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Resumo 

A busca no Brasil por alternativas sustentáveis de produção energética em decorrência da 

responsabilidade ambiental, e adaptação aos novos meios de produção é crescente. Este estudo 

tem como objetivo de analisar como a aplicação de placas solares afeta na economia e 

sustentabilidade de uma comunidade. A pesquisa é bibliográfica de natureza básica com uma 

abordagem qualitativa. Os resultados mostram que aplicações de placas solares contribuem com 

a economia e sustentabilidade de uma comunidade, através do auxílio governamental na 

implantação e manutenção. Na conclusão e considerações finais expõem a relevância com a 

continuidade de novos trabalhos na área.  
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Abstract 

In Brazil the search for the alternatives of electric power production and the introduction of new 

means of production, according to the environmental sustainability is growing. This study aims 

to analyze how the use of solar energy affects the economy of a community. The research is 

bibliography with a qualitative approach. The results show that solar board are contributing to 

a community's economy and sustainability through government assistance in implantation and 

maintenance. Because of this, further research is needed in this area.  
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INTRODUÇÃO 

A descoberta de novas fontes energéticas é uma tarefa que necessita de responsabilidade 

e pesquisa, isso porque os recursos de produção energéticas existentes em nossa posse são 

considerados finitos, e são estas mesmas fontes a base para o desenvolvimento de uma 

comunidade, são através destas que os processos, inclusive os corriqueiros do dia a dia são 

realizados. A energia elétrica é uma das formas mais utilizadas no Brasil, a principal fonte 

utilizada ainda é a hidrelétrica.  

A evolução a nível tecnológica mundialmente falando, se dá cada vez mais rápido, 

acelerando nos últimos anos uma gama de novas tecnologias introduzidas para o 

aproveitamento de energias renováveis, como são exemplos os casos da energia solar térmica 

e fotovoltaica. A energia solar é produzida pelo sol, da mesma forma que também é convertida 

em energia útil através de processos pelos homens, tanto pela produção de eletricidade ou de 

calor. 

É notório que o uso das placas solares usadas na conversão e armazenagem de energia 

no Brasil vem dando passos largos como alternativa capaz de gerar uma economia sustentável, 

sejam em pequenas, médias ou em grandes comunidades, desta forma, destaca-se entre os vários 

meios de captação de energia renovável, isso porque com a implantação desta tecnologia é 

possível economizar financeiramente a médio e longo prazo comparado com relação à cobrança 

feita pelo meio de leitura tradicional, e consequentemente contribui ecologicamente através da 

redução do impacto ambiental em comparação aos meios atuais mais usados para captação de 

energia elétrica. 

A utilização de fontes renováveis vem se tornando cada vez mais presente, isso por 

conta da sua posição de destaque em âmbito mundial, impulsionadas por algumas questões 

ambientais, voltadas a área econômica e social, são elas: o aumento na demanda de fontes 

alternativas de energia, a alta competição no processo de geração tradicional, a constância de 

variação no preço dos combustíveis fósseis e implementação das políticas governamentais. 

Dessa maneira, evidenciamos a conveniência no uso de placas solares quando tratarmos 

da atual situação ambiental e econômica dos países. Dessa forma, o problema de pesquisa pode 

ser expresso da seguinte questão de partida: Como a aplicação de placas solares afeta na 

economia e sustentabilidade de uma comunidade? 

O estudo acerca do uso de placas solares apresenta significância, pois, esse trabalho 

pode proporcionar vantagens a uma determinada comunidade, no que se refere aos benefícios 
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econômicos e ambientais. Desse modo, com o fornecimento desses recursos, será possível 

ajudar as pessoas de uma comunidade e elas poderão colaborar na sustentabilidade do meio 

ambiente. 

OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar como a aplicação de placas solares 

afeta na economia e sustentabilidade de uma comunidade. São os objetivos específicos: 

Verificar a existência do uso de placas solares, uma vez que essa tecnologia contribuirá para 

economia e sustentabilidade das residências e averiguar se há investimento governamental e 

social para tecnologias sustentáveis de forma a ser possível o acesso da mesma nas 

comunidades. 

METODOLOGIA 

A estrutura metodológica foi disposta por uma pesquisa com abordagem qualitativa, 

onde foi investigado suas possíveis causas e consequências, através dos dados levantados 

referente a aplicação de placas solares em uma comunidade. Pesquisa qualitativa é representada 

como uma fase de exploração no desenvolvimento de uma pesquisa que não se preocupa com 

a representatividade numérica, mas sim o aprofundamento e compreensão de algo. Objetivando 

mensurar e instruir as análises dos dados levantados para servir de embasamento ao objeto de 

estudo (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 31). 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi utilizado à pesquisa bibliográfica, com 

estudos voltados a literatura científica sobre o tema da pesquisa visando obter o embasamento 

teórico necessário. De acordo com Pizzane et al. (2012, p. 54) “Entende-se por pesquisa 

bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho 

científico”. A pesquisa bibliográfica será feita por meio de livros físicos e onlines além do uso 

de plataformas de pesquisas científicas como Google acadêmico e o Scielo.   

 Dentre os resultados e discussões da pesquisa é apresentado estudos voltados ao tema. 

De acordo com o físico francês Edmond Becquerel foi a primeira pessoa a investigar o Efeito 

Fotovoltaico em 1839, isso por meio de uma solução de selênio. Ele observou que a iluminação 

solar resulta no surgimento de uma tensão entre os eletrodos em uma solução condutora 

(BRAGA, 2008). Foi dado o nome “Efeito Fotovoltaico” por representar a conversão dos fótons 

para eletricidade. Por causa de sua natureza pura e abundante essa é uma opção que tem bastante 



 
 
 
 

 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

potencial a ser explorado, pois, ao ser usado não há a liberação de gases prejudiciais a atmosfera 

como os combustíveis de origem fóssil, que liberam dióxido de carbono(CO₂). 

 Silva (2015, p. 7) ressalta o porque de estar tão em alta a aplicação de placas solares: 

Em face da necessidade de se combater o aquecimento global, vários países vêm 

adotando políticas de incentivo ao uso de fontes alternativas, entre as quais a energia 

solar, em substituição às fontes de origem fóssil, que liberam CO2 na atmosfera, um 

dos gases causadores do efeito estufa. 

A energia fotovoltaica é considerada uma tecnologia energética promissora. As células 

solares convertem diretamente a energia solar, a mais abundante fonte de energia renovável, 

em eletricidade. Esse processo é feito por dispositivos semicondutores que por sua vez, nem 

produzem cinzas ou outros resíduos e, por não liberar calor residual, não altera o equilíbrio da 

biosfera. Como não envolve queima de combustíveis, evita por completo o efeito estufa. 

Em países tropicais, como o Brasil, a utilização desse meio sustentável é viável em 

praticamente todo o território, e em locais longe dos centros de produção de energia, sua 

utilização ajuda a diminuir a procura energética e consequentemente a perda de energia que 

ocorreria na transmissão. 

Segundo Dassi et al. (2015) um dos principais benefícios com a instalação de placas 

fotovoltaicas é a possibilidade de descentralização dos meios de produção tradicionais.  Essa 

tecnologia permite que seja produzida eletricidade nas residências, correspondendo em mais 

autonomia ao usuário. Com isso a população passa a depender menos dos custos aplicados na 

distribuição de energia elétrica e encargos governamentais.   

Outra vantagem com esse sistema pode citar: a energia solar não polui durante seu uso, 

o sistema de captação de energia solar necessita de manutenção mínima, os painéis solares a 

cada dia são mais potentes, ao mesmo tempo em que seu custo vem decaindo, isso torna cada 

vez mais a energia solar uma solução economicamente viável, a energia solar é aplicável em 

lugares remotos ou de difícil acesso, pois sua instalação em pequena escala não precisa de 

grandes investimentos. 

Já entre uma das principais desvantagens do uso de placas solares é que em locais de 

altitude médias e altas acabam sofrendo quedas na produção de energia fotovoltaica nos meses 

de inverno devido à menor disponibilidade da luz solar, assim como locais que tendem a ser 

nublados ou que sofrem com frequente precipitação. E as formas de armazenamento da energia 

fotovoltaica não são tão eficientes como a adquirida dos combustíveis fósseis e a energia 

hidroelétrica (SANTOS e FRANCISCO, 2012). 
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Desde 2015 foi criado o Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de 

Energia Elétrica (ProGD) para incentivo à produção energética por meio de placas fotovoltaicas 

nas residências, podendo ser compartilhada com o sistema das distribuidoras de energia. De 

acordo com o Ministério de Minas e Energia, é previsto um potencial de investimentos de R$ 

100 bilhões nessas tecnologias e que 2,7 milhões de unidades consumidoras poderão aderir ao 

programa até 2030. É sabido que, o equipamento básico de placas e medidores custam 

atualmente a partir de R$ 15 mil e oferece retorno em um período entre seis e doze anos, a 

depender do valor da tarifa da região, da incidência de luz solar e dos impostos cobrados no 

Estado. (FARIELLO, 2015). 

 Mediante ao referido, observa-se a relevância do auxílio governamental no tocante a 

disponibilidade de recursos na implementação e manutenção de placas solares, uma vez que, se 

faz necessária tal ação pela baixa condição financeira da população em sua maioria. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O objetivo em estudo foi de: “Analisar como a aplicação de placas solares afetam a 

economia e sustentabilidade de uma comunidade”. Diante das informações obtidas através da 

pesquisa foi possível evidenciar que o projeto da implantação de energia solar fotovoltaica é 

uma opção sustentável, por ser uma fonte energética renovável capaz de beneficiar o meio 

ambiente, além de ser economicamente acessível a uma comunidade, isso quando houver apoio 

governamental a sua aplicação. O cumprir desse objetivo foi possível à medida que houve um 

estudo referenciado ao material bibliográfico. 

A partir desse trabalho foi possível compreender que o surgimento das novas 

tecnologias voltadas à produção de energia sustentável nasce da responsabilidade da ação 

humana junto ao meio ambiente, como também da necessidade de adaptação organizacional 

aos novos padrões de produção energética, tanto no intuito social e econômico. A energia solar 

dentre tantas vantagens ela não polui, é excelente em lugares remotos ou de difícil acesso, 

é viável praticamente em todo território por sermos um país tropical. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista os resultados e conclusões obtidas neste trabalho e a significância do 

estudo sobre as novas tecnologias de produção energéticas sustentáveis nas comunidades, 

considera-se importante que sejam aplicadas novas pesquisas na área, tanto pela viabilidade 

econômica do meio, como o retorno financeiro e custo-benefício satisfatório, além de fazer uma 
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ressalva a responsabilidade ambiental, apresentando conceitos, metodologias e ferramentas -- 

eficientes e eficazes -- para que as empresas possam atuar com sustentabilidade. 
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