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RESUMO 
 
 

Com o aumento da demanda de energia elétrica em todo o mundo trouxe a necessidade de 
buscar novas fontes de energia limpa e renovável. E a tecnologia dos sistemas fotovoltaicos se 
apresentou como uma fonte viável de geração de energia elétrica para complementar o 
consumo de eletricidade e atender a carência de energia em locais onde a rede elétrica não 
chega, proporcionando bem estar e qualidade de vida. O preço da energia elétrica no Brasil se 
eleva a cada ano, dificultando a vida de muitos brasileiros. Cada vez mais, empresas e 
residências têm adquirido a energia fotovoltaica como um meio de diminuição e/ou eliminação 
de suas contas de energia. Porém, instituições de caridade sofrem por terem que pagar suas 
contas. Por vezes, o dinheiro que entra em suas contabilidades não supre todas as 
necessidades das pessoas que são atendidas pela instituição. Ciente desse cenário, essa 
pesquisa mostra o quanto melhoraria a qualidade de vida das pessoas que vivem em 
instituições de caridade da região do Vale do Paraíba quando aplicada uma tecnologia 
sustentável por meio da energia fotovoltaica. Diminuindo a conta de energia elétrica dessas 
instituições de caridade, seus administradores poderão investir em programas visando o bem-
estar à todas as pessoas atendidas. Essa iniciativa acadêmica aproxima a Engenharia Elétrica 
da sociedade, possibilitando uma parceria importante para o futuro. Aos pesquisadores, o 
trabalho consolida o conhecimento sobre Energia Solar Fotovoltaica, bem como sua aplicação 
e desenvolvimento para o bem-estar de pessoas que não têm conhecimento algum sobre o 
assunto. Aos beneficiados, o trabalho traz uma esperança de um futuro com mais qualidade de 
vida, dignidade, lazer e desenvolvimento sustentável. A metodologia a ser utilizada, consiste no 
desenvolvimento, recorrendo eventualmente a alguns livros didáticos, o projeto será trabalhado 
em sete (07) fases: coleta de informações nas instituições (consumo energético, características 
da rede elétrica e o espaço físico para montagem das placas); estudo de incidência solar e 
condições climatológicas do local; estudos dos módulos fotovoltaicos e inversores; 
dimensionamento, montagem, proteção e a instalação à rede elétrica; avaliação econômica; 
sistemas de tarifação; conclusões. Com todos os dados do projeto em mãos já se pode 
compará-lo com a situação atual e verificar o quanto se economizará com o investimento da 
tecnologia fotovoltaica. Optar por uma forma de energia limpa e renovável favorece não 
somente o meio ambiente, mas também a toda população. No caso dessa pesquisa, a 
tecnologia projetada facilitaria a vida das pessoas atendidas pelas instituições, lhes 
proporcionando qualidade de vida unida ao desenvolvimento tecnológico. 


