
ESTUDO DE CONSUMO REDUZIDO COM UTILIZAÇÃO DE LED’S DE
ALTA PERFORMANCE EM CONJUNTO A ENERGIA ALTERNATIVA

FOTOVOLTAICA APLICADOS A CONSUMOS RESIDENCIAIS	

Manuel Camela RAFAEL (Unileste); Márcio José de Castro JUSTINO (Unileste); Lucas Gabryel de

Almeida ARRUDA (Unileste)

Introdução: O Brasil é referencia de produção de energia elétrica limpa, devendo esse
fato ser diretamente relacionado com a estrutura geológica do país. Estabelece-se um
parâmetro de comparação entre desenvolvimento regional com a quantidade de energia
consumida por tal região. Baseando-se nisso iremos ver e estudar a energia alternativa
solar fotovoltaica, e aprofundar sobre o conhecimento de quão pode ser rentável e seus
valores, de inicio para ser apenas uma pequena forma de apresentação da energia e seu
custo. Objetivo: Estudar geradores de fontes alternativas “energia fotovoltaica” e
aplicar os conhecimentos adquiridos ao estudo de uma otimização da aplicação de
LED’s de alta performance. Metodologia: Foi executado até o momento a revisão
bibliográfica sobre energia alternativa fotovoltaica, foram utilizados artigos, livros
físicos e virtuais. Com auxílio da bolsa cedida pela FAPEMIG foi feito o pedido de
uma mini placa solar fotovoltaica, que será montada com um LED comum e um de alta
performance para ser analisada a diferença entre eles, em virtude de ter uma
experiencia mais profunda com a pesquisa, utilizando esse experimento. Resultados:
Foi feito a leitura dos materiais bibliográficos, com isso, foi possível aprender e
adquirir informações sobre a energia alternativa fotovoltaica, que pode ser usada como
meio de energia para residencias individuais, e locais públicos, tendo buscado o meio
mais rentável para utilização de uma energia limpa. Foi feito o pedido e o pagamento
da mini placa fotovoltaica com o auxílio da bolsa cedida pela FAPEMIG, para um
pequeno experimento que será feito, tendo como expectativa um melhor
desenvolvimento para a pesquisa. Conclusão: Verificou-se até o momento que a
energia solar fotovoltaica é a melhor opção para o Brasil, e para o Vale do Aço, em
residencias individuais, citando os quesitos rentável, eficiência, e potência luminosa,
tudo isso quando junta dos LED's de alta potência.
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