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RESUMO 
 

Desde a revolução industrial, o consumo de energia pela humanidade, 
tem aumentado incessantemente, quer seja pelo aumento da população, quer seja 
pelo aumento da qualidade de vida dessa mesma população. Um dos tipos de  
energia mais utilizados pelo homem é, sem dúvida, a energia  elétrica, cujas 
fontes geradoras podem ser renováveis como a eólica, solar, biomassa e 
hidráulica e não renováveis como  os combustíveis fósseis e  a energia nuclear. 

A matriz energética nacional é baseada na energia  produzida a partir do 
nosso imenso potencial hidráulico. O crescimento da demanda aponta para  a 
necessidade da procura de novas fontes de energia como, por exemplo, a 
nuclear, a biomassa, a eólica, entre outras. Dentro desse contexto, a energia solar 
pode dar sua contribuição, visto que o Brasil é um país com grande insolação, 
permitindo o uso da energia solar térmica e da energia solar fotovoltaica. 

 O uso da energia solar térmica leva à economia de energia elétrica. Já a 
energia solar fotovoltaica, na forma de energia elétrica propriamente dita, tem a 
grande virtude de ser uma energia totalmente limpa. Apresenta também a 
vantagem de ter poucas restrições quanto aos sítios de instalação (quando 
comparada com outras formas de energia), podendo ser instalada em grandes 
parques geradores ou em domicílios, independendo da localização.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

O planeta encontra-se em um momento crítico no que diz respeito a 

mudanças climáticas, fator esse associado, principalmente,  à emissão de 

poluentes atmosféricos oriundos, entre outras fontes, daquelas responsáveis pela 

geração de energia elétrica, pelo acionamento de equipamentos nas indústrias, 

pela movimentação da imensa frota de veículos automotores e, ainda, pelas 

queimadas. 

A energia elétrica produzida no mundo é predominantemente gerada 

pela queima dos combustíveis fósseis: petróleo, carvão mineral e gás natural, 

tendo o CO2 como produto principal da queima, conhecido como o grande 

responsável pelo efeito estufa. 

O Brasil é um dos poucos países do mundo que possui uma matriz 

energética com predominância da energia hidrelétrica, tal matriz poderá ser 

alterada no futuro caso o país tenha o crescimento industrial desejado e isso se 

justifica, pois, apesar do grande potencial  hidráulico remanescente, sua 

utilização é discutível, devido à localização geográfica  distante dos pontos de 

consumo, devido à topografia não adequada à construção de represas e/ou pelos 

potenciais  danos ambientais causados pelas áreas inundadas pelas represas. Esse 

fato pode ser comprovado pelo crescimento da participação da geração 

termoelétrica verificada no país nos últimos anos. 

A utilização de fontes renováveis de energia como o álcool  e o biodiesel 

são alternativas importantes para se fazer frente à escassez do petróleo. Do ponto 

de vista ambiental, são menos maléficos do que aquele, mas apresentam, sem 

dúvida nenhuma, outros problemas, como, por exemplo, a substituição de áreas 

destinadas à produção de alimentos por áreas destinadas à produção de energia, 
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fato esse que, dependendo da magnitude da área substituída, pode levar à 

escassez de alimentos, fator muito mais grave do que a escassez de energia. 

Desse modo,  é apropriado certificar-se de que todos os fatores sejam 

ponderados, e todas as formas para a produção de energia devem ser utilizadas 

de forma complementar, tornando mais amistosa a relação do homem com a 

natureza, visto que não temos até hoje uma fonte única de energia capaz de 

suprir a demanda da humanidade. 

Em função do exposto acima, este trabalho objetiva apresentar, de forma 

sucinta, um estudo a respeito das energias elétrica e térmica, produzidas a partir 

do sol, bem como mostrar como essas energias  poderão,  de forma simples, 

serem utilizadas domesticamente, sendo assim, inseridas em nossa matriz 

energética, colaborando com a demanda  futura e  minimizando os problemas 

associados às alterações ambientais.  
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2- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1- Métodos de Geração de Energia 

 

O consumo de energia de uma comunidade é variável, principalmente 

com a hora do dia e com a estação do ano, portanto os sistemas de geração 

devem ser capazes de se ajustar, de modo a suprir a demanda de pico e os 

períodos de menor solicitação, visto que a energia elétrica não é armazenada. 

Com base nisto, conclui-se que a capacidade instalada apresenta grande 

potencial supérfluo, que fica ocioso boa parte do tempo. 

Muitos métodos de produção de energia elétrica são disponíveis, tendo 

cada um suas peculiaridades, com suas vantagens e desvantagens. A seguir, 

apresenta-se, de forma breve, as técnicas tradicionais de geração de energia. 

 

2.1.1-Usina hidrelétrica 

As usinas hidrelétricas são as mais aceitas entre as usinas geradoras de 

eletricidade. A energia original do sol é renovável e sem poluição, uma vez 

construída, as centrais apresentam pouca manutenção e, muitas vezes, as 

represas apresentam oportunidades para uma série de outras atividades como, 

por exemplo, lazer, pesca etc... Contudo, deve-se observar que, ao serem 

construídas, grandes áreas são inundadas e, após a construção, as barragens 

apresentam algum risco de falhar. 
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2.1.2-Usina termoelétrica 

As usinas termoelétricas são a maior fonte de energia elétrica do mundo 

e funcionam com o aquecimento de água ou gases, produzindo vapor ou gases 

sob alta pressão, sendo, então, utilizados para girar uma turbina. Os mais 

diversos tipos de combustíveis fósseis e renováveis são utilizados na produção 

termoelétrica, inclui-se nesse grupo de usinas a geração termonuclear. 

 

2.1.3-Usina geotérmica 

A origem da energia nesse caso provém do processo de decaimento de 

materiais radioativos presentes no interior da terra, sendo a temperatura 

decrescente do centro para a superfície, fazendo com que na profundidade de 

aproximadamente 15km a temperatura seja de cerca de 400°C. Em regiões com 

atividade vulcânica, essa energia pode ser utilizada para aquecimento de água, 

possibilitando assim a produção de energia elétrica. Os principais utilizadores da 

energia geotérmica são os Estados Unidos, a Itália e a Nova Zelândia. 

 

2.1.4-Usina eólica 

As usinas eólicas aproveitam as correntes de ar características de certas 

localidades para acionarem grandes cata-ventos conectados a geradores, 

produzindo, assim, a eletricidade. Apresentam como características interessantes 

o fato de não poluírem e não excluírem a possibilidade de uso do solo onde são 

implantadas, fator muito importante, pois uma usina de bom porte utiliza 

centenas ou milhares de máquinas, ocupando portanto grandes áreas. 
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2.1.5-Energia solar 

a- Energia solar fotovoltaica 

A energia solar é convertida em eletricidade através de placas de 

silício, atualmente é utilizada em um grande número de equipamentos, na área 

de comunicações, monitoração, sinalização, etc. 

b- Energia solar térmica de baixa temperatura 

Embora não seja utilizada para a produção de energia elétrica, é usada 

para o aquecimento de água para uso doméstico e industrial, resultando em 

grande economia de energia, o que de certo modo é equivalente à produção de 

energia elétrica. 

 

2.1.6-Outros métodos de produção de energia 

Uma série de métodos ou fontes de produção de energia tem sido alvo 

de estudos e experimentos, sendo citados a seguir: 

a- Energia solar térmica de alta temperatura onde se usam concentradores e 

ou  refletores para gerar vapor e acionar turbinas; 

b- Energia das marés; 

c- Energia das ondas; 

d- Método OTEC (ocean thermal energy conversion) que utiliza a 

diferença de temperatura entre a água da superfície e a de grandes 

profundidades para ferver e resfriar líquidos de baixo ponto de ebulição  

para o acionamento de turbinas. 
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2.2- Matriz energética mundial 

Ao contrário do que muitas vezes se imagina, a  principal fonte de 

energia elétrica mundial é a termoelétrica, conforme pode ser visto na figura 1. 

Isso implica diretamente em uma grande emissão de poluentes, visto que 63% 

dessas usinas queimam combustíveis de diversas origens como, por exemplo, o 

carvão, o óleo e o gás. 

 

2.3- Matriz energética brasileira 

Como  é apresentado na figura 1, a principal fonte de energia elétrica no 

Brasil é a hidráulica,  sendo que apenas o Paraguai e a Noruega superam o Brasil 

em valor relativo. 

 

Figura 1- Fontes de Energia Elétrica no Brasil e no Mundo [1] 
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A figura 2 apresenta a capacidade de produção de energia elétrica  

instalada no Brasil. 

 Para que se viabilize o crescimento econômico desejado para o país,  é 

necessário um aumento de aproximadamente 3000MW/ano de energia, o que 

seria conseguido com a criação de novas hidrelétricas e novas usinas térmicas, 

seguindo-se a vocação demonstrada na figura 1. 

Mas, em função da localização do potencial hídrico nacional 

(principalmente na região norte) com relação ao maior centro de consumo que é 

a região sudeste, em função dos aspectos de relevo daquela área (precisa-se 

inundar grandes áreas para se conseguir potências razoáveis), em função da 

necessidade iminente de se diminuir a quantidade de poluentes lançados na 

atmosfera, é necessário que se pense em novas formas de energia para que se 

consiga um desenvolvimento sustentável1. 

 

Figura 2- Capacidade instalada e produção de energia  no Brasil [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Conjunto de ações que possibilitam a integração do desenvolvimento econômico com 
as relações sócio-ambientais 
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2.4- O consumo de energia no Brasil 

 

A figura 3 apresenta a distribuição relativa do consumo de energia por 

setores. Pode-se verificar que, juntos, o consumo doméstico e o comercial são 

responsáveis por quase 45% do consumo total, de onde se conclui que atitudes 

voltadas para produção ou economia de energia nesses setores podem contribuir 

significativamente para a solução do problema energético.  

Figura 3- Consumo de energia no Brasil por setores [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se, também que o consumo de energia doméstico é responsável 

por aproximadamente 30% do consumo total, supondo-se que o consumo seja 

proporcional ao potencial instalado, isso corresponde a aproximadamente 

25000MW.  
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2.5- A Energia Solar 

  

O potencial da energia solar já era conhecido a milhares de anos, fato 

ilustrado nos livros de história, onde é narrada a façanha de Arquimedes, que se 

utilizou de espelhos para incendiar a armada de Marcellus durante  a Segunda 

Guerra Punica, no ano 203Ac. Conta-se que, durante a batalha de Siracusa, cuja 

localização geográfica fica à oeste do estreito de Messina, levou Marcellus a 

atacar por mar pelo leste. Ele atacou ao amanhecer, de modo que tivesse o sol 

pelas suas costas e ofuscasse os olhos dos defensores de Siracusa, dificultando a 

sua detecção e o rastreamento da esquadra. Contudo, essa orientação geográfica 

se revelou vantajosa para Arquimedes, já que a aproximação da frota ocorreria 

sob um ângulo bem definido e pequeno, em relação à posição do sol. 

Arquimedes concebeu uma defesa que empregava espelhos para refletir e 

focalizar a luz do sol nos navios romanos à medida que eles se aproximavam da 

ilha. O fluxo de energia da luz do sol refletida e concentrada foi suficiente para 

fazer pegarem fogo as pranchas de pinho dos navios. 

Se essa história é fantasiosa ou não, não se tem certeza, todavia sabe-se 

hoje que a energia do Sol é perfeitamente capaz de ter propiciado tal evento. 

Quando se fala em energia, deve-se lembrar que o Sol é responsável pela 

origem da maioria das fontes de energia. Em outras palavras, as fontes de 

energia são, em última instância, derivadas da energia do Sol. É a partir da 

energia solar que se dá a evaporação, origem do ciclo das águas, que possibilita 

o represamento e a conseqüente geração de energia via hidrelétricas. A radiação 

solar também induz a circulação atmosférica em larga escala, causando os 

ventos que podem ser aproveitados pelos geradores eólicos. O petróleo, carvão e 

gás natural, responsáveis pela maior parte da energia utilizada pelo homem, 

também foram gerados a partir de resíduos de plantas e animais que, 

originalmente, obtiveram a energia necessária ao seu desenvolvimento, da 
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radiação solar, da mesma forma as fontes renováveis de energia, tais como 

álcool, biodiesel, etc. têm a sua origem na energia solar. Dessa forma, é  natural 

que se pense na utilização da energia do Sol de maneira mais direta. 

A energia entregue pelo Sol na superfície externa da atmosfera (TOA- 

Top Of Atmosphere), portanto, a aproximadamente 100km da superfície 

terrestre, é de aproximadamente 1350W/m2.  

Antes de atingir a superfície terrestre, parte dessa energia é absorvida  

ou refletida pela atmosfera, de modo que aproximadamente 1000W/m2  atingem  

o solo na direção perpendicular aos raios. 

A figura 4 apresenta o espectro solar fora da atmosfera e na superfície 

terrestre. 

 

Figura 4-  Espectro da irradiação solar [4] 
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A título  de curiosidade, deve-se observar que a energia entregue pelo 

Sol à superfície da Terra em 10 dias é equivalente a todas as reservas  de 

combustível conhecidas. A energia fornecida pelo Sol em uma hora é superior à 

energia consumida no mundo durante um ano, pode-se, ainda, concluir que a 

energia incidente sobre um telhado  de 100m2 em um dia é semelhante ao 

consumo mensal de energia de uma família média. 

A energia fornecida pelo Sol é  utilizada naturalmente pelo meio 

ambiente e indiretamente pelo  homem nas seguinte formas: 

- realização da fotossíntese pelas plantas, com conseqüente 

produção de alimento para os seres vivos; 

- evaporação da água com conseqüente formação de rios e lagos; 

- produção dos ventos devido à variação de temperatura e pressão 

na atmosfera; 

- produção dos combustíveis fósseis já existentes e combustíveis 

renováveis, etc... 

Atualmente, algumas formas de aproveitamento direto de energia solar 

estão disponíveis ao  homem graças ao seu conhecimento e tecnologias, entre 

elas podemos citar a arquitetura bioclimática, que é o aproveitamento da 

iluminação natural e do calor para aquecimento de ambientes, o denominado 

aquecimento solar passivo, que decorre da penetração ou absorção da radiação 

solar nas edificações, reduzindo-se, com isso, as necessidades de iluminação e 

aquecimento. Assim, um melhor aproveitamento da radiação solar pode ser feito 

com o auxílio de técnicas de arquitetura e construção. A arquitetura bioclimática 

preocupa-se, também, com o uso de equipamentos e materiais que levem ao 

consumo mínimo de energia. 

Embora esse tema não seja o assunto central desse trabalho, a técnica 

não deve ser esquecida como fator de economia de energia. 
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Pretende-se apresentar neste trabalho a viabilidade, ou não, do uso das 

energias solar fotovoltaica e energia solar térmica para uso residencial. 

 

2.5.1- Energia solar elétrica 

Embora o efeito fotovoltaico tenha sido relatado pela primeira vez em 

1839 por Becquerel, somente mais de cem anos após (década de 50)  é que 

cientistas envolvidos com o projeto espacial passaram a pesquisar o assunto com 

afinco, em função da necessidade de fontes eficientes de energia para os 

satélites. Desde então a evolução tem sido acelerada, tornando a tecnologia 

disponível ao cidadão comum e, nos últimos anos, também acessível 

economicamente ao mesmo, visto que na década de 70 o preço de 1W 

fotovoltaico era de aproximadamente 30US$, sendo que hoje este custo é de 

aproximadamente 5US$. 

Na década de 1950, cientistas descobriram que, inserindo pequenas 

quantidades de certas impurezas, chamadas dopantes, em um material 

semicondutor (tipicamente silício), a densidade de elétrons livres poderia ser 

controlada. O dopante, similar na estrutura ao material semicondutor, tem um 

elétron a mais ou a menos do que este. Um exemplo de dopante é o fósforo, que 

possui cinco elétrons de valência e produz um semicondutor negativo (tipo N), 

com um elétron livre que pode ser facilmente removido. 

O boro tem valência de três elétrons somente, e o semicondutor 

resultante com sua dopagem é do tipo positivo (tipo P), que tem lacunas onde 

deveriam estar os elétrons. Essas lacunas comportam-se de maneira similar aos 

elétrons, exceto por sua carga, que é positiva. 

Quando os dois tipos de semicondutores são inseridos juntamente, 

formam a chamada junção PN (figura 5), e os portadores que  possuem cargas 

opostas se movimentam na direção um do outro na região de contato entre os 

semicondutores.  
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Figura 5- Ilustração simplificada de uma célula solar [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eles  podem atravessar a junção, depletando a região de onde eles se 

originam e transferindo sua carga para a nova região. Isso produz um campo 

elétrico, que alcança  o equilíbrio com a força de atração dos portadores em 

excesso. Esse campo torna-se uma parte permanente do dispositivo. 

O efeito fotovoltaico, que é a capacidade de uma célula (figura 6) 

contendo uma junção PN transformar a energia luminosa em energia elétrica, 

teve sua primeira aplicação prática realizada pelo Bell Laboratories, no início da 

década de 1950. 

A energia luminosa na forma de fótons (com comprimento de onda entre 

0,35 e 1µm) cria um movimento de elétrons através da junção PN (circulação de 

corrente quando existe um circuito externo acoplado). A tensão gerada por uma 

célula como a descrita anteriormente é da ordem de 0,59V, com uma corrente 

proporcional à superfície da célula, sendo de 0,024 A/cm2 a corrente típica para 

uma insolação de 1000W/ m2, o que corresponde a um rendimento aproximado 

de 14%. 

 A interligação em série e/ou paralelo das células forma um conjunto 
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denominado módulo solar (figura 7). Os módulos podem ser agrupados em 

arranjos para compor uma fonte de energia de maior capacidade denominado 

painel solar. 

 

Figura 6- Célula fotovoltaica monocristalina [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de vários materiais e tipos de estruturas serem usados na 

produção de células fotovoltaicas, atualmente o silício continua sendo o material 

mais utilizado, devido ao conhecimento tecnológico adquirido sobre ele e a 

facilidade de encontrá-lo na natureza. As formas de semicondutores de silício 

mais conhecidas são: o silício policristalino, o monocristalino e o  amorfo; sendo 

que módulos de silício mono ou policristalino têm uma vida útil superior a 25 

anos. 
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Figura 7- Célula, Módulo e Painel Solares [3] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como citado anteriormente, o rendimento dos módulos solares é de 

aproximadamente 14%, células experimentais com rendimento da ordem de 30% 

ou mais tem sido relatadas na literatura, mas, para efeito prático, e pensando-se 

num horizonte próximo, é adequado  pensar no que se dispõe atualmente. 

 

2.5.2- Energia solar Térmica 

Diferentemente da energia solar fotovoltaica, o uso direto da energia 

solar térmica vem de épocas remotas, pois é antiqüíssimo o uso do Sol para a 

evaporação da água salgada na produção do sal de cozinha; também  consta de 

longa data o uso de estufas para o cultivo de plantas fora de época. Embora 

singelos, esses exemplos são a base do uso da energia térmica de baixa 

temperatura.  

Credita-se ao francês De Saussurre o primeiro uso de um dispositivo 

similar a um coletor solar  no ano de 1769, Saussurre usou uma coleção de 

caixas de vidro, uma dentro da outra, obtendo assim uma temperatura de 160ºC 

na caixa mais interna, o que o possibilitou destilar água com esse dispositivo. 

Este trabalho tratará do aquecimento de água de baixa temperatura, 

porém deve-se ter em mente que é possível a obtenção de temperaturas de 
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milhares de graus Celsius a partir da concentração dos raios solares através de 

espelhos ou lentes. 

 

2.5.2.1- O coletor solar 

O principal elemento de uma unidade para aquecimento solar de água é 

o coletor, que conforme ilustrado na figura 8, é composto basicamente dos 

seguintes itens: 

1- Chapa de vidro - a chapa deve deixar passar a luz solar de baixo 

comprimento de onda (0,3-3µm) e deve  refletir o calor emitido pela superfície 

coletora, a luz infravermelha (comprimento de onda de aproximadamente 10µm 

para temperaturas próximas de 100ºC), esses dois efeitos formam o chamado 

efeito estufa,  a chapa deve, também,  impedir a circulação do ar sobre a 

superfície coletora, evitando a perda de calor por convecção; 

2- Superfície seletiva - deve absorver a energia com baixos 

comprimentos de onda e não deve emiti-la de volta (vale observar aqui que uma 

tinta preta comum apresenta absorção e emissão igual a 1, sendo, portanto, uma 

péssima solução, sob este ponto de vista); 

3- Trocador de calor deve apresentar boa condutividade térmica, 

possibilitando a transferência do calor para a água; 

4- Isolamento térmico - deve evitar a perda de calor pelas laterais e pela 

superfície inferior do coletor; 

5- Estrutura metálica externa - deve conferir rigidez e resistência 

mecânica. 

O cobre se mostrou um excelente material para a construção dos 

coletores solares, pois apresenta ótima condutividade térmica e, após tratamento 

químico superficial, apresenta ótimo efeito seletivo (alta relação  
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Absorção/Emissão   pois α/ε ~ 9 para ondas incidentes na casa  de 0,5µm  e 

ondas emitidas na casa dos 10µm).  

 

Figura 8- ilustração esquemática de um coletor solar [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O alumínio também tem sido utilizado na construção dos coletores, pois 

apresenta propriedades atrativas como, por exemplo, a boa condutividade 

térmica, baixa densidade e custo mais acessível, quando comparado com o 

cobre. Enquanto a célula fotovoltaica de silício é sensível na faixa de 0,35 a 1µm  

o coletor solar é sensível praticamente em todo o espectro solar, fazendo com 

que o rendimento de um coletor solar seja superior ao rendimento de um módulo 

fotovoltaico. 

A figura 9 ilustra um painel solar (coletor solar) comercial. 

 

 

 

 

Caixa metálica 
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Figura 9- Painel solar  comercial [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo dados fornecidos por fabricantes, os painéis solares planos 

apresentam rendimento médio ao redor de 50%, isso significa que para uma 

radiação de 1000W/m2 pode-se obter 500Wh de energia térmica. 

 

2.5.3- Vantagens e limitações para o uso energia solar 

A energia solar apresenta vários fatores desfavoráveis para a utilização, 

merecendo destaque os seguintes: 

1- Alto preço inicial de instalação; 

2- Apresenta-se de modo disperso (aproximadamente 1000W/m2) sendo 

que apenas uma parcela disso é aproveitável; 

3- Apresenta-se de forma descontínua, variando de acordo com o dia e a 

noite, com as estações do ano e com a nebulosidade do dia; 

4- Apresenta diferente distribuição de acordo com a localização 

geográfica. 

 

 



23 

Como vantagens pode-se citar: 

1- A fonte de energia é praticamente inesgotável; 

2- É uma forma de energia absolutamente limpa, com baixíssimo 

impacto ambiental; 

3- Os equipamentos são modulares, sendo, portanto, instaláveis em 

praticamente qualquer lugar, especialmente aqueles não servidos pela rede 

convencional; 

4- O Brasil encontra-se localizado geograficamente numa região 

extremamente favorável ao uso da energia solar; 

5- O momento histórico é favorável para a disseminação e novos 

desenvolvimentos da energia solar. 

 

2.5.4- Dados para a seleção e posicionamento dos painéis e coletores 

solares 

Os painéis e coletores solares, além de serem mantidos limpos e 

afastados de áreas sombreadas, devem também ser posicionados  com orientação 

correta, para isto deve-se observar o seguinte: 

1- Devem ser orientados para o norte geográfico, caso se esteja no 

hemisfério sul e vice-versa, para tanto é necessário que se conheça a declinação 

magnética no local. Esse dado (para o Brasil) pode ser obtido do programa 

“Declinação” disponível no site www.labeee.ufsc.br; 

2- Devem ser inclinados de um ângulo igual à latitude do local, este 

ângulo pode ser incrementado de 10 graus no inverno e diminuído de 10 graus 

no verão para aumentar a eficiência de absorção de energia. Esse fator é mais 

importante para painéis fotovoltaicos, uma vez que estes apresentam  rendimento 

relativamente baixo, deve-se atentar para que a inclinação não seja menor do que 

15 graus, o que facilita o acúmulo de sujeira sobre o painel. Os painéis solares 

fotovoltaicos por apresentarem maior flexibilidade de movimentação, podem 
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dispor de um equipamento para orientação automática (sun tracker)  do painel 

conforme o movimento aparente do Sol, mas isto geralmente não apresenta uma 

boa relação custo/benefício; 

3- Além  da demanda de energia, é necessário que se conheça a 

insolação do local para que se possa especificar os painéis ou placas, este dado 

pode ser encontrado no site www.cresesb.cepel.br; 

Obs: Como primeira aproximação ou em caso de indisponibilidade de 

acesso à internet, pode-se usar a tabela I abaixo para obtenção dos valores 

aproximados de insolação e declinação magnética. 

Tabela I: Dados das capitais brasileiras para especificação e instalação de 

painéis e placas solares  calculados segundo [12] 

Estado Capital Latitude 
(N/S) 

Longitude (O) 

Insolação 
(kWh/m2/dia) 

Declinação 
Magnética 

2007 (graus) 

Acre Rio Branco 10S—68 4,5 -8 

Amapá Macapá 00S—51 5,0 -19 

Amazonas Manaus 03S—60 5,0 -15 

Pará Belém 01S—48 5,0 -20 

Rondônia Porto Velho 09S—64 4,5 -11 

Roraima Boa Vista 03N—60 4,7 -15 

Tocantins Palmas 10S—48 5,1 -21 

Alagoas Maceió 10S—36 5,1 -23 

Bahia Salvador 13S—38 5,0 -23 

Ceará Fortaleza 04S—39 5,5 -21 

Maranhão São Luis 03S—44 4,9 -21 

Paraíba João Pessoa 07S—35 5,4 -22 

Pernambuco Recife 08S—35 5,4 -22 

Piauí Teresina 05S—43 5,5 -21 
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Tabela I (continuação): Dados das capitais brasileiras para especificação e 
instalação de painéis solares 

 
Rio G. do Norte Natal 06S—35 5,5 -22 

Sergipe Aracaju 11S—37 5,3 -23 

Espírito Santo Vitória 20S—40 5,0 -23 

Minas Gerais B. Horizonte 20S—44 5,0 -22 

Rio de Janeiro R. de Janeiro 23S—43 4,2 -22 

São Paulo São Paulo 24S—47 4,0 -20 

Mato Grosso Cuiabá 16S—56 4,7 -16 

Mato G. do Sul Campo Grande 20S—55 4,9 -15 

Goiás Goiânia 17S—49 5,4 -20 

Paraná Curitiba 25S—49 4,5 -18 

Santa Catarina  Florianópolis 28S—48 4,4 -18 

Rio G. do Sul Porto Alegre 30S—51 4,4 -15 
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3- A UTILIZAÇÃO RESIDENCIAL DA ENERGIA SOLAR 

 

3.1- A utilização residencial da energia solar fotovoltaica 

Um sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica é composto 

basicamente pelos seguintes itens com as respectivas funções: 

1- Painel solar - gera energia durante o período de insolação; 

2- Bateria -  armazena o excesso de energia produzida durante o dia para 

o consumo em períodos com ausência de sol; 

3- Controlador de carga/descarga da bateria - evita o excesso de carga na 

bateria no caso de pouco consumo ou muita geração, deve também desconectar 

as cargas da bateria caso a carga diminua além dos limites recomendados; 

4- Inversor CC/CA - transforma a corrente contínua da bateria (12V) em 

corrente alternada (normalmente 110V), possibilitando a alimentação de 

equipamentos de uso corriqueiro, tais como eletrodomésticos, rádio, televisor, 

etc. 

No esquema da figura 10,  o autor sugere uma pequena modificação com 

relação às montagens tradicionais, ilustrada na figura 11, acrescentando uma 

fonte de alimentação DC (ou um carregador de baterias) e uma solenóide, de 

maneira que o sistema é adequado para ser montado em residências servidas pela 

rede normal de energia, e tenha assistência desta rede, no caso de falta 

prolongada de sol. O sistema assim montado pode auxiliar na diminuição do 

consumo de energia, sendo que  no caso de carga baixa da bateria a solenóide 

ligada na saída “carga” do controlador, automaticamente liga a fonte DC à rede, 

e esta passa a alimentar o sistema. 
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Figura 10- Esquema de conexão de energia solar, para uso em locais 

servidos pela rede convencional de energia [do autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Ilustração da montagem de um sistema fotovoltaico [13] 
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3.1.1- Estudo de um caso hipotético 

Consideraremos o sistema fotovoltaico para suprir energia para 

iluminação (lâmpadas eletrônicas compactas) de uma residência com 4 

moradores na cidade  

de São Paulo:  

 

Para este caso, temos um consumo de aproximadamente: 

37,95 (Ah/dia)*12 (V)*30 (dias) = 13,6 kWh/mês, cujo custo da energia 

fornecido pela concessionária a R$0,50/kWh é: 13,6 * 0,50 =  R$6,80/mês.  

 

3.1.1.1 Dimensionamento 

Seleção do Painel 

- Para o caso de São Paulo, temos uma insolação mínima de 4 horas por 

dia, segundo a tabela fornecida por cresesb.cepel.br, portanto é necessária a 

geração de 9,5A com insolação máxima,  que podem ser  obtidos por 2 painéis 

de 4,75A � utilizar 2 painéis 5A-12V. ou seja, de cerca de 80Wp cada. 

Seleção do inversor 

- O consumo máximo instantâneo possível é de 150W portanto � 

utilizar um inversor de 175W. 

 

Aposentos Potência Consumo Consumo Consumo Total
W h/dia W.h/dia Wh/dia

379,50

Cozinha 18 4 72

Copa 18 1 18 Consumo Total
Sala 33 5 165 Ah/dia (12V)
Banheiro1 11 0,75 8,25 31,63

Banheiro2 11 0,75 8,25

Quarto1 18 2 36 Supondo 20% de Perdas
Quarto2 18 2 36 Ah/dia (12V)
Quarto3 18 2 36 37,95
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Seleção das baterias 

 
 
 
 
Onde: 

Consumo total= 37,95 Ah/dia  

Profundidade de descarga 0,2 para bateria estacionária; 

Portanto: Capacidade = 189,75Ah  �utilizar 1 bateria estacionária 200Ah. 

Seleção do regulador 

Cada painel pode fornecer no máximo 5A, portanto  a corrente do 

regulador será 2*5=10A� utilizar um regulador para 12 ª 

 

Seleção do Carregador ou Fonte DC 

Supondo uma demanda  máxima instantânea de 50% da instalado, temos, 

87W� utilizar uma fonte de 15V dc 100W (é necessária uma sobre voltagem de 

pelos 3 volts para que o controlador de carga possa operar adequadamente). 

 

Custo envolvido:  

2 painéis  85W    R$2560,00 

1 regulador 120W R$120,00 

1.inversor 175W  R$130,00 

1 bateria 200Ah   R$740,00 

1 fonte (carregador) 100W      R$100,00 

 

 

 

 

 

Capacidade (Ah) =                      Consumo total  (Ah/dia)  
                                     ________________________________________  
                                       Profundidade descarga no final de cada noite       
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Manutenção do sistema 

Supondo 10% do custo do sistema em manutenção durante a vida útil, 

(visto que não se espera manutenção dos painéis) tem-se aproximadamente 

R$360,00. 

Supondo troca de baterias a cada 5 anos tem-se R$2960,00 (4 trocas). 

total R$6970,00     (US$3650,00)  

 

Custo Total 

Para uma vida estimada de 25 anos, tem-se um custo mensal de 

6970/25/12 = 23,23 R$/mês, que é equivalente a 240% acima do custo da 

energia elétrica fornecida pela concessionária, sendo portanto, um investimento 

inviável quando visto apenas pelo ponto de vista econômico. Embora os cálculos 

acima sejam simplificados, não tendo levado em conta custos financeiros, eles 

são uma boa aproximação da realidade. 

 Deve-se observar ainda que incentivos fiscais, aumento da produção 

nacional dos equipamentos, conexão dos sistemas solares à rede, podem 

viabilizar o uso futuro desses sistemas.  

 

            3.2- A utilização residencial da energia solar térmica 

Embora a energia solar térmica de baixa temperatura não seja utilizada 

para produzir energia elétrica, ela é utilizada para o aquecimento de água em 

ambiente doméstico, resultando em significativa economia de eletricidade, o que 

é equivalente a produzi-la. 

A figura 12 ilustra o funcionamento do sistema de aquecimento solar, 

enquanto que a figura 13 apresenta um diagrama esquemático de um sistema 

doméstico com seus principais componentes, sendo os mesmos descritos abaixo: 

1- placa coletora,  cuja função é captar a energia solar e transferi-la para 

a água na forma de calor; 
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2- reservatório térmico que tem a função de armazenar a água aquecida, 

evitar perdas  térmicas para o ambiente e fornecer a água quente para o 

consumo; 

3- como elementos auxiliares o sistema pode contar com os seguintes 

itens: 

- válvula anticongelamento cuja função é drenar o coletor caso haja o 

risco de congelamento e, portanto, do rompimento do coletor; 

- bomba de circulação: para uso onde não é possível o uso do efeito 

termosifão. 

 

Figura 12- Funcionamento de um sistema de aquecimento solar [15] 
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Figura 13- Principais componentes de um sistema para aquecimento de água 

[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De maneira a minimizar o consumo de eletricidade, recomenda-se que o 

sistema  tenha como apoio térmico para dias com baixa insolação um chuveiro 

elétrico ou aquecedor de passagem com controle eletrônico de temperatura, 

permitindo um adequado aquecimento somente da água a ser efetivamente 

utilizada. Deve-se observar, também, como ilustrado na figura 14, que além da 

orientação e da  inclinação do coletor como citado no item 3.4,  este deve ter a 

sua aresta inferior ligeiramente inclinada com relação à  horizontal, para facilitar 

a circulação da água pelo efeito termosifão.  
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Figura 14- Ilustração da orientação  dos coletores [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1- Estudo de um caso hipotético 

Considerando-se a  mesma residência do item anterior, podemos propor 

o seguinte: 

- 4 banhos diários (15 minutos cada), o que perfaz o consumo diário 

total médio de 200 litros, portanto devemos ter um sistema que satisfaça tais 

condições. 

O consumo de energia típico  de um chuveiro para a região de São Paulo 

pode ser suposto como o seguinte: 

- 3 meses:  6kWh/dia; 

- 6 meses:  4kWh/dia; 

- 3 meses: 2,5kWh/dia perfazendo 1485 kWh/ano com o custo de 

R$742,00 (R$0,50 / kWh). Supondo-se que 90% da conta anual seja coberto pela 

energia solar, temos uma economia de R$668,00 por ano.  
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3.2.1.1- Dimensionamento 

De acordo com as informações técnicas fornecidas pelos  fabricantes de 

coletores solares,  o rendimento dos sistemas é de aproximadamente 50%, 

portanto temos o seguinte: 

Supondo temperatura inicial da água 25ºC e temperatura final de 50ºC; e 

sabendo que o calor específico da água é 1 cal /g/ºc, temos: 

200*1000*(50-25)*1= 5E6 cal.que deverão ser fornecidas em 4 horas. 

como 1cal = 4,18J= 4,18W.s� 1kcal=4,18kw.s �3600kcal=4,18kW.h 

�1kcal=0,00116 kWh 

portanto 5E3 kcal = 5,8 kWh/dia 

O sistema pode fornecer 1000* 0,5 = 500Wh/m2 portanto 

500*4=2000wh/m2/dia� devemos ter 5,8/2 m2 de coletor � 2,9 m2 de  área 

coletora, com tanque de 200 litros. 

Custo envolvido: 

O preço médio de mercado de um sistema com as características acima  

é de aproximadamente R$2500,00 ou (US$1300,00). De acordo com a situação 

criada no início deste item, conclui-se que o custo do equipamento é amortizado 

em 4 anos, como a vida útil do sistema é superior a 20 anos, é indiscutível a 

viabilidade do uso da energia solar para aquecimento doméstico de água. 
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
4.1- Energia solar fotovoltaica 
 
Até um passado recente, o uso da energia solar fotovoltaica estava 

restrito a alguns usos específicos, como: satélites, equipamentos de sinalização, e 

equipamentos de comunicações entre outros. A utilização dessa energia também 

tem sido utilizada em comunidades distantes das redes distribuidoras, sendo um 

importante fator de inclusão social, pois possibilita a essas comunidades terem  

acesso a uma série de  recursos como: televisão, iluminação, bombeamento de 

água etc.. Excluindo esses usos, apenas  alguns “excêntricos” fazem uso da 

energia solar fotovoltaica. 

Ainda que esse comportamento possa, de certa forma, ser entendido 

devido ao alto custo da energia gerada, fato este demonstrado de um modo 

simplificado no item 3.1.1; atualmente é questionável o uso do parâmetro 

econômico como único ponto de referência para a decisão do uso ou não da 

energia solar ou outras fontes alternativas, pois  os problemas ambientais que se 

avizinham sugerem que os danos podem ser enormes ou mesmo irreversíveis, 

caso medidas  mitigadoras não sejam tomadas a tempo.  

Existe também a perspectiva de se atingir custos comparáveis aos dos 

métodos convencionais de geração elétrica nos próximos anos, devido ao 

desenvolvimento de novas tecnologias.  

Outro fator a se analisar é o custo futuro da energia, embora indesejável 

o custo pode aumentar à medida que se escasseiam as fontes geradoras, 

principalmente as fósseis, tornando assim a  energia solar competitiva. 
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      4.2- Energia solar térmica 
 

A energia solar térmica  está sendo  utilizada no Brasil há alguns anos, 

pois é eficiente no nosso clima e oferece um  retorno do investimento 

razoavelmente rápido (da ordem de 4 ou 5 anos), hoje verifica-se que algumas 

cidades como, por exemplo, Belo Horizonte, já tem  instalado, aquecimento 

solar em alguns milhares de edifícios residenciais. A segunda cidade em número 

de instalações é São Paulo mas esta, conta apenas com algumas dezenas de 

edifícios e estão restritos a hotéis e clubes. 

 Atualmente, o governo do estado de São Paulo e a prefeitura  de São 

Paulo estudam projetos para tornar obrigatório o uso de aquecimento solar para 

pelo menos 40% da demanda da energia em edificações residenciais ou 

comerciais, novas ou reformadas onde se faça uso de: piscina, sauna, mais de 

três banheiros entre outros. 

Em  cidades como Porto Alegre, Curitiba, Campinas, São José dos 

Campos, Piracicaba etc., leis de obrigatoriedade ou incentivo têm sido  

implementadas no sentido de se utilizar o aquecimento solar. 

Para o caso do aquecimento  de água, apenas a disseminação da técnica 

de aquecimento solar provavelmente será suficiente para que se  consiga 

substancial substituição do aquecimento elétrico por  aquecimento via energia 

solar. 
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4.3- Conclusão 
 
Com base no que foi citado até aqui e analisando as figuras 3 e 15, pode-

se concluir que aproximadamente 25000MW  (figura 3)  estão instalados no 

Brasil para o fornecimento de energia para uso residencial, sendo que 

aproximadamente 50% deste número, ou seja, 12500MW, são utilizados para 

suprir aquecimento e/ou iluminação residencial em quantidades iguais (figura 

15). 

 Portanto, se por exemplo,  20% das residências fizerem uso de 

aquecimento e iluminação via energia solar,  equivalerá a 2500MW, o que 

pouparia algo em torno de 2 usinas nucleares  semelhantes a Angra II ou III, ou 

10 usinas hidrelétricas semelhantes à Balbina (que inundou uma área de 

aproximadamente 2500 km2), isso certamente não é desprezível, portanto é 

desejável que um número maior de cidadãos tenham acesso a energia solar. O 

caráter renovável e não-poluente da energia solar tende a tornar essa forma de 

geração energética mais viável, isto pode ser feito disseminando-se o uso da 

tecnologia, fornecendo-se incentivos, etc.. 

 Para que potenciais usuários venham a tomar conhecimento das 

potencialidades desta alternativa energética, torna-se necessário que a energia 

solar  alcance um maior nível de disseminação, de modo que os tomadores de 

decisão estejam informados e convencidos acerca das alternativas existentes. É 

interessante notar ainda que o Brasil dispõe de empresas que produzem ambos o 

tipos de tecnologia (fotovoltaica e térmica), sendo a geração de postos de 

trabalho mais um ponto favorável a ser considerado, à medida que se aumente a 

demanda por equipamentos solares. 
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Figura 15- Consumo de energia no setor residencial no Brasil [5] 
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