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Introdução: Pode se notar que as energias alternativas estão se envolvendo cada vez
mais com o passar do tempo 
pois foram criadas como solução para diminuir o impacto ambiental. Sua energia
depende das matérias
renováveis e que não se perdem. Neste trabalho especificamente será o estudo de
consumo reduzido com utilização de led\\\'s de alta performance em conjunto a energia
alternativa fotovoltaica aplicados a consumos residenciais.  Objetivo: Estudar o
consumo reduzido com utilização de LED’s de alta performance em conjunto a energia
alternativa fotovoltaica aplicados a consumos residenciais. Metodologia: De inicio, o
procedimento base foi a recolha de bibliografias sobre energias alternativas e logo em
seguida sobre energia alternativa solar fotovoltaica, nos quais foram utilizados livros
físicos e virtuais, artigos científicos e videos de fixação.Sera discutido seu orçamento e
os gastos para a instalação nas residencias individuais. Resultados: Os resultados
obtidos até o momento foram que a energia alternativa fotovoltaica, é uma das
melhores opções para  Vale do Aço quando se fala em energias alternativas pois além
de ser totalmente renovável ela não traz incômodos como barulho ou poluição. Foi
observado pequenas desvantagens, por exemplo sua falta de energia a noite assim
precisando de comprar baterias para armazenar essa energia assim podendo encarecer
um pouco sua instalação, considerando maiores estudos a serem feitos até o final deste
projeto. Conclusão: Com o auxilio de pesquisas e bibliografias, pude aprender sobre
energia alternativa fotovoltaica, que pode ser usada como meio de energia para
residencias individuais no Vale do Aço.
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