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RESUMO

Com a iminente escassez de recursos naturais, o homem tende a buscar formas menos agressivas para garantir sua sobrevivência. Com as secas e os longos períodos de

estiagem enfrentados nos últimos anos, não é viável a geração de energia através das fontes hídricas, que é a mais utilizada no Brasil atualmente, representando 66% da energia

total gerada no país (ANEEL, 2015), esta fonte apesar de limpa gera muito impacto ambiental com a construção de usinas, pois é necessário alagar grandes áreas para

construção de seus reservatórios. A média anual da radiação solar diária no país está entre 16 e 18 MJ/m²dia em grande parte do seu território, nas regiões Sudeste e Centro

Oeste tem-se uma média em torno de 6 a 7 horas de incidência de sol diárias (Atlas Solarimétrico do Brasil, 2000). E todo esse potencial tem sido desperdiçado, de toda energia

que é gerada no país as geradoras fotovoltaicas não chegam a produzir 1% de toda produção nacional. Sendo assim é importante que sejam feitos estudos e investimentos

nessa área, a tecnologia empregada ainda tem um custo maior que as outras fontes geradoras, mas o sol é uma fonte inesgotável e limpa que pode ser explorado sem causar

impactos ambientais. Com o objetivo de realizar estudos do potencial de geração fotovoltaica nas edificações do campus da UEMG – Unidade Ituiutaba, realizaram-se medições

das áreas a serem utilizadas (telhados dos blocos A, B, C e D), com finalidade de verificar qual o melhor ângulo e direção para posicionamento das placas, foi necessário um

estudo a fim de obter maior aproveitamento da incidência da radiação solar. Os cálculos e medições estão sendo realizados através de softwares como Declinação 2.0.4 e Solar

6.2, com os resultados e os dados coletados de consumo de energia, pretende-se calcular a economia gerada na energia elétrica consumida na universidade com a implantação

desse recurso, além de realizar a publicação do trabalho a fim de fomentar investimentos e pesquisas nesse contexto.
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