos, separados de ano a ano;  

 Balanço Energético Nacional, gerado pela EPE – Empresa de Pesquisa e 

Energia; 

 Pesquisas de mercado através de relatórios de entrevistas realizadas 

pessoalmente e de questionários online; 

 Dados relacionados aos componentes elétricos do produto (placa, controlador 

de carga, inversor, bateria e etc.). 


