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RESUMO

Alternativa energética é o nome dado a cada uma das formas de produção de energia que não podem ser vistas como tradicionais em um dado 
local e em uma dada época. No contexto atual, alternativas energéticas são aquelas que começaram a ganhar força depois das crises do petróleo, 
em 1970. Elas têm como pretensão diminuir a dependência da humanidade pelo petróleo, em curto prazo, e substituí-lo, em longo prazo. Torna-
se necessário o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis bem como uma utilização eficiente das tecnologias atuais. Os sistemas de energia 
solar são capazes de gerar energia elétrica através das chamadas células fotovoltaicas. Essas células são feitas de materiais capazes de 
transformar a radiação solar diretamente em energia elétrica através do chamado efeito fotovoltaico. Hoje, o material mais difundido para este 
uso é o silício. Esse efeito acontece quando a luz solar, através de seus fótons, é absorvida pela célula de energia solar. A energia dos fótons da luz 
é transferida para os elétrons que então ganham a capacidade de movimentar-se. O movimento dos elétrons, por sua vez, gera a corrente 
elétrica. As células fotovoltaicas podem ser dispostas de diversas formas, sendo a mais utilizada a montagem de painéis ou módulos solares. Além 
dos painéis fotovoltaicos, também se utilizam filmes flexíveis, com as mesmas características, ou até mesmo a incorporação das células em outros 
materiais, como o vidro. As diferentes formas com que são montadas as células se prestam à adequação do uso, por um lado maximizando a 
eficiência e por outro se adequando às possibilidades ou necessidades arquitetônicas. O presente trabalho teve como objetivo estudar a 
interferência da temperatura na geração solar fotovoltaico. A metodologia foi realizada em duas etapas distintas. A primeira delas foi com relação 
ao procedimento experimental. A segunda etapa foi com relação a anotação dos dados e modelagem matemática. Os materiais utilizados foram: 
1 Multímetro Digital Minipa, 1 Soprador Térmico 600w, 1 Pirômetro Digital Fluke, 1 Placa Fotovoltaica de Silício, 1 Monocristalino, 1 Pilha 
Alcalina, Água potável a Temperatura Ambiente. O procedimento experimental seguido em quatro etapas: primeira etapa, foi preparada a placa 
fotovoltaica e expô-la a luz solar; segunda etapa foi verificar a temperatura da placa, terceira etapa foi realizar o aquecimento das placas com o 
soprador térmico (aquecimento e monitoramento da temperatura) e quarta etapa foi a análise da influência das variáveis de temperatura e 
superfície de contato, foram anotados os valores obtidos e plotados em tabela e realizado um estudo pelo programa Origin 8.0. Resultados e 
Discussões: A energia solar fotovoltaica depende de vários fatores para a obtenção de uma d.d.p (diferença de potencial) e, consequentemente 
energia elétrica. Verifica-se, que o modelo através da interferência da superfície de contato e temperatura na produção energética ambos 
sistemas apresentaram um bom coeficiente de determinação, para o sistema 1 e 2, (R2) 0,99, com e erro padrão de 0,066 e   0,73, 
respectivamente, com erro padrão de 0,033 e nível de confiança de 97%, no período de 30 minutos. Foi realizado um estudo comparativo dos 
dois sistemas independentes. Através do comportamento gráfico, observa-se que o primeiro sistema apresentou melhor potencial elétrico. 
Ratifica-se que tanto nos parâmetros estatísticos e na plotagem gráfica, ambos os sistemas, obtiveram bom desempenho no intervalo do 
experimento. Conclusões: A variação de calor nas moléculas causa o desordenamento dos elétrons (ou aumento de vibração), aumentando a 
resistência dos semicondutores. A energia gerada pela placa é efetivamente proveniente da radiação da luz solar. Após 4 min de aquecimento, o 
decremento da tensão fora de 4 V foi em torno de 10%. A contra prova é realizada quando resfriamos a placa com água a temperatura ambiente. 
Verifica-se que a tensão aumenta de 30 V para os 34,5 V em pouco mais de 1 minuto.

Exatas e Engenharias

Engenharia Elétrica
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


