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Resumo: Com o aumento da tecnologia e a busca por 

um desenvolvimento sustentável, torna-se necessário o 

estudo de métodos menos agressivos de obtermos 

energia e aplicá-las de forma prática. O objetivo deste 

artigo, é comparar uma casa que utiliza o fornecimento 

de energia advinda de concessionárias como temos 

atualmente, com uma casa energeticamente 

autossuficiente e tecnologicamente sustentável, e como 

os meios alternativos de obter energia e a automação 

residencial podem nos ajudar neste processo. 

 

1. Introdução 

 
  A Terra recebe do Sol uma energia equivalente a 

20 bilhões de Itaipus, de acordo com Berenice H. W. 

Stensman1. O Sol, portanto, é uma das maiores fontes de 

energia que se tem a disposição. O Brasil se apresenta 

como um país com um grande potencial para o uso da 

energia solar, pois tem um alto índice solarimétrico. 

Quando comparado à Alemanha, o atual líder mundial 

de energia solar observa-se que a região mais ensolarada 

da Alemanha tem um déficit de 40% em relação à área 

menos ensolarada do Brasil2. 

 Atualmente no Brasil, utiliza-se majoritariamente a 

energia hidrelétrica, esta forma segue o modelo 

tradicional de geração e alimentação energética, que 
envolve grandes usinas, situadas em locais distantes dos 

consumidores. Esse processo tem várias desvantagens, 

como o excesso de fios de transmissão e de 

transformadores.  
 O modelo de geração e distribuição apresentado, 

porém, é chamado de “geração distribuída de energia”, 

o qual tem a energia solar como uma das maiores fontes 

potenciais, como citado pelo autor Marcelo Gradella 

Villalva3. Esse modelo consiste em distribuir a geração 

em vários pontos próximos de seus consumidores, 

inclusive em suas próprias residências. Um sistema de 
alimentação por energia solar fotovoltaica, isolado, ou 

seja, desligado da rede geral de energia, tornando a 

residência energeticamente autossuficiente e 

independente, a essa forma de instalação atribui-se o 

nome “Off Grid”. 

O sistema Off Grid é formado pelas placas solares, 

por um regulador de carga, um banco de baterias 

estacionarias e um inversor dc/ac, a energia gerada pelas 

placas é controlada pelo regulador de carga e 

armazenada pelas baterias estacionarias, depois passa 

por um inversor que transforma 12V,24V,36V ou 48V 

em corrente continua para 127V em corrente alternada.  

 
Figure 1 - Esquema da instalação solar Off-Grid 

 

 

 Realizando a instalação de forma correta, espera-se 

que o usuário seja atendido sem problemas, e sem notar 

diferenças comparando a energia de concessionárias. 

 Para garantir esse objetivo, tecnologias visando o 

consumo podem ser instaladas na casa, automatizando-a 

e economizando energia e diversos recursos em cada 
detalhe para o maior aproveitamento4-5.  

 

2. Metodologia 
 

Utilizando uma maquete de uma residência, 

projetada e fornecida pelo aluno Victor Avancini, serão 

feitas as implementações de uma pequena placa solar, a 
qual será utilizada com gerador, um sistema de inversão 

e um sistema de armazenamento, simulando assim o 

sistema Off Grid. 

Após a implementação do sistema que simula a 

alimentação Off Grid real, algumas cargas, tais como 

lâmpadas de LED e um rádio, serão incorporados a 

residência para chamar a atenção de futuros visitantes6.  

 

3. Resultados Esperados 
 

Espera-se comprovar a eficiência que esse modo  

alternativo de geração de energia pode apresentar, e 

demonstrar que quando bem projetado o sistema do 
modo alternativo de energia consegue suprir o usuário 

sem falhas ou eventuais “apagões”. 

 

4. Conclusões 

 
 É possível manter uma residência de forma 

energeticamente autossuficiente e tecnologicamente 

sustentável. 
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