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Projeto de implantação da placa solar 



Elaboração do Projeto 
 Qual local possui uma boa emissão de raios solares? 

 Para qual equipamento queremos fornecer energia? 

 O local possui telhado ou precisa de um suporte? 

 Quanto de energia o seu equipamento consome? 

 Quantas placas serão necessárias para gerar tal 
energia? 



Elaboração do Projeto 
 Qual local possui uma boa emissão de raios solares? 

- O local precisa ter o mínimo de 5 horas de contato direto 
com o Sol por dia; 

- Não pode ficar próximo de árvores ou outros elementos que 
provoquem sombra constante; 



Elaboração do Projeto 
 Para qual equipamento queremos fornecer energia? 

- Um climatizador; 

- A iluminação de uma sala de aula; 

- Criação de um centro de abastecimento de energia; 



Elaboração do Projeto 
 O local possui telhado ou precisa de um suporte? 

- O local precisa ter uma boa estrutura; 

- Possuir um espaço para a instalação dos suportes; 

- Pode ser em um telhado ou qualquer outro lugar que 
possua espaço para a fixação do suporte; 

 



Elaboração do Projeto 
 Quanto de energia o seu equipamento consome? 

- Olhar no equipamento quantos Watts ele consome por 
hora; 

- Determinar quantas horas ele será utilizado; 

 



Elaboração do Projeto 
 Quantas placas serão necessárias para gerar tal 

energia? 

- Analisar quanto o equipamento vai consumir por dia; 

- Relacionar com quanto uma placa consome por dia; 



DIVULGAÇÃO 

•A intenção do projeto é divulgar, transmitir conhecimentos de 
uma forma didática e aguçar o interesse de alunos do ensino 

básico por conhecimentos relacionados à energia; 
 
 
 
 
 
 
•Aprimorar o conhecimento de conceitos  
básicos e desmistificar a utilização da  
energia fotovoltaica; 
 
 
 
 
 



INSTALAÇÃO 

•Qual local possui uma boa emissão de 
raios solares? 
•Para qual equipamento queremos 
fornecer energia? 
•O local possui telhado ou precisa de 
um suporte? 
•Quanto de energia o seu equipamento 
consome? 
•Quantas placas serão necessárias para 
gerar tal energia? 

O que precisamos saber para 
instalar uma placa??? 



INSTALAÇÃO 

A instalação da 
placa é feita com o 
ângulo mínimo de 
15° 



TRIÂNGULO 

A placa na figura tem 1m de comprimento e o ângulo Β é 30° 
qual o espaço que a placa irá ocupar no quintal??  

 
 
 



TRIÂNGULO 

Resolução: 

H= 1 m 
Β = 30° 
C=?  



QUANTO VOCÊ GASTA DE ENERGIA? 



QUANTO VOCÊ GASTA DE ENERGIA? 

356 KWH em média por 3 pessoas Quanto eu gastei sozinha?  



QUANTO GASTA DE ENERGIA? 

Já parou pra pensar em quanto a Tv gasta de Energia Quando.... 
Você assiste o jogo do seu time preferido na tv? 

 

Tv ligada por 1 hora gasta 0,102 KHW 



QUANTO VOCÊ GASTA DE ENERGIA? 

Tv ligada por 1 hora gasta 0,102 KHW 

A TV ligada enquanto você assisti o jogo vai gastar.... 



QUANTO  GASTA DE ENERGIA? 

Quanto gasta a geladeira?? 
 





https://www.facebook.com/centrossociaissolares 

 


