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APRESENTAÇÃO 

 

Caro colega professor, 

O presente material é um produto didático-pedagógico desenvolvido na pesquisa de mestrado 

profissional, na linha de pesquisa em Ensino de Ciências, realizada no âmbito do Mestrado 

Profissional Educação e Docência (PROMESTRE) da FaE/UFMG (Faculdade de Educação/ 

Universidade Federal de Minas Gerais), que se intitula “A Energia Fotovoltaica num Contexto 

CTSA: uma Sequência de Ensino sobre as Transformações da Energia Solar em Energia Elétrica”.  

A partir da análise da Sequência de Ensino (SE), com enfoque CTSA (Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente), intitulada “As Transformações de Energia Solar em Energia Elétrica” que 

foi construída e desenvolvida na pesquisa, houve a reestruturação da sequência que se encontra 

em anexo (material do estudante). Também elaboramos este pequeno caderno de orientações 

(dicas) para o melhor desenvolvimento do material didático pelo professor de Física ou Ciências 

da educação básica que queira fazer sua utilização. 

Esclarecemos que não temos a ousadia de querer impor a nenhum professor a sua forma de 

trabalhar. Mas, entendemos que mediante as várias reflexões que realizamos sobre o 

desenvolvimento da SE, inclusive a partir de entrevistas com os sujeitos da pesquisa, a SE, 

juntamente com as orientações aqui contidas, podem ser significativas para uma mudança do 

ensino de Física, passando do tradicional para uma abordagem que discuta os impactos das 

relações entre Ciência e tecnologia em nossa sociedade e meio ambiente, contribuindo para a 

formação de cidadãos mais críticos e reflexivos acerca do tema energia fotovoltaica. 

Reiteramos também que esse produto não é algo rígido no qual o professor deve aplicar 

exatamente do jeito que foi por nós planejado e pensado. Compreendemos que cada professor, por 

ser único e singular, com experiências próprias de vida, pode e deve dar o seu “toque” ao material, 

levando em consideração também, é claro, o público a que se destina a intervenção didática. 

Dessa forma, não ousamos introduzir, no material, orientações ao professor no sentido de uma 

cartilha a se seguir, mas, com base em nossas observações e análises, introduzimos essas 

orientações aos colegas professores como o que denominamos “dicas para o professor”, 

partilhando um pouco da nossa visão mais geral sobre a aplicação da SE numa turma de 3º ano 

Ensino Médio (EM) de uma escola pública estadual. 

Você pode obter maiores detalhes do nosso trabalho de pesquisa desenvolvido por meio da 

dissertação de mestrado disponível no link http://www.fae.ufmg.br/promestre/trabalhos-finais-

2/dissertacoes/. Este material, produto da pesquisa realizada, se encontra no link 

http://www.fae.ufmg.br/promestre/trabalhos-finais-2/produtos/. 

 

Obrigado pela sua atenção e confiança, tenha um bom trabalho! 

 

Os autores 

http://www.fae.ufmg.br/promestre/trabalhos-finais-2/dissertacoes/
http://www.fae.ufmg.br/promestre/trabalhos-finais-2/dissertacoes/
http://www.fae.ufmg.br/promestre/trabalhos-finais-2/produtos/
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INTRODUÇÃO 

 

Entendemos que a dissertação apresentada ao Mestrado Profissional Educação e Docência 

(PROMESTRE) da FaE/UFMG é o principal produto da pesquisa intitulada “A Energia 

Fotovoltaica num Contexto CTSA: uma Sequência de Ensino sobre as Transformações de Energia 

Solar em Energia Elétrica”, sendo significativo para professores de Ciências/Física que buscam 

alternativas para fazer o aprendizado dos estudantes algo efetivo em suas salas de aula.  

No capítulo 7 da dissertação escrevemos e indicamos as principais mudanças que foram 

realizadas na SE, após sua aplicação e análise, juntamente com as orientações (dicas) do seu uso, 

pelos professores, aqui contidas. Aconselhamos fortemente que os professores que forem utilizar a 

SE (Sequência de Ensino) proposta façam uma leitura da dissertação, buscando compreender 

melhor algumas das escolhas feitas por nós na construção das atividades da SE e as suas diversas 

possibilidades para o ensino-aprendizado de Física.  

Reiteramos que este produto foi sendo moldado já ao longo da aplicação da SE, em conversas 

com os sujeitos da pesquisa: estudantes, o professor José Cassimiro (aplicador da SE original e 

colaborador em sua construção) e bolsistas do PIBID/Física (maiores informações em 

http://www.fae.ufmg.br/pibid/?page_id=18) que acompanharam a aplicação da sequência original 

em sala de aula. Também foi importante para a construção do produto didático as nossas 

observações, em sala de aula, sobre o desenvolvimento das atividades (que possuem 

características do Ensino de Ciências por Investigação – ECI) feitas pelos estudantes, sempre em 

grupos. 

Na SE, buscamos examinar as potencialidades e limitações de tecnologias hoje disponíveis para 

geração de energia elétrica a partir de luz solar. Trataremos do tema a nível local (Seria um 

projeto desse viável em nossa escola ou em nossas casas? Quais seriam os custos e benefícios 

disso?) e a nível nacional (Que implicações sociais, econômicas e ambientais poderiam ter uma 

maior participação de energia solar na matriz de energia elétrica brasileira?).  

A nível de conceitos, iremos revisitar conceitos de energia e potência, circuitos elétricos, 

voltagem, corrente e efeito joule. Iremos examinar fluxos de energia e examinar transformações 

de energia em dispositivos fotovoltaicos. Vamos entender como esses equipamentos transformam 

energia solar em energia elétrica. Para isso, vamos introduzir aos estudantes um pouco de Física 

de semicondutores, os materiais que são usados para fabricação de LEDs e células fotovoltaicas. 

Os estudantes farão atividades práticas, pesquisas, atividades individuais e em pequenos grupos. 

Este projeto pode ser um embrião de um projeto de financiamento e instalação de energia solar em 

sua escola. 

A seguir iremos dar algumas orientações para você professor, com base em nossa experiência na 

aplicação da SE original que foi analisada na pesquisa desenvolvida. 

 

 

 

http://www.fae.ufmg.br/pibid/?page_id=18
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ALGUMAS RECOMENDAÇÕES PARA O PROFESSOR 

Tempo estimado para a SE   

Cada atividade da SE foi planejada para ser trabalhada em uma aula de 50 minutos, totalizando 15 

aulas. Contudo, como esperamos que alguns momentos devam ser separados para formalização de 

conteúdo e considerando alguma eventualidade, pensamos ser suficiente um total de 18 a 20 aulas, 

no máximo, para trabalhar a SE, o equivalente a um bimestre escolar.   

Possível alternativa para promoção de debates e ganho de tempo  

Uma possível alternativa para a promoção de debates/discussões, ligadas às atividades da SE, 

ganhando tempo em sala de aula, é a promoção desses debates/discussões como tarefa extraclasse, 

por meio do uso de redes sociais (Facebook, WhatsApp, entre outros). 

Ressaltamos que não utilizamos esses recursos em nossa SE, sendo algo que ainda pretendemos 

investigar em aplicações futuras dessa SE e de outras com características semelhantes. Contudo, 

talvez seja uma possibilidade de engajar e aumentar o interesse dos estudantes pelas atividades da 

SE. 

Resolução das atividades em grupo  

Na resolução das atividades da SE, optamos por pedir aos estudantes que as realizassem em 

grupos e que as respostas fossem sempre entregues ao professor. Pela nossa experiência na 

aplicação da SE, entendemos que esses grupos devam conter, no máximo, 3 ou 4 integrantes cada. 

Também percebemos ser importante a manutenção dos grupos, ao longo do desenvolvimento da 

sequência. Isso se justifica pelo fato de que, com um número reduzido de integrantes e a 

manutenção dos seus integrantes, as discussões que surgem na resolução das atividades acabam 

por serem mais proveitosas e aprofundadas.  

Também pela nossa experiência com a SE, entendemos que o professor deve pedir aos estudantes, 

inicialmente, que eles discutam entre si as questões propostas, tentando resolvê-las sozinhos. 

Porém, sabemos que muitas vezes eles irão precisar do auxílio do professor. Quando isso ocorrer, 

o professor deve tentar não dar uma resposta direta e acabada sobre a questão, ele será um 

mediador na construção do conhecimento pelos estudantes. Uma forma de proceder pode ser 

responder as perguntas dos estudantes com outras perguntas, os fazendo pensarem e buscarem o 

caminho para resolução dos problemas abordados. 

Entrega das atividades ao professor 

Uma questão que foi levantada por alguns estudantes, ao serem entrevistados, foi o fato de que em 

alguns momentos eles consideraram que o tempo para a execução das atividades constantes no 

livreto (caderno de atividades) foi pequeno. Com base em nossas observações e nas falas dos 

próprios estudantes, entendemos que isso ocorreu porque o professor aplicador da SE, por uma 

escolha didática, passou a exigir dos estudantes que as atividades, além de serem entregues pelo 

grupo ao professor, deveriam constar no caderno de cada estudante, inclusive contendo a 

pergunta. 
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Entendemos que a cobrança feita é uma escolha pedagógica de cada professor. A nosso entender, 

talvez os estudantes possam resolver em conjunto as questões e entregar uma folha de resposta 

para o grupo e o professor pode permitir que eles tirem uma foto das respostas, com o celular, de 

forma a completar o caderno em casa. 

Sobre as respostas entregues ao professor, entendemos que não é necessário corrigir todas elas 

com fino rigor, de todos os grupos, mas o professor pode escolher as mais relevantes para tal e dar 

uma olhada mais geral em outras. Porém, algo extremamente importante, é o professor dar um 

retorno para a turma. Isso pode ser feito retomando as questões com toda a turma, tirando as 

principais dúvidas que tenham surgido nos grupos. 

Para aprender mais 

Ao final de algumas atividades introduzimos algumas questões que denominamos “Para aprender 

mais”. Essas questões geram um aprofundamento do conteúdo/conceito que estava sendo 

trabalhado na atividade ou das discussões CTSA relacionadas a esse conteúdo/conceito. 

Indicamos que essas questões sejam feitas em casa pelos estudantes (realizando pequenas 

pesquisas na internet) e que o professor possa comentá-las na aula seguinte. Contudo, se o 

professor entender que elas são relevantes para serem abordadas em sala, nada o impede de fazer. 

Demonstrações e pequenos experimentos 

Nas atividades que envolvam o uso de materiais extras (demonstrações ou pequenos 

experimentos), como é o caso das atividades 1 e 9, recomendamos o professor verificar o material 

necessário com antecedência, de forma a verificar as possibilidades em providenciá-los junto à 

escola, aos estudantes ou mesmo substituí-lo por outro material alternativo. No caso do uso do 

painel fotovoltaico, o professor pode utilizar módulos menos potentes encontrados em luminárias 

de jardim, por exemplo.  

Uma alternativa visual ao uso do multímetro (na atividade 1) que se mostrou bastante interessante, 

causando espanto e admiração nos estudantes é o uso de LEDs, associados em série, conectados à 

saída do painel fotovoltaico (PF). Num certo momento da aplicação da SE, em nossa pesquisa, 

fizemos isso e foi bastante impactante para os estudantes, pois eles perceberam que a geração de 

eletricidade no PF é algo quase instantâneo, algo que com o multímetro não gerou tanto impacto. 

Simuladores, aplicativos e vídeos 

Em várias atividades temos o uso de algum vídeo (2, 6, 9 e 11), simuladores e/ou aplicativos (7 e 

8). No caso dos vídeos, o professor pode baixá-los com antecedência, de forma a reproduzi-los 

nas aulas que necessitem deles. Para tal, o professor precisará de pelo menos uma TV com entrada 

USB. No entanto, no caso dos simuladores/aplicativos que dependem da internet, o professor 

deverá ver com antecedência tal possibilidade.  

Caso seja muito difícil para o professor conseguir utilizar a internet, ou mesmo uma TV, uma 

alternativa é ele buscar explorar tais recursos com o uso de smartphones dos estudantes e/ou pedir 

a eles que usem os recursos em casa, de forma que tenham mais elementos para resolver a 

atividade. Entretanto, ressaltamos que a exploração dos simuladores e aplicativos pelo professor, 

com os estudantes, é algo que pode gerar grande engajamento e interesse deles pelo 



13 

 

conteúdo/conceito abordado. Dessa forma, recomendamos fortemente que o professor dê 

prioridade a explorar esses recursos em sala com os estudantes. 

Exploração dos textos 

Nas atividades 4, 6, 10, 11, 12 e 13 temos textos de apoio que contém gráficos, diagramas, 

fluxogramas e imagens que são relevantes para a resolução das atividades. Por isso, entendemos 

ser importante o professor explorar esses recursos, projetando-os e discutindo questões ligadas a 

eles. 

Formalização de conceitos 

De acordo com o andamento da SE o professor sabe o momento de intervir para a formalização, 

introdução e/ou aprofundamento de conceitos/ideias importantes. Entretanto, pela nossa 

experiência em sala de aula, com essa SE, temos a indicação de alguns momentos onde isso deva 

ocorrer, provavelmente. 

Na atividade 1, por meio da demonstração com o painel fotovoltaico, o professor deverá 

introduzir a problematização inicial da nossa SE, a possibilidade e os possíveis impactos da 

instalação de um sistema fotovoltaico para a nossa escola. Essa discussão é aprofundada na 

atividade 2. 

Outro momento em que consideramos importante essa formalização é logo após a atividade 5, 

retomando e aprofundando nos conceitos de energia, potência e eficiência energética. Além disso, 

o professor também deve explorar as ideias iniciais de dimensionamento de um sistema 

fotovoltaico, como fatores importantes para maior eficiência do sistema e como estimar a 

quantidade de placas para um sistema. 

Após a atividade 8, pela nossa experiência, recomendamos que os seminários (atividade 3) sejam 

apresentados pelos estudantes e que haja uma formalização de conceitos e ideias como o correto 

posicionamento geográfico de uma placa solar. Também após a atividade 8 e a esta formalização, 

consideramos um bom momento aplicação de uma avaliação de caráter mais 

conceitual/dissertativa. O modelo da avaliação que utilizamos na aplicação da SE, em nossa 

pesquisa, se encontra como anexo da dissertação de mestrado na qual faz parte este produto. 

Outro momento importante de formalização/introdução de conceitos deve ocorrer após a atividade 

9. Nesse momento, o professor deve explorar o conceito de semicondutores e sua dopagem, 

podendo chegar a falar da junção PN e a ocorrência do efeito fotovoltaico nela. 

Um último momento que consideramos importante haver uma formalização, agora mais focado 

nas discussões CTSA, é após a atividade 14 (produção do vídeo-debate). Nesse momento, o 

professor deve retomar, a partir dos vídeos produzidos pelos estudantes, a problematização inicial 

da SE e formalizar as ideias que foram desenvolvidas ao longo da SE, sobre sistemas 

fotovoltaicos distribuídos e seus impactos socioambientais num plano mais macro, o nosso país, 

isso por meio da discussão da nossa matriz elétrica. 
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Seminários sobre projetos de energia solar (atividade 3) 

O seminário sobre projetos de energia solar foi uma das atividades da SE que mais despertou o 

interesse e o engajamento dos estudantes. Ao final de nossas análises, em nossa pesquisa, 

percebemos o quão relevante foi essa atividade para, além das avaliações dos estudantes pelo 

professor, o aprendizado deles sobre aspectos conceituais e, principalmente, no auxílio da 

formação de cidadãos mais críticos e reflexivos acerca do tema proposto. 

Indicamos, com base em nossa experiência, que o tempo de apresentação dos grupos seja 

limitado, de forma que todos apresentem em, no máximo, duas aulas de 50 minutos cada, pois se 

tomarmos um tempo maior que esse os estudantes ficam entediados e perdem o interesse pela 

atividade. Também indicamos que os temas sejam sorteados, com base nos grupos que foram 

formados na primeira aula, evitando a perda de tempo no sorteio dos trabalhos. 

Uma estratégia interessante do professor que participou da nossa pesquisa e que indicamos sua 

utilização é a de deixar claro para eles que somente um deles irá apresentar o trabalho, mas que 

isso ocorrerá por meio de sorteio somente no dia do seminário. Com essa estratégia, que foi 

inclusive aprovada por muitos dos estudantes participantes da pesquisa, todos passaram a estudar 

e pesquisar sobre o tema do trabalho, de forma que não prejudicasse os outros integrantes e, 

consequentemente, a si próprio. 

Prova mensal 

Sobre as formas de avaliação dos estudantes, entendemos que possa auxiliar aos professores terem 

uma visão da prova mensal (apêndice H da dissertação, resultado da pesquisa realizada) que foi 

aplicada aos estudantes quando da execução da SE, relacionada aos conteúdos e discussões 

abordadas nas atividades 1 ao 8. Ressaltamos que a nossa intenção não é a de implicar ao 

professor que ele deva usar essa atividade avaliativa exatamente como ela foi elaborada, mas que 

ele possa ter um exemplo de uma das tantas possibilidades que podemos ter para avaliar os 

estudantes nessa SE. 

Produção do vídeo-debate (atividade 14) 

O professor deve deixar claro para os estudantes que o vídeo produzido deve ser curto (cerca de 3 

minutos) e que eles exponham os argumentos do posicionamento deles acerca do uso em larga 

escala de sistemas fotovoltaicos distribuídos no Brasil. Após a produção dos vídeos, no momento 

de formalização que indicamos, em orientação anterior, entendemos ser importante que o 

professor reproduza os vídeos produzidos pelos estudantes, embasando o debate com a turma e a 

retomada de conhecimentos já construídos. 

Carta ao colega (atividade 15) 

Nessa atividade, aconselhamos que o professor deixe o mais claro possível, para os estudantes, 

que eles devem escrever com o coração aberto, buscando transmitir ao colega o que realmente 

aprenderam e o que gostariam de saber mais e/ou aprofundar. Talvez o professor possa colocar 

alguns termos chave (potência, eficiência, ambiente, socioeconômico, placa solar, constante solar, 

semicondutores, entre outros) que devam constar no texto do estudante, de forma que eles 

associem esses termos ao que aprenderam com a SE. 
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Anexo – MATERIAL DO ESTUDANTE  
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APRESENTAÇÃO 

 

Caro estudante, 

 

O presente material corresponde a um conjunto de atividades de aprendizagem sobre a temática 

das Transformações de Energia Solar em Energia Elétrica, que aqui denominaremos de Sequência 

de Ensino. 

Nessa sequência, vamos examinar as potencialidades e limitações de tecnologias hoje disponíveis 

para geração de energia elétrica a partir de luz solar. Trataremos do tema a nível local (Seria um 

projeto desse viável em nossa escola ou em nossas casas? Quais seriam os custos e benefícios 

disso?) e a nível nacional (que implicações sociais, econômicas e ambientais poderiam ter uma 

maior participação de energia solar na matriz de energia elétrica brasileira?).  

A nível de conceitos, iremos revisitar conceitos de energia e potência, circuitos elétricos, 

voltagem, corrente e efeito joule. Iremos examinar fluxos de energia e examinar transformações 

de energia em dispositivos fotovoltaicos. Vamos entender como esses equipamentos transformam 

energia solar em energia elétrica. Para isso, vamos introduzir um pouco de física de 

semicondutores, os materiais que são usados para fabricação de LEDs e células fotovoltaicas.  

Faremos atividades práticas, pesquisas, atividades individuais e em pequenos grupos. Os grupos 

serão sempre os mesmos, constituídos na primeira aula, com 4 ou 5 estudantes cada, em média.  

Esperamos que este módulo permita a você um posicionamento consciente frente a problemas de 

ciência & tecnologia na sociedade contemporânea. Energia é um bem essencial para a vida e no 

funcionamento de dispositivos e aparelhos. Entender sobre energia e suas transformações é um 

requisito para a formação cidadã.  

Este projeto pode ser um embrião de um projeto de financiamento e instalação de energia solar em 

nossa escola.  

 

 

Vamos fazer parte desta história!  

 

 

Bons estudos! 

 

 

Os autores 
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Atividade 1: Explorando o Tema “Energia Solar Fotovoltaica” 

Para iniciarmos a nossa conversa sobre um sistema fotovoltaico, vamos conhecer um protótipo de 

um sistema fotovoltaico, seus principais componentes e, logo em seguida, vamos discutir algumas 

questões sobre as possibilidades do uso dessa tecnologia. 

Nesta aula, teremos um primeiro contato com um módulo didático que reproduz os dispositivos de 

uma instalação de energia fotovoltaica. Esta é uma miniusina de energia, ou seja, um dispositivo 

capaz de converter energia solar em elétrica, armazenar e disponibilizar esta energia para usos em 

dispositivos de baixa tensão e corrente contínua (Ex: carregar um celular, fazer funcionar um 

relógio ou um pequeno motor elétrico).  

O professor fará uma breve apresentação dos equipamentos no pátio da escola e seu grupo deverá 

fazer uma síntese (relatório a ser entregue) do que foi visto e discutido.  

As perguntas chave para o relatório são: 

1. Quais os fatores que determinam a quantidade de energia elétrica que pode ser obtida pelo 

nosso painel fotovoltaico? Que evidências temos disso? 

2. Em dias nublados este equipamento ainda funciona? Explique como.  

3. A “miniusina solar” é composta por 3 equipamentos: o painel fotovoltaico, o 

controlador de energia e a bateria. Qual é o papel de cada um deles na operação da 

“miniusina”?  

4. Você considera viável utilizar um equipamento como este para suprir toda ou grande 

parte da energia utilizada em uma residência ou mesmo em uma grande escola como a 

nossa? Justifique.  

 

Para aprender mais 

A nossa “miniusina solar” representa um dos três tipos de sistemas fotovoltaicos possíveis, o 

sistema off-grid (desconectado da rede elétrica e com baterias), sendo os outros dois tipos 

existentes o on-grid (conectado a rede e sem baterias) e o híbrido (conectado a rede, mas 

possuindo também baterias). Veja as imagens, a seguir. 

 

Sistema off-grid (Fonte: http://www.viridian.com.br/tecnologia/energia+solar+fotovoltaica/4) 

http://www.viridian.com.br/tecnologia/energia+solar+fotovoltaica/4
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Sistema on-grid (Fonte: http://www.viridian.com.br/tecnologia/energia+solar+fotovoltaica/4) 

1. Nos dois sistemas representados, assim como num sistema híbrido, temos um 

equipamento denominado inversor. Faça uma breve pesquisa e diga qual sua função? 

2. Cite, em sua casa ou na nossa escola, pelo menos quatro equipamentos (aparelhos 

elétricos) que não podem funcionar, conectados diretamente a um sistema fotovoltaico, 

sem o auxílio de um inversor.  

 

Atividade 2: Autogeração de Energia Elétrica – Geração Distribuída 

Dando continuidade, no Brasil, desde 2012, podemos gerar a nossa própria energia elétrica e 

“vender” seu excedente para o sistema nacional elétrico. A esse tipo de geração dá-se o nome de 

autoprodução de energia ou geração distribuída de energia. 

O termo autoprodução remete ao fato de que cada consumidor (residencial, comercial ou 

industrial) pode gerar parte da energia que consome. Já o termo “distribuída” remete ao fato de 

que teremos nesse sistema um número muito grande de microusinas interligadas e próximas aos 

centros consumidores, em lugar de um modelo centralizado que funciona com poucas usinas de 

grande porte, distantes centenas ou milhares de quilômetros dos consumidores.  Veja os vídeos:  

Vídeo 1: Reportagem sobre a geração 

de energia distribuída 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2jkyJoi-

DZU<Acessado em 22/05/17> 

 

Vídeo 2: Reportagem: instalação de 

um sistema fotovoltaico numa escola 

pública 

http://g1.globo.com/minasgerais/triangulo-

mineiro/noticia/2016/04/uso-de-energia-solar-

gera-economia-de-r-20-mil-em-escola-de-

uberlandia.html <Acessado em 22/05/2017> 

http://www.viridian.com.br/tecnologia/energia+solar+fotovoltaica/4
https://www.youtube.com/watch?v=2jkyJoi-DZU
https://www.youtube.com/watch?v=2jkyJoi-DZU
http://g1.globo.com/minasgerais/triangulo-mineiro/noticia/2016/04/uso-de-energia-solar-gera-economia-de-r-20-mil-em-escola-de-uberlandia.html
http://g1.globo.com/minasgerais/triangulo-mineiro/noticia/2016/04/uso-de-energia-solar-gera-economia-de-r-20-mil-em-escola-de-uberlandia.html
http://g1.globo.com/minasgerais/triangulo-mineiro/noticia/2016/04/uso-de-energia-solar-gera-economia-de-r-20-mil-em-escola-de-uberlandia.html
http://g1.globo.com/minasgerais/triangulo-mineiro/noticia/2016/04/uso-de-energia-solar-gera-economia-de-r-20-mil-em-escola-de-uberlandia.html


19 

 

Pelo que podemos ver, em ambos os vídeos, existe uma possibilidade de você gerar sua própria 

energia elétrica, em sua casa ou escola.  

Para podermos refletir um pouco sobre essa possibilidade e quais seus possíveis impactos na sua 

vida e das pessoas próximas a você, vamos agora discutir algumas questões. 

Discuta em seu grupo e responda:  

1. Será que em nossa escola é possível e viável desenvolver um projeto semelhante ao que 

foi desenvolvido na escola de Uberlândia? O que poderíamos fazer para isto? 

2. Com os valores economizados na conta de energia da nossa escola, o que deveria e 

poderia ser feito, pensando na melhoria da escola e da qualidade do seu ensino?  

3. A frase “em abril de 2015, quando o projeto foi instalado, o consumo caiu de 2.514 KWh 

para 402 KWh na conta de fevereiro deste ano” foi retirada da reportagem sobre a escola 

de Uberlândia. O que significa a unidade que aparece junto aos valores? Compare com os 

valores da sua escola (veja os dados com o professor). 

4. A reportagem do Fantástico diz que a noite a energia vem da rede para a residência. É 

possível usar a energia gerada pelo sistema fotovoltaico, durante o dia, à noite? Caso 

positivo, explique como.  

 

Para aprender mais 

No link a seguir, http://www.aneel.gov.br/geracao-distribuida, da ANEEL (Agência Nacional de 

Energia Elétrica), temos detalhes e a legislação relativa à geração de energia elétrica distribuída. 

1. Anote eventuais dúvidas que você tenha na leitura da notícia da ANNEL sobre geração 

distribuída de energia e pergunte ao seu professor.  

2. A geração distribuída, segundo a ANEEL, é permitida para sistemas que utilizem fontes 

de energia renováveis. Quais tipos de fontes, além dos painéis solares, podem ser 

utilizados?  

3. Quais os possíveis impactos para o nosso meio ambiente e sociedade, devido o uso dessas 

fontes renováveis para a geração distribuída de eletricidade? 

 

Atividade 3: Projetos de Energia Solar   

Com seu grupo, você deverá fazer pesquisa sobre projetos de aproveitamento de energia solar.  

Cada grupo será responsável por um tipo de projeto. O grupo deve preparar um pequeno relatório 

com e uma breve apresentação (cerca de 10 min) para toda turma e professor. A apresentação e 

entrega dos trabalhos será no dia ____/____. 

A apresentação será livre e o grupo poderá utilizar slides (power-point), vídeos e/ou cartazes. Os 

temas que deverão ser abordados pelos grupos são: 

Grupo 1. Projeto fotovoltaico residencial; 

Grupo 2. Projeto fotovoltaico em comunidade rural sem acesso à rede elétrica;  

Grupo 3. Projeto fotovoltaico em construções esportivas; 

Grupo 4. Projeto fotovoltaico para iluminação pública (ruas, vias e avenidas); 

Grupo 5. Projeto de uma usina fotovoltaica de médio ou grande porte; 

http://www.aneel.gov.br/geracao-distribuida
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Grupo 6. Projeto de uma usina heliotérmica (termossolar ou concentrada); 

Grupo 7. Projeto de energia solar para aquecimento de água. 

Na apresentação e no relato escrito vocês deverão responder as seguintes questões: 

1. Em que lugar o projeto está sendo implementado ou desenvolvido? 

2. Qual o principal objetivo do projeto?  

3. Qual a relevância do projeto em termos ambientais, econômicos e sociais? 

4. Quais são os dados técnicos do projeto (potência do sistema, economia estimada de 

energia elétrica, entre outros)? 

 

Atividade 4: Energia, Potência e Eficiência Energética 

Para começar, discuta com seus colegas de grupo. 

 O que significam as palavras energia, potência e eficiência energética? 

 Existe alguma diferença entre potência e energia? E entre potência e eficiência? 

  

Anote suas respostas em uma folha e se necessário recorra ao texto, a seguir. Não deixe de fazer 

também as questões ao final do texto. 

Texto 1: Energia, Potência e Eficiência Energética 

Na ciência, energia, potência e eficiência são conceitos mais precisos. Vejamos as diferenças entre 

eles.  

Energia não é um conceito simples de definir. É uma quantidade física que está relacionada com a 

capacidade em produzir transformações, em realizar trabalho. Existem maneiras de calcular esta 

quantidade e ela se manifesta em muitas diferentes formas – movimento, eletricidade, calor, luz e 

muitas outras. O interessante é que essas formas de energia (cinética, elétrica, térmica, radiante, 

potencial química, potencial gravitacional e tantas outras) são inter-convertíveis, ou seja, podem 

ser comparadas umas às outras e transformadas umas em outras. Outro ponto importante, é que a 

energia total é conservada nas transformações, ou seja, energia não pode ser criada do nada e não 

desaparece simplesmente. Ela se converte em outras formas de energia (algumas úteis, outras nem 

tanto).  

Os diversos dispositivos que usamos são aparelhos de conversão de energia. No caso da placa 

fotovoltaica, ela é um dispositivo que converte energia luminosa em energia elétrica. Acontece 

que nem todo aparelho conversor é capaz de transformar toda energia disponível na forma de 

energia desejável.  

No caso do painel fotovoltaico, a intenção é transformar toda energia radiante que recebemos do 

sol em eletricidade, mas não é isso que acontece. A imagem, a seguir, diz que a eficiência deste 

aparelho, aferida pelo INMETRO, é de 16%. Isso significa que apenas 16% da energia luminosa é 

convertida em energia elétrica. O que acontece com o restante? Bem, os outros 84% são 

desperdiçados na forma de calor (a placa se aquece e transfere continuamente calor ao ambiente).  

O calor gerado nas placas não é utilizado para nada. O ideal seria que a placa convertesse maior 

quantidade de energia em eletricidade e menos energia em calor. Boa parte das pesquisas nesta 

área consiste em buscar materiais e tecnologias mais eficientes.  
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Se formos a um dicionário (ou consultarmos a Wikipédia), vemos que eficiência é uma relação 

entre o esforço despendido em uma tarefa e os resultados obtidos. Na física e engenharia, este 

conceito é mais preciso. Falamos em eficiência energética (η) como sendo a relação entre a 

energia útil obtida em uma conversão 

(normalmente designada por trabalho, símbolo W), 

e a energia total fornecida (símbolo E). Assim, 

temos: 

        η = Energia Útil/ Energia Total 

Mas, quanta energia o sol fornece para nossa 

placa? 

Ora, isso depende de quanto tempo a placa ficar 

exposta ao Sol. Para comparar quantidades de 

energia fornecida ou utilizada por um aparelho (por 

exemplo, o consumo de um chuveiro elétrico), 

costumamos estabelecer um tempo padrão de 

comparação. O conceito de potência é exatamente 

isto, energia por tempo. Assim, a potência é a taxa 

de fornecimento (ou uso) de energia em um 

determinado intervalo de tempo. Temos: 

(Acervo particular dos autores) 

P= ΔE/ Δt 

A unidade mais comum para cálculo de potência é o Watt (símbolo W).  É muito comum também 

expressar o valor em múltiplos, como o quilowatt (kW ou 1000 W). Um Watt é definido como um 

Joule (unidade padrão de energia) por segundo.  

Veja na tabela, a seguir, a potência de alguns aparelhos elétricos de uma residência. 

Aparelhos elétricos Potência (W) 

Chuveiro 5500 

Ferro de passar roupa 1200 

Lâmpada incandescente 60 

Lâmpada fluorescente 15 

Lâmpada de LED 7 

(Elaborado pelos autores) 

Pelo que foi dito acima, deduzimos que o Joule é a unidade de medida de energia. Acontece que 

um Joule é uma unidade muito pequena e, por isso, pouco utilizada para fins práticos. Para ter 

uma ideia, um Joule é a energia necessária para erguer uma massa de 100 gramas (peso de 1 N) a 

uma altura de 1 metro. Algo como fazer um brinde com meio copo de cerveja. Muito pouco, não é 

mesmo? 
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Voltemos ao painel fotovoltaico. O Sol fornece uma quantidade de energia radiante que atinge a 

Terra com um valor que varia muito pouco ao longo de um ano, cerca de 1.350 Watt por metro 

quadrado, na parte mais alta da nossa atmosfera. No entanto, parte desta energia é absorvida pela 

atmosfera, e temos então cerca de 1.000 Watt por metro quadrado (1000 W/m2) que chega à nossa 

superfície, valor conhecido como constante solar. Este valor se refere ao Sol a pino, ou seja, com 

o Sol incidindo perpendicularmente sobre a superfície. 

Pense e responda  

1. Consultando a tabela do texto 1, é possível que a lâmpada de LED tenha consumido, ao 

final do mês, mais energia do que o chuveiro? Será que o chuveiro é mais eficiente que a 

lâmpada incandescente? 

2. Nas contas de energia, o valor consumido costuma ser expresso em outra unidade 

diferente do Joule, o quilowatt-hora (kWh). O que isso significa? Você saberia estimar o 

custo mensal de um banho diário de 15 min em um chuveiro que tem potência de 5000 W 

(5 kW), sabendo que 1 kWh custa cerca de R$ 0,70? 

 

Atividade 5: Energia, Potência e Eficiência: Examinado os Dados de uma Placa Fotovoltaica 

Volte a consultar o selo da placa fotovoltaica fornecida no texto da atividade 4 e resolva as 

questões.  

1. Considerando a área da placa, determine a potência solar máxima que atinge ela. 

(Dica: use o valor da constante solar) 

2. Considerando a eficiência da placa, calcule potência elétrica máxima que ela é capaz 

de fornecer a um circuito.  

3. De quais fatores irá depender a produção média de energia elétrica mensal desta placa, 

estimada pelo INMETRO como sendo de 38,75 kWh/mês?  

4. Comparado com o consumo médio de energia da sua casa (procure saber em sua conta 

de energia qual é esse valor) ou da nossa escola (onde de acordo com os dados de 

2015 esse valor é de aproximadamente _____ kWh por mês), você acha que o valor 

obtido em 2 é razoável? Faça seus cálculos e argumente (Dica: 38,75 kWh por mês 

correspondem a 1,29 kWh por dia).  

 

Para aprender mais 

Um painel fotovoltaico é constituído por uma sequência de módulos e cada módulo é composto 

por uma associação, em série, de células fotovoltaicas. A associação dos módulos forma um 

painel solar. 

Podemos dizer que o painel solar é o coração de 

um sistema fotovoltaico, pois sem ele não temos 

como converter a energia vinda do Sol em energia 

elétrica. Existem diversos tipos de painéis, 

constituídos por materiais diferentes, e três 

características “pesam” na escolha de qual você irá 

usar em sua residência ou, no caso, na nossa http://americadosol.org/tipos-de-modulos-fotovoltaicos/ 
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escola. São eles: o preço, a sua eficiência e a sua potência. 

Comercialmente, os painéis mais utilizados são os de 

silício (como os da nossa “miniusina”), podendo ser do 

tipo: amorfo, policristalino e monocristalino. Esses 

painéis são rígidos, mas também podemos ter painéis 

flexíveis (como o da figura ao lado), sendo esses 

conhecidos como painéis solares de filme fino. Eles 

variam de acordo com o tipo de substância que é utilizada 

em sua fabricação, podendo ser feitos até mesmo por 

células orgânicas.  

1. Quais seriam as possíveis vantagens práticas em se utilizar painéis flexíveis no lugar de 

painéis rígidos? Explique. 

2. Pesquise e explique por que as células, normalmente, são associadas em série e não em 

paralelo.  

 

Atividade 6: O Sol como Fonte de Energia e os Processos Naturais e Tecnológicos na Terra 

Para começo de conversa, vamos pensar: 

 Quanta energia o Sol fornece para a Terra? De onde vem tanta energia? O que fazemos 

com ela? 

 O que significa dizer que o Sol é fonte primária para a vida na Terra? O que isso tem a ver 

com crise energética? 

 

Para responder a estas questões, vamos ver dois vídeos no YouTube feitos por pesquisadores e 

professores que atuam nestas áreas de pesquisa.  

Vídeo 3: O Sol, da Série “ABC da 

Astronomia”, produzido pelo 

professor Walmir Cardoso, da PUC-

SP. Neste vídeo, este professor fala 

sobre alguns dos nossos 

conhecimentos sobre a constituição 

do Sol. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEiJLhtkfGM<Acessado em 05/08/2017> 

Vídeo 4: O Sol, Fonte de Energia e 

Vida, mostra a relação do Sol com 

alguns processos naturais 

fundamentais para a vida na Terra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aR0m

gGCIZKY  <Acessado em 20/08/17> 

 

 AliExpress.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEiJLhtkfGM
https://www.youtube.com/watch?v=aR0mgGCIZKY
https://www.youtube.com/watch?v=aR0mgGCIZKY
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Em grupos, discuta com seus colegas e responda 

 

1. Dentre os processos físicos naturais importantes para a vida em nosso planeta, que são 

dependentes do Sol, podemos citar a fotossíntese, o ciclo da água e a formação dos ventos 

na Terra. Explique a dependência de cada um desses processos com o Sol. 

2. Qual a relação dos processos citados na questão anterior com fontes importantes de 

energia como combustíveis fósseis, biomassa e fontes de eletricidade (hidrelétricas e 

eólicas) que utilizamos em nosso dia-a-dia? Explique para cada caso citado.  

3. O vídeo 2 diz que praticamente toda energia que mantém a vida na Terra é proveniente do 

Sol. Sabe-se ainda que a energia radiante do Sol que atinge a Terra é cerca de 10.000 

vezes maior do que o consumo energético atual de toda humanidade. Ainda assim, temos 

crises de energia. Como se explica esse aparente paradoxo?  

 

Vamos agora seguir os nossos estudos sobre um sistema fotovoltaico aprofundando um pouco 

mais a respeito do posicionamento mais adequado dos painéis solares num sistema. Mas, 

primeiro, vamos pensar: 

4. A radiação que chega a nossa cidade é sempre constante? Ela será sempre igual à 

constante solar? Qual seu valor médio? 

5. O que significa a unidade usada para radiação solar média? 

 
Leia o texto, a seguir, e responda com seus colegas as questões anteriores. Não se esqueça de 

entregar suas respostas ao professor. 

Texto 2: Radiação Solar Média 

O Instituto Nacional de Meteorologia faz medidas de insolação solar em estações meteorológicas 

distribuídas em várias regiões do País. Como há poucas estações, os dados são complementados 

com medidas feitas por satélites (com menor precisão). Essas medidas são registradas em 

planilhas e geram médias diárias, anuais e mensais de insolação em uma dada localidade. Esses 

dados permitem fazer previsões da insolação diária média daquela localidade, permitindo que 

sejam construídos gráficos 

como o de média anual, 

reproduzido ao lado. 

Consultando o mapa, quais 

valores de insolação média 

diária são estimados para 

Belo Horizonte, Florianópolis 

e Uberlândia? O que 

significam estes valores?  

Você pode dizer, com razão, 

que Belo Horizonte 

certamente tem mais do que 6 

horas diárias de sol. Mas, no 

início da manhã e no final da 
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tarde, o Sol está baixo no horizonte. Nos meses de inverno, apesar de termos poucas nuvens, 

mesmo ao meio dia o Sol também passa mais baixo no horizonte, aquecendo menos a superfície 

da Terra e incidindo menor quantidade de energia se uma placa fotovoltaica for colocada no solo. 

Além disso, no inverno, os dias mais curtos...  

O valor de radiação solar média é na verdade uma medida de potência solar que é então 

convertida em número de horas equivalente de radiação com Sol a pino e céu sem nuvens. Assim, 

dizer que Belo Horizonte tem cerca de 6 horas de insolação média é o mesmo a dizer que a 

potência média por metro 

quadrado de solo durante 

todos os dias do ano, 

equivale à 6 horas (na 

verdade, um pouco menos 

do que isso) de sol a pino. 

É claro que em alguns 

meses e dias do ano, 

teremos valores muito 

inferiores a este, outros 

meses, muito superior. 

O mapa, ao lado, indica as 

médias anuais por 

localidade de potência 

solar diária. 

 

Lembrando que a constante solar é de 1000 W/m2 (potência solar por metro quadrado e sol a pino) 

e considerando que Belo Horizonte tem em média uma insolação equivalente a 6 horas de sol a 

pino, qual seria a média da energia total recebida em BH ao longo de um dia?  

A conta seria de 1000 W/m2 x 6 horas/dia = 6.000 Wh /m2.dia , ou seja, 6.000W por dia por cada 

metro quadrado. Veja que o gráfico 2 é mais preciso que o primeiro e nos dá valores entre 5.500 e 

5.900 Wh/m2.dia (por baixo, vamos trabalhar com 5,5 kW/m2.dia).  

Guarde este valor, vamos precisar dele para projetar o sistema fotovoltaico a instalar em nossa 

escola.  

 

Atividade 7:  Seguindo o Sol – Como Posicionar as Placas Fotovoltaicas?  

Para aproveitar ao máximo o Sol precisamos saber como é o caminho aparente do Sol durante o 

dia, de modo a apontar as placas fotovoltaicas para o local certo, ou para a melhor direção 

possível.  

Sabemos que o Sol nasce a leste e se põe a oeste, mas não é assim tão simples... A posição do 

nascer e ocaso (Sol se pondo) do Sol e também o caminho aparente que ele traça no céu varia ao 
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longo do ano, conforme as estações. Você deve saber disso: em sua casa não há lugares que ficam 

com sombra em uma época do ano e ensolarado em outra?  

O caminho aparente do Sol também pode variar de lugar para lugar, dependendo da latitude. Para 

entendermos melhor isso e como posicionar as placas de um sistema fotovoltaico, vamos trabalhar 

com o aplicativo “suncalc.net” (cálculo da trajetória do Sol para diferentes localidades e datas) e 

um modelo tridimensional para o caminho do Sol no céu.  

Parte I: Explorando um aplicativo 

1. Acesse o site www.suncalc.net 

2. Coloque na localidade (localization): City of Belo Horizonte, Minas Gerais, 

Brazil. 

3. Modifique as datas no calendário, incluindo as datas que marcam o início das 

estações do ano (solstício de verão e de inverno – 22/12 e 23/06 – e equinócios de 

outono e primavera (21/03 e 21/09). Anote o que observou (duração do dia e por 

onde passa o Sol). 

4. Coloque outras cidades ou localidades, usando o mouse sobre o mapa. Veja o que 

muda quando vamos para altas latitudes no Hemisfério Sul ou no Hemisfério 

Norte.  

5. Como você explica as mudanças da passagem do Sol pelo céu?  

 

Parte II: Um modelo tridimensional para o caminho do Sol no céu 

Com ajuda de seu professor e com as folhas impressas em cartão, faça com seu grupo o modelo 

que indica o caminho do Sol no céu em Belo Horizonte para o solstício de verão, solstício de 

inverno e equinócios (de outono e primavera). Esse modelo, assim como vários outros 

relacionados à Astronomia, pode ser encontrado no link 

https://sites.google.com/site/astrocultura/diaenoite.  

 

Pense e responda 

Onde posicionar as placas fotovoltaicas?  

1. Discuta com seu grupo: em que posição você colocaria as placas fotovoltaicas, supondo 

que está em Belo Horizonte, em um terreno plano e sem sombras? Para onde as placas 

deveriam apontar de forma a termos o melhor aproveitamento da energia solar? 

2.  Verifique na sua escola qual seria o local mais apropriado para a instalação dos painéis. 

Lembre-se de considerar a orientação geográfica e se o local não tem sombras de muros 

ou prédios durante o dia. Consulte o Google Maps para saber a orientação geográfica do 

prédio da escola. Para tal, clique com o botão direito do mouse no local indicado no mapa 

e clique em “O que há aqui?”. Dessa forma as coordenadas aparecerão no canto inferior da 

tela. 

3. Explore também outras simulações de dias e noites e estações do ano: 

 

http://www.suncalc.net/
https://sites.google.com/site/astrocultura/diaenoite
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O site do Nebraska AstronomyLab (Laboratório Virtual de Astronomia da Universidade de 

Nebraska, EUA) têm vários simuladores, entre eles o de estações do ano (Seasons-Ecliptic) e o 

“céu que gira” (Therotatingsky), que permite ver o movimento aparente de estrelas durante a noite 

de diferentes latitudes e datas.  

http://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.html 

http://astro.unl.edu/naap/motion2/animations/ce_hc.html 

 

Para aprender mais 

Pudemos ver que a posição de instalação de um painel solar é algo fundamental para o melhor 

aproveitamento da energia vinda do Sol, pois dependendo da sua posição ele irá receber maior ou 

menor quantidade de radiação. Uma maneira de se ter o melhor aproveitamento da energia solar é 

através do uso de um tracker (seguidor solar). Existem dois tipos: de 1 e de 2 eixos. Observe os 

diagramas, a seguir, onde a figura da esquerda representa um seguidor de 1 eixo e a figura da 

direita representa um seguidor de 2 eixos. 

www.indiamart.com/proddetail/solar-trackers-9157767612.html 

 

Um seguidor solar ou tracker é um dispositivo que altera várias vezes a posição dos painéis 

fotovoltaicos durante o dia, seguindo o caminho do Sol para aumentar a produção de energia solar 

do sistema fotovoltaico. Sistemas com seguidores solares geram mais energia do que os sistemas 

fixos (veja o gráfico a seguir). Isto ocorre devido ao aumento da exposição direta aos raios 

solares, esse ganho pode alcançar valores de 25 a 45%. De certa forma e com as devidas 

características, faz sentido dizer que um sistema com seguidor solar que aumenta em 30% a 

produção de energia é semelhante a um sistema fixo 30% maior (contém mais painéis 

fotovoltaicos). No entanto, sistemas com seguidores solares são mais caros, devido ao uso de 

tecnologias mais complexas e de peças móveis para seu funcionamento, eles exigem uma maior 

preparação do local da instalação e cuidados com a mobilidade e com o cabeamento são 

necessários. 

Comparação entre a energia gerada por 

um sistema fixo e outro com seguidor 

solar 

(http://www.portalsolar.com.br/blog-solar/painel-

solar/seguidor-solar---tracker-vantagens-e-

desvantagens-parte-1.html) 

http://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.html
http://astro.unl.edu/naap/motion2/animations/ce_hc.html
http://www.portalsolar.com.br/escolhendo-o-painel-fotovoltaico--10-coisas-para-saber.html
http://www.portalsolar.com.br/escolhendo-o-painel-fotovoltaico--10-coisas-para-saber.html
http://www.portalsolar.com.br/blog-solar/painel-solar/seguidor-solar---tracker-vantagens-e-desvantagens-parte-1.html
http://www.portalsolar.com.br/blog-solar/painel-solar/seguidor-solar---tracker-vantagens-e-desvantagens-parte-1.html
http://www.portalsolar.com.br/blog-solar/painel-solar/seguidor-solar---tracker-vantagens-e-desvantagens-parte-1.html
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1. Observando o gráfico, por que com o uso de seguidor o número de horas de radiação solar 

que chega ao painel aumenta? 

2. Será viável utilizarmos um sistema com seguidor solar em nossa escola? (Pense em 

termos do custo-benefício em se usar tal sistema) 

 

Atividade 8 – Dimensionando um Projeto de Energia Solar para a escola 

Parte I: Estimando alguns valores para o nosso sistema fotovoltaico 

Considere que, para o projeto de Energia Solar na 

Escola, iremos utilizar a placa fotovoltaica que tem os 

dados técnicos reproduzidos na figura ao lado (selo do 

INMETRO).  

Para tal, em seu grupo, responda as seguintes 

questões, com base nas características técnicas 

apresentadas. Prepare-se para apresentar seus 

resultados e discutir qual é a melhor solução para o 

problema com toda a classe.  

 

(Acervo particular dos autores) 

1. Consultando a conta de energia elétrica da nossa escola (colocar abaixo), determine 

qual será o consumo médio de energia por dia (kWh/dia) dela. 

2. Uma informação importante: O valor de potência da placa fotovoltaica medido pelo 

INMETRO corresponde às condições padrão, em que o equipamento é instalado em 

um laboratório climatizado com temperatura constante de 25oC. No entanto, em 

condições normais, as placas colocadas ao Sol atingem temperaturas muito mais altas, 

com perda de cerca de 20% em seu rendimento (ou eficiência). Assim, os valores de 

potência e energia fornecidos pela placa devem ser multiplicados por um fator 0,80. 

Explique a razão desse procedimento.  

3. Com os dados fornecidos, determine o número de placas fotovoltaicas, como aquela do 

selo do INMETRO, necessárias para as necessidades de consumo da escola. Mostre 

seus cálculos e explique o que vocês consideraram para o resultado apresentado. 

 

Parte II: Usando um simulador fotovoltaico 

Ainda utilizando os dados da conta de luz da nossa escola, vamos fazer uma estimativa do quanto 

de energia um sistema fotovoltaico precisaria gerar para conseguir suprir a nossa demanda 

elétrica. Para isso, entre no link, a seguir, e faça uma simulação de um possível sistema para a 

escola. 
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http://www.americadosol.org/simulador/ 

Para iniciar, você deverá colocar sua localização (cidade) e tipo de consumidor que consta na 

conta de energia (mono, bi ou trifásico). Daí, você irá acrescentar os dados, relativos ao consumo 

de energia elétrica, contidos na conta de luz da escola. 

Com base no simulador, responda 

1. Qual a o valor e a unidade de potência que aparece nos simulador para o seu sistema? O 

que representa essa unidade? 

2. Qual é a área média ocupada pelo seu sistema fotovoltaico, de acordo com a simulação? 

Será que em sua casa você conseguiria ter essa área disponível numa localização adequada 

para o sistema? Onde? 

3. Qual será a provável economia de energia elétrica anual, pela sua casa, de acordo com o 

simulador? Isso representaria, aproximadamente, quanto em termos financeiros? (Dica: 

considerar o preço do kWh da conta de energia) 

4. Qual a melhor inclinação para os painéis, de acordo com o simulador? 

 

Atividade 9 – LEDs: Uma Opção para a Geração Fotovoltaica? 

Assim como as células solares, os LEDs são compostos pela junção de dois semicondutores, um 

tipo P (possui falta de elétrons; também podemos dizer que possui excesso de lacunas ou buracos) 

e outro tipo N (possui excesso de elétrons).  

Para auxiliar na compreensão de como um 

semicondutor tipo P ou tipo N são feitos, 

veja o vídeo, ao lado. 

 

 

Vídeo 5: Os semicondutores tipos P e N. 

 https://www.youtube.com/watch?v=-ZBZ3qZ7hOM&t=6s <Acessado em 27/05/2017> 

O LED (sigla em inglês para Diodo Emissor de Luz), aquela “pequena lâmpada” que você 

encontra em aparelhos de controle remoto e televisões, quando percorrido por uma pequena 

corrente elétrica (sempre no mesmo sentido), emite uma luz de cor bem definida (essa cor 

depende da concentração ou do tipo de átomo que é misturado ao semicondutor que é feito o LED 

http://www.americadosol.org/simulador/
https://www.youtube.com/watch?v=-ZBZ3qZ7hOM&t=6s
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para transformá-lo nos tipos P ou N). A figura, a seguir, 

nos mostra o esquema geral de um LED em seu 

funcionamento usual, transformando eletricidade em 

luz. 

                           

 

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol9/Num1/led.pdf  

No entanto, um LED também pode se comportar como uma célula solar, transformando energia 

luminosa em eletricidade, mas não de forma tão eficiente como a célula convencional. 

Em grupos, com a orientação do se professor e de posse dos materiais, a seguir, faça os 

procedimentos e mostre que um LED pode se comportar como uma célula solar e que um 

conjunto deles pode, ao serem conectados, formar um módulo fotovoltaico. Iremos precisar de 

vários LEDs de cápsula transparente, uma lâmpada incandescente de 100 W (de filamento), um 

bocal para a lâmpada com uma extensão elétrica e um voltímetro (de preferência com garras 

jacaré).  

OBS: se o dia estiver ensolarado seu professor pode levar sua turma para uma área externa, ao 

invés de usar a lâmpada. 

Parte I: O LED como célula solar 

Ligue o terminal maior do LED (positivo/anôdo) e o menor (negativo/catodo) adequadamente ao 

voltímetro, numa escala suficiente para detectar a ddp (diferença de potencial) nas extremidades 

do LED, quando atingido pela luz. 

Mude a posição do LED, em relação à lâmpada (ou ao Sol), e verifique a posição em que ele terá 

maior valor de ddp. Anote esse valor. 

Parte II: Transformando LEDs num módulo fotovoltaico  

Agora, associe três ou mais LEDs iguais em série e repita o procedimento anterior, de forma a se 

obter a maior ddp possível. Anote esse valor. 

Pense e responda 

1. Por que um LED é tão eficiente em converter energia elétrica em luz e não o contrário, 

transformar “luz” em energia elétrica? (Dica: pense na junção PN)  

2. Na parte II, qual o valor esperado para a ddp dos LEDs associados em série? Por quê?  

3. Se quiséssemos aumentar a potência elétrica da associação dos LEDs, o que poderíamos 

fazer? Explique. (Dica: pense na associação de resistores) 

4. O espectro de cores que compõe a luz solar (luz branca) é o mesmo que emitido pela 

lâmpada, sendo composto pelas mesmas cores que do arco-íris e cada cor possui um valor 

específico correspondente de energia. Qual LED (vermelho, azul ou branco) seria mais 

indicado para termos o maior aproveitamento da energia solar para geração de energia 

fotovoltaica? Justifique. 

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol9/Num1/led.pdf
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Atividade 10: A Célula Solar – Entendendo o Efeito Fotovoltaico 

Para realizar essa atividade você deverá lembrar dos conceitos abordados na aula sobre o efeito 

fotovoltaico e semicondutores, onde foi feita a atividade sobre LEDs. O texto que se segue irá 

auxiliá-lo nessa tarefa. Ao final entregue suas respostas ao professor. 

Texto 3: As Células Solares e o Efeito Fotovoltaico 

Sabemos que um painel fotovoltaico é constituído pela junção de semicondutores tipo P e tipo N, 

transformando energia solar diretamente em energia elétrica, através do efeito fotovoltaico (veja a 

figura abaixo).   

Além dos materiais semicondutores, a célula 

fotovoltaica apresenta dois contatos metálicos, em 

lados opostos, para fechar o circuito elétrico. O 

conjunto encontra-se encapsulado entre um vidro e 

um fundo, essencialmente para evitar a sua 

degradação com os fatores atmosféricos (vento, 

chuva, poeira, vapor, etc) e assim manter as 

condições ideais de operação por dezenas de anos.  

O semicondutor está entre um isolante e um 

condutor elétrico, sendo que ele possui 4 elétrons 

em sua banda/camada de valência. Já os condutores 

possuem menos que 4 elétrons na camada de 

valência (sendo eles fracamente ligados ao núcleo 

do átomo, também denominados elétrons “livres”) e 

os isolantes mais que 4 elétrons na banda de valência (sendo eles mais fortemente ligados ao 

núcleo do átomo). Os dois principais semicondutores existentes são o Germânio e o Silício, sendo 

esse último o mais comum para a construção de painéis fotovoltaicos. 

Ao se unir as duas camadas de semicondutores se têm um 

movimento inicial de elétrons livres e buracos (veja a 

figura ao lado), de uma camada para outra, que se 

reorganizam. Isso dá origem a uma região denominada 

região de depleção (zona vazia), como mostrado na 

figura, criando-se uma barreira de potencial elétrico na 

junção. Mas, por que não são todos os elétrons e buracos 

que se recombinam?   

Na recombinação entre os elétrons e buracos, a partir de 

certo momento, cria-se um campo elétrico na região da 

junção que passa a impedir que mais elétrons passem da região N para P. Nessa região passamos a 

ter uma barreira de potencial elétrico que atua como uma montanha, na qual os elétrons do lado P 

estão mais próximos do alto, possuindo maior facilidade em descer, em direção a N. Porém, os 

elétrons de N estão no pé da montanha e não conseguem escalá-la, em direção a P. 

http://energiainteligenteufjf.com/como-

funciona/energia-solar-fotovoltaica/ 



32 

 

Quando a luz atinge a junção PN, com uma determinada energia, ela ioniza os átomos, liberando 

elétrons e criando novos pares de elétrons-buracos. Estes novos elétrons que absorveram energia 

da luz solar conseguem superar a barreira de potencial, indo para N. Já os buracos vão em direção 

a P. A isto se dá o nome de efeito fotovoltaico e causa uma maior interrupção da neutralidade 

elétrica. Se fornecermos um caminho externo para a corrente, os elétrons fluirão através do 

caminho para o lado P e os buracos irão, pelo caminho externo, para o lado N, como mostra a 

primeira figura desse texto. Dessa forma temos uma corrente elétrica contínua no circuito 

formado. 

Pense e responda 

1. Nas frases que se seguem, complete as lacunas. 

 

 A) A figura ao lado nos mostra as bandas de 

energia para um ___________, um ___________ e 

um ____________. Para um elétron passar da banda 

de __________ para a de ___________ (onde temos 

a corrente elétrica) ele deve ganhar certa 

__________ para superar a banda de __________. 

Quanto ________ for a banda proibida, ________ 

condutor o material será. 

B) Podemos fazer uma analogia entre uma pilha 

comum e uma célula solar. Em ambas temos uma região com concentração de carga __________ 

e outra com concentração de carga __________, algo que gera uma ____________ de potencial 

____________ entre as regiões. Na pilha o que deixa as regiões separadas é uma substância 

___________ , já na célula é a região ___________ criada na junção PN. Portanto, para que 

possamos usar a __________ contida na pilha (ou na célula) devemos criar um caminho para a 

___________ elétrica que será ____________ no circuito. 

2. Observe a figura e complete-a, indicando: as regiões da junção PN; as camadas tipo P e 

tipo N; os contatos metálicos da célula; onde ocorre o efeito fotovoltaico e qual o sentido 

da corrente no circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strombrasil.com.br/efeito-fotovoltaico/ 

https://www.resumoescolar.com.br/fisica/condutores-

isolantes-e-semicondutores/ 
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Para aprender mais 

Você sabe como a temperatura pode influenciar na potência do painel fotovoltaico? 

Isso pode ser compreendido melhor por meio do gráfico abaixo que nos mostra a relação entre a 

corrente e a voltagem de saída do painel com a temperatura que ele possui e sua respectiva 

potência. 

 

 

http://www.solar.coppe.ufrj.br/pr

actica2.html 

 

 

 

1. A partir das informações dadas, explique por que com o aumento da temperatura do painel, 

mesmo com a corrente elétrica aumentando, a potência diminui. (Dica: P= VxI) 

2. Pesquise outros possíveis fatores de perda para um painel solar, além do aumento da sua 

temperatura mediante o seu aquecimento.  

 

Atividade 11: Conhecendo a nossa Matriz Elétrica 

Nesta atividade, vamos conhecer um pouco melhor a matriz elétrica do Brasil, as nossas principais 

fontes de eletricidade e o nosso potencial elétrico. 

Para começarmos, discuta e responda com seus colegas de grupo as questões que se seguem. Ao 

final, entregue suas respostas ao professor. (Veja os vídeos 6 e 7 e leia o texto 4) 

1. Atualmente, quais são as principais fontes de energia elétrica do Brasil? Comparado com 

o mundo, temos uma matriz elétrica mais renovável e limpa? 

2. Comparando os gráficos do BEN, anos bases de 2005 e 2015, houve mudanças 

significativas na nossa matriz elétrica? Quais?  

3. Quais fatores podem determinar as fontes de energia a serem utilizadas por um país? Será 

possível que tenhamos somente um tipo de fonte de energia elétrica? Explique. 

4. O Brasil possui um grande potencial hídrico e também uma alta taxa de insolação diária 

média. Cite as vantagens e desvantagens em se ter hidrelétricas e/ou usinas fotovoltaicas, 

tanto em termos ambientais como sociais e econômicos. 

 

Texto 4: A Matriz Elétrica do Brasil e o Cenário Mundial 

Toda forma de geração de energia elétrica possui pontos positivos e pontos negativos, tanto em 

termos sociais, ambientais como econômicos. Esses pontos devem ser avaliados de forma que se 

http://www.solar.coppe.ufrj.br/practica2.html
http://www.solar.coppe.ufrj.br/practica2.html
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tenha, ao final, o melhor custo-benefício, a médio e longo prazo, de maneira que se possa decidir 

pelo melhor investimento. 

Historicamente, devido à grande disponibilidade de recursos hídricos, o Brasil optou por um 

sistema de energia elétrica pautado, basicamente, na construção e uso de usinas hidrelétricas, tanto 

as de grande porte como, por exemplo, Itaipu, no Sul do país, cuja potência instalada é de 14.000 

MW (esse de tipo de hidrelétrica é conhecida como usina com reservatório de regularização, 

sendo que elas podem armazenar grande quantidade de água, na época das cheias dos rios, sendo 

sua produção mais constante) como as usinas de fio d’água (usinas que não contém grandes 

reservatórios e não produzem de maneira constante, elas oscilam muito a produção, em função de 

condições climáticas). Os gráficos abaixo nos mostram as principais fontes de energia elétrica 

utilizadas pelo Brasil, nos anos de 2005 e 2015. 

 

No gráfico do BEN (Balanço Energético 

Nacional) de 2006, ao lado, temos a oferta 

interna de energia elétrica, por fonte, para 

o Brasil no ano de 2005. O total ofertado 

naquele ano foi de 442,0 TWh, incluindo 

autoprodução e importação. 

(BEN 2006, ano base 2005 – EPE/Ministério de 

Minas e Energia) 

 

Segundo o gráfico ao lado, do BEN 

de 2016, são apresentadas as 

principais fontes de energia elétrica 

do Brasil, em 2015, incluindo 

importação e autoprodução. O total 

ofertado naquele ano foi de 615,9 

TWh. 

 

 

(BEN 2016, ano base 2015 – 

EPE/Ministério de Minas e Energia)  

 

Ainda hoje, segundo dados do Anuário Estatístico de Energia Elétrica, ano 2016, do Ministério de 

Minas e Energia (MME) do Brasil, o nosso país é o segundo maior produtor de energia elétrica do 

mundo, por meio do uso de hidrelétricas, só perdendo para a China (em 2012, a geração 

hidrelétrica da China correspondeu a 23,5% do valor mundial, enquanto que o Brasil foi 

responsável por 11,3% dessa geração). 
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Em termos mundiais, o gráfico que 

se segue nos fornece um panorama 

da geração de energia elétrica por 

fonte, no ano de 2012. 

 

 

 

Fonte: U.S Energy Information 

Administration, Elboração EPE, 2016. 

Em relação ao uso de energia solar para transformação direta em energia elétrica, através de 

painéis fotovoltaicos, estamos ainda engatinhando, mesmo com o vasto potencial que temos, 

devido a posição geográfica privilegiada do nosso país que nos propicia grande quantidade de 

radiação solar diariamente. Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética do Brasil (EPE), 

no panorama mundial do ano de 2012, nós nem mesmo aparecíamos no ranking mundial como um 

país que faz uso de energia fotovoltaica.  Contudo, assim como somos um país com grandes 

recursos hídricos, ainda hoje, mesmo após tantos e graves problemas ambientais que vivemos e 

continuamos a viver, também temos um grande potencial solar.  

(Elaborado pelos autores) 

 

Vídeo 6: Construção da 

hidrelétrica de Belo Monte – Esse 

vídeo é institucional e nele são 

mostrados apenas aspectos 

positivos desse empreendimento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJTL

BnhKjUM <Acessado em 09/06/2017>) 

 

Vídeo 5: Construção de uma 

usina fotovoltaica na cidade de 

Pirapora – Nesse vídeo 

institucional são mostrados apenas 

os aspectos positivos do 

empreendimento. 

(https://www.youtube.com/watch?v=qJ1

2BL8bL2M <Acessado em 

09/06/2017>) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJTLBnhKjUM
https://www.youtube.com/watch?v=TJTLBnhKjUM
https://www.youtube.com/watch?v=qJ12BL8bL2M
https://www.youtube.com/watch?v=qJ12BL8bL2M
https://www.youtube.com/watch?v=qJ12BL8bL2M
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Para aprender mais 

Vários fatores devem ser levados em consideração quando do dimensionamento de um sistema 

elétrico, sendo um desses fatores o horário de pico ou horário de ponta (horário onde se consome 

mais energia elétrica, estando, no nosso caso, entre 18 e 21 horas), fundamental para que o 

sistema atinja o seu objetivo principal, o de manter todos os consumidores abastecidos. 

Outro fator importante é que o armazenamento de energia elétrica é algo extremamente complexo, 

dispendioso e ineficiente para os meios atuais, sendo feito basicamente por meio de baterias. 

Dessa forma, a energia necessária a ser disponibilizada para os consumidores, embora possua 

variações ao longo do dia, está relacionada diretamente com o horário de pico. 

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a ANEEL, o horário brasileiro de 

verão (que se inicia normalmente no mês de Outubro), reduz a demanda de energia elétrica do 

horário de pico. No entanto, nesse período, as nossas usinas termoelétricas são mais acionadas, 

devido os baixos níveis dos reservatórios de água das hidrelétricas, nossa principal fonte de 

energia elétrica, que sofrem com a estiagem de chuvas no inverno e primavera. 

1. O uso sistemático de painéis fotovoltaicos pode contribuir para a demanda de energia 

elétrica no horário de ponta (de pico)? Isso pode ser mais efetivo no horário brasileiro de 

verão? Explique. 

2. Como o uso de painéis solares pode reduzir impactos negativos no meio ambiente durante 

o nosso horário de verão? (Pense em termos do uso de termoelétricas) 

 

Atividade 12: Os Usos e os Caminhos da nossa Eletricidade 

Para iniciarmos essa atividade, em grupo, consulte os mapas e o diagrama, ao final das questões, e 

responda: (Não deixe de entregar suas respostas ao professor) 

1. Você sabe de onde vem a energia elétrica que você consome em sua casa ou escola? Será 

que ela vem sempre do mesmo local de geração? Explique. 

2. Que usos são feitos da energia elétrica gerada em nosso país? Será que o uso em nossas 

casas é significativo, comparado com o uso por indústrias e comércio? 

3. Na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica se têm perdas significativas de 

energia elétrica. Como o uso de sistemas fotovoltaicos distribuídos pode reduzir o 

desperdício energético na geração, transmissão e distribuição da energia elétrica? Quais 

impactos sociais, econômicos e ambientais isso poderia trazer para o Brasil?  

4. De que forma o uso de sistemas fotovoltaicos distribuídos, como o que estimamos para a 

nossa escola, poderia auxiliar o sistema elétrico brasileiro, minimizando a escassez de 

eletricidade em certas regiões, em certas épocas do ano? 

 

A imagem que se segue nos mostra o fluxo de energia elétrica em nosso país, no ano de 2015. Do 

lado esquerdo temos a quantidade de energia elétrica gerada e do lado direito temos a forma como 

essa energia é consumida. Podemos ver que cerca de 15% da energia gerada em nosso país é 

desperdiçada de alguma forma. 
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Já os mapas que se 

seguirão nos 

fornecem uma 

visão geral do 

sistema elétrico 

interligado do 

Brasil e o fluxo 

médio de energia 

elétrica entre as 

regiões do país, 

ambos no ano de 

2015. 

 

 

Desde 1998, o Operador Nacional do Sistema Elétrico é o órgão responsável pela coordenação e 

controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema 

Interligado Nacional e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a 

fiscalização e regulação da (ANEEL). A partir dele podemos ver que fazer com que não haja falta 

de energia elétrica numa certa região é algo bastante complexo e que requer muitos investimentos 

e trabalho árduo de inúmeros profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: http://www.ons.org.br/institucional/o_que_e_o_ons.aspx) 

http://www.ons.org.br/institucional/o_que_e_o_ons.aspx
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O mapa ao lado nos fornece o 

intercâmbio de energia elétrica entre 

as regiões do Brasil, no ano de 2015, 

incluindo a importação de energia de 

outros países, sobretudo do Paraguai 

(parte de Itaipu pertence a este país). 

Podemos ver que o Centro-Oeste e o 

Nordeste são as regiões que mais 

importam energia elétrica. Fato que 

pode ser compreendido em função da 

grande dependência de hidrelétricas 

que o país possui. Também podemos 

perceber um grande fluxo vindo da 

região Sul, isso devido às 

termoelétricas existentes nessa região, 

sendo mais exigidas em épocas de 

estiagem de chuva nas regiões que 

possuem grandes hidrelétricas. 

(Fonte: BEN, Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2016) 

   

Para aprender mais 

Você sabe a diferença entre linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica? 

 

O mapa HORIZONTE 2015, deste 

exercício, nos mostra as principais linhas 

de transmissão de energia que interligam o 

nosso país. Essas linhas se caracterizam por 

levarem energia elétrica, sob alta tensão, 

das usinas de geração até subestações e 

locais de consumo, como mostra a figura 

ao lado. As linhas de transmissão são, em 

sua maioria, de tensão alternada. No 

entanto, elas podem ser também de tensão 

contínua. Já as linhas de distribuição, que 

são aquelas que se conectam diretamente 

aos consumidores, vindas normalmente de 

subestações, transportam energia por meio 

de tensão elétrica mais baixa. 

 

http://www.canaldoengenheiro.com/geracao-transmissao-e-

distribuicao-eletrica/ 



39 

 

1. Ao transportar energia elétrica pelos cabos elétricos tem-se, por efeito Joule, perda de 

energia elétrica. Por que as linhas de transmissão transportam energia com valores de 

tensão muito maiores que nas redes de distribuição? 

2. Pesquise as vantagens e desvantagens em se utilizar tensão alternada e contínua na 

transmissão e distribuição de energia elétrica. 

 

Atividade 13: Eletricidade, Política e Sociedade  

Texto 5: Energia Elétrica, um Bem Social? 

A energia é uma grandeza especial que pode se manifestar numa grande variedade de formas (se 

transformando de uma forma em outra), mas tendo sua quantidade total sempre conservada num 

fenômeno ou processo. O fato da energia total sempre se conservar, poderia nos levar a acreditar 

que não precisamos “economizar” energia. Ocorre, porém, que existe um limite para nossa 

capacidade de controlar as transformações de energia, de maneira a obter a energia necessária 

para fazer funcionar máquinas ou sistemas utilizados nas atividades humanas. 

Atualmente, a manifestação da energia que podemos controlar mais facilmente é a energia 

elétrica. Existem várias fontes para essa forma tão especial de energia (a partir da força dos 

ventos, marés, energia solar, força das águas, geotérmica, derivados de petróleo, biomassa, 

nuclear, entre outros). No caso brasileiro, a obtenção de energia elétrica é feita, 

predominantemente, por meio de usinas hidrelétricas. 

Todos nós, todos os dias, necessitamos de uma forma muito especial de energia, a eletricidade. 

Seja para acionarmos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, no comércio ou na indústria para 

produção dos bens de consumo. Podemos dizer que a energia elétrica é um bem imprescindível 

para a nossa sociedade, para a dignidade humana. Portanto, é fundamental que tenhamos um 

planejamento e um controle efetivo sobre o nosso sistema elétrico, de forma que não corramos o 

risco da falta dessa forma de energia.  

Durante os anos de 2001 e 2002, no governo do então Presidente Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2003), pelo PSDB, o Brasil viveu uma grave crise elétrica. Essa crise ficou conhecida como 

“Apagão” e os brasileiros, sobretudo os consumidores comuns (residenciais), tiveram que racionar 

energia elétrica de forma drástica e obrigatória (no mínimo 20% do consumo mensal), em função 

de eventuais sanções e punições (sobretaxa do valor da energia elétrica consumida que atingia 

valores de até 200% da conta e até mesmo o corte da “luz”) que eles poderiam vir a sofrer ao 

exceder certo limite de consumo elétrico.  

O “Apagão” aconteceu, segundo especialistas, principalmente pela falta de investimentos no setor 

de energia elétrica (tanto nos setores de geração como transmissão de eletricidade), por parte do 

governo federal. O governo instituiu um processo de “enxugamento” da máquina pública, onde 

empresas estatais (como parte daquelas de geração e distribuição de energia elétrica) foram 

privatizadas, algo que colocou parte da nossa riqueza nas mãos de grandes empresas e banqueiros.  

Associado a isso, houve um grande período de estiagem de chuvas que levou o nível das 

principais represas das hidrelétricas do país a um nível muito baixo, reduzindo drasticamente a 

geração de eletricidade. Como não havia linhas de transmissão suficientes para interligar as 
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regiões do país onde se tinha energia com sobra, as regiões que sofriam com a estiagem, ficaram 

sem a energia necessária. 

Recentemente, neste ano de 2017, Michel Temer (PMDB) decidiu leiloar quatro usinas 

hidrelétricas de Minas Gerais (seguindo um modelo que já vimos que não é o melhor para a 

população, pois ele retira os bens do povo e repassa-os para empresas e bancos). Juntas as usinas 

produzem quase metade de toda energia elétrica gerada em Minas. O preço fixado para a venda 

das usinas é de R$ 11 bilhões, o que equivale ao custo de sua construção, a partir do zero, dessas 

usinas. Em outras palavras, o leilão foi planejado como se já não houvessem as barragens, os 

equipamentos e instalações hoje em operação. A princípio isso poderia parecer uma vantagem 

com mais dinheiro entrando para os “cofres públicos”. No entanto, o processo está orientado para 

fazer algo muito ruim: transferir dinheiro da população para grandes empresas e bancos. Leia o 

próximo parágrafo e entenda por que. 

Nas últimas quatro décadas, o custo da construção das quatro usinas que Temer pretende leiloar já 

foi completamente pago pela população, por meio da quitação das contas de luz. Ainda assim, as 

empresas que comprarem as usinas vão poder cobrar do povo cada centavo dos R$ 11 bilhões que 

irão investir na compra das hidrelétricas. Todo o dinheiro vai sair das contas de luz! Se quisesse, o 

presidente Michel Temer poderia manter as usinas sob o controle da Companhia Energética de 

Minas Gerais (CEMIG) e o povo não teria de pagar pela construção de usinas que já estão 

instaladas! 

Sabemos que a energia elétrica é algo essencial para a nossa sociedade atual, sendo algo 

indispensável para a dignidade humana. Tanto que a conta de luz que pagamos para a CEMIG é, 

formalmente, chamada de “Tarifa Social de Energia Elétrica”, tal como aparece inscrito no alto da 

Nota Fiscal da “Conta de Energia Elétrica”. (detalhes em: https://www.cemig.com.br/pt-

br/atendimento/Paginas/tarifa_social.aspx). Visto que o governo federal pretende vender quatro 

usinas de Minas Gerais, em um processo capaz de aumentar nossa conta de luz em até três vezes 

em relação ao valor atual, onde já pagamos uma das maiores contas de luz do planeta, o governo 

Temer, quer nos fazer pagar um valor ainda mais abusivo por um bem sem o qual não podemos 

viver, dignamente, na atualidade: a energia elétrica.  

(Adaptado de https://drive.google.com/file/d/0B-YAMwiFuWzdTGRzRmtzSnlfVE0/view) 

Em grupo, pense e responda 

(Prepare-se para debater essas questões com seus colegas de turma e não se esqueça de entregar 

suas respostas ao professor) 

1) Será que a conta de luz é, realmente, uma tarifa social ou é, principalmente, um 

instrumento de transferência de dinheiro da população para grandes bancos e grandes 

empresas que são propriedades do 1% mais rico da população? Como o uso de sistemas 

fotovoltaicos distribuídos poderia beneficiar a população? (Adaptado de 

https://drive.google.com/file/d/0B-YAMwiFuWzdTGRzRmtzSnlfVE0/view) 

2) Para não termos novos “apagões”, algo que prejudica tanto o cotidiano das pessoas como 

a economia do nosso país, devemos ter uma matriz elétrica mais diversificada. Essa matriz 

também deve estar conectada entre todas as regiões do país. Nesse sentido, os sistemas 

fotovoltaicos distribuídos (conectados a rede) poderiam ser um grande trunfo. Mas, por 

https://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/Paginas/tarifa_social.aspx
https://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/Paginas/tarifa_social.aspx
https://drive.google.com/file/d/0B-YAMwiFuWzdTGRzRmtzSnlfVE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B-YAMwiFuWzdTGRzRmtzSnlfVE0/view


41 

 

que o uso da energia fotovoltaica no Brasil é tão tímido? Quais medidas seriam 

importantes para que o uso de painéis solares fosse algo mais efetivo no nosso país? Quem 

seriam os responsáveis pela criação dessas medidas? Qual sua participação nesse 

processo? 

3) Você acha justo que o governo federal venda usinas hidrelétricas pagas com o dinheiro do 

povo mineiro? O que a população pode fazer a esse respeito? Compare sua opinião sobre 

o tema com a opinião de outras pessoas que gravaram vídeos se posicionando contra o 

leilão e a venda das usinas disponíveis no site 

https://energiaenossamg.wixsite.com/energiaenossamg. 

 

Para aprender mais 

“Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a legislação vigente, as 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica devem 

aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 0,5% de sua receita operacional líquida em ações 

que combatem o desperdício de energia, o que consiste no Programa de Eficiência Energética das 

Empresas de Distribuição – PEE”. (http://www.cemig.com.br/pt-

br/A_Cemig_e_o_Futuro/sustentabilidade/nossos_programas/Eficiencia_Energetica/Paginas/Default.aspx)   

Se fizermos uma breve pesquisa, no link anterior, sobre quais são as ações da CEMIG, podemos 

ver que muitas delas estão ligadas a substituição de aparelhos eletrodomésticos (e lâmpadas) que 

consomem maior energia por equipamentos mais eficientes ou, em alguns casos, implementação 

de sistemas de uso da energia solar para aquecimento de água (para reduzir gastos com chuveiro 

elétrico, sobretudo no horário de pico, em hospitais), mas não vemos projetos relacionados ao uso 

de energia fotovoltaica. 

Um grave problema é que essas ações acabam servindo de plataforma eleitoreira para políticos 

(ou futuros pretendentes a cargos políticos) que fazem uso do programa para se promoverem. Eles 

se utilizam do dinheiro por nós pago nas “contas de luz” para darem às pessoas a falsa sensação 

que eles são os responsáveis por tais melhorias.   

1) Em relação ao desperdício de energia elétrica, na sua distribuição, podemos citar como um 

dos problemas existentes os “gatos” (furtos) na rede, sendo que esses “gatos” não são 

decorrentes somente de usuários de baixa renda (em comunidades de risco por pessoas 

que não podem pagar pela energia), mas são feitos também por grandes consumidores 

(empresas e indústrias de médio/grande porte). Explique como projetos fotovoltaicos 

distribuídos, para essas famílias de baixa renda, subsidiados pelas empresas de energia 

elétrica, poderiam ser mais eficientes que a simples troca de aparelhos elétricos.  

2) A seu ver, por que os sistemas distribuídos de energia fotovoltaica (conectados a rede) não 

fazem parte dos projetos do PEE das empresas como a CEMIG, uma vez que a energia 

excedente seria redirecionada para a rede elétrica? Quais impactos sociais poderíamos ter? 

(Pense que todo custo com perdas ou desperdícios de energia elétrica é repassado, 

principalmente, para os consumidores comuns residenciais) 

  

 

https://energiaenossamg.wixsite.com/energiaenossamg
http://www.cemig.com.br/pt-br/A_Cemig_e_o_Futuro/sustentabilidade/nossos_programas/Eficiencia_Energetica/Paginas/Default.aspx
http://www.cemig.com.br/pt-br/A_Cemig_e_o_Futuro/sustentabilidade/nossos_programas/Eficiencia_Energetica/Paginas/Default.aspx
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Atividade 14: Produção do Vídeo-Debate 

Sabemos que uma matriz elétrica deve possuir fontes diversificadas de geração de eletricidade, 

tanto para que não haja falta de energia elétrica para as demandas do país, como para que 

possamos ter um valor mais acessível dessa energia elétrica para a população. Uma das 

alternativas possíveis para reduzir o alto preço das contas de luz, diversificar a nossa matriz 

elétrica e facilitar o acesso da população à eletricidade, principalmente em áreas remotas, gerando 

economia financeira e maior bem estar social para a população, poderia ser o uso de sistemas de 

geração fotovoltaicos distribuídos (como o suposto para a nossa escola). O problema é que, como 

já vimos ao longo do nosso projeto sobre energia fotovoltaica, o custo para a instalação desses 

sistemas ainda é muito alto, mesmo havendo grandes benefícios ambientais, econômicos e sociais, 

a médio e longo prazo.  

Suponha que um projeto de lei está tramitando na Câmara dos Deputados Federais para a redução 

de impostos sobre a fabricação e instalação de equipamentos fotovoltaicos, para sistemas de 

geração distribuída de eletricidade, além de criação de linhas de crédito para financiamento de tais 

sistemas. 

Considere que você é um deputado que terá que fazer um discurso a favor ou contra esse projeto 

de lei, tendo que convencer seus colegas que sua posição é a melhor para o nosso país. Discuta 

com seus colegas de grupo e faça um breve vídeo (no máximo 5 minutos) se posicionando a favor 

ou contra essa lei. Lembre-se que seu grupo terá que convencer seus colegas para a aprovação, ou 

não, desse projeto. Ou seja, vocês deverão ter argumentos técnicos, ambientais, econômicos e 

sociais para convencê-los que o posicionamento do seu grupo é o mais adequado.  

Os vídeos de todos os grupos serão apresentados para a sua turma e o seu professor irá mediar um 

debate relativo à questão proposta. 

 

Atividade 15: Carta ao Colega 

Imagine que algum colega seu, por motivo de força maior, não pode acompanhar as atividades 

desenvolvidas nas aulas dessa sequência de ensino. Escreva para ele uma carta contando o que 

você aprendeu neste projeto, destacando sua possível relevância para sua vida. Coloque também o 

que você gostaria de aprender ou aprofundar em seus conhecimentos acerca do projeto 

desenvolvido nesta sequência de ensino. 


