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“A força de uma sociedade está em sua 
capacidade de controlar pequenos e 
grandes fluxos de energia”. 
 
ALVIN TOFFLER 
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1  INTRODUÇÃO 
 
       O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um Coletor Solar Plano 
Múltiplo, com recursos de aquecimento direto de água, iluminação natural e geração 
de energia elétrica para iluminação artificial com lâmpadas econômicas e a LED. 
        A energia elétrica é uma importante commoditie que implica em custos 
elevados para a sua geração, transmissão e distribuição. Os custos, desta forma, 
são transferidos para os consumidores residenciais, comerciais e industriais. Devido 
aos custos contábeis e principalmente ambientais, as iniciativas e empreendimentos 
envolvendo as formas alternativas de energia se tornaram opções atrativas; e, a 
energia solar e outras devido ao clima tropical do Brasil, propiciam energia 
abundante e não poluente. O aproveitamento pleno da energia solar, através de 
suas amplas possibilidades, é uma estratégia segura para o desenvolvimento 
sustentável de um país, conforme opinião de diversos especialistas, tais como: 
Jeremi Rifkin (2008), Zilles e Corbella (1990) e Figueredo (1990). 
         As crises recorrentes do mercado do petróleo desde a primeira, em 1973, 
provocando oscilações consideráveis nos preços internacionais do barril de petróleo, 
expõem de forma transparente a fragilidade da matriz energética da maioria dos 
países, sejam ricos ou pobres. As economias dos países são afetadas direta e 
indiretamente, provocando recessão localizada ou mundial. As formas alternativas 
de energia, infelizmente, são lembradas e divulgadas pela mídia, nestes cenários de 
desequilíbrio e o custo gerado por KW, através das fontes alternativas, torna-se mais 
atrativo. Bastam alguns meses, quando o mercado encontra um novo equilíbrio 
dinâmico para os preços internacionais do petróleo para que investimentos 
importantes sejam adiados. O senador americano, Sr. Henry M. Jackson, mencionou 
que a crise de energia que os USA estava passando, já em 1973, mostrava de forma 
nítida que as decisões corretas para reduzir a dependência americana ao petróleo 
estrangeiro não foram tomadas no passado, acarretando conseqüências drásticas 
para a geração atual e futura. 
        Há um espaço fantástico e generoso para as fontes alternativas de energia no 
cenário atual e futuro. A preocupação com os problemas ambientais em nível local e 
mundial (efeito estufa) faz parte da agenda dos países, empresas, instituições de 
ensino e pesquisa e principalmente das pessoas, que se sentem estimuladas e com 
mais condições de questionar as externalidades negativas oriundas de processos 
industriais ou de decisões políticas que prejudicam ou ameaçam a saúde da 
população. 
        Acreditamos que há a necessidade de se divulgar através de feiras, exposições 
e palestras as possibilidades das fontes alternativas de energia em todos os níveis 
possíveis. Incentivos fiscais e financiamento adequado podem facilitar a aquisição 
de kits capazes de gerar energia elétrica (painel fotovoltaico) e para aquecimento 
direto de água. As concessionárias de energia em parceria com empresas ou 
consumidores interessados disponibilizariam os meios para a instalação de milhares 
de kits capazes de gerar energia elétrica de forma isolada ou em co-geração. 
Passando a aplicar o aquecimento direto de água através de coletores solares de 
forma maciça seja para o aquecimento de piscinas individuais ou de hotéis ou para a 
substituição do inocente chuveiro elétrico, que apesar de sua eficiência de 
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conversão de energia, reduziria a sobrecarga do sistema elétrico nos horários de 
pico. 
        O objetivo deste trabalho é desenvolver o protótipo de um coletor solar plano 
múltiplo, com 3 utilidades básicas, testá-lo e levantar o custo de fabricação.  
        O coletor solar plano múltiplo tem a finalidade de trazer uma alternativa 
econômica a mais para os consumidores que necessitam de aquecimento de água e 
iluminação integrada. 
        O coletor é composto de uma caixa com perfis metálicos, que sustenta um vidro 
plano transparente na parte superior; e, na parte inferior, a caixa se apóia em duas 
telhas onduladas, com isolamento térmico entre si. O vidro plano transparente 
favorece o efeito estufa no interior da caixa, melhorando o aquecimento da água. A 
serpentina de cobre é fixada na telha ondulada superior e recebe uma cobertura de 
pintura preta fosca, formando a superfície trocadora de calor do coletor múltiplo. 
        Para se ter iluminação artificial, utiliza-se um painel fotovoltaico, interno à caixa 
estrutural do coletor múltiplo, que converte a luminosidade do sol em energia 
elétrica. A energia elétrica é armazenada em uma bateria ou banco de baterias, para 
uso à noite na alimentação elétrica de lâmpadas econômicas e lâmpadas LED de 
baixíssimo consumo em Watts, ligadas em paralelo. Para a obtenção de iluminação 
natural ter-se-ão aberturas adequadas nas telhas onduladas. Estas aberturas são 
equivalentes à luminosidade de lâmpadas ao longo do dia. 
        O trabalho apresentado é uma sugestão técnica que permite o desenvolvimento 
de uma linha de produtos que trarão benefícios para o consumidor e traz na sua 
essência a preocupação de substituir o chuveiro elétrico e as lâmpadas 
incandescentes convencionais. 
        No Brasil, mesmo que a matriz energética seja equilibrada, com larga utilização 
da hidroeletricidade, a construção de novas usinas hidroelétricas tem impacto 
ambiental, econômico e social considerável, devido às áreas alagadas pelos 
reservatórios, custo de construção muito elevado das usinas e ao deslocamento de 
milhares de famílias das áreas desapropriadas. Assim, a economia de energia 
elétrica e a utilização mais acentuada do potencial extraordinário das formas 
alternativas de energia contribuem para diminuir a necessidade de novas usinas, 
além de ajudar a reduzir as emissões de CO2, nos casos de geração emergencial 
elétrica através de termoelétricas nos horários de pico. 
        O cenário é propício para as formas alternativas de energia, pois a 
preocupação crescente na redução dos impactos ambientais gerados pela atividade 
humana, propicia o envolvimento de diferentes agentes. Seja o simples consumidor 
que adquire um kit de aquecimento solar, sejam as instituições de ensino que 
passam a incluir nos seus currículos esta área de grande potencial de pesquisa, 
sejam as empresas que desenvolvem tecnologias e produtos ambientalmente 
corretos, sejam os órgãos governamentais que lançam programas de eficiência 
energética ou de incentivo a novas fontes alternativas de energia, todos ajudam a 
atenuar os impactos ambientais. 
        Para o entendimento funcional do Coletor solar plano múltiplo é necessário 
revisar conceitos específicos, que facilitarão a compreensão das utilidades 
propostas no presente trabalho. 
        Os capítulos foram organizados da seguinte forma: 1) Introdução; 2) 
Características da energia solar; 3) Descrição detalhada da solução proposta; 4) 
Descrição da experiência de construir e instalar um coletor solar; 5) Resultados 
obtidos e custos; 6) Conclusões e recomendações.  
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2  CARACTERÍSTICAS DA ENERGIA SOLAR 
 
 
2.1 Fundamentos teóricos do aquecimento de água por energia solar.  
 
        Os coletores solares para aquecimento de água são máquinas térmicas, sem 
partes estruturais móveis, capazes de converter a energia luminosa proveniente do 
Sol em calor. O calor é aproveitado para o aquecimento de um fluxo de fluido 
(geralmente água) com circulação natural (efeito termosifão) ou por circulação 
forçada através de motobombas econômicas (baixa potência elétrica). 
        Para que haja uma eficiente conversão de energia nos coletores solares, vários 
fatores climáticos, geográficos e principalmente construtivos devem ser 
considerados. 
        As condições climáticas e atmosféricas no ponto de instalação do coletor são 
fatores importantes devido à variabilidade da radiação solar, que é seriamente 
afetada pelas nuvens, neblina e estações frias (outono, inverno) do ano. É 
necessário conhecer, se possível, o perfil da intensidade luminosa durante dias, 
semanas e anos do local. Nas situações não favoráveis é necessário um estudo 
mais detalhado do dimensionamento da área dos coletores solares, para compensar 
a menor intensidade luminosa. 
        A localização geográfica deve ser considerada, pois a correta orientação do 
coletor solar é sempre para o Norte verdadeiro e a inclinação ideal considera a soma 
do valor da latitude em graus do ponto de instalação com o valor de 10 graus. 
        A Figura 1 mostra os valores da radiação média, em um local hipotético, ao 
longo dos meses do ano. Verifica-se que no período de Maio a Agosto, há redução 
acentuada de radiação solar, que deve ser considerada no projeto.  
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Figura 1-Radiação média ao longo dos meses 

 
 

        Em relação aos fatores construtivos, é importante favorecer que a superfície 
interna do coletor solar se comporte como um corpo negro, ou seja, absorva toda a 
radiação solar incidente e a uma dada temperatura conseguirá emitir mais energia 
por radiação. Para aproximar o coletor solar das características de um corpo negro, 
construímos uma caixa adequada (pode ser de madeira, metal ou outros) com a 
parte superior isolada por um ou dois vitrais. A superfície inferior do coletor, 
protegida pela caixa, recebe pintura preta fosca que captará ao máximo a radiação 
solar. A caixa do coletor, devido à presença dos vidros transparentes, gera o 
aumento da temperatura interna, devido ao confinamento da radiação solar incidente 
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que sofre reflexão sucessiva e acaba se convertendo em calor, com o respectivo 
aumento da temperatura da área coletora. Este fenômeno é conhecido por efeito 
estufa. A Figura 2 mostra o fenômeno do efeito estufa que aparece no interior do 
coletor solar. 
 
                                      
                                    Radiação solar incidente                                      
                                                                                                                   Vitral 
 
 
 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
               
 
 
 
                                                                                                 
 
    Isolamento térmico      Tubo cobre 
 
                                  Figura 2 – Esquemático do efeito estufa. 
 
 
        Para aproveitar a energia térmica do coletor solar, fazemos que a água circule 
por tubos de cobre fixados na superfície preta interna da caixa que propicia o efeito 
estufa. A água aquecida aumenta de volume, reduzindo a densidade volumétrica. 
Esta diferença de densidade da água aquecida produz o efeito conhecido por 
termosifão produzindo a circulação natural da água do coletor solar para o 
reservatório térmico instalado a 60 cm acima da parte mais alta caixa do coletor 
solar. Ao longo da exposição ao Sol por várias horas, o coletor solar aumenta a 
temperatura média da água circulante, que será armazenada no reservatório 
térmico. 
        Para aplicações que exigem maior produção de volume de água aquecida é 
necessária a circulação forçada da água. Esta circulação forçada é obtida através de 
motobombas de baixo consumo elétrico que forçam o fluxo de água pela tubulação 
de cobre do coletor solar ou de vários coletores solares interligados por determinada 
tipologia. 
        As tubulações de cobre são acomodadas na superfície preta do coletor solar, 
melhorando a conversão da radiação solar em calor. A Figura 3 mostra a vista lateral 
de um coletor solar plano convencional. 
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                               Figura 3 - Vista frontal de um coletor solar plano padrão. 
 
 
       O coletor solar plano múltiplo apresenta como primeira utilidade o aquecimento 
direto de água. A idéia deste coletor diferenciado é oferecer uma alternativa 
econômica, assim, adotou-se como superfície inferior do coletor, duas telhas 
onduladas, isoladas termicamente entre si, sendo que a telha ondulada superior 
recebe pintura preta para criar a área coletora. Fixada nesta telha superior temos a 
tubulação de cobre, que se acomoda nas cavas da telha, conforme Figura 4. 
 

vitral .  
 

 
Telhas onduladas                                            Tubos de cobre     
          

Figura 4 - Vista frontal de um coletor solar com telhas onduladas. 
 
 
        A opção pelo uso de telhas onduladas para o suporte inferior do coletor solar 
múltiplo baseia-se nas suas características construtivas adequadas como base, ao 
seu custo reduzido e principalmente por suas aplicações nos tetos de casas 
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populares. A telha de amianto ondulada de 1,83m x 1,10m é a mais adequada, por 
suas dimensões e pelo custo baixo.  
        Além do fator econômico, optou-se pela utilização de telhas onduladas para a 
base do coletor solar plano múltiplo devido ao modelo desejado, pois o coletor além 
do aquecimento direto de água apresentará mais duas utilidades, conforme será 
abordado. As telhas onduladas são largamente utilizadas em casas populares na 
região Centro-oeste, propiciando aplicações para o coletor solar plano múltiplo 
proposto. 
 
 
2.2 Fundamentos teóricos do efeito fotovoltaico 
 
 
       O efeito fotovoltaico foi observado por Edmond Becquerel em 1839. Quando 
certos materiais semicondutores recebiam energia luminosa, verificava-se uma ddp 
(diferença de potencial) em Volts. 
       Os semicondutores presentes na Natureza são o Germânio e Silício. Pela 
abundância, utiliza-se predominantemente o Silício para a fabricação de dispositivos 
ou componentes semicondutores (diodos, transistores, tiristores, etc.). 
        O Silício intrínseco é obtido a partir de técnicas industriais complexas que 
retiram impurezas e outros elementos indesejáveis, chegando a um percentual de 
99,9999% de pureza. Produzem-se lingotes que devidamente fatiados geram 
camadas (biscoitos) que formarão o substrato de uma célula fotovoltaica. 
        O substrato de Silício intrínseco, através de processos metalúrgicos, recebe 
pequenas porcentagens de outros elementos dopantes que modificam a 
condutividade do material. Se o Silício intrínseco receber pequenas dopagens de 
elementos pertencentes à coluna 5A da Tabela Periódica, por exemplo, Fósforo (P), 
Arsênio (As), Antimônio (Sb) ou Bismuto (Bi) passa a apresentar uma nova estrutura 
cristalina, agora denominada material tipo N ou material com dopagem tipo N, 
caracterizando-se por possuir elétrons livres. 
        Se o Silício intrínseco receber adição de pequenas dopagens de elementos 
químicos da coluna 3A da Tabela Periódica, tais como Boro(B), Alumínio(Al), Gálio 
(Ga), Índio(In) ou Tálio ( Tl ), o novo material passa a apresentar deficiência de 
elétrons. Este material é conhecido como material tipo P ou com dopagem tipo P. 
        Basicamente uma célula fotovoltaica consiste de uma camada de silício tipo N e 
outra camada de maior espessura do tipo P, que unidas geram a junção PN. Na 
junção há uma troca natural de cargas, gerando-se um equilíbrio dinâmico entre as 
cargas negativas (elétrons) e positivas (buracos). Devido à junção, cria-se uma 
barreira de potencial de 0,6 Volts de polarização reversa. Esta tensão de polarização 
reversa tem que ser superada, pois se torna uma barreira de potencial a um fluxo de 
cargas elétricas. 
        A célula fotovoltaica é uma junção PN que recebe a energia luminosa. A 
energia luminosa ao incidir na junção PN, devido à energia dos fótons, produz 
elétrons energizados que superam a barreira de potencial da junção. Caso exista um 
caminho fechado envolvendo a junção PN exposta à luz e condutores que possam 
conduzir os elétrons  energizados, cria-se uma corrente elétrica. A Figura 5 mostra o 
fenômeno do efeito fotovoltaico gerado pela incidência da luz. 
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Figura 5 - Esquemático do Efeito fotovoltaico. 
 
 
        As células fotovoltaicas comerciais são fabricadas com Silício intrínseco e se 
classificam conforme a tecnologia utilizada para formar a estrutura cristalina. Têm-se 
células com cristais tipo monocristalino, policristalino e do tipo amorfo. 
        As células fotovoltaicas que utilizam Silício tipo monocristalino atingem 
eficiência de 15%, sendo que é o melhor rendimento entre as três técnicas. A Figura 
6 indica uma célula do tipo monocristalino. 
 
 
 

 
                                                                            
                            Figura 6 – Fotografia de célula do tipo monocristalino 
 
 
       As células fotovoltaicas que utilizam Silício policristalino atingem eficiência 
máxima de 12,5% em escala industrial. Estas células são mais baratas que a do tipo 
monocristalino, pois apresentam um processo de fabricação mais simples. É 
possível a produção de lingotes, fitas ou de filmes que necessitam de um substrato. 
A Figura 07 indica uma célula produzida a partir do silício policristalino. 
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Figura 7 - Fotografia de célula fotovoltaica tipo policristalino. 
 
 
        As células fotovoltaicas com Silício amorfo apresentam menor eficiência 
energética que as duas técnicas mencionadas anteriormente. Além disso, 
apresentam um sério problema de degradação físico-química que reduz ainda mais 
a eficiência nos primeiros meses da sua utilização. Apesar das duas desvantagens, 
o Silício amorfo é mais simples de se fabricar e o seu custo é menor, possibilitando a 
fabricação de células fotovoltaicas de grandes áreas a custo menor, além de aceitar 
diferentes substratos estruturais com diferentes formatos. A figura 08 indica uma 
célula com a tecnologia de Silício amorfo. 
 
    

 
                                

Figura 8 - Fotografia de uma célula fotovoltaica do tipo amorfo. 
 
 

 
 
2.3 Fundamentos da iluminação natural e artificial. 
 
 
 
        O Sol é uma estrela esférica formada de gases incandescentes, composta 
principalmente por átomos de Hidrogênio e Hélio. A temperatura interna chega a 
milhões de graus centígrados no centro de alta densidade. Deste valor máximo no 
núcleo, a temperatura vai decrescendo à proporção que se aproxima da calota solar 
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exterior, ou seja, a superfície mais ou menos definida do Sol. Esta superfície é 
conhecida por fotosfera, onde a temperatura atinge aproximadamente 5770 K 
(5496,85 ºC). 
        A fotosfera solar emite radiação com intensidade em torno de 72 milhões de 
Watts/m2, em toda a sua calota exterior de 650.000 Km de raio. Esta radiação ao se 
propagar pelo espaço, reparte-se em esferas concêntricas de raios cada vez 
maiores. A radiação que chega a Terra, após percorrer por volta de 150 milhões de 
quilômetros, já reduziu a intensidade para 1367 Watts/m2, conhecida por constante 
solar. 
        A radiação solar é uma radiação eletromagnética, que envolve um espectro de 
energia radiante na forma de campos elétricos e magnéticos que se desloca na 
velocidade de 300.000 Km/s no espaço. 
        O espectro eletromagnético visto como uma composição de ondas 
eletromagnéticas apresentará grandezas associadas como amplitude (intensidade 
da radiação), comprimento (espaço associado a uma oscilação completa em metros 
ou subunidades) e freqüência (número de oscilações completas por unidade de 
tempo e expressa em Hertz). 
        O espectro eletromagnético associado à radiação solar envolve ondas de 
freqüências altíssimas de 1022 Hertz, associadas aos raios gama, até ondas com 
freqüências menores de 1010 a 106 Hertz. Em relação ao aproveitamento de energia 
luminosa para a tecnologia disponível, importa o espectro visível que envolve 
freqüências na faixa de 1015 Hertz que corresponde a comprimentos de onda na 
faixa de 200 a 3000 nanômetros (ou 0,2 a 3 microns). O máximo de emissão se 
verifica no comprimento de onda de 0,48 microns. 
        A radiação solar, sob o ponto de vista de fonte alternativa de energia, apresenta 
3 faixas importantes, sendo que a mais importante é a faixa do espectro visível. A 
figura 9 mostra as faixas considerando o comprimento de onda das radiações. 
 
 

                      
Figura 9 - Gráfico da Radiação solar x freqüência do espectro. 

 



15 

O espectro visível é composto por radiações de várias freqüências, conforme tabela 
abaixo: 
 

Tabela 1 – Cor x faixa do espectro da radiação luminosa 
 

Cores Comprimento onda ( λ ) µm 
Violeta         0,38 a 0,42 
Azul         0,42 a 0,49 
Verde         0,49 a 0,54 
Amarelo         0,54 a 0,59 
Laranja         0,59 a 0,65 
Vermelho         0,65 a 0,76 

 
  
        A iluminação natural, vista como o aproveitamento da luz visível da radiação 
solar, traz vários benefícios. A redução do consumo de energia elétrica 
aparentemente é o mais importante, pois, uma simples lâmpada incandescente de 
100W, consome em média 7,2 KWh/mês, funcionando de 2 a 3 horas/dia, gerando 
um gasto médio mensal de R$ 2,50  a R$ 3,00. Além da redução de consumo de 
energia elétrica, ambientes com uso maximizado de iluminação natural traz um 
melhor conforto visual para os usuários do ambiente. Estudos mostram que o relógio 
biológico humano reage de forma favorável aos estímulos luminosos naturais. Sabe-
se que o sono, o apetite e outras funções orgânicas são regulados pela luz do dia. 
Trabalhar ou viver em ambientes fechados pode gerar doenças. Quando a 
iluminação natural é utilizada no local de trabalho ou em qualquer outro ambiente, 
ela traz melhoria de 40% no conforto e rendimento dos usuários do espaço. 
        Há várias maneiras de se aproveitar a entrada de luz natural. Janelas mais 
altas, telhas transparentes, porta envidraçadas, uso de espelhos e pequenos tubos 
solares que conduzem a luz solar do telhado para o ambiente, produzindo um efeito 
equivalente a várias lâmpadas. 
        Quando a iluminação natural não é disponível, temos que fazer uso de 
iluminação artificial. Hoje, dispomos de diferentes tipos de lâmpadas, com diferentes 
potências em Watts e fluxos luminosos em lúmens. A título de exemplo temos os 
seguintes modelos de lâmpadas: 
 

1) lâmpada incandescente de 100 W      : 1000 lúmens, 
2) lâmpada fluorescente de 40 W           : 1700 a 3250 lúmens, 
3) lâmpada de vapor mercúrio 250 W    : 12700 lúmens, 
4) lâmpada multi-vapor metálico 250 W: 17000 lúmens. 

 
 
        Se definirmos eficiência luminosa como a relação entre o fluxo luminoso em 
lúmens pela potência dissipada, é possível obter o seguinte: 
                    

5) lâmpada incandescente de 100 W      : 10 lúmens / Watt 
6) lâmpada fluorescente de 40 W            : 42,5 a 81,5 lúmens / Watt 
7) lâmpada de vapor mercúrio 250 W     :  50 lúmens / Watt 
8) lâmpada multi-vapor metálico 250 W  :  68 lúmens / Watt. 
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         Para se utilizar de forma maximizada a energia elétrica gerada pelo painel 
fotovoltaico, é necessário, encontrar novas alternativas que consumam menor 
potência nas lâmpadas utilizadas. No cenário atual, temos as opções das lâmpadas 
econômicas e as do tipo a LED. As lâmpadas a LED estão apresentando avanço 
crescente de tecnologia e se mostram como excelente opção para os projetistas 
envolvidos em iluminação de ambientes, devido ao baixo valor de potência dissipada 
e a possibilidade de variação de cores de forma simples. 
        As lâmpadas a LED, com sua luz mais brilhante e vida mais longa em horas de 
funcionamento, poderão no futuro próximo suplantar as lâmpadas incandescentes e 
as lâmpadas fluorescentes compactas. Além das vantagens citadas, é possível com 
recursos disponíveis da tecnologia, criar aplicações onde a luz emitida pelas 
lâmpadas a LED pode assumir milhares/milhões de variações de cor. No comércio, 
já é possível encontrar várias opções de lâmpadas a LED que consomem potências 
muito baixas. Ligando-as em paralelo, é possível obter iluminação adequada ou de 
emergência. Para aplicações envolvendo os painéis solares fotovoltaicos, elas são 
extremamente adequadas. Por enquanto, o preço das lâmpadas LED é ainda uma 
limitação, que restringe o seu uso. A Philips está investindo 5,2% de seu 
faturamento mundial em pesquisa e desenvolvimento de lâmpadas a LED, pois 
espera que dentro de poucos anos, 20% de sua receita provenha desta área. 
        Em termos de eficiência energética, verificou-se que um fabricante 
disponibilizava 3 modelos de lâmpadas com as seguintes relações lumens/watt: 1) 
Modelo A: 107 lúmens/1 W, 2) Modelo B: 180 lúmens/ 3 W e 3) Modelo C: 240 
lúmens/ 5 W. Verifica-se desta forma a alta luminosidade dos modelos. 
        Para o desenvolvimento do protótipo do coletor solar plano múltiplo vamos 
utilizar lâmpadas econômicas em paralelo com lâmpadas a LED para produzir 
iluminação artificial. 
 
 
3 DESCRIÇÃO DETALHADA DA SOLUÇÃO PROPOSTA 
 
 

O coletor solar plano múltiplo proposto no presente trabalho é um modelo de 
coletor solar que reúne em um único produto três utilidades: a) aquecimento direto 
de água, b) iluminação natural e c) iluminação artificial através de energia 
fotovoltaica, com o uso de lâmpadas econômicas ou a LED. 

 Deseja-se que o coletor solar proposto tenha um custo adequado para 
aplicação em casas populares, por exemplo. 

O coletor solar plano múltiplo permite o aquecimento direto de água devido a 
uma estrutura contendo uma caixa metálica e um vitral, que propiciam o efeito 
estufa, facilitando a transferência de calor para o fluxo de água circulante no interior 
dos tubos de cobre. Os tubos de cobre são fixados na parte interna da caixa 
metálica e na parte superior do coletor, formada pela primeira telha ondulada. Os 
tubos de cobre são firmemente fixados. Por último, passa-se uma demão de tinta 
preta adequada para melhorar a absorção da radiação solar. O protótipo 
desenvolvido utiliza telhas de 1,83m x 1,10m de amianto que possibilitou 
desenvolver um coletor de área útil de 1,5 m2. 

A figura 10 mostra a vista frontal superior do protótipo do coletor solar plano 
múltiplo, depois de pronto, evidenciando detalhe da estrutura metálica e da telha 
ondulada superior. 
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Figura 10 – Fotografia da estrutura do coletor solar plano múltiplo. 
 
 
       O vidro utilizado é do tipo liso transparente de 4 mm de espessura. 

Considerando a aplicação em casas populares e a redução de custo do coletor, 
utilizou-se vitral único, descartando a utilização de vitral duplo para gerar o efeito 
estufa da massa interna de ar à caixa metálica do coletor.  O metro quadrado do 
vidro plano instalado custou R$ 40,0.              

       A caixa metálica que serve de suporte ao vitral pode ser feita de alumínio, 
preferencialmente, ou de metalon, que reduz o custo neste item. No projeto, utilizou-
se perfil metálico.  

       A tubulação de cobre exigiu 15 m de tubo de cobre, de ½’’ de bitola,  que 
custou  R$ 28,0 por barra de 2,5 m. 

       A telha ondulada de amianto tem um custo de R$ 16,00     por unidade, 
sendo que se utilizou duas telhas por coletor. 

       A isolação com lã de vidro, fornecendo 4 cm de espessura entre as duas 
telhas exigiu 1/2 m3, ao custo de R$ 20,00. 

       Temos ainda os gastos com tinta fosca, parafusos de fixação, que atingem o 
valor de R$ 10,00 por coletor. 

       No capítulo 5 será apresentada as tabelas envolvendo todos os itens 
mencionados e os seus respectivos custos que permitirão avaliar o custo total do 
coletor solar plano múltiplo. 

       A segunda utilidade do coletor proposto consiste na iluminação natural, 
abundante e gratuita, disponível durante o ciclo da luminosidade solar. A alternativa 
encontrada consistiu em se fazer aberturas adequadas nas convexidades das telhas 
onduladas. As aberturas obtidas nas telhas onduladas, que propiciarão o efeito de 
uma clarabóia, são vedadas com telha transparente de fibra de vidro com a mesma 
ondulação da telha de amianto ondulada que serviu de suporte ao coletor solar 
múltiplo.  

       A figura 11 mostra a disposição das aberturas feitas na convexidade das 
telhas onduladas para se obter a passagem da luminosidade natural pelo coletor 
solar plano múltiplo. 
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Figura 11 - Detalhe da abertura para a iluminação natural 
 
 
       No protótipo do coletor solar plano múltiplo foram feitas quatro aberturas que 

equivalem à luminosidade de lâmpadas econômicas. Tais aberturas não 
comprometem a característica estrutural das telhas onduladas. 

       Além da iluminação natural, o coletor solar plano múltiplo oferece o recurso 
de iluminação artificial, utilizando-se energia elétrica gerada por efeito fotovoltaico 
para alimentar lâmpadas econômicas e lâmpadas a LED de baixíssimo consumo em 
Watts. 

       Para o protótipo do coletor proposto foi utilizado um painel fotovoltaico de 20 
W, modelo STP 020-12/Cb do fabricante Suntech, que passou a alimentar através 
de um controlador de carga 12 V/5A, modelo Totalcontrol de 80 W duas baterias de 
6 V, interligadas em série e fornecendo 12V. . Colocaram-se dois spots duplos com 
lâmpadas a LED em paralelo com as duas lâmpadas econômicas da lâmpada de 
emergência.  A Figura 12 mostra detalhe do painel fotovoltaico utilizado no protótipo 
do coletor solar. 

 

 
 

Figura 12 – Detalhe painel fotovoltaico do coletor solar plano múltiplo. Fase testes 
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       Apesar da baixa potência do painel fotovoltaico utilizado no protótipo do 
coletor solar múltiplo, é importante lembrar que tal disponibilidade, entretanto já 
permitiria a iluminação de um cômodo residencial. Para o protótipo utilizamos 4 
lâmpadas a LED de 1,5 W acopladas em paralelo com duas lâmpadas de 
emergência. Caso se utilize painéis fotovoltaicos com potência mais elevada, há 
possibilidade de se fazer a alimentação elétrica de um número maior de lâmpadas e 
de outros tipos de equipamentos eletrônicos, como computador e televisão. No 
presente trabalho, desejou-se demonstrar a possível integração da energia 
fotovoltaica em um coletor solar múltiplo. 

       A figura 13 possibilita entender a disposição do painel fotovoltaico na caixa 
interna do coletor solar. 

 
 

 
 

Figura 13 - Disposição interna do painel fotovoltaico no coletor. 
 
 
 
     A literatura técnica sobre iluminação com lâmpadas a LED indica que 

elevados investimentos estão sendo aplicados para melhorar e reduzir o custo de 
fabricação desta nova tecnologia. Há previsão de substituição gradual das lâmpadas 
incandescentes e lâmpadas fluorescentes compactas nas próximas décadas. 
Atualmente, as lâmpadas a LED possuem custo elevado comparando-se com as 
lâmpadas convencionais, contudo há expectativa de redução gradual do seu valor, 
devido à futura produção em escala e à corrida tecnológica entre os fabricantes 
mundiais. A Philips, através de sua subsidiária Lumiled, está investindo por volta de 
5% de seu faturamento mundial em pesquisa de iluminação a LED. No protótipo do 
coletor, o pequeno inversor de tensão da lâmpada de emergência, interno à lâmpada 
de emergência, passa a alimentar as duas lâmpadas econômicas 2x8W em AC ou, 
alternadamente, as 4 lâmpadas a LED dos spots duplos. 
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A figura 14 mostra detalhe da iluminação dos spots com as 4 lâmpadas a LED 
que foram fixados na parte superior de uma residência para avaliar a autonomia do 
mini-sistema de iluminação. 

 
 

 
 

Figura 14 - Lâmpadas a LED do sistema de iluminação. 
 
 

     
       A Figura 15 mostra o conjunto, nos testes iniciais, da lâmpada de emergência 
em paralelo com a lâmpada a LED utilizado no protótipo do coletor solar 
múltiplo,durante os  testes iniciais. 

 
 

 
 

Figura 15 - Lâmpada de emergência em paralelo com a lâmpada a LED. 
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4 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE SE CONSTRUIR E INSTALAR UM     
COLETOR SOLAR 

 
 
        A construção e instalação do primeiro protótipo de um coletor solar plano 

múltiplo foram desafios desde a sua idéia inicial. A construção exigiu um cronograma 
de trabalho que sinalizou os tempos envolvidos na execução do projeto. A 
construção envolveu várias dezenas de horas de trabalho, exigindo o manuseio de 
diferentes materiais construtivos e ferramentas específicas. A instalação exigiu 
várias horas de trabalho também, pois a montagem seguiu um padrão de qualidade 
para que as utilidades de aquecimento de água, geração de energia e iluminação 
natural fossem obtidas. 

       O suporte formado pelas duas telhas onduladas de 1,83 m x 1,10m exigiu 
furação, corte e desbaste. Todos os cuidados foram tomados para se evitar a 
inalação do pó de amianto. Além da máscara de proteção, utilizou-se um aspirador 
de pó potente para a sucção das partículas oriundas da furação, corte e desbaste. 

       Em um segundo momento, trabalhou-se a caixa do vitral. Confeccionou-se 
uma caixa metálica que foi adaptada de uma estrutura metálica já existente para 
receber 3 vidros planos de 4 mm de espessura, que totalizaram 1,5 m2 de área. 
Utilizou-se vidro de 4 mm devido a área mais ou menos extensa de cada placa. 
Apesar de se utilizar um metal para formar a caixa metálica, recomenda-se utilizar 
perfis de alumínio nesta parte do coletor para se evitar oxidação ao longo dos anos. 

      A montagem dos tubos de cobre envolveu um trabalho demorado, pois 
houve necessidade de cortar, flangear, lixar, curvar e soldar os tubos de cobre. Cada 
etapa exigiu tempo e cuidado de montagem, pois se tratava do primeiro protótipo. 
Embora existisse um esquemático preliminar, algumas adaptações foram 
necessárias para adequar as dificuldades operacionais com os recursos de 
ferramentas. Os tubos foram fixados na telha superior do coletor e receberam 
pintura preta fosca. 

      Em relação à utilidade de geração de energia elétrica através de um painel 
fotovoltaico existente no coletor solar múltiplo, este recurso exigiu a montagem de 
um circuito básico formado de um painel fotovoltaico de 20W, um controlador de 
carga, uma lâmpada de emergência com bateria interna de 6 V, uma bateria 
adicional de 6 V e as lâmpadas a LED. 

      A figura 16 mostra detalhe do reservatório térmico montado para trabalhar 
em conjunto com o coletor múltiplo. Utilizaram-se duas caixas de plástico, sendo 
uma de 310 litros e outra de 500 litros. A caixa de 310 litros foi encaixada no interior 
da caixa de 500 litros de forma concêntrica e isolada com placas de isopor e 
camadas de lã de vidro para evitar perdas de calor. As tubulações de conexão entre 
o reservatório térmico e o coletor solar foram de PVC. 
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                                  Figura 16 – Detalhe do reservatório térmico 
 
 
 A montagem final do coletor solar foi executada no segundo  andar de uma 

residência em construção, aproveitando a área de ventilação disponível. O local 
mencionado, embora não o apropriado e definitivo devido à presença de sombra de 
uma parede lateral para um determinado número de horas, possibilitou uma 
instalação segura e facilitou a instalação com os diversos ajustes do painel 
fotovoltaico e as conexões necessárias para o controlador de carga, lâmpada de 
emergência e demais lâmpadas a LED.  

       A figura 17 indica como ficou a montagem do coletor solar múltiplo na parte 
superior da residência em construção, aproveitando a área de ventilação existente. 

 
 

 
 

                               Figura 17 – Instalação do coletor na casa em construção. 
 
 
 
 
 
       A figura 18 mostra detalhe do reservatório térmico após sua instalação final. 
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Figura 18 – Caixa de água com cano 50 mm ainda sem isolação térmica. 
 
 
       A figura 19 indica a instalação provisória do painel fotovoltaico na caixa de 

vitral superior do coletor para testes de geração energia fotovoltaica. 
 
 
 
 

 
 

Figura 19 – Fotografia dos testes iniciais do painel fotovoltaico que 
ficará instalado internamente no vitral do coletor. 

 
 
 
 
 
      A figura 20 mostra detalhe do controlador de carga, da lâmpada de 

emergência e da bateria extra de 12 Volts. 
 
 

 
 

                       Figura 20-Controlador de carga e lâmpada de emergência. 
 
 
 
       A figura 21 mostra as lâmpadas a LED instaladas nos spots alimentadas 

pelo mini-inversor da lâmpada de emergência. 
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Figura 21-Detalhe das 4 lâmpadas a LED instaladas em spots. 
  
 
      Os testes finais foram elaborados ao longo de vários dias para se avaliar o 

funcionamento das diferentes partes do coletor solar múltiplo.  
      A iluminação obtida pelas 4 aberturas no coletor solar atendeu às 

expectativas, ou seja, é possível desenvolver novos protótipos e manter este recurso 
benéfico de iluminação natural. É possível aumentar o número de aberturas de cada 
coletor, para aumentar a luminosidade. Verificou-se que não ocorreu vazamento 
pelas aberturas, nos testes de vedação. 

      A iluminação artificial obtida através da geração fotovoltaica, armazenamento 
e utilização de lâmpadas a LED também atingiu os objetivos propostos. Com as 
duas pequenas baterias utilizadas, foi possível obter aproximadamente 10 horas de 
autonomia. Utilizando-se baterias de maior capacidade em Ah será possível 
alcançar maior autonomia. As 4 lâmpadas a LED forneceram iluminação tênue à 
noite, devido ao piso e as paredes estarem ainda sem acabamento. Havendo a 
pintura das paredes com cor branca, a luminosidade será melhorada. 

      A utilidade envolvendo aquecimento de água ficou prejudicada pela posição 
de montagem provisória do coletor solar na residência. Não foi possível instalar o 
coletor no telhado da residência devido ao ângulo do telhado e principalmente pela 
dificuldade operacional de se executar as diferentes conexões. Entretanto, mesmo 
em local não adequado, o coletor aqueceu moderadamente 50 L de água em 2 
horas de testes.  

     Dentro das limitações encontradas, melhorar a eficiência do aquecimento de 
água deste coletor é a necessidade mais premente para o aperfeiçoamento deste 
protótipo de coletor solar múltiplo. É preciso melhorar a vedação da caixa do vitral 
para intensificar o efeito estufa interno e evitar a condensação indesejável de água 
na parte inferior do vitral nas manhãs frias, conforme se observou nos diferentes 
dias de testes. Além disso, é preciso estudar o surgimento de entrada de ar 
indesejável que impediu a passagem da água nos primeiros testes. Estando o 
coletor muito quente, tudo indicava que bolhas não eram expulsas pela baixa 
pressão da água. Talvez seja importante um dreno de ar no meio da tubulação de 
água quente. Para sanar o problema, resfriamos o coletor e reduzimos a inclinação 
do coletor, que desta forma, passou a fluir a água. 
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     O desenvolvimento do presente protótipo foi extremamente importante como 
fonte geradora de dúvidas técnicas que foram sanadas com pesquisa e informações 
técnicas fornecidas pelo orientador. Há necessidade de se desenvolver novos 
protótipos correlatos, melhorando principalmente a técnica de fabricação do coletor, 
principalmente em relação às tubulações que conduzem a água aquecida.  

       Apesar das dificuldades, a experiência foi fascinante, pois permitiu ao autor 
adequar a teoria estudada nas matérias do curso de FAE com a parte prática. Além 
disso, surgiu a possibilidade de uma linha de pesquisa ampla, que poderá ensejar 
novos protótipos. 

 
 
 

5  RESULTADOS OBTIDOS E CUSTOS DO COLETOR SOLAR PLANO      
MÚLTIPLO. 
 
 

         O projeto, a construção e a finalidade de aplicação do coletor buscaram a 
elaboração de um produto o mais acessível possível. O protótipo para ser 
construído exigiu diversos tipos de materiais, implicando em custos. As tabelas 
abaixo discriminam o custo parcial e total do coletor múltiplo: 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2: Custo da estrutura suporte do coletor múltiplo 
 

Item Custo 
unitário R$ 

Quantidade Custo 
total 
R$ 

1.Telha ondulada 
1,83m x 1,10m 

16,00 2   32,00 

2. Tubulação cobre 
20 mm 

28,00 5 140,00 

3. Diversos (tinta, 
parafusos, etc.) 

- -   10,00 

                         Custo parcial estrutura suporte:    R$  182,00 
 

 
 

Tabela 3: Custo da estrutura do vitral 
 

Item Custo 
unitário 
R$ 

Quantidade Custo 
total R$ 

1. Perfil metálico 45,00 1 45,00 

2. Vidro liso 
transparente 4 mm 

40,00 1,5 m2 60,00 

3. Diversos (tinta,  - 25,00 
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mão-de-obra 
instalação vidro) 

                                            Custo parcial Estrutura vitral:           R$  130,00 
 
  
 

Tabela 4 – Custo do painel fotovoltaico e seus acessórios 
       

Item Custo unitário 
R$ 

Custo total 

1. Painel fotovoltaico 480,00    480,00 
2. Controlador de carga  90,00 90,00 
3. bateria 25,00 25,00 
4. Lâmpada emergência 30,00 30,00 
5. Lâmpada a LED 25,00    100,00 
6. Diversos 10,00 10,00 

                                               Custo parcial painel fotovoltaico:  R$  735,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5: Custo do reservatório térmico: 
 

Item Custo unitário Custo total 
1. Caixa de água 
plástico 500L 

139,00 139,00 

2. Caixa de água 
plástico  310L 

  99,00   99,00 

3. Lã de vidro e placa 
de isopor  

  50,00   30,00 

4. Tubos e conexões                                              50,00 
5. Diversos    20,00 

                                                          custo parcial do reservatório:    R$ 338,0 
 
 

 
Tabela 6: Custo total do coletor solar múltiplo: 

 
Item custo parcial Custo parcial em R$ 
1. Estrutura suporte    182,00 
2. Estrutura vitral    130,00 
3. Painel fotovoltaico    735,00 
4. Reservatório térmico    338,00 
        Custo total coletor solar 1.385,00 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

A construção do coletor solar plano múltiplo permitiu reforçar de forma real o 
conteúdo das matérias do curso FAE, Formas alternativas de energia, da 
Universidade Federal de Lavras, especificamente dos assuntos abordados na 
matéria de energia solar e suas aplicações. 

A construção do protótipo do coletor exigiu planejamento na aquisição dos 
componentes, na montagem e nos testes, reforçando o interesse do autor pela 
pesquisa do assunto. 

As diferentes etapas ao longo da execução do protótipo do coletor permitiram o 
surgimento de questionamentos técnicos. Naturalmente, passou-se a questionar e 
avaliar o custo dos materiais utilizados na construção do coletor, e de que forma eles 
influenciam no custo final. Há necessidade de se pesquisar materiais recicláveis 
para a montagem de partes de novos protótipos do coletor solar múltiplo. 

 Os benefícios do aproveitamento da energia solar para aquecimento de água e 
para geração de energia fotovoltaica são tangíveis. Os meios de acesso para a 
população em geral, contudo, precisam melhorar. É importante encontrar linhas de 
financiamento, de ampla divulgação, tanto para o usuário que pretende aquecer a 
água da piscina assim como para o usuário que deseja reduzir a conta mensal de 
energia, reduzindo principalmente a utilização do chuveiro elétrico. Se um sistema 
alternativo de aquecimento de água reduzir a despesa de energia em R$ 30,00 ou 
R$ 50,00 na conta mensal de um domicílio popular, a possibilidade de adoção deste 
sistema seria imensa se houvesse um sistema de financiamento de 60 meses ou 
100 meses com prestações menores que esta economia mensal obtida. Ter-se-ia 
um marketing fantástico.  

Recentemente, houve divulgação pela mídia, que o governo federal, com 
recursos do PAC, Programa de aceleração do crescimento, incentivará a 
substituição do chuveiro elétrico em casas populares por coletores solares. Ë uma 
notícia importante para o mercado em crescimento de tecnologias alternativas de 
energia.  

De forma ampla, o uso de formas alternativas de energia, através de suas 
inúmeras possibilidades, permitirá a diversificação da matriz energética do país, 
trazendo mais economia de recursos. 

A construção do protótipo atingiu os objetivos propostos pelo autor, de agregar 
em um único produto 3 utilidades básicas, demonstrando a possibilidade da 
utilização integrada do aquecimento de água, da iluminação natural e da geração de 
energia fotovoltaica para iluminação artificial.  

A primeira utilidade de aquecimento de água conseguiu-se com o protótipo de 
um coletor de 1,5 m2. Acreditamos que há a necessidade de um trabalho 
continuado, envolvendo o desenvolvimento de um novo protótipo, onde se utilizariam 
telhas onduladas maiores de 3,66 x 1,1 m e materiais de custo menor para a 
fabricação dos tubos que conduzem a água aquecida.  

 Quanto à iluminação natural, que é a segunda utilidade proposta para o coletor 
solar múltiplo, desejou-se encontrar uma opção de iluminação que reduzisse 
também o gasto de energia mensal e principalmente que trouxesse uma opção a 
mais para a iluminação de casas populares que utilizam as telhas onduladas de 
fibrocimento. Geralmente os cômodos de residências populares com telha de 



28 

fibrocimento são escuros, obrigando a abertura das janelas ou o acendimento de 
lâmpadas durante o dia. Há várias possibilidades de estudo para se encontrar a 
melhor forma para as aberturas do coletor solar plano múltiplo que permitem a 
passagem da luz natural. Pode-se aumentar o número de aberturas nas telhas 
onduladas, por exemplo. No caso do protótipo, fizemos 4 passagens com 
aproximadamente 60 cm2 cada. As aberturas equivalem à luminosidade de uma 
lâmpada de 60 W ou mais.  

Para a geração de energia elétrica por efeito fotovoltaico, a terceira utilidade 
proposta, as possibilidades de utilização domiciliar se ampliam caso se consiga 
aumentar a potência de geração fotovoltaica. Embora painéis fotovoltaicos com 
potência mais elevada apresentem valores relativamente elevados, que dificultam as 
aplicações residenciais nas camadas da população de baixo poder aquisitivo, 
acredita-se que a médio e longo prazo, alternativas de financiamento devem ser 
encontradas para estimular a aplicação desta tecnologia. Os fundamentos que 
justificam a migração continuada para a tecnologia fotovoltaica, envolvem fatores 
econômicos e culturais. Se o cidadão comum ao optar pela utilização de energia 
fotovoltaica verificar que está obtendo ganhos tangíveis, haverá uma adoção 
progressiva pela comunidade. Verifica-se, também, que o amadurecimento cultural 
da população de um país, facilita a escolha de opções mais corretas em questões de 
energia, que reduzem os impactos ambientais. Em poucas décadas, verificou-se que 
diversos países da Europa e de outros continentes avançaram no uso mais intensivo 
de tecnologias limpas, mesmo já sendo detentores da tecnologia nuclear. Explica-se 
este fenômeno, pela avaliação correta da população quando se compara as 
externalidades negativas provenientes das opções de geração energéticas extremas 
que se dispõe. Mesmo que as tecnologias alternativas de geração de energia 
apresentem um custo maior por KW gerado, as externalidades negativas são 
menores. As decisões corretas na área de energia ao longo das décadas, em 
diferentes níveis, permitem que as novas tecnologias ampliem o seu mercado. 
Devido ao mercado crescente, passam a ocorrer sucessivas melhorias na fabricação 
dos produtos. A produção em escala vai reduzindo o custo dos produtos gerados 
pela nova tecnologia ao longo dos anos e décadas. Desta forma, as tecnologias 
alternativas de geração de energia acabam se tornando atrativas.  
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