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RESUMO 
 
O presente projeto se destina a investigar a viabilidade de implantação de sistemas 
termosolares de abastecimento de energia elétrica baseados em painéis 
fotovoltaicos para o atingimento de metas de redução de custos em instalações 
prediais de ensino no Distrito Federal. O escopo será inicialmente limitado ao 
provimento parcial de eletricidade, sendo complementado pela rede elétrica pública 
usual. A viabilidade física da implementação do sistema é garantida pela elevada 
incidência anual de luz solar no Distrito Federal, além da quase inexistência de 
sombreamento local. Uma ampla revisão bibliográfica técnica apoiará a pesquisa 
necessária, assim como os levantamentos sobre fornecedores e custos. Grupos de 
estudo constituídos por alunos e professores da Faculdade ICESP serão, 
futuramente, incitados a participar de programas de pesquisa na área, sobretudo 
acerca de materiais e eco-inovação, com vistas ao desenvolvimento de trabalhos de 
conclusão de curso e à produção de artigos científicos. 
 
Palavras-chave: energia solar; sustentabilidade; produção mais limpa; eletricidade; 
fontes renováveis. 
 
 

 

ABSTRACT 

 

Present project is intended to investigate the feasibility of implantation of solar 
thermal power supply systems based on photovoltaic panels to achieve cost 
reduction goals in educational institutions at the Federal District. The scope shall 
initially be limited to the partial supply of electricity, complemented by the usual public 
power grid. The physical viability of the implementation of the system is guaranteed 
by the high annual incidence of sunlight in the Federal District, in addition to the 
almost non-existent local shading. A broad technical literature review shall support 
the required research, as well as supplier and cost surveys. Study groups made up of 
students and professors from the ICESP College shall in future be encouraged to 
participate in research programs in the area, especially on materials and eco-
innovation, in order to develop course completion works and scientific articles. 
 
Keywords: solar energy; sustainability; cleaner production; electricity; renewable 
sources.
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INTRODUÇÃO 

 

 O emprego de energia solar remonta no mínimo a dois séculos antes de 

Cristo. Normalmente atribui-se a Arquimedes a façanha da construção dos 

primeiros coletores solares por volta de 212 aC. Assim, o mérito da percepção dos 

princípios físicos e construtivos envolvidos pertence a esse homem. Desde 

Arquimedes até os dias atuais, a aplicação daqueles princípios foi difundida à luz 

das novas tecnologias para abranger uma ampla gama de usos. Por exemplo, 

combinando espelhos em uma certa simetria, podemos obter um efeito de lente 

de concentração de luz de maneira muito simples. Precisamente, o núcleo dos 

modernos concentradores focais de luz solar consiste de uma série de espelhos 

com simetria côncavo-paraboloide, de modo que a luz solar refletida é direcionada 

para um ponto determinado.  

          Atualmente, diante da demanda pelas chamadas fontes renováveis de energia 

como integrantes efetivas de uma matriz energética nacional híbrida, a luz solar tem 

ocupado o lugar de maior destaque nas propostas matriciais, não só pela sua 

abundância nas zonas tropicais, mas também pela relativa simplicidade dos métodos 

requeridos para aproveitá-la e pela limpeza acústico-atmosférica de seu 

funcionamento.  

          A implementação da matriz híbrida requer um conjunto de procedimentos de 

gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, 

normativas e legais, com os objetivos de minimizar a produção de gases de efeito 

estufa, reduzir a sobrecarga das hidrelétricas e aproveitar o potencial regional, 

visando à proteção dos recursos naturais e do meio ambiente.  Tal como o 

tratamento do lixo, a implantação de semelhante matriz constitui etapa fundamental 

para o avanço das políticas globais de economia ecológica.  

         O sucesso de um sistema hibrido de energia começa pela mudança da cultura 

institucional brasileira. Pode-se dizer que as entidades educacionais deveriam ser as 

primeiras a dar o exemplo, introduzindo a tecnologia solar em seu cotidiano de modo 

a alcançar economia de meios e, ao mesmo tempo, oferecer ao alunado acesso ao 

conhecimento do tema por meio de programas de iniciação científica com 

infraestrutura disponível in loco. Ressalte-se aqui a urgência da inclusão da energia 
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térmica de origem solar na matriz energética do DF, tanto mais pela recente crise 

hidrológica que não nos deixou senão a promessa de novas crises.  Além disso, a 

disponibilidade solar no Brasil nos constrange diante de outras nações muito menos 

favorecidas pelo astro-rei, mas que já se encontram em franca utilização do escasso 

quinhão que lhes coube dessa fonte praticamente inesgotável. 

          O presente projeto dará ênfase à questão da gestão ambiental sustentável no 

que se refere ao uso de painéis fotovoltaicos, tendo por meta alcançar um plano de 

autossuficiência energética para as instituições de ensino do DF. Ainda que se 

considere uma etapa inicial em que o emprego de energia solar seja parcial, há que 

se ter em mente as dimensões prediais e funções da maioria das instituições, 

bastante propícias para um empreendimento que vise total independência energética 

em médio prazo.  
           
 
 

JUSTIFICATIVA 

 
         Georgescu observou certa vez que a termodinâmica é basicamente a física 

do valor econômico, sendo a lei da entropia, comparada a todas as leis naturais, 

aquela que claramente revela um caráter econômico (Georgescu, 1971). De todos 

os ângulos pelos quais podemos ver a economia, isso parece se aplicar com 

precisão, em particular do ponto de vista da economia ambiental e, portanto, da 

perspectiva da produção mais limpa. Uma vez que a termodinâmica é, por 

excelência, o ramo da física que governa a dinâmica das trocas e conversões 

energéticas, o tempo todo estaremos lidando, no projeto em pauta, com física e 

economia.  

          O principal objetivo da produção mais limpa é atender às necessidades 

humanas de energia e produtos por meio de sistemas eficientes que trabalhem a 

partir de recursos renováveis, sem gerar materiais perigosos que causem 

ferimentos e perdas tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Nesse 

sentido, investimentos em tecnologias limpas devem ser realizados com olhos no 

futuro de nossas atividades, garantindo condições para a sobrevivência da própria 

cultura. Dessa forma, os dispositivos pressupostos para a execução de uma 

central solar são produzidos com técnicas muito limpas, oferecendo alto percentual 
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de reutilização e baixíssima geração de poluentes em sua fabricação. Além disso, 

o sistema industrial instalado geraria eletricidade excedente facilmente entregável 

à rede elétrica pública. Portanto, sendo as instituições de ensino contribuidoras 

para a formação do caráter e do intelecto dos cidadãos, nada mais lógico do que 

cooptá-las para a modernidade responsável, tornando-as de uma só vez 

educadoras ambientais e praticantes de economia ecológica. 
 

  

OBJETIVOS 

  

 Objetivo geral 
 

          Consolidar um corpo de conhecimentos técnicos que permitam construir 

uma infraestrutura fotovoltaica capaz de prover energia elétrica suficiente para 

as necessidades diárias de uma instituição de ensino dentro dos padrões mais 

avançados hoje em voga. 

 

 Objetivos específicos 

  
1. Promover conhecimento preciso sobre o estado atual das políticas 

ambientais no   tocante ao uso de fontes renováveis; 

2. Verificar iniciativas já existentes em termos do emprego de energia térmica 

de origem solar, principalmente no DF;  

3. Investigar o estado atual da poluição atmosférica no DF de modo a mensurar 

os impactos do embaçamento da luz solar por resíduos aéreos na 

produtividade do sistema fotovoltaico local; 

4. Publicar os resultados das pesquisas desenvolvidas em periódicos nacionais 

e internacionais, inclusive no periódico CALIBRE; 

5. Promover estudos continuados sobre os aprimoramentos da tecnologia solar, 

hoje em franca evolução; 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 Delineamento e caracterização do estudo 
 
         O presente estudo se caracteriza como investigação tecno-científica, pela 

qual será possível comparar custos e desempenhos das tecnologias 

disponíveis para obtenção de energia elétrica, notadamente a hidrelétrica e a 

solar.  Não serão estudadas outras formas de geração de eletricidade. O estudo 

busca acompanhar a evolução dos materiais empregados em células 

fotovoltaicas, registrando as principais conquistas deste setor. 

 

 Amostra 
 
           Amostras de materiais e peças referentes à tecnologia em questão serão 

obtidas de fornecedores credenciados desde que estritamente necessárias ao 

bom andamento da pesquisa. 

 

 Procedimentos do estudo 
 

           Para realização do presente estudo será necessário levantamento 

bibliográfico atualizado e acompanhamento das principais tendências mundiais 

quanto ao emprego de fontes renováveis, bem como das principais políticas 

públicas postas em prática nos países desenvolvidos, de modo que se possa 

delinear coerentemente todas as etapas de um programa sério de 

implementação de uma central solar de dimensões compatíveis com a 

finalidade da proposta em discussão. 

 

BENEFÍCIOS 
 
          A pesquisa tem como principal benefício a formação de competências dentro 

do ICESP para futuros empreendimentos na direção apontada. Além disso, o 

pioneirismo institucional no DF seguramente trará benefícios diretos e indiretos, caso 
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o projeto se transforme em uma aplicação concreta a ser reproduzida em outras 

unidades. O legado da pesquisa promoverá novos estudos e motivações para a 

formação de grupos de pesquisa e trabalhos de conclusão de curso. Desnecessário 

dizer da economia apreciável garantida pela tecnologia solar, considerando-se que 

esta venha a ser efetivada na unidade Águas Claras.  

 

ORÇAMENTO 
 

O quadro abaixo apresenta a perspectiva orçamentária do projeto: 

 
 

Especificação 
 

Quantidade 
 

Valor unitário 
 

      Valor total 

Passagens 200 5,00 1.000,00

Participação em congresso 2 500,00 1.000,00

Posters  2 70,00 140,00

Livros 3 70,00 210,00

Materiais e Componentes para

Avaliação 

10 100,00 1.000,00

Total 3.350,00

 

Demonstrativo de orçamento 
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CRONOGRAMA 

 
                                                     Tempo 

 
Atividades 

1 ano: agosto de 2018 a julho de 2019 
 

2018 2019 
 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

Revisão do delineamento do estudo 
 

            

Revisão de literatura             

Pesquisa de materiais e componentes 
junto aos fornecedores, com aquisição 
dos elementos necessários 

            

Coleta de dados             

Análise dos dados coletados e produção 
de manuscrito             

Apresentação do relatório final e 
submissão de artigo científico 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

           Espera-se que o projeto dê ensejo à instalação de uma central solar no 

ICESP - unidade Águas Claras, demonstrando assim a eficiência econômica do 

sistema e iniciando uma nova etapa científica para os cursos de Engenharia Civil e 

de Arquitetura. A implementação da central trará consequências positivas 

irreversíveis para a instituição como um todo, mormente o pioneirismo em 

economia ecológica no DF nesses tempos de escassez hídrica. Espera-se 

igualmente que o projeto estimule a participação de atores docentes e discentes, 

contribuindo para abrir mais janelas às metodologias ativas, ora em franco 

progresso na instituição.  

           Por último, deseja-se, com a publicação do material manuscrito, impactar 

positivamente a comunidade de educadores, conscientizando-a da importância 

das práticas sustentáveis e da importância do exemplo em educação ambiental. 
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