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RESUMO 
 
 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA Com os recursos naturais diminuindo a uma taxa 
alarmante, torna-se cada vez mais importante mudar para tecnologias renováveis e mais 
limpas, atendendo, assim, às exigências do estilo de vida atual. A maior fonte de energia que a 
humanidade tem à sua disposição vem do Sol, que é a estrela central de nosso sistema solar, 
fonte de energia e calor, e segundo estudos, é uma energia que pode acabar daqui a 7,5 
bilhões de anos, sendo quase inesgotável. Transformar esta energia para uso da humanidade 
é uma questão de sustentabilidade, deixando, com isso, de utilizar outros meios de geração de 
energia que são prejudiciais ao planeta Terra. Nesse contexto, o objetivo do trabalho é difundir 
esta fonte de energia renovável, já que a energia solar é abundante na superfície terrestre, e 
também, demonstrar a técnica utilizada para transformar a energia solar em energia elétrica 
para uso doméstico em pequena ou em grande escala, evidenciando as vantagens do uso. 
Verificou-se com a pesquisa que existem dois tipos básicos de conversão de energia solar que 
podem beneficiar o proprietário: a energia solar térmica e a fotovoltaica. A solar térmica 
transforma a radiação solar incidente em calor, e, é utilizada para o aquecimento de água em 
residências, hotéis, clubes etc. A energia solar fotovoltaica é gerada através de painéis 
fotovoltaicos que fazem a conversão direta da luz solar em eletricidade através deste efeito, 
denominado fotovoltaico, onde a energia é obtida em corrente continua que pode ser utilizada 
diretamente em alguns aparelhos, armazenada em baterias ou ainda convertida em corrente 
alternada, para ser disponibilizada à rede. As células fotovoltaicas constituintes dos painéis 
solares são fabricadas, na sua grande maioria, usando o silício e podendo ser constituídas de 
cristais monocristalinos, policristalinos ou de silício amorfo. Basicamente, quando a luz atinge a 
célula, certa quantidade dela é absorvida pelo material semicondutor. Existem duas principais 
categorias de sistemas fotovoltaicos: os sistemas isolados, ou seja, não conectados à rede 
elétrica, e os sistemas conectados à rede elétrica. A escolha dos componentes que serão 
integrados aos módulos dependerá em qual categoria os sistemas são enquadrados. A 
diferença fundamental entre esses dois tipos de configuração é a existência ou não de um 
sistema acumulador de energia, ou seja, as baterias. Os sistemas solares fotovoltaicos, 
principalmente aqueles integrados às edificações urbanas e interligados ao sistema de 
distribuição oferecem diversas vantagens para o sistema elétrico, podendo citar a redução de 
perdas por transmissão e distribuição de energia, já que a eletricidade é consumida onde é 
produzida; redução de investimentos em linhas de transmissão e distribuição; em edifícios com 
tecnologia fotovoltaica integrada não exigem área física dedicada a instalação e o sistema 
fornece os maiores volumes de eletricidade nos momentos de maior demanda. Conclui-se que 
o sistema de energia solar é um investimento com retorno em longo prazo, sendo uma 
alternativa vantajosa para locais isolados, como regiões onde a rede de transmissão não 
alcança. Esta energia é essencial para a sobrevivência dos seres humanos, pois, com o 
aquecimento global em pauta, a emissão de gás carbônico resulta em efeitos danosos à 
camada de ozônio, e, consequentemente, a utilização de energia limpa e renovável vem 
contribuir de forma benéfica para o desenvolvimento de um “Planeta Sustentável”, pois, sendo 
o “sol”, a fonte original de todas as energias renováveis, será em um futuro próximo, a fonte 
principal de energia para a sobrevivência da Terra. Palavras-chave: Rede elétrica. Fotovoltaica. 
Energia limpa.  


