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RESUMO

Devido à preocupação em relação às fontes renováveis de energia, deu-se origem ao projeto de pesquisa em questão. Ele possuiu o objetivo de calcular  o nível de incidência

solar em Ituiutaba para verificar a viabilidade da utilização de placas fotovoltaicas na região.  Os protótipos das placas fotovoltaicas foram obtidos na empresa CONRAD® em

Hamburgo, na Alemanha, pela equipe colaboradora através de recursos próprios. O kit obtido possui além das placas fotovoltaicas, protoboard, componentes eletrônicos, baterias

recarregáveis e manual. As análises estão sendo feitas durante diferentes horários do dia para observar a tensão e corrente geradas pelas placas. Também está sendo feito

vários experimentos que podem ser realizados com o protótipo, como o carregamento de baterias recarregáveis através da energia elétrica provinda da placa fotovoltaica, bem

como a elevação da tensão e corrente através de componentes eletrônicos. Com o auxílio de um multímetro, tem-se encontrado valores de tensão e corrente em média de 1,05 V

e 190mA quando o Sol está a pino e 1,03V e 135mA quando o Sol já está se pondo. Com isso, tem-se em média que a irradiação solar da placa fotovoltaica está entre 2,44 e 3,5

mW/cm² e a densidade de corrente está entre 2,37 e 3,33 mA/cm². O protótipo estudado apresenta uma geração de energia elétrica em média de 71,82 Wh durante todo o mês.

Vale lembrar que o protótipo utilizado é relativamente pequeno e por isso os valores obtidos foram pequenos, porém usando-se placas comerciais maiores a região de estudo

mostra-se incrivelmente promissora em relação à geração de energia solar.   E também é importantíssimo ressaltar que essa energia gerada não provocou nenhum tipo de

agressão ao meio ambiente, possui uma fonte de energia inesgotável e que na utilização de energia solar o único dinheiro gasto é o investimento inicial e pequenas manutenções

periódicas
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