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I. INTRODUÇÃO



No mundo atual a busca por fontes não poluentes e renováveis de energia tem se 
tornado cada vê mais intensa e importante devido a preocupação com a escassez de 
outras fontes não renováveis de energia bem como a destruição do meio ambiente e 
poluição ambiental causadas por essas fontes de energia, por exemplo, a queima de 
combustiveis fósseis.

Algumas áreas de pesquisa no que se refere ao desenvolvimento de fontes de 
energia renováveis e menos poluentes vem crescendo, como por exemplo, a área da 
fabricação do biodiesel, na qual o Brasil é pioneiro. O uso das células fotovoltaicas, ou 
popularmente celulas voltaicas, esta crescendo principalmente no uso doméstico onde é 
usado para substituir parte do uso (durante o dia) de energia elétrica das companhias de 
energia.

Essas placas solares se baseiam na conversão de energia solar, que é uma fonte de 
energia renovável e não poluente, em energia elétrica.

Considerando este tema importante dentro do nosso mundo contemporâneo, 
criamos este projeto que tenta levar um pouco da área de tecnologia voltada para o tema 
das fontes de energia renováveis e não poluentes para alunos do ensino médio. Este 
projeto visa despertar o interesse e também motivá-los para o estudo de novas formas de 
energias. No caso aqui exposto foi evidenciado e explicado o uso dos geradores 
fotovoltaicos ou placas fotovoltaicas como são comumente conhecidas.  Algumas 
residências já adotam o uso destas placas solares no consumo de energia elétrica e daí a 
importância do estudo e desenvolvimento desta tecnologia. Contudo é um mercado de 
consumo que ainda não se desenvolveu devido ao alto custo de fabricação das células 
solares.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
II. OBJETIVOS

1. Despertar o interesse dos alunos para  novas formas de energia. 
2. Explicar de uma forma simples o funcionamento das placas solares(voltaicas).

III. METODOLOGIA DE ENSINO

           Primeiramente será explicado de forma sucinta o funcionamento das placas 
solares através de uma pequena introdução abordando os elementos necessários para a 
explicação do funcionamento de uma placa solar como, por exemplo, o que são 
semicondutores, junções p-n, além de evidenciar fatos importantes para chamar a 
atenção do aluno no que se refere a esta tecnologia como, por exemplo, aplicações e 
rendimento das células fotovoltaicas. 

Para isto, sera feito uma aula de 50 minutos, sendo os assuntos apresentados na 
tv-pendrive.



IV.      FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Materiais semicondutores são aqueles que possuem resistência elétrica maior do 
que a dos materiais condutores e menor do que as dos isolantes. Ou seja, não são nem 
condutores nem isolantes. Na tabela periódica, são os elementos situados na família 4A. 
Ex: Carbono (C), germânio (Ge) e, sendo o mais utilizado, o silício (Si).

Esses materiais podem ser classificados como:
 Semicondutores intrínsecos: aqueles que são encontrados na forma pura, sem 

impurezas (outros elementos).
 Semicondutores extrínsecos ou dopados: aqueles que possuem certas impurezas na 

sua composição, para controlar as suas propriedades elétricas. As impurezas 
geralmente são elementos da família 3A ou 5A.

Ao aquecer um semicondutor, os seus elétrons se excitam e alguns acabam se 
escapam da camada de valência do átomo, gerando uma “lacuna”. Esse processo que faz 
os elétrons escaparem da eletrosfera é chamado de geração. Há uma recombinação 
quando o elétron livre acaba caindo em uma outra lacuna.

Materiais do tipo N (Negativo)
São semicondutores dopados com impurezas pentavalente (estanho, etc…), gerando um 
elétrons livres. Com isso, há uma maior quantidade de elétrons livre, nos materiais do 
tipo N.

Materiais do tipo P (Positivo)
São semicondutores dopados com impurezas trivalentes, gerando lacunas. Devido a essa 
dopagem, há uma grande quantidade de lacunas e uma falta de elétrons.

Bandas de Energia
Para entendermos mais facilmente como o elétron é arrancado do núcleo e se 

torna livre é necessário compreendermos o conceito de bandas de energia em um 
material. Existem três tipos de bandas de energia: banda de valência, banda de condução 
e banda proibida.

A banda de valência corresponde a última órbita eletrônica que os elétrons 
podem ocupar ao redor do núcleo e como já havíamos dito anteriormente os elétrons 
que estão nessa banda de energia podem ser mais facilmente desprendidos do núcleo e 
assim se tornarem livres.

Quando um elétron se torna livre sai da banda de valência e vai para a banda de 
condução. Contudo para que esse elétron passe para a banda de condução, ou seja, fique 
livre é necessário que ele seja excitado como uma energia mínima. No modelo de 
bandas essa energia mínima para que o elétron se torne livre, ou seja, passe para a banda 
de condução é conhecida como banda proibida e a largura da banda proibida é a 
diferença entre o máximo de energia da banda de valência e o mínimo de energia da 
banda de condução. A figura 2 ilustra o caso:



Quando o elétron é desprendido do núcleo atômico devido a uma excitação que 
pode ser em forma de luz ou calor, algum nível de energia fica vazio e assim surge um 
buraco aonde estava situado o elétron. O buraco tem as mesmas características que um 
elétron, contudo possui carga positiva. Quando isto acontece o elétron sai da banda de 
valência e vai para a banda de condução deixando um buraco na banda de valência 
conforme ilustra a figura 3. Como o buraco possue carga, então ele também contribuirá 
para a corrente elétrica.

Podemos caracterizar um material em relação a condução de eletricidade de três 
formas distintas, ele pode ser: isolante, semicondutor ou condutor. Os materiais 
isolantes se caracterizam por terem uma banda proibida muito grande assim é mais 
difícil de um elétron saltar da banda de valência para a banda de condução e passar a 
contribuir para a condução da corrente elétrica. Já nos materias condutores ocorre o 
contrário, eles possuem uma banda proibida muito pequena e assim é necessário bem 
menos energia para excitarmos um elétron da banda de valência para a banda de 
condução. Os semicondutores estão no meio termo no que se refere a largura da banda 
proibida ou seja em relação a largura da banda proibida estão entre os isolantes e os 
condutores de eletricidade, conforme mostra o esquema de bandas da figura 4.



Junções P-N

Cada átomo de silício possuí quatro elétrons de valência, e são necessários dois 
elétrons de átomos diferentes para formar uma ligação covalente.

 No semicondutor de silício tipo N, os átomos com cinco elétrons de valência 
substituem os átomos de silício e geram elétrons extras.

 Quando regiões de semicondutor do tipo P e tipo N são adjacentes dentro de um 
mesmo cristal, forma-se um diodo semicondutor.

 A região de contato é chamada junção PN, um diodo é um dispositivo de dois 
terminais que tem uma condutância baixa à corrente elétrica em uma direção, mas uma 
alta condutância elétrica na outra direção.

 As propriedades de condutância da junção PN dependem da polaridade e valor 
da tensão sobre o dispositivo. 

 Séries de junções PN são usadas para fazer transistores e outros dispositivos 
semicondutores como células fotoelétricas, tiristores, laser, retificadores, e tantos outros.

Efeito Fotovoltaico

Células fotovoltaicas são fabricadas com material semicondutor, ou seja, 
material com características intermédias entre um condutor e um isolante. O silício 
apresenta-se normalmente como areia. Através de métodos adequados   obtém-se o 
silício em forma pura. O cristal de silício puro não possui elétrons livres e, portanto é 
mal condutor elétrico. Para alterar isto acrescentam-se porcentagens de outros 
elementos. Este processo denomina-se dopagem. A dopagem do silício com o  fósforo 
obtém-se um material com elétrons livres ou materiais com portadores de carga negativa 
(silício tipo N).

 Realizando o mesmo processo, mas agora acrescentado Boro ao invés de 
Fósforo, obtém-se um material com características inversas, ou seja, falta de elétrons ou 
material com cargas positivas livres (silício tipo P).

Cada célula solar compõe-se de camada fina de material tipo N e outra com 
maior espessura de 
material tipo P 

.



Separadamente, ambas as capas são eletricamente neutras. Mas ao serem unidas, na 
região P-N, forma-se um campo elétrico devido aos elétrons livres do silício tipo N que 
ocupam os vazios da estrutura do silício tipo P. Ao incidir luz sobre a célula 
fotovoltaica, os fótons chocam-se com outros elétrons da estrutura do silício 
fornecendo-lhes energia e transformando-os em condutores. Devido ao campo elétrico 
gerado pela junção P-N, os elétrons são orientados e fluem da camada “P”  para a 
camada “N”. Por meio de um condutor externo, ligando a camada negativa à positiva, 
gera-se um fluxo de elétrons (corrente elétrica). Enquanto a luz incidir na célula, 
manter-se á este fluxo.

A intensidade da corrente elétrica gerada variará na mesma proporção conforme 
a intensidade da luz incidente.

 Uma célula fotovoltaica não armazena energia elétrica. Apenas mantém um 
fluxo de elétrons estabelecidos num circuito elétrico enquanto houver incidência de luz 
sobre ela. Este fenômeno é denominado “Efeito fotovoltaico”

.
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