
PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO É INSTALADO EM CASA DO PLANALTO VERDE

   

O prefeito Paulo Altomani, acompanhado dos diretores e do chefe de gabinete da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, respectivamente Paulo
Gullo, Clovis Biscegli (Departamento de Desenvolvimento Econômico) e de Maria Isabel Caires
(Departamento de Políticas Energéticas), esteve nesta sexta-feira (23), em uma casa do
Residencial Planalto Verde, para conhecer o novo sistema solar fotovoltaico.           O novo
sistema para aumentar a eficiência e disseminar as tecnologias eólicas e fotovoltaicas, através
da micro e mini-geração de energia elétrica, foi desenvolvido por uma startup de São Carlos e
implantado em uma casa no novo conjunto habitacional, com apoio da Prefeitura de São
Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e
Tecnologia.   
   
 
  A GREENBRAS, startup criada em janeiro de 2015 é uma empresa de São Carlos que está
inovando no setor de energia solar e eólica. Os sócios da empresa, os jovens Rafael Reis
Barbosa (diretor executivo), Danilo Serafim (diretor comercial), João Victor Grandizoli (diretor
de inovação) e Kelvi Oliveira (diretor de operações), aplicaram os conhecimentos adquiridos na
Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) para
desenvolver essa tecnologia inovadora.
 
   
 
  “A terra recebe 174 petawatts (PW) de radiação solar (insolação) na zona superior da
atmosfera. Dessa radiação, cerca de 30% é refletida para o espaço, enquanto o restante é
absorvido pelas nuvens, mares e massas terrestres. A energia solar é a energia proveniente da
luz e do calor do sol. Na geração fotovoltaica, a energia luminosa é convertida diretamente em
energia elétrica”, explica Rafael Reis Barbosa.
 
   
 
  Porém um dos principais empecilhos para a viabilização da tecnologia fotovoltaica consiste no
elevado custo dos equipamentos necessários para sua implementação, para resolver essa
questão a startup de São Carlos desenvolveu inversores e um sistema inovador de painéis
solar capazes de tornar a tecnologia fotovoltaica um investimento mais acessível e viável para
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toda sociedade, difundindo a tecnologia, especialmente para a população de baixa renda.
 
   
 
  Para o prefeito Paulo Altomani esse sistema é importantíssimo para o país. “É uma energia
limpa e como a startup conseguiu reduzir o custo dos equipamentos em 60% com o
desenvolvimento do painel, que converte a energia solar em energia elétrica e dos micro
inversores, que convertem a corrente contínua em corrente alternada, usada em residências,
será possível oferecer para programas habitacionais populares. “Vamos acompanhar o
desenvolvimento da tecnologia nessa casa do Planalto Verde e futuramente pretendemos
apresentar o projeto para o Governador Geraldo Alckmin para o projeto Casa Paulista e
também para o Minha Casa Minha Vida”.
 
   
 
  Ana Carolina, moradora da casa 1.536, do Planalto Verde, disse que com a economia que ela
vai obter na conta de energia, poderá pagar a prestação da nova residência. “Deixei de pagar
um aluguel de R$ 350,00 para pagar uma prestação de R$ 50,00 e agora, além da energia
solar que já tem na casa, vou economizar ainda mais com essa nova instalação, isso é muito
bom”, comemora.
 
   
 
  Para a instalação do kit do sistema solar fotovoltaico em residência com consumo de até 150
kW hora mês, média das casas populares, o custo final é de R$ 4 mil, com retorno do
investimento em 24 meses. 
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