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RESUMO 
 
 

Com a velocidade em que o mundo tem se desenvolvido, a eletricidade tem sido uma fonte 
imprescindível à sobrevivência, pois grande parte dos avanços tecnológicos que alcançamos 
deve-se a energia elétrica, tais como a comunicação de pessoas que estão distantes através 
da internet, o conforto de chegar cansado do trabalho e poder descansar assistindo um 
programa favorito, ou simplesmente ouvir uma música para relaxar. Este trabalho tem como 
objetivo verificar a viabilidade na utilização de fontes alternativas de energia, com foco na 
energia solar e eólica e tendo como cenário uma residência conhecida, com um elevado 
consumo de energia e interligada a rede elétrica. Percebendo a dependência da sociedade em 
relação aos benefícios oferecidos pela energia elétrica e uma possível escassez dos recursos 
naturais, tentamos analisar estas fontes alternativas de geração de energia, realizando 
inicialmente uma pesquisa sobre os componentes necessários para o projeto, bem como 
inversores de frequência, controladores de carga, painéis solares, aerogeradores e verificando 
ainda se havia necessidade de acrescentar ao projeto da residência em questão, um banco de 
baterias. Foi analisado também a intensidade dos ventos e a energia luminosa proveniente do 
sol, esta análise foi realizada através de informações retiradas do atlas brasileiro. Para o 
estudo de viabilidade, foi analisada a voltagem, ou seja, a tensão de trabalho dos 
equipamentos elétricos pertencentes a casa, tendo como maioria a tensão de 110 Volts 
seguida da tensão de 220 Volts, o tipo de sistema, podendo ser monofásico, bifásico ou 
trifásico e o consumo médio desta residência, que por ser conhecida, foi possível analisar as 
contas de energia durante um ano inteiro e tirar uma média aritmética da quantidade de kWh 
consumidos pelo domicílio. Após pesquisa e análise, foi verificado se existia a tecnologia solar 
e eólica, capaz de atender as necessidades de consumo, verificando também se pelo menos 
uma, entre as duas fontes de energia, seria capaz de reduzir o valor total pago atualmente à 
concessionária. Através do levantamento realizado nas pesquisas, foi possível verificar os 
valores para implantação de um sistema de geração de energia alternativa para toda a 
residência, bem como os custos de instalação, os valores dos componentes, os possíveis 
impactos ambientais, a vida útil do equipamento e a manutenção preventiva sobre ele. 
Portanto, ambas das fontes alternativas de geração são capazes de suprir a necessidade de 
consumo da residência em questão, porém sobre aspecto econômico ainda não existe 
viabilidade financeira devido ao alto custo de implementação do sistema. Sendo assim, a 
utilização da energia solar térmica para aquecimento de água é extremamente viável e 
eficiente. 


