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1. INTRODUÇÃO 1. INTRODUÇÃO 1. INTRODUÇÃO 1. INTRODUÇÃO GERALGERALGERALGERAL
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Introdução geral:

• O grande aumento da demanda energética é 
consequência do desenvolvimento tecnológico e 
industrial, juntamente ao crescimento populacional e 
desenvolvimento econômico/tecnológico.

• Porém as fontes de energia mais utilizadas hoje em dia 
poderão se esgotar nas próximas décadas, portanto será 
necessária a utilização de fontes de energia alternativas. 

• Sendo assim, é importante analisar possíveis impactos 
ambientais com a exploração dessas fontes ...

https://dicasdevestibular.blogosfera.uol.com.br/2019/06/12/o-futuro-da-matriz-energetica-no-brasil-e-no-mundo/
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Introdução geral:

• O grande aumento da demanda energética é 
consequência do desenvolvimento tecnológico e 
industrial, juntamente ao crescimento populacional e 
desenvolvimento econômico/tecnológico.

• Porém as fontes de energia mais utilizadas hoje em dia 
poderão se esgotar nas próximas décadas, portanto será 
necessária a utilização de fontes de energia alternativas. 

• Sendo assim, é importante analisar possíveis impactos 
ambientais com a exploração dessas fontes ...

https://www.ecodebate.com.br/2012/03/12/o-crescimento-da-demanda-de-energia-no-
mundo-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/
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Introdução geral:

• O grande aumento da demanda energética é 
consequência do desenvolvimento tecnológico e 
industrial, juntamente ao crescimento populacional e 
desenvolvimento econômico/tecnológico.

• Porém as fontes de energia mais utilizadas hoje em dia 
poderão se esgotar nas próximas décadas, portanto será 
necessária a utilização de fontes de energia alternativas. 

• Sendo assim, é importante analisar possíveis impactos 
ambientais com a exploração dessas fontes ...

https://www.ecodebate.com.br/2012/03/12/o-crescimento-da-demanda-de-energia-no-
mundo-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/
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Cenário geral:

• Em 2010, entre a energia total 
do mundo, a contribuição da 
energia solar fotovoltaica era 
uma fração muito pequena. 

• No entanto, um rápido 
crescimento é observado na 
instalação de energia solar 
fotovoltaica e continuará a 
aumentar nos próximos anos.
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Cenário geral:

• No cenário de novas políticas, a 
energia gerada a partir de 
energia solar FV em 2035 é 26 
vezes maior que a de 2010, 
expandindo de 32 Twh para 846 
Twh. 

• A energia solar fotovoltaica 
instalada aumentaria de 67 GW 
em 2011 para 600 GW em 2035, 
por conta de despesas 
decrescentes e ajudas 
governamentais.
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Introdução geral:

• Demanda por energia renovável ultrapassa 
500 TWh na Europa

https://www.ecodebate.com.br/2019/01/30/demanda-por-energia-renovavel-ultrapassa-500-twh-na-europa/
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Introdução geral:

• Capacidade total instalada por regiões e por habitante (ano base: 2013)

https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2017/02/Int-Energia-Solar-EV-
NEOV_25nov2016.pdf
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Introdução geral:

• Contexto Brasil

https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/a-crise-de-combustiveis-e-a-matriz-energetica-brasileira/
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!

https://www.arsolar.com.br/demanda-de-energia-eletrica-no-brasil-periodo-2019-2050/consumo-2017a2050grafico/

Introdução geral:

• Contexto Brasil
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Introdução geral:

• Contexto Brasil

https://www.monolitonimbus.com.br/meteorologia-e-o-setor-de-energia/
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Introdução geral:

• No Brasil, o aproveitamento de energia solar pode ser 
aplicado em grande escala, pois mesmo o país 
demonstrando diferenças climáticas em seu território.

• A localização geográfica do Brasil, relativamente 
próxima à linha do Equador faz com que haja pouca 
variação na duração solar do dia, propiciando uma 
baixa variabilidade interanual da radiação solar. 

• Grande parte de sua localização está na região limitada 
pelos trópicos de Câncer e Capricórnio e com 
incidência mais vertical dos raios solares. 

Irradiação Solar no Brasil (ANEEL, 2002)
http://www2.aneel.gov.br/arquivos/pdf/livro_atlas.pdf
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Introdução geral:

• Estas condições conferem altos índices de incidência 
da radiação solar em quase todo território nacional, 
inclusive durante o inverno, período em que o Sol está 
mais distante da Terra, proporcionando ao país 
condições vantajosa para aproveitamento energético 
do recurso solar.

• Aas melhores regiões para o aproveitamento 
energético solar, baseando-se no mapa observa-se 
que o oeste da Bahia é um dos lugares mais 
favoráveis, bem como o Vale do São Francisco, Piauí, 
Mato Grosso do Sul, leste de Goiás e oeste do Estado 
de São Paulo. Irradiação Solar no Brasil (ANEEL, 2002)

http://www2.aneel.gov.br/arquivos/pdf/livro_atlas.pdf
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Introdução geral:

• Conforme dados mostrados no relatório de Rodrigues e 
Matajs (2004), o país recebe mais de 2.200 horas de 
insolação e um potencial equivalente a 15 bilhões de 
GWh (Gigawatt-hora) o que corresponde a 
aproximadamente 50 mil vezes o consumo nacional de 
eletricidade. 

• Em 2016 o Brasil somou 460 mil GWh (Gigawatt-hora) 
de acordo com a informação divulgada na edição da 
Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica de 
janeiro de 2017 pela Empresa de Pesquisa Energética –
EPE (OLIVEIRA et al., 2017).

Irradiação Solar no Brasil (ANEEL, 2002)
http://www2.aneel.gov.br/arquivos/pdf/livro_atlas.pdf

RODRIGUES, Délcio; MATAJS, Roberto. Um banho de Sol para o Brasil – O que os 

aquecedores solarem podem fazer pelo meio ambiente e a sociedade. São 
Lourenço da Serra, 2004.
OLIVEIRA, Ricardo Gorini (coord.). Consumo de eletricidade estável em 2016. 
Resenha. Rio de Janeiro, jan. 2017. Seção Mensal do Mercado de Energia Elétrica. 
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Introdução geral:

• Embora o Nordeste apresente um fator de capacidade 
mais elevado considera-se que a faixa de variação da 
irradiação global horizontal anual do Brasil seja de 1,5 
a 2,2 kWh/m².

• A Alemanha, por exemplo, que é um dos países com 
maior capacidade fotovoltaica instalada possui 
irradiação entre 0,9 e 1,25 kWh/m². Comparando as 
médias citadas anteriormente, o Brasil possui cerca de 
60% a mais de irradiação solar que a Alemanha. 

Irradiação Solar no Brasil (ANEEL, 2002)

TOLMASQUIM T. Mauricio (coord.). Energia Renovável: 
Hidráulica, Biomassa, Eólica, Solar, Oceânica. Rio de Janeiro: 
EPE, 2016.

http://www2.aneel.gov.br/arquivos/pdf/livro_atlas.pdf
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2. ENERGIA SOLAR2. ENERGIA SOLAR2. ENERGIA SOLAR2. ENERGIA SOLAR
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Energia Solar :

• Segundo Galvani (2014), a inclinação do 
equador terrestre em relação ao plano que 
contém o equador do Sol resulta em 
diferentes quantidades de energia na 
superfície da Terra, assim suas quatro 
estações.  

• As três formas de transferência de calor são: 
condução, convecção e radiação sendo esta 
última o meio em que a energia do Sol chega 
à superfície terrestre, denominada de 
Radiação Solar.

GALVANI, Emerson. Radiação Solar. Disponível em: <
http://www.geografia.fflch.usp.br/graduacao/apoio/Apoio/Apoio_Emerson/flg0253/2014/aula4/Radiacao_Solar.pdf>
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Energia Solar :

• Ainda, segundo Galvani (2014), a radiação solar emite 
energia para atmosfera que absorve uma fração de forma 
direta que atravessa a atmosfera sem interagir com ela e 
atinge a superfície da Terra e outra fração chamada difusa 
que ao atravessá-la é difundida pelos constituintes 
atmosféricos e radiação refletida pela superfície terrestre 
que altera a sua direção. 

• A somatória da radiação solar direta e difusa designa-se 
radiação solar global. Já a radiação solar refletida é a fração 
da radiação solar global que é refletida pela superfície. Após 
a radiação solar ser absorvida pela superfície é transformada 
em calor.

GALVANI, Emerson. Radiação Solar. Disponível em: <
http://www.geografia.fflch.usp.br/graduacao/apoio/Apoio/Apoio_Emerson/flg0253/2014/aula4/Radiacao_Solar.pdf>
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Energia Solar :

Fontes de Energia Renovável:
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Energia Solar :

Formas de utilização da energia solar:
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Energia Fotovoltaica :
Sistema que funciona a partir de energia 
solar é capaz de gerar energia elétrica 
através da radiação solar. 



Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

Materiais empregados para 
Produção de Energia 
Fotovoltaica

Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

3. ENERGIA FOTOVOLTAICA3. ENERGIA FOTOVOLTAICA3. ENERGIA FOTOVOLTAICA3. ENERGIA FOTOVOLTAICA
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Energia Fotovoltaica :

• A energia solar fotovoltaica provém da transformação direta da luz em eletricidade, 
denominado efeito fotovoltaico. 

• O efeito fotovoltaico foi descoberto no ano de 1839, pelo físico francês Alexandre Edmond 
Becquerel a partir da análise de uma solução ácida, que ao ser iluminada ocorria uma diferença 
de potencial entre os eletrodos submersos a essa solução. 

PINHO, João Tavares; GALDINO Marco Antonio. Manual de engenharia para sistemas 

fotovoltaicos. 2 ed. rev. e atualizada. Rio de Janeiro: CEPEL-CRESESB, 2014.
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Energia Fotovoltaica :

• Já no ano de 1876, W. G. Adams e R. E. Day verificaram, em um dispositivo de estado sólido, um 
efeito parecido, porém sua fabricação era com selênio. 

• As primeiras células solares ou células fotovoltaicas foram produzidas em selênio e 
desenvolvidas por C. E. Frits no ano de 1883.

PINHO, João Tavares; GALDINO Marco Antonio. Manual de engenharia para sistemas 

fotovoltaicos. 2 ed. rev. e atualizada. Rio de Janeiro: CEPEL-CRESESB, 2014.



Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

Energia Fotovoltaica :

• No início da década de 1950, ocorreu a primeira utilização prática dessas células feita pela Bell 
Laboratories, nos Estados Unidos e as mesmas foram fabricadas com lâminas de silício 
cristalino e alcançaram uma eficiência de conversão da energia solar em energia elétrica de 6%, 
com potência de 5 mW e área de 2 cm². 

• Para o ano ao qual o projeto foi desenvolvido, o rendimento era considerado alto ...

LOPEZ, Ricardo A. Energia solar para produção de eletricidade. São Paulo: Artliber, 2012
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Energia Fotovoltaica :

• A célula fotovoltaica é um dispositivo semicondutor que 
se assemelha a um diodo de junção. 

Ligação Metálica → Elétrons livres (de valência)
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Energia Fotovoltaica :

• A célula fotovoltaica é um dispositivo semicondutor que 
se assemelha a um diodo de junção. 

Ligação Metálica → Elétrons livres (de valência)

Distribuição dos 
elétrons de valência
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Energia Fotovoltaica :

• A célula fotovoltaica é um dispositivo semicondutor que 
se assemelha a um diodo de junção. 

Ligação Metálica → Elétrons livres (de valência)
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Energia Fotovoltaica :

• A célula fotovoltaica é um dispositivo semicondutor que 
se assemelha a um diodo de junção. 

Ligação Metálica → Elétrons livres (de valência)

Distribuição dos 
elétrons de valência

“Lacuna”
(centro de carga positiva)
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Energia Fotovoltaica :

• A célula fotovoltaica é um dispositivo semicondutor que 
se assemelha a um diodo de junção. 

Ligação Metálica → Elétrons livres (de valência)
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Energia Fotovoltaica :

• A célula fotovoltaica é um dispositivo semicondutor que 
se assemelha a um diodo de junção. 

Ligação Metálica → Elétrons livres (de valência)

Distribuição dos 
elétrons de valência

“Elétron”
(centro de carga negativa)
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Energia Fotovoltaica :

Semicondutor Base Semicondutor Tipo “N”Semicondutor Tipo “P”
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Energia Fotovoltaica :

Semicondutor Base Semicondutor Tipo “N”Semicondutor Tipo “P”

“Elétron”“Lacuna”
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Energia Fotovoltaica :

Zona de depleção Semicondutor Tipo “N”Semicondutor Tipo “P”

+ -0

CatodoAnodo
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Energia Fotovoltaica :
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Energia Fotovoltaica :
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Sentido da corrente
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Energia Fotovoltaica :

• A célula fotovoltaica é um dispositivo semicondutor que 
se assemelha a um diodo de junção. 
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Energia Fotovoltaica :

• Diodo LED (Light Emitting Diode). 
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Energia Fotovoltaica :

• A célula fotovoltaica é um dispositivo semicondutor que 
se assemelha a um diodo de junção. 



Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

Energia Fotovoltaica :

• A célula fotovoltaica é um dispositivo semicondutor que 
se assemelha a um diodo de junção. 
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Energia Fotovoltaica :

0

+

-
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Energia Fotovoltaica :

• Há células formadas por:

• elementos singelos (silício, germânio, selênio) e 
também 

• ligas e compostos (arsenieto de gálio, sulfeto de 
cádmio, telureto de cádmio, disseleneto de 
cobre e índio, etc.)

PRIEB, César Whilhelm Massen. Desenvolvimento de um sistema de ensaio de 

módulos fotovoltaicos. 2002. 67 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Escola de 
Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.
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Energia Fotovoltaica :

• Atualmente, cerca de 85% dos painéis fotovoltaicos são 
fundamentados em alguma variação do silício.

• O silício é o material semicondutor de maior relevância 
para a transformação fotovoltaica da energia solar e é o 
principal para toda a indústria eletrônica (PALZ, 2002). 

• São muitas as maneiras ao qual o silício é aplicado nos 
painéis solares e é diferenciado quanto a sua pureza, ou 
seja, quanto mais preciso o alinhamento das moléculas de 
silício, melhor o desempenho da célula solar ao converter 
a luz captada em energia elétrica (LOPEZ 2012).

PALZ, Wolfgang. Energia solar e fontes alternativas. Tradução por: Norberto de 
Paula Lima. São Paulo: Hemus, 2002.
LOPEZ, Ricardo A. Energia solar para produção de eletricidade. São Paulo: 
Artliber, 2012.
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Energia Fotovoltaica :

• Conforme a estruturação dos átomos do semicondutor, 
as células podem ser classificadas como:

• Cristalinas 

• subdividida em monocristalinas e 

• multicristalinas/policristalinas;

• Amorfas. 
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Energia Fotovoltaica :

• Painel solar monocristalino: 

• Sua fabricação é a partir do crescimento de um único cristal, 
que é cortado obtendo-se lâminas de silício individuais e 
posteriormente são tratadas e transformadas em células 
fotovoltaicas. 

• É considerado o painel com a melhor eficiência (máximo de 
25%) resultando assim em um custo elevado. 

• Devido sua eficiência, os painéis monocristalinos também 
ocupam menos espaço e fornecem a mesma quantidade de 
energia elétrica, mesmo em circunstâncias de pouca luz.
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Energia Fotovoltaica :

• Conforme a estruturação dos átomos do semicondutor, 
as células podem ser classificadas como:

• Cristalinas 

• subdividida em monocristalinas e 

• multicristalinas/policristalinas;

• Amorfas. 
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Energia Fotovoltaica :

• Painel solar policristalino: 

• É fabricado a partir do derramamento de silício fundido em um molde. Este 
procedimento causa imperfeições na estrutura do cristal em formação. 

• São geradas impurezas, tornando o painel menos eficiente (máximo de 20,4%), porém, 
em sua fabricação, utiliza-se menos energia, reduzindo assim seu custo. 

• Em 1981 os primeiros painéis solares à base de silício policristalino foram inseridos no 
mercado e eram conhecidos como polisilício (p-Si) e silício multi-cristalino (mc-Si). 

• Durante o processo de fabricação, os resíduos de silício provenientes de corte das 
células fotovoltaicas, é pouco quando comparado ao painel monocristalino.



Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

Energia Fotovoltaica :

• Conforme a estruturação dos átomos do semicondutor, 
as células podem ser classificadas como:

• Cristalinas 

• subdividida em monocristalinas e 

• multicristalinas/policristalinas;

• Amorfas. 



Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

Energia Fotovoltaica :

• Painel solar de filme fino: 

• Sua maior aplicação se dá em projetos ao qual a energia não é prioridade e sim a leveza do 
material e a portabilidade. 

• Sua fabricação é baseada no depósito de uma ou várias camadas finas de material 
fotovoltaico sobre um substrato. 

• A produção mundial de dispositivos fotovoltaicos de filme fino corresponde em torno de 
12%. A figura 6 é uma demonstração de um modelo de painel de filme fino.
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Energia Fotovoltaica :

• Painel solar silício amorfo (a-Si):

• Em razão da baixa produção de energia elétrica nesta tecnologia, as células solares baseadas em 
silício amorfo possuíam, tradicionalmente, aplicações de menor escala, como calculadoras de 
bolso. 

• Mas, as recentes inovações permitiram o emprego em larga escala desta tecnologia. 

• Sua técnica de fabricação é conhecida por “empilhamento”. 

• O resultado das taxas elevadas de eficiência deste painel (entre 6-9%) é devido as várias camadas 
de células solares de silício amorfo que podem ser combinadas. 

• Somente 1% do silício utilizado em células solares de silício cristalino é necessário nas células 
solares de silício amorfo. Porém, o empilhamento possui alto custo. 



Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

Energia Fotovoltaica :

https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2017/02/Int-Energia-Solar-EV-
NEOV_25nov2016.pdf
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Energia Fotovoltaica :

• Painel solar de Telureto de Cádmio (CdTe): 

• É a única tecnologia de painéis solares de película 
fina que excedeu o custo e a eficiência de painéis 
solares de silício cristalino em uma parcela 
importante do mercado mundial de painéis 
solares. 

• Normalmente, a eficiência dos painéis solares de 
telureto de cádmio está na faixa de 9-11%. 
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Energia Fotovoltaica :

• Painéis solares de Seleneto de Cobre, Índio e Gálio (CIS/CIGS): 

• As células solares CIGS apresentaram o maior potencial referente à eficiência, em comparação com 
outras tecnologias de filme fino acima. 

• Estas células solares contém uma menor quantidade de cádmio (material tóxico encontrado em 
células solares de CdTe). 

• Nos painéis CIGS os índices de eficiência geralmente operam na faixa de 10-12% e já há alguns 
sendo comercializados no Brasil e passam dos 13%. 
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Energia Fotovoltaica :

• Eficiência de conversão:
• m-Si 14 - 17 % 
• m-Si especiais 17 – 19 %
• m-Si bifaciais > 20% • p-Si 13 - 16 % 
• a-Si 6 - 8 % (estabilizado) 
• CdTe 7 - 10 % 
• CIGS 9 - 11 % 
• a-Si/µc-Si~ 8 - 9 %

https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2017/02/Int-Energia-Solar-EV-
NEOV_25nov2016.pdf
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Energia Fotovoltaica :

• O aumento da temperatura de operação, de um 
modo geral, tem efeito negativo no desempenho 
dos dispositivos fotovoltaicos, reduzindo a 
eficiência de conversão.
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4. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS4. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS4. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS4. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
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Energia Fotovoltaica :

• Há dois tipos básicos de sistemas 
fotovoltaicos que são os Sistemas 
Conectados à Rede conhecidos 
como On Grid e Sistemas Isolados 
chamados de Off Grid.

ENEL SOLUÇÕES. Tudo sobre Energia Solar – Sistemas On Grid e Off Grid. Disponível 
em:<http://www.enelsolucoes.com.br/blog/2016/06/energia-solar-tipos-de-sistema-on-grid-e-
off-grid/>
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Energia Fotovoltaica :

• Para a geração de energia solar, o painel 
solar é o componente fundamental. 

• A energia é produzida a partir de células 
fotovoltaicas constituintes do painel. 

• No momento em que o sol atinge as células, 
há uma movimentação dos elétrons, 
fornecendo assim a corrente elétrica.
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Energia Fotovoltaica :

• Para a montagem de um painel fotovoltaico, utiliza-se 
normalmente entre 36, 60 ou 72 células fotovoltaicas 
interligadas em série. 

• Essas células são individualmente conectadas a partir 
da utilização de uma faixa condutora excessivamente 
fina, criando-se um circuito. 

• Em seguida, uma lâmina de vidro temperado reveste a 
série de células fotovoltaicas. Este vidro é submetido a 
tratamentos com substâncias antiaderente e 
antirreflexo. 
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Energia Fotovoltaica :

• Uma pequena caixa preta, a caixa de junções, origina dois condutores e está localizada na parte de trás do 
painel fotovoltaico. 

• Os painéis solares são ligados a partir desses cabos, em conjunto, compondo uma série de painéis 
fotovoltaicos. 

• Então, esse conjunto conecta-se por meios de cabos de corrente contínua ao inversor.

• Com relação à garantia, os módulos fotovoltaicos possuem, geralmente de 3 a 5 anos contra defeitos de 
fabricação, porém a garantia de rendimento mínimo é de 25 anos. 
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5. CONCLUSÕES5. CONCLUSÕES5. CONCLUSÕES5. CONCLUSÕES
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Conclusões :

• Há uma grande tendência mundial no crescimento da geração de energias renováveis. 

• A energia solar, nas suas mais diversas formas é a principal forma de energia renovável 
disponível.

• A forma mais direta e prática de empregar a energia solar é pela sua conversão direta em 
energia elétrica através de uma célula solar.

• As células solares são fundamentalmente diodos que captam os fótons da luz solar, 
convertendo-os em uma elétron-lacuna, originando potencial elétrico.

• Há diferentes materiais e construções para as células solares, com rendimentos até um pouco 
abaixo de 25%.

• A demanda e as necessidades deverão impulsionar o mercado e a tecnologia destes materiais.
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