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REAPROVEITAMENTO ENERGÉTICO ATRAVÉS DA CONVERSÃO DE 

ILUMINÂNCIA DE AMBIENTES INTERNOS EM ENERGIA ELÉTRICA 

 

Susi Nunes da Silva 

 

RESUMO 

 

A sociedade atual está cada vez mais dependente do mundo tecnológico, com isso, o consumo 

energético aumentou gradativamente, desafiando, portanto, a sustentabilidade deste sistema: 

consumo x geração de energia elétrica. Neste contexto, é evidente a preocupação deste 

crescimento associado a problemáticas ambientais. Para acompanhar este ritmo, é necessária a 

pesquisa de novas práticas e alternativas de captação de energia aliada ao consumo 

consciente. A pesquisa teve como objetivo principal a quantificação de potencial energético 

da iluminância de ambientes internos com iluminação artificial, usando como base de 

pesquisa a conversão de lux em energia elétrica. O presente estudo apresentará metodologias 

próprias e específicas para captação de lux e conversão de energia, usando células 

fotovoltaicas em menor escala, para comprovação de teoria. Foram feitas as análises 

quantitativas quantos as variáveis usando os equipamentos que se tornaram necessários. O 

experimento buscou evidenciar a capacidade de geração de energia a partir de células 

fotovoltaicas atuando sob condições de iluminação interna. Comprovando, portanto, a 

simulação da conversão de iluminância de ambientes internos utilizando painéis fotovoltaicos 

para ambientes externos em ambiente interno.  

 

Palavras-chave: Energia.  Sustentabilidade.  Conversão de energia. Inovação tecnológica. 

 

ENERGY REUSE THROUGH THE CONVERSION OF ILLUMINANCE OF 

INTERNAL ENVIRONMENTS INTO ELECTRICAL ENERGY 

 

ABSTRACT 

 

Today's society is increasingly dependent on the technological world, thus energy 

consumption has gradually increased, thus challenging the sustainability of this system: 

consumption x generation of electricity. In this context, it is clear the concern of this growth 

associated with environmental problems. To keep up with this pace, it is necessary to research 

new practices and alternatives of energy capture combined with conscious consumption. The 

main objective of the research was to quantify the energy potential of the illumination of 

internal environments with artificial lighting, using as a research basis the conversion of lux 

into electricity. The present study will present its own and specific methodologies for lux 

capture and energy conversion, using photovoltaic cells on a smaller scale, for theory proof. 

Quantitative analyses were made how many variables using the equipment that became 

necessary. The experiment sought to evidence the power generation capacity from 

photovoltaic cells acting under internal lighting conditions. Thus, proving the simulation of 

the conversion of illumination of indoor environments using photovoltaic panels to external 

environments in an internal environment 

 

Keywords: Energy. Sustainability. Conversion of energy. Technologic innovation.



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

A sociedade atual está cada vez mais dependente do mundo tecnológico, com isso, o 

consumo energético aumentou gradativamente, desafiando, portanto, a sustentabilidade deste 

sistema: consumo x geração de energia elétrica. Colocando em risco, os recursos naturais, tão 

explorados desde os primórdios da humanidade, como se estes tivessem uma fonte infinita de 

recursos.  

No Brasil a empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2018) publicou o consumo nacional 

de energia elétrica na rede por classe de 1995 a 2018. Através deste histórico é possível 

constatar este crescimento. Em 1995 o consumo era de 243,074 GW. h e em 2018 esse 

número deu um salto para 472.242 GW. h, um incremento superior a 90% em menos de 30 

anos. O gráfico 1, ilustra esta série histórica completa onde o item “OUTROS”, se refere ao 

consumo energético da área rural, serviço público e iluminação pública. 

 

 

Gráfico 1. Consumo nacional de energia elétrica na rede por classe: 1995 – 2018. Fonte: EPE (2018). 

 

Neste contexto, é evidente a preocupação deste crescimento associado a problemáticas 

ambientais. Para acompanhar este ritmo, é necessária a pesquisa de novas práticas e 

alternativas de captação de energia aliada ao consumo consciente. É possível concluir que 
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existe a necessidade de pesquisas para novas fontes de energia renováveis, como a energia 

fotovoltaica. 

Energia fotovoltaica é a conversão de energia solar em eletricidade. O efeito 

fotovoltaico foi observado pela primeira vez em 1839 por Edmond Becquerel que verificou 

que placas metálicas, de platina ou prata, mergulhadas num eletrólito, produziam uma 

pequena diferença de potencial quando expostas à luz. Mais tarde, em 1877, dois inventores 

norte-americanos, W. G. Adams e R. E. Day utilizaram as propriedades fotocondutoras do 

selênio para desenvolver o primeiro dispositivo sólido de produção de eletricidade por 

exposição à luz (GAZETA DE FÍSICA, 2006).  

Portanto, a célula solar fotovoltaica é o elemento essencial da conversão da radiação 

solar em energia elétrica. Cada célula individual, com cerca de 100 mm², gera aos seus 

terminais uma tensão entre 0.5 V e 1 V, com uma corrente típica em curto-circuito de algumas 

dezenas de miliamperes. Esta intensidade da corrente é razoável, mas a tensão é pequena para 

a generalidade das aplicações que normalmente as células são montadas (em série em painéis 

solares), com 28 a 36 células, gerando tensões da ordem dos 12 V, melhores condições de 

utilização. Estes módulos fotovoltaicos podem ser utilizados individualmente ou montados 

em série e/ou em paralelo, formando painéis fotovoltaicos (O INSTALADOR, 2006). 

Em virtude das informações até aqui apresentadas, este projeto visou o 

reaproveitamento energético de iluminância (lux) de ambientes internos. Iluminância, 

portanto, é a razão do fluxo luminoso incidente em um elemento de superfície que contém o 

ponto dado e a área desse elemento. Unidade: lux (lm/m²), (NHO 11, FUNDACENTRO, 

2018).  

Tendo por objetivo uma nova alternativa inovadora quanto à transformação de energia 

luminescente de ambientes internos em energia elétrica. Inicialmente o desenvolvimento deste 

estudo, visou qualificar e quantificar o potencial energético da iluminância (lux). 

O presente estudo consistiu em pesquisa aplicada, de caráter exploratório e descritivo, 

que visou não só relacionar as variáveis de análise central, bem como apresentar subsídios de 

informação que possam servir de diretrizes para ações de transformação da realidade. 

Nesse sentido, os resultados foram apresentados de forma quantitativa e qualitativa, a 

partir da coleta de informações de fontes primárias e secundárias, incluindo revisão 

bibliográfica e estudos de caso. 

Outra referência utilizada foram as normas de segurança do trabalho, onde aplicam a 

avaliação do nível de iluminamento em ambientes internos. Abordam também outros aspectos 

e parâmetros para detecção de não conformidades que possam comprometer requisitos de 
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segurança e desempenho eficiente do trabalho, tornando-se, portanto, uma obrigatoriedade 

legal do ministério do trabalho e emprego - MTE, que os limites mínimos estabelecidos sejam 

cumpridos. O seu objetivo é estabelecer os valores de iluminâncias médias e mínimas para 

iluminação artificial em interiores, como por exemplo: comércio, indústria, ensino, esporte e 

outras. Sua exigência pode variar de 20 a 100.000 lux em determinadas atividades. É o que 

determina a NBR ISO/CIE 8995-1. Em alguns estabelecimentos a iluminação artificial é 

utilizada 24 horas, não podendo ser desligadas, e é para este cenário que o estudo será 

elaborado. Para isso, é preciso conhecer algumas definições das normas de segurança do 

trabalho: 

Área de trabalho: Corresponde à combinação das diversas áreas das tarefas 

realizadas em um mesmo ambiente, que pode envolver tarefas visuais diferentes, implicando 

ou não em diferentes níveis de iluminação. 

Entorno imediato: Uma zona de no mínimo 0,5 m de largura ao redor da área da 

tarefa dentro do campo de visão. 

Portanto, o excedente de lux não utilizado, fora desta zona de 0,5 m, seria classificado 

como desperdício de iluminância, um resíduo de lux, por exemplo. Poderia ser reciclada, 

reutilizadas se os estudos permitirem a conversão. 

Discutir a sustentabilidade energética justifica-se pela necessidade de buscar novas 

alternativas para redução ou minimização da utilização de recursos naturais. Para isso, é 

necessário conhecer os modelos teóricos e práticos das tecnologias inteligentes buscando 

amenizar as problemáticas ambientais e do aumento do consumo energético do Brasil.  

O setor industrial é o setor com maior consumo de energia elétrica do país. Com este 

estudo espera-se obter resultados que beneficiem não somente o setor industrial, como todos 

os demais, incluindo a sociedade em geral, a partir do reaproveitamento energético. 

Em 2014 a Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, desenvolveu um 

novo tipo de receptor solar feito de vidro. De acordo com Richard Lunt, coordenador do 

estudo, a palavra-chave que resume a genialidade deste dispositivo é transparência. Basta 

colocá-lo na janela que ele é capaz de captar luz solar e transformá-la em eletricidade, sem 

que o design da casa ou a vista dos moradores seja comprometida. Segundo Lunt (2014), o 

dispositivo pode até mesmo ser usado em aparelhos celulares, em cima da tela, garantindo que 

sua bateria nunca acabe. O estudo foi publicado na revista Nature Energy (2017) e traduzido 

pela revista Exame-Abril (2017).  
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“É para isso que estamos trabalhando”, disse Lunt, em comunicado. 

As aplicações de energia solar mais tradicionais foram pesquisadas 

durante as últimas cinco décadas, enquanto nós trabalhamos nessa 

nova versão há apenas cinco anos. Acreditamos que a tecnologia 

oferece um caminho promissor para a adoção de energia solar barata e 

acessível, em escala que, até agora, é completamente fora da 

realidade. (NATURE ENERGY, 2017, p. 849). 

Com base neste estudo, se deu a escolha do tema, onde se levou em consideração a 

possibilidade de painéis solares e/ou outros dispositivos futuramente criados, serem usados 

também em ambientes internos (iluminância/ artificial), baseada no respaldo cientifico de três 

áreas de conhecimento: eletricidade, segurança do trabalho e engenharia ambiental o projeto 

em si, visa à reciclagem, o reaproveitamento de lux, como nova fonte de energia a ser 

agregada ao circuito/ rede. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

Conforme NBR ISO/CIE 8995-1 que foi usada como base de dados para testes de 

conversão de lux para eletricidade, a tabela apresentada na mesma leva em consideração 31 

tipos de atividades, mas para elucidar o entendimento da mesma e não realizar o 

aprofundamento da norma utilizou-se apenas o primeiro tipo de atividade como exemplo, 

conforme tabela 1. Vale ressaltar que futuros dispositivos ou painéis fotovoltaicos internos, 

usados nesta conversão não poderão intervir nos limites mínimos estabelecidos da presente 

NBR. 

 

 

 

 

Tabela 1. Planejamento dos ambientes (áreas), tarefas e atividades com a especificação da iluminância, 
limitação de ofuscamento e qualidade da cor. 
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Fonte: NBR ISO/CIE 8995-1 (2013). 

Os requisitos de iluminação recomendados para diversos ambientes e atividades estão 

estabelecidos nas tabelas desta seção da seguinte maneira: 

Coluna 1: Lista de ambientes (áreas), tarefas ou atividades. A coluna 1 lista aqueles 

ambientes, tarefas ou atividades para os quais os requisitos específicos são dados. Se um 

ambiente em particular, tarefa ou atividade não estiver listado, convém que sejam adotados os 

valores dados para uma situação similar. 

Coluna 2: Iluminância mantida (Em, lux). A coluna 2 estabelece a iluminância 

mantida na superfície de referência para um ambiente, tarefa ou atividade estabelecidos na 

coluna 1. 

Coluna 3: Índice limite de ofuscamento unificado (UGRL). A coluna 3 estabelece o 

UGR limite aplicável para a situação listada na coluna 1; 

Coluna 4: Índice de reprodução de cor mínimo (Ra). A coluna 4 estabelece o índice 

de reprodução de cor mínimo para a situação listada na coluna 1;  
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Coluna 5: Observações Recomendações e notas de rodapé são dadas para as exceções 

e aplicações especiais referentes às situações listadas na coluna 1. 

 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

A planificação da pesquisa incluiu, em primeiro lugar, o levantamento dos dados 

secundários e a revisão da literatura, para posterior contato com as fontes pessoais, a fim de 

promover a coleta de dados em campo, realizando testes em bancada. 

Assim sendo, o presente estudo teve como princípio quantificar os elementos de 

iluminância, através do seguinte detalhamento: 

Documental: Verificar bibliografias, catálogos e manuais técnicos de dispositivos 

elétricos e painéis fotovoltaicos existentes. Legislações e documentos pertinentes à área de 

estudo. 

Experimental: Usando células fotovoltaicas em menor escala, para comprovação de 

teoria. Foram feitas as análises quantitativas quantos as variáveis usando os equipamentos que 

se tornaram necessários. 

 

 

2.3 SISTEMAS BÁSICOS DE CONVERSÃODE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM 

ENERGIA ELÉTRICA 

 

O sistema fotovoltaico possibilita instalá-lo de duas formas: um sistema autônomo ou 

conectada à rede convencional de distribuição. 

Ao utilizar o sistema de painel solar, para conversão de energia fotovoltaica em 

energia elétrica é necessário escolher entre dois sistemas: On-grid ou off-grid. 

O objeto deste estudo, sobre reaproveitamento energético através da conversão de 

iluminância de ambientes internos em energia elétrica, utilizar-se-á do sistema On-grid. 

 

2.3.1 Sistema On-Grid sem armazenamento de energia 

 

Chamado também de grid-tie, a geração de energia fotovoltaica está conectada à rede 

pública de energia (STROM BRASIL, 2019). 



11 

 

O que for produzido de energia e não consumido em sua unidade, será enviada de 

volta a rede pública e é transformada em créditos de energia que podem ser utilizados em até 

5 anos, segundo a modalidade de compensação,também conhecido como net metering, 

autorizado pela Resolução Normativa n° 482 de 17 de abril de 2012 e revisada pela Resolução 

Normativa n° 687 de 24 de novembro de 2015 pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL). Conforme Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Sistema On grid Fonte: Strom Brasil, 2019. 

 

 

Neste sistema, serão necessários quatro equipamentos: 

1. Painéis solares fotovoltaicos, que transformam a energia solar em energia 

elétrica de corrente contínua; 

2. Inversor, que transforma a corrente contínua em corrente alternada, 

compatível com a rede elétrica local e equipamentos domésticos; 

3. Medidor Bidirecional mede a energia que é injetada na rede elétrica pela 

residência; 

4. Monitoramento: utilizado para medir a geração de energia solar. 
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Figura 2- Diagrama esquemático de uma sugestão para a conexão de 

um sistema fotovoltaico à rede. Fonte: Sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede elétrica /Roberto Zilles, 2012. 

 

 

2.3.2 Sistema Off-Grid com armazenamento de energia 

 

O sistema autônomo ou isolado, ao contrário do sistema On-grid, ele não fica 

conectado à rede elétrica. Este sistema utiliza o armazenamento da energia produzida em 

baterias. Este sistema geralmente é utilizado em locais remotos, desprovidos de abastecimento 

da rede pública de energia (STROM BRASIL). Conforme Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Sistema Off grid. Fonte: Strom Brasil (2019). 

 

 

Neste sistema serão necessários seis equipamentos: 

1. Painéis solares fotovoltaicos, que transformam a energia solar em energia 

elétrica de corrente contínua; 
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2. Inversor, que transforma a corrente contínua em corrente alternada, 

compatível com a rede elétrica local e equipamentos domésticos; 

3. Medidor Bidirecional mede a energia que é injetada na rede elétrica pela 

residência; 

4. Monitoramento: utilizado para medir a geração de energia solar; 

5. Controlador de carga: Gerencia e controla o processo de carga e descarga do 

banco de baterias; 

6. Banco de baterias: Utilizadas para armazenar a energia excedente. 

 

Comparando os dois sistemas, o sistema On-grid utiliza menos equipamentos, 

deixando-30% mais barato em comparação média ao sistema Off- grid, além de ainda ser 

possível converter o excedente em créditos de energia (STROM BRASIL, 2019). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Ao longo deste capítulo serão ilustrados e discutidos os resultados obtidos através das 

metodologias utilizadas para o caso de estudo. 

Outras tecnologias vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos, como as células de 

material orgânico, translúcidas e de material plástico, mas ainda não encontraram seu espaço 

no mercado por questões tecnológicas de produção em massa ou por competitividade de 

preços (ZILLES, 2012). 

As células fotovoltaicas transparentes ainda estão em desenvolvimento, porém a 

promessa de que um dia poderemos substituir o vidro das janelas de casas e edifícios por 

células fotovoltaicas transparentes, ainda está em estudos (VOCÊ SOLAR, 2019). 

Diferente das células comuns, que convertem o espectro visível da radiação solar em 

energia elétrica, as células transparentes convertem parte do espectro não visível em energia 

elétrica (raios ultravioleta e infravermelho) (VOCÊ SOLAR, 2019). 

Portanto, estimou-se neste artigo, a hipótese do avanço tecnológico futuro, onde as 

células fotovoltaicas transparentes possam estar sendo utilizadas em ambiente interno. 

Desta forma, a pesquisa empírica utilizando de métodos científicos consistiu na 

simulação do uso de um painel solar de uso externo em ambiente interno. 
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3.1 MATERIAIS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ELETROTÉCNICA 

 

 

• Bancada de testes 

• Lâmpadas LED- 9 w- Ouro Lux; 

• Luxímetro –ITLD 260- Instrutemp; 

• Multímetro- ET 2082- Minipa; 

• Modulo fotovoltaico 10 w- LMS-SH- 9 v; 

• Resistência Eletele-1 k / 200 W. 

 

 

3.2 EXPERIMENTO DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DE INCIDÊNCIA DE LUZ 

ARTIFICIAL 

 

 

O experimento buscou evidenciar a capacidade de geração de energia a partir de 

células fotovoltaicas atuando sob condições de iluminação interna. Desta forma, o módulo 

fotovoltaico foi aproximado de um conjunto de 8 lâmpadas LED de capacidade de 9 Watts, 

usando uma resistência de 1 k / 200 W, um multímetro e um luxímetro, mensuraram-se os 

valores de corrente e tensão em uma carga genérica, regulada buscando a máxima potência 

transferida, conforme Figura 4.  

 
Figura 4 - Teste em bancada com painel solar. Fonte: a 

autora. 
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No momento que as lâmpadas foram acessas, o sensor do luxímetro foi apoiado 

paralelamente à incidência de luz projetada no módulo fotovoltaico, mensurando, portanto, a 

intensidade luminosa (lux) gerada pelo conjunto de lâmpadas. O multímetro foi utilizado para 

verificar a tensão (paralelo) e corrente elétrica. As ponteiras do multímetro foram colocadas 

no polo positivo e negativo do módulo fotovoltaico, onde foi indicada a quantidade de tensão 

(V) existente entre o polo positivo e negativo desta tensão. Posteriormente, mediu-se a 

corrente (A) do circuito do experimento, utilizou-se uma resistência de 1 k / 200 W, para 

verificar a quantidade de energia consumida do sistema. Os resultados das medições de lux e 

tensão foram apresentados nos displays dos equipamentos, conforme Figura 5.  

 

.  
Figura 5 – Valores de lux convertidos em tensão elétrica 

Fonte: a autora. 

 

 

Definidos os valores encontrados de lux, resistência, tensão e corrente, os dados foram 

computados, analisados e tabulados, através de formulação matemática cientifica. Para este 

experimento utilizou-se as fórmulas de potência elétrica e energia consumida em relação ao 

tempo. Os conceitos e definições das mesmas, conforme Milton Gussow, 2009: 

Potência elétrica P usada em qualquer parte de um circuito é igual a corrente I nessa 

parte multiplicada pela tensão V do circuito. A fórmula para o cálculo de potência é: 

 

        (1) 

 

Onde: 
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P = potência (W); 

V= tensão (V); 

I= Corrente (A). 

 

Energia e trabalho são praticamente a mesma coisa e ambas são expressas nas mesmas 

unidades. Entretanto, a potência é diferente, porque ela leva em conta o tempo gasto na 

realização do trabalho. Sendo o watt a unidade de potência, um watt usado em um segundo é 

igual ao trabalho de um joule, ou um joule por segundo. 

O quilowatt-hora (kWh) é uma unidade normalmente usada para designar grandes 

quantidades de energia elétrica ou trabalho. A grandeza quilowatt- hora é calculada fazendo-

se o produto da potência em quilowatts (kW) pelo tempo em horas (h), no qual a potência é 

utilizada. 

      , (2) 

onde: 

  representa a energia, medida Wh ou kWh, 

P é a potência elétrica, medida em W ou kW, 

 t simboliza o intervalo de tempo em horas. 

 

Utilizando a fórmula da potência (1) e substituindo na fórmula os valores de tensão e 

corrente, conforme tabela 2, chegou-se ao resultado de: 

   

P=500 mW 

 

Tabela 2– Resultados encontrados na conversão de iluminância em energia 

Intensidade 

Luminosa (Lux) 

Resistência 

elétrica 

  ) 

Tensão(V) Corrente 

(mA) 

Potência (mW) 

1133 496  8,32 60 500 

Fonte: a autora (2019). 
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 Realizou-se, a seguir, o cálculo da estimativa de energia liberada, durante um 

intervalo de tempo. Usando a fórmula de energia (2) e multiplicando por 8 horas, chegou-se 

ao resultado de: 

        

 

Em uma simples comparação, este valor de energia é equivalente ao consumido por 

uma lâmpada LED de 4 W acessa por 1 hora ou uma lâmpada incandesceste de 40 W acesa 

por 6 minutos, em comparação a iluminância. 

Comprovando, portanto, a simulação da conversão de iluminância de ambientes 

internos utilizando painéis fotovoltaicos para ambientes externos em ambiente interno. Como 

comparativos e avanço desta pesquisa foram analisados os custos, investimentos e os 

benefícios ao meio ambiente. 

 

 

3.3 CUSTOS DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NO BRASIL, RESIDENCIAL E 

INDUSTRIAL. 

 

 

O custo de um sistema de energia solar fotovoltaico depende principalmente do 

tamanho e da complexidade da instalação. (PORTAL SOLAR, 2019).  Em julho de 2018, de 

acordo com uma pesquisa feita junto as 4.500 empresas cadastradas no Portal Solar, os 

preços, já incluindo a instalação, projeto, homologação e o equipamento todo conforme 

tabelas 3 e 4, são: 

 

Tabela 3– Preço do sistema de energia fotovoltaica residencial 

Tamanho da Residência Modelo do Sistema Preço Médio 

Casa pequena, com 2 pessoas. Sistema de 1.32Kwp  R$ 10.673,36 

Casa média, com 3 ou 4 

pessoas.  
Sistema de 2,64Kwp  R$ 17.570,00 

Casa média, com 4 pessoas. Sistema de 3,3Kwp  R$ 20.320,00 

Casa grande, com 4 ou 5 

pessoas. 
Sistema de 4,62Kwp  R$ 25.695,00 

https://www.portalsolar.com.br/
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Casa grande, com 5 pessoas. Sistema de 6,6Kwp  R$ 32.410,00 

Mansão, com mais de 5 

pessoas. 
Sistemas de até 10,56Kwp  R$ 52, 240,00 

Fonte: Portal solar (2018). 

 

Tabela 4 – Preço da energia solar fotovoltaica para o comércio e Indústria 

Modelo do Sistema Preço Médio 

Sistema de 15.84Kwp R$ 75.308,73 

Sistema de 18.81Kwp R$ 85.570,00 

Sistema de 22.44Kwp R$ 98.674,00 

Sistema de 26.40Kwp R$ 106.503,40 

Sistema de 53.46Kwp R$ 204.955,00 

Sistema de 66.00Kwp R$ 245.511,00 

Sistema de 75.24Kwp R$ 284.780,00 

Sistema de 102.30Kwp R$ 378.850,00 

Sistema de 204,60Kwp R$ 726.350,00 

Sistema de 306,90Kwp R$ 1.130.200,00 

 Fonte: Portal solar (2018). 

 

Os custos do investimento em energia fotovoltaica para empresas ou residências 

devem levar em consideração os gastos com a manutenção mínima que terá ao longo de 25 

anos e dividir esse valor pela energia gerada pelo sistema fotovoltaico o preço pago pela 

energia fotovoltaica é mais barato que o da rede elétrica (PORTAL SOLAR, 2019).  

Ainda que o custo inicial possa ser elevado, o investimento em energia fotovoltaica é 

de longo prazo e seguro, uma vez que as placas têm garantia de fábrica de até 25 anos e os 

inversores de no mínimo cinco e até 12 anos. Com esse prazo, planejar a aquisição de um 

sistema fotovoltaico deixou de ser um mistério, até mesmo porque há linhas de financiamento 

específicas para isso (TESLA STORE, 2018). 
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3.3.1 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES  

 

O BNDES Eficiência Energética realiza o financiamento a partir de R$ 10 milhões 

para projetos voltados a redução do consumo de energia e aumento da eficiência energética 

nacional. 

Quem pode realizar o financiamento: 

 Empresas sediadas no País; 

 Fundações, associações e cooperativas;  

 Entidades e órgãos públicos 

Podem ser financiados os seguintes empreendimentos: 

 Eficientização energética de edificações, com foco em condicionamento de ar, 

iluminação, envoltória e geração distribuída, incluindo cogeração, para 

unidades novas ou já existentes (retrofit), conforme critérios definidos pelo 

BNDES; 

 Iluminação pública; 

 Eficientização energética de processos produtivos, com foco em cogeração, 

aproveitamento de gases de processo como fonte energética e outras 

intervenções priorizadas pelo BNDES; 

 Repotenciação de usinas; 

 Redes elétricas inteligentes. 

São financiáveis itens como: 

 Estudos e projetos, inclusive diagnóstico energético; 

 Obras civis, montagens e instalações; 

 Aquisição de materiais permanentes; 

 Aquisição de máquinas e equipamentos novos credenciados no BNDES; 

 Aquisição de software nacional: desenvolvimento ou aquisição de softwares 

desenvolvidos no país e serviços correlatos, obedecidos aos critérios 

estabelecidos no programa BNDES Prosoft – Comercialização;  

 Serviços técnicos especializados: consultorias e certificações;  

 Serviços técnicos especializados;  

 Treinamento: capacitação técnica e gerencial. 
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3.3.2 Ministério de Minas e Energia 

 

 Conforme Portaria Nº538, de 15 de dezembro de 2015. O Ministério de estado de 

Minas e Energia, criar o Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia 

Elétrica - ProGD, com os seguintes objetivos:  

I - Promover a ampliação da geração distribuída de energia elétrica, com base em 

fontes renováveis e cogeração; 

 II - Incentivar a implantação de geração distribuída em: 

a) Edificações públicas, tais como escolas, universidades e hospitais;  

b) Edificações comerciais, industriais e residenciais.  

Art. 2o O ProGD compreende a geração distribuída dos sistemas elencados a seguir:  

I - Geração distribuída de que trata o art. 2o, § 8o, alínea “a”, da Lei no 10.848, de 15 

de março de 2004, observado o disposto nos arts. 14, 15, §§ 3o e 4o, do Decreto no 

5.163, de 30 de julho de 2004;  

II - Microgeração e minigeração distribuída, definida conforme regulação da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

 Art. 3o Para a geração distribuída prevista no art. 2o, inciso I, ficam estabelecidos os 

Valores Anuais de Referência Específicos - VRES, de acordo com o disposto no art. 

2o -B da Lei no 10.848, de 2004, para as seguintes fontes: 

 I - Solar fotovoltaica, no valor de R$ 454,00/MWh (quatrocentos e cinquenta e 

quatro Reais por megawatt-hora); 

§ 1o Os Valores Anuais de Referência Específicos - VRES definidos no caput são 

aplicáveis somente a empreendimentos de geração distribuída que atendam 

cumulativamente aos seguintes requisitos: 

 I - Estejam conectados à rede de distribuição por meio de instalações de unidades 

consumidoras; 

 II - Tenham capacidade instalada menor ou igual à potência disponibilizada para a 

unidade consumidora por meio da qual o empreendimento está conectado, definida 

conforme regulação da ANEEL, limitada, no máximo, a 30 MW. 

 § 2o Os agentes vendedores de empreendimentos de geração distribuída farão jus 

somente à receita de venda referente, exclusivamente, à geração proveniente do 

empreendimento verificada no ponto de conexão.  
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§ 3o Os valores definidos no caput são referenciados a preços de dezembro de 2015 e 

deverão vigorar a partir de 1o de janeiro de 2016, sendo atualizados anualmente, 

durante a vigência do contrato, conforme disposto a seguir: 

 I - para fonte solar fotovoltaica, atualização pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA, publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE;  

 

 

3.4. ENERGIA FOTOVOLTAICA E MEIO AMBIENTE 

 

 

As usinas hidrelétricas, além do elevado custo de operação, causam danos à natureza 

que são incontáveis, incluindo desmatamentos e inundações. E dentre as opções de energia 

renovável, o maior destaque vai para a energia fotovoltaica. Os painéis fotovoltaicos podem 

ser instalados no telhado de construções já existentes, bastando apenas alguns ajustes. Assim, 

casas, indústrias e empresas podem optar por utilizar uma energia limpa e sustentável com 

pouco esforço e recebendo os incontáveis benefícios da energia solar (Energia Pura, 2017). 

As fontes não renováveis de energia (o petróleo e o carvão mineral) são as maiores 

responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa (GEE), somando aproximadamente 60 % 

da matriz energética mundial de 2016. Já as fontes renováveis como solar, eólica e 

geotérmica, por exemplo, juntas correspondem a apenas 1,60% da mesma matriz (EPE, 2019).  

 

3.4.1 Gases de efeito estufa – GEE 

 

Conforme Ministério do Meio ambiente (MMA), essas mudanças na concentração de 

gases de efeito estufa na atmosfera estão ocorrendo em função do aumento insustentável das 

emissões antrópicas desses gases. 

As emissões de gases de efeito estufa ocorrem praticamente em todas as atividades 

humanas e setores da economia: 

 Na agricultura, por meio da preparação da terra para plantio e aplicação de 

fertilizantes; 

 Na pecuária, por meio do tratamento de dejetos animais e pela fermentação entérica do 

gado;  
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 No transporte, pelo uso de combustíveis fósseis, como gasolina e gás natural; 

 No tratamento dos resíduos sólidos, pela forma como o lixo é tratado e disposto;  

 Nas florestas, pelo desmatamento e degradação de florestas; 

  E nas indústrias, pelos processos de produção, como cimento, alumínio, ferro e aço, 

por exemplo. 

Há quatro principais gases de efeito estufa (GEE), além de duas famílias de gases, 

regulados pelo Protocolo de Quioto: 

- O dióxido de carbono (CO2) é o mais abundante dos GEE, sendo emitido como 

resultado de inúmeras atividades humanas como, por exemplo, por meio do uso de 

combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural) e também com a mudança no uso da 

terra. A quantidade de dióxido de carbono na atmosfera aumentou 35% desde a era industrial, 

e este aumento deve-se a atividades humanas, principalmente pela queima de combustíveis 

fósseis e remoção de florestas. O CO2 é utilizado como referência para classificar o poder de 

aquecimento global dos demais gases de efeito estufa; 

- O gás metano (CH4) é produzido pela decomposição da matéria orgânica, sendo 

encontrado geralmente em aterros sanitários, lixões e reservatórios de hidrelétricas (em maior 

ou menor grau, dependendo do uso da terra anterior à construção do reservatório) e também 

pela criação de gado e cultivo de arroz. Com poder de aquecimento global 21 vezes maior que 

o dióxido de carbono; 

- O óxido nitroso (N2O) cujas emissões resultam, entre outros, do tratamento de 

dejetos animais, do uso de fertilizantes, da queima de combustíveis fósseis e de alguns 

processos industriais, possui um poder de aquecimento global 310 vezes maior que o CO2; 

- O hexafluoreto de enxofre (SF6) é utilizado principalmente como isolante térmico e 

condutor de calor; gás com o maior poder de aquecimento é 23.900 vezes mais ativo no efeito 

estufa do que o CO2; 

- O hidrofluorcarbonos (HFCs), utilizados como substitutos dos clorofluorcarbonos 

(CFCs) em aerossóis e refrigeradores; não agridem a camada de ozônio, mas têm, em geral, 

alto potencial de aquecimento global (variando entre 140 e 11.700); 

- Os perfluorcarbonos (PFCs) são utilizados como gases refrigerantes, solventes, 

propulsores, espuma e aerossóis e têm potencial de aquecimento global variando de 6.500 a 

9.200. 

- Os hidrofluorcarbonos e os perfluorcarbonos pertencem à família dos halocarbonos, 

todos eles produzidos, principalmente, por atividades antrópicas. 



23 

 

3.4.2 Aquecimento global 

 

Segundo o Ministério do Meio ambiente- MMA, embora o clima tenha apresentado 

mudanças ao longo da história da Terra, em todas as escalas de tempo, percebe-se que a 

mudança atual apresenta alguns aspectos distintos. Por exemplo, a concentração de dióxido de 

carbono na atmosfera observada em 2005 excedeu, e muito, a variação natural dos últimos 

650 mil anos, atingindo o valor recorde de 379 partes por milhão em volume (ppmv), isto é, 

um aumento de quase 100 ppmv desde a era pré-industrial. 

Outro aspecto distinto da mudança atual do clima é a sua origem: ao passo que as 

mudanças do clima no passado decorreram de fenômenos naturais, a maior parte da atual 

mudança do clima, particularmente nos últimos 50 anos, é atribuída às atividades humanas. 

A principal evidência dessa mudança atual do clima é o aquecimento global, que foi 

detectado no aumento da temperatura média global do ar e dos oceanos, no derretimento 

generalizado da neve e do gelo, e na elevação do nível do mar, não podendo mais ser negada. 

Atualmente, as temperaturas médias globais de superfície são as maiores dos últimos 

cinco séculos, pelo menos. A temperatura média global de superfície aumentou cerca de 

0,74ºC, nos últimos cem anos.  

 

3.4.3 Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC 

 

Novo relatório do IPCC, sobre aquecimento de 1,5°C pede mais esforços para ação 

climática. Um relatório científico de enorme referência divulgado no dia 8 de outubro de 2018 

na Coréia do sul analisou as perspectivas de limitar o aquecimento global a 1,5 °C em relação 

ao período pré-industrial e ressalta a necessidade crítica de uma ação climática urgente. 

Aprovado por 195 governos, o documento ressalta a pequena janela de oportunidades que 

temos para sair do perigoso caminho de aquecimento em que o mundo se encontra (WWF, 

2018). 

O Relatório Especial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC) sobre o Aquecimento Global de 1,5 °C é o texto científico mais importante sobre a 

mudança climática e deve orientar a tomada de decisões dos governos no aprimoramento de 

seus compromissos climáticos nacionais em relação ao Acordo de Paris (WWF, 08/10/ 2018). 

Para o coordenador do Programa Mudanças Climáticas e Energia do WWF-Brasil, 

André Nahur, o relatório reforça a necessidade de ação urgente, em todos os setores da 

economia e da sociedade.  
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No Brasil, a principal causa de emissões de gases de efeito estufa ainda é o 

desmatamento, que baixou há alguns anos, mas tem voltado a crescer. Isso acontece 

não só na Amazônia, mas também em outros biomas, como Cerrado e Mata 

Atlântica. Além disso, é extremamente necessário implantarmos efetivamente a 

agricultura de baixo carbono e formas mais eficientes e limpas de energia, em 

especial a solar descentralizada. O Brasil possui inúmeros exemplos de boas práticas 

climáticas, que aliam menos emissão de carbono a avanços socioeconômicos, e 

precisam ser promovidas e intensificadas. Por mais impactante que sejam os dados, 

o relatório mostra que um futuro de 1,5ºCainda é possível se agirmos agora. (WWF, 

2018). 
 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi à quantificação de potencial energético da iluminância de 

ambientes interno com iluminação artificial, ficando comprovada sua eficácia. O sistema 

fotovoltaico de energia foi contextualizado, apresentando dados do sistema atual, bem como 

alternativa de reaproveitamento energético através da conversão de iluminância de ambientes 

internos em energia elétrica. 

Ao longo deste artigo foi possível constatar as problemáticas ambientais apresentadas 

e que o uso de combustíveis fósseis, é bastante prejudicial ao meio ambiente. E que eles são 

responsáveis pelas emissões de gases poluentes que prejudicam a atmosfera, além do fato de 

que esses recursos um dia serão esgotados. Sendo necessário, portanto, que pensemos em 

alternativas sustentáveis em nossa matriz energética. 

Além disso, foram conhecidas as práticas atuais de incentivo ao uso da energia 

fotovoltaica, como o da compensação do excedente em créditos de energia, investimentos e 

leis que beneficiam o uso de sistemas energéticos sustentáveis. 

Conclui-se também que os custos para o sistema fotovoltaico se mantêm elevados e 

que é preciso continuar a pesquisa em busca de novas alternativas para que este sistema fique 

mais acessível à população, mas apesar disso o benefício ambiental é maior, e que ao longo 

do tempo o investimento se torna rentável. Mas há também uma conscientização maior sobre 

o assunto, que comprova o crescimento em busca de novas alternativas de fontes renováveis 

de energia. 

E por fim, pode-se comprovar que o objetivo desta pesquisa teve um resultado 

positivo, mesmo que o valor encontrado seja ínfimo em relação a toda a demanda necessária 

de energia do Brasil ou do mundo, mas foram dados até agora não explorados, estando em seu 

processo de pesquisa ainda no modo embrionário, necessitando, portanto avançar no campo 

da ciência e explorar ainda mais o nosso potencial cientifico e tecnológico. 
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