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RESUMO 
A energia solar fotovoltaica é um tipo de energia limpa e pode ser convertida em energia 
elétrica. A placa solar fotovoltaica é o equipamento utilizado para realizar a conversão da 
luz solar em energia elétrica através da captação dos raios solares. A energia solar é 
renovável, não causa poluição, fornece energia econômica. Tendo em vista os problemas 
energéticos e de meio ambiente que temos hoje no planeta, faz-se importante a busca por 
meios alternativos de produção de energia. Hoje em dia muitas pessoas estão optando por 
usar as placas solares fotovoltaicas como alternativa para o consumo de energia elétrica. O 
seguinte projeto tem o objetivo de compreender o funcionamento das placas fotovoltaicas, 
suas vantagens de utilização e informar as pessoas a respeito dos prós e contras da 
utilização das placas fotovoltaicas, e desenvolver um protótipo para demonstrar seu 
funcionamento.  
 
Palavras-chave: Placa fotovoltaica; Energia fotovoltaica; Raios Solares; Problemas 
energéticos. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A junção dos átomos de hidrogênio produzem a luz e calor do sol. É a fusão nuclear 

de átomos de hidrogênio. Essa fusão nuclear acontece no núcleo do sol, onde tem uma 

pressão de 10 mil vezes maior do que a do centro da Terra. No sol temos dois elementos, 

o hidrogênio e o hélio. 

 

 



 
FIGURA 1: Sol 
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A energia solar fotovoltaica é a fonte de energia limpa que mais cresce no mundo, e 

pode diretamente ser convertida em energia elétrica. Ela usa materiais como silício cristalino 

para converter a energia luminosa do sol em energia fotovoltaica. 

A placa solar fotovoltaica é o equipamento utilizado para realizar a conversão da luz 

solar em energia elétrica por meio da captação dos raios solares. As placas fotovoltaicas 

são compostas por células solares fotovoltaicas, que normalmente são feitas em silício. Os 

fótons de luz colidem com os átomos do material semicondutor da placa solar, ocasionando 

o deslocamento dos elétrons. A partir disso a corrente elétrica é gerada e pode ser utilizada 

de diversas maneiras em um estabelecimento.  

A energia solar é renovável, não causa poluição, fornece energia econômica. Tem 

uma vida útil, ocupa pouco espaço e pode ser usada em áreas isoladas de rede elétrica. A 

sobra de energia é creditada pelo concessionário para consumo posterior. 

 

FIGURA 2: Placas Fotovoltaicas 
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OBJETIVO  

Objetivo geral: Compreender o funcionamento das placas fotovoltaicas e suas 

vantagens de utilização. 



 
Objetivos específicos: Informar as pessoas a respeito dos prós e contras da 

utilização das placas fotovoltaicas, e desenvolver um protótipo para demonstrar seu 

funcionamento. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

A energia solar é uma energia sustentável, renovável e ainda por cima limpa. Tendo 

em vista os problemas energéticos e de meio ambiente que temos hoje no planeta, faz-se 

importante a busca por meios alternativos de produção de energia. Hoje em dia muitas 

pessoas estão optando por usar as placas solares fotovoltaicas ao invés de usar a energia 

elétrica. Porque as pessoas têm optado por utilizar as placas fotovoltaicas para a geração 

de energia?   

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Será feito uma maquete de uma casa convencional, que utiliza placas fotovoltaicas 

para a alimentação da energia. Será utilizada uma placa fotovoltaica de verdade que será 

conectada aos pontos onde deveriam. Nesses pontos será colocado lâmpadas de LED, e o 

objetivo é que a energia captada pelas placas fotovoltaicas consigam acender os LED’s. A 

maquete montada deve ser capaz de ajudar na hora da explicação de como funcionam as 

placas fotovoltaicas.  

Para o desenvolvimento do projeto serão necessários os seguinte materiais: 

- 1 LED;  

- Madeira; 

- Tinta; 

- Móveis de brinquedo;  

- Papelão; 

- 1 Placa fotovoltaica pequena; 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Pretende-se mostrar às pessoas como a placa solar fotovoltaica funciona, suas 

vantagens e desvantagens. A principal vantagem da energia solar é sua sustentabilidade. 

Ela é uma energia completamente limpa. Além disso, por se localizar próximo à Linha do 

Equador, nosso país conta com suprimento abundante de radiação solar, tornando esse 



 
método viável, além de eficiente. Sua instalação é descomplicada e seus resultados 

imediatos. Outro grande ponto positivo é o fato de que sistemas como esse têm 

pouquíssimo desgaste mecânico, o que diminui seu custo de manutenção. Por outro lado, 

a energia solar requer um grande investimento inicial, afinal, o uso de tecnologia de ponta 

pode encarecer os custos de instalação e aquisição de peças. Outra desvantagem está na 

produção. Durante dias nublados, ou chuvosos, a produção de energia elétrica pode 

diminuir, criando demanda para uso de fontes alternativas de energia.  

 

FIGURA 1: Montagem da maquete I 
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FIGURA 2: Montagem da maquete II 
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FIGURA 3: Maquete 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se, portanto, que o impacto ambiental e social da energia solar é muito 

menos nocivo do que o gerado pelas usinas hidrelétricas, por exemplo. Por isso, diversos 

estudos apontam para a viabilidade da matriz de energia solar para produção em larga 

escala, sobretudo no Brasil.  

Ao contrário das hidrelétricas, a energia solar não causa impactos socioeconômicos 

negativos, além de não afetar a biodiversidade regional. Além disso, tendo a possibilidade 

de usar a luz do sol e o seu calor, governos têm mais opções de geração de energia com a 

energia solar, podendo adaptar os métodos de acordo com cada localidade. 

A maquete ainda não está pronta, falta chegar a placa fotovoltaica. O pedido já foi 

feito e com a placa em mãos a maquete será finalizada. O objetivo é fazer um LED acender 

utilizando a energia solar. O LED ficará posicionado na garagem da maquete. Segue abaixo 

um cronograma das próximas atividades a realizar no projeto. 

 

TABELA 1: Cronograma 

ATIVIDADES A REALIZAR PERÍODO 

Finalização do relatório Outubro 

Vídeo para o FITEC Outubro 

Finalização da Maquete Outubro/Novembro 

FONTE: Autor, 2021 
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