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RESUMO 
 
 

ENERGIA INTELIGENTE PAINÉIS SOLARES- FONTE DE ENERGIA RENOVÁVEL Devido 
aos constantes problemas ambientais causados por pilhas e baterias descartadas no meio 
ambiente, surgiu a ideia de se criar ou adaptar placas solares para alimentar dispositivos 
eletrônicos, diminuindo os danos à natureza. Pensamos em solucionar o problema com a 
construção de painéis solares de LED para converter a energia luminosa em elétrica .O LED é 
um componente eletrônico semicondutor, um diodo emissor de luz (light emitting diode) cuja 
função é transformar energia elétrica em luz. Além disso, sendo o sol uma fonte abundante de 
energia, a acessibilidade para conversão é grande . Nosso objetivo foi o de construir painéis 
solares caseiros feitos com LED para converter energia luminosa em elétrica, porque as células 
fotovoltaicas convencionais ainda são muito caras no mercado comum. Escolhemos usar o 
LED porque este possui um material semicondutor constituído por uma junção pn. Uma junção 
p é constituída por dois semicondutores. Um semicondutor do tipo N, que possui excesso de 
elétrons livres e um semicondutor do tipo P, que possui falta de elétrons livres, chamados 
buracos. Embora o LED seja usado para emitir luz, ele também pode funcionar como receptor 
de luz. Ao iluminar constantemente o LED, haverá um grande número de pares de elétrons-
buraco gerado pela absorção de fótons. Devido à presença dos átomos dopantes, os elétrons 
da banda de condução se deslocam para a região n e os buracos da banda de Valencia se 
deslocam para a região p. Se um fio condutor conectar o lado p ao lado n, teremos uma 
corrente de elétrons se movendo da região de maior concentração de elétrons para a região 
com escassez de elétrons, como em uma pilha. A metodologia utilizada foi a pesquisa dos tipos 
de LED existentes no mercado; a pesquisa sobre os mecanismos de funcionamento do LED; o 
teste dos vários tipos de LED para verificar qual teria maior eficiência. Os materiais utilizados 
foram diferentes tipos de LED; calculadora; fios; solda; multímetro; garra tipo jacaré; lâmpada 
de 60 W. Usando um multímetro, medimos a tensão elétrica, que atingiu 1,5 V. A seguir, a 
placa de LEDS foi exposta à luz solar, e a tensão atingida foi de 3,0 V. Testamos uma placa 
contendo 12 LEDS vermelhos, que foi exposta à luz de uma lâmpada de 60 W; e usando um 
multímetro medimos a tensão elétrica, que foi de 0,75V. Quando o painel solar caseiro de LED 
é exposto à luz solar, os fótons excitam os elétrons, deslocando-se, gerando, assim, corrente 
elétrica. Ao final desse processo, concluímos que o LED converte energia solar em energia 
elétrica, porém, construir um painel solar caseiro de LED não foi viável como pensávamos, pois 
precisaríamos de uma grande quantidade de LEDS para aumentar o valor da corrente e, 
mesmo assim, a corrente elétrica produzida pela placa seria muito pequena. Com o painel, foi 
possível acender um LED e ligar uma calculadora. Palavras-chave: LED. Energia. Painel solar. 


