
E-mail para contato: cochiran@hotmail.com IES: ESTÁCIO FASE

Autor(es): Cochiran Pereira dos Santos

Palavra(s) Chave(s): Energia; solar; fotovoltaica; materiais; geração.

Título: ESTUDO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Curso: Engenharia Civil

Engenharias

RESUMO

Energia é a capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico têm de realizar trabalho. Apresenta-se em nosso dia-a-dia em três 
tipos diferentes, a térmica, elétrica e química. Devido a efeitos indesejáveis na produção de diversas formas de energia, como gases que geram o 
efeito estufa, a tendência global é estimular a produção de energias renováveis, destacando-se principalmente, a energia eólica e solar. A energia 
eólica é a transformação da energia do vento em energia útil, como a elétrica, já a energia solar é gerada por dois processos básicos, o 
aquecimento solar, gerando energia heliotérmica, e a fotovoltaica, que através de painéis fotovoltaicos geram energia elétrica. Dentro do 
contexto de geração de energia de forma limpa e renovável, os materiais utilizados para converter a energia solar em energia elétrica são o ponto 
central para a construção de painéis fotovoltaicos, e o referido projeto de pesquisa busca estudar a interação intrínseca de determinados 
materiais com a radiação solar, evidenciando seu rendimento através de análises de corrente, tensão e potência elétrica, caracterizando-os para 
possíveis aplicações na produção desses painéis. A metodologia empregada consistiu no estudo do rendimento de materiais como o silício, o 
arsenieto de gálio, o fosfato de gálio e o nitreto de gálio, diretamente com a incidência da luz solar. Primeiramente, foram escolhidos elementos 
sensíveis à variação de luminosidade compostos de diferentes materiais através de diodos emissores de luz monocromática e um transistor de 
silício, em que se mediu em triplicata, a tensão e a corrente elétrica quando irradiados diretamente por luz solar com a ajuda de um multímetro 
digital. Posteriormente, determinou-se a potência elétrica através do produto da tensão pela corrente. Através dos resultados obtidos, 
destacamos os maiores valores de tensão elétrica nos componentes constituídos de arsenieto de gálio-alumínio, empregado na construção do led 
vermelho e arsenieto de gálio-fósforo, material constituinte do led amarelo, assim como a ausência de diferença de potencial e corrente no 
componente constituído de fosfato de alumínio e gálio-índio, utilizado no led violeta, esse último demonstrando não ter utilização alguma na 
geração de energia elétrica em painéis fotovoltaicos. Os componentes constituídos de fosfato de gálio (led verde) e nitreto de gálio (led azul) 
também demonstraram baixa eficiência para a utilização em estudo. Destacam-se ainda os valores de tensão obtidos com o arsenieto de gálio, 
empregado na fabricação de led infravermelho, que também apresentou o maior valor de corrente dentre todos os materiais estudados (59,0 ± 
0,3) μA. A corrente elétrica é o fator decisivo para que os painéis solares possam alimentar cargas, como dispositivos eletrônicos em geral. 
Quanto maior o valor de corrente gerada, maior a eficiência do sistema, resultando em uma maior potência elétrica. Para termos uma 
comparação com o silício, o material mais utilizado na produção de painéis solares, utilizou-se a junção base-coletor de um transistor 2N3055, 
que exposta ao sol apresentou um valor intermediário de tensão (0,50 ± 0,01) V, mas o valor da corrente (2,1 ± 0,1) mA foi quase trinta e seis 
vezes maior que o melhor resultado obtido dentre os materiais estudados anteriormente. Foi construído um protótipo de um gerador de energia 
solar fotovoltaica com apenas dois leds infravermelhos em série para alimentar como carga um relógio digital, demonstrando que dispositivos 
que necessitam de valores relativamente baixos de corrente podem se beneficiar dessa forma limpa e sustentável de geração de energia. 
Concluímos que, dentre os materiais estudados, o silício apresenta um maior rendimento, seguido do arsenieto de gálio. Pequenos dispositivos 
eletrônicos podem se beneficiar dessa energia sem necessidade de armazenamento, porém, equipamentos que apresentam maior potência 
devem ser alimentados por sistemas armazenadores de energia por baterias.
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