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Resumo:  
A ciência vem estudando caminhos para estabelecer 

o equilíbrio entre a preservação do meio ambiente, os 

avanços econômicos e interesses da sociedade. A 

energia solar é uma das alternativas que precisamos para 

um processo mais sustentável de geração de energia 

elétrica. Ela não requer qualquer tipo de adaptação no 

meio ambiente e a necessidade de manutenção da 

tecnologia é baixa, sendo possível produzir eletricidade 

em lugares remotos.  

Dentro desse panorama essa iniciação tem a missão 

de mapear o cenário de investimentos diretos nos 

projetos envolvendo energia solar realizados no Brasil, 

projetar um sistema para captação de energia solar e 

geração de eletricidade por meio de placas fotovoltaicas, 

um sistema de armazenagem de eletricidade para 

alimentação de um sistema de baixa potência.  

 

1. Introdução 
O crescimento da participação da tecnologia solar na 

composição na matriz solar dos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento faz com que o custo de produção 

de componentes dos sistemas fotovoltaicos reduzam o 

preço, fica evidente a redução do custo em razão do 

tempo e disseminação do conhecimento na linha 

temporal mundial.  

A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos de 

funcionamento de um gerador de energia que utiliza a 

energia solar como princípio. O painel solar capta a 

energia solar que é transformada em tensao elétrica. O 

sinal gerado é armazenado em baterias, passando antes 

por circuitos eétricos com o intuido de regular a tensao 

gerada. Conversores e inversores adequam a energia 

armazenada à requerida pela sua carga. Quando todos os 

equipamentos estão balanceados e mantidos 

apropriadamente, o sistema funcionará de forma 

independente durante vários anos (considerando o 

tempo de vida útil da placa, de acordo com o material 

utilizado).  

 

Figura 1 – Circuito completo fotovoltáico 

 
 

2. Mapeamento do cenário atual 
A partir de 2012 a tecnologia fotovoltaica teve um 

impulso de incentivos fiscais suficientes para iniciar o 

crescimento do mercado de solar [1], com uma projeção 

otimista de zero até 3500 MWatts para os próximos 7 

anos. No ramo dos investimentos e fomentação 

econômica, o BNDES (Banco Nacional do 

Desenvolvimento) passou a liberar pelo cartão BNDES 

a compra de equipamentos fotovoltaicos, ano que 

aconteceu apenas uma operação no valor de R$ 

10.209,53, já em 2016 o mesmo produto teve um 

crescimento para 40 operações – totalizando R$ 

934.832,42  para essa linha de compras. O BNDES 

viabilizou mais R$ 2.156.186,93 em equipamentos 

fotovoltaicos e R$ 30 milhões na instalação de uma 

planta de energia solar no Nordeste.   

 

3. Desenvolvimento do Projeto 
Considerando o circuito descrito na Figura 1, 

dividimos as etapas de projeto e focamos na escolha da 

tecnologia e local apropriado para os próximos passos 

da iniciação científica. Neste estudo pesquisamos o 

desempenho das tecnologias fotovoltaicas Silício 

Monocristalino, Silício Policristalino, Silício Amorfo e  

Filme Fino [2]. 

Outro fator que contribui para o desempenho da 

energia gerada é o local de instalação das placas, que irá 

complementar diretamente para o desempenho da 

tecnologia, portanto, o parâmetro para definição do 

local é saber como a luz solar chega no painel. A 

radiação recebida por um plano horizontal é composta 

parcialmente pela Radiação Difusa Horizontal (DIF) e 

pela Irradiação Normal Direta (DNI). Sendo assim, 

escolhemos o Silício Monocristalino (rendimento 

eléctrico é de aproximadamente 16%) e o local de testes 

e simulação será no prédio D do Centro Universitário da 

FEI.  

4. Conclusões 
Este trabalho de iniciação científica realizou até o 

momento um estudo bibliografico detalhado sobre o 

cenário atual da energia solar no Brasil.  

Como sequencia de trabalho, pretendemos validar 

por meio de simulações e uma possível instalação o 

desempenho da tecnologia, a variação prática dos 

fatores DNI, DFI e a integração do sistema com um 

bando de baterias e um regulador de tensão.  
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