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RESUMO 

 

A evolução da humanidade está diretamente ligada com o desenvolvimento de tecnologias e a 

produção de bens de consumo, e estes fatores ligados diretamente a utilização de energia, 

geralmente produzida através da queima de combustíveis fósseis ou através de hidroelétricas. 

Estas formas produzem resíduos e degradam de forma voraz o meio ambiente, em velocidade 

e escala superior ao que a natureza suporta para se reestabelecer. Para que estas intervenções 

humanas sejam minimizadas se faz necessário utilizar novos métodos de obtenção de energia, 

através de formas alternativas e limpas, que não produzam efeitos colaterais, nocivos ao meio 

ambiente. Para tanto, a utilização da energia solar é uma das formas mais eficientes, visto que 

a energia emanada pelo sol é imensa, sem resíduos e inesgotável. As formas de obtenção da 

energia solar são diversas, porém as mais comuns e mais utilizadas são os sistemas 

fotovoltaicos, onde placas captam a energia do sol e transformam em energia elétrica, que é 

enviada para bancos de baterias e posteriormente utilizada e outra forma é a fototérmica, onde 

a energia solar aquece placas que em seu interior circulam a água, que absorve esse calor e se 

desloca até um reservatório para posteriormente ser utilizada. Tanto a geração de energia 

elétrica pelo sistema fotovoltaico quanto o aquecimento da água pelo sistema fototérmico 

diminuem o uso da energia elétrica distribuída pela rede, diminuindo gastos com a energia 

elétrica e contribuindo para a preservação do planeta terra. 

 

Palavras-chave: Energia solar. Energia fotovoltaica. Energia fototérmica. 

 

                                                 
1 Acadêmico do Curso de Engenharia Civil da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
(UNIARP). 
2 Antonio Pedro Tessaro  Graduado em Engenharia Elétrica pela UDESC- Joinville, Pós 
Graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Federal de Santa 
Catarina- UFSC. e docente do Curso de Engenharia Civil da Universidade Alto Vale do Rio do 
Peixe. 



 

 

ABSTRACT  

 

Mankind’s evolution is directly linked to the development of technologies and the production 

of assets, and these factors are linked to the consumption of energy, usually produced through 

the burning of fossil fuels or hydropower. These methods also produce residue and degrade the 

environment in a superior speed and scale than it can heal itself. New methods of obtaining 

clean energy are necessary so that these human interventions are minimized. Therefore, solar 

energy is one of the most efficient ways of producing energy, for it is never ending and clean. 

There are many ways of obtaining solar energy, but the most common are the photovoltaic 

systems, where solar panels capture the sun’s energy and transform it into electric energy so 

that it can be stored by batteries and later on, used in many applications. Another form of clean 

energy that can be used is the photo thermal energy, where the sun heats water in a system and 

it is stored for use in a reservoir. Both the photovoltaic and the photo thermal systems lessen 

the use of electric energy provided by the energy companies, lowering the expenses with energy 

and also contributing with the preservation of the planet.     
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1. INTRODUÇÃO 

 

O que se procura nas últimas décadas são formas renováveis de obtenção de energia que 

não produzam resíduos e que não causem impacto no meio ambiente. O uso de energias 

renováveis é uma das principais maneiras de minimizar as mudanças climáticas e a melhor 

forma de utilizar os recursos naturais de forma sustentável. 

O Sol é a maior fonte de energia do nosso planeta e por tanto uma das fontes de energia 

limpa mais utilizadas em residências e empresas por todo o mundo. O termo energia solar se 

refere ao uso de radiação solar de formas diferentes. Os dois principais métodos de utilização 

de energia solar em edifícios são a fotovoltaica e fototérmica. 

As células fotovoltaicas convertem a energia radiante em energia elétrica através do 

efeito fotoelétrico, que ocorre quando um elétron salta para uma órbita mais externa em função 

da incidência de luz sobre a célula. 



 

Outra forma de aproveitamento da energia solar é através da energia fototérmica, a qual 

visa à quantidade de energia que um objeto é capaz de absorver sob a forma de calor. Assim, 

quanto mais quente o coletor ficar, maior será a quantidade de energia por ele produzida.  

Não é somente a captação que interessa, armazenar esse tipo de calor também é muito 

importante. O produto mais utilizado para produzir essa energia é o coletor solar. Esses 

equipamentos são aquecedores de fluidos (líquidos ou gasosos) e são denominados coletores, 

concentradores e coletores planos, em função da existência ou não de dispositivos de 

concentração da radiação solar. Os fluidos aquecidos são armazenados térmica e isoladamente 

até o uso final. Atualmente, os coletores são usados para aquecer água em residências, hotéis, 

hospitais, entre outros, já que reduzem o consumo de energia elétrica. 

Uma parcela significativa de energia elétrica é consumida para aquecimento de água no 

setor residencial, 25% aproximadamente. Além de evitarem o consumo de energia elétrica, 

outra vantagem deste sistema é o maior grau de conforto e sua capacidade para atender diversos 

pontos de água quente além do chuveiro (torneiras em banheiros, cozinhas e lavanderias, por 

exemplo). 

Devido a estes fatores, este trabalho tem por objetivo apresentar a importância da 

utilização de energias renováveis, sobretudo a energia solar, tanto para a geração de energia 

elétrica e quanto para o aquecimento da água, através da implantação de sistemas fotovoltaicos 

e fototérmicos.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

As energias renováveis formam um conjunto de fontes de energia não convencionais, 

as quais não são baseadas nos combustíveis fósseis e grandes hidrelétricas.  

São em geral derivadas de ciclos naturais de conversão da radiação solar, fonte primaria 

de quase todas as energias disponíveis no planeta Terra, por isso são praticamente inesgotáveis 

e não alteram o balanço térmico do planeta. Se encaixam nesta categoria a energia eólica, de 

biomassa e solar. Estas fontes de energia se caracterizam ainda por se regeneram de uma forma 

cíclica em uma escala de tempo reduzida. 

Estas energias estão passo a passo conquistando o espaço que antes era ocupado 

totalmente pelas fontes fósseis, o que tem sido propiciado pelo desenvolvimento tecnológico 



 

que permite o aproveitamento dessas fontes renováveis como combustíveis alternativos 

(PACHECO, 2006). 

 

2.2 ENERGIA SOLAR 

 

O Sol é a principal fonte de energia do planeta, responsável pela manutenção das várias 

formas de vida existentes na Terra. Trata-se de um recurso praticamente inesgotável e 

constante, quando comparado com a escala de existência da vida neste planeta. O 

aproveitamento da sua energia é uma das mais promissoras alternativas energéticas para a 

humanidade. Adicionalmente, deve-se lembrar que esta estrela é responsável pela origem da 

maioria das fontes de outras energia existentes (GALDINO et al., p. 17,25). 

A energia solar incidente sobre a superfície da terra é enorme, gerando entorno de 1,5 x 

10¹⁸ kWh, cerca de 10.000 vezes a demanda bruta de energia atual da humanidade (PACHECO, 

2006). 

Esta energia pode ser utilizada diretamente para o aquecimento do ambiente, 

aquecimento de água e para produção de eletricidade, com possibilidade de reduzir em 70% o 

consumo de energia convencional. Pode ser convertida diretamente em energia elétrica, por 

meio de efeitos sobre determinados materiais, entre os quais se destacam o termoelétrico e o 

fotovoltaico. 

O Brasil tem uma vantagem significativa sobre os países desenvolvidos no que tange à 

utilização de energia solar, pois localiza-se numa faixa de latitude na qual a incidência de 

radiação solar é muito superior à verificada naqueles países (GALDINO et al., p. 17,25). 

A região brasileira menos ensolarada recebe em média, 40% mais radiação do que o 

local mais ensolarado da Alemanha, um dos maiores produtores mundial de energia solar 

(AAEB,2008).          

 

2.3 ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

A radiação solar pode ser diretamente convertida em energia elétrica por meio dos 

efeitos termoelétricos e fotovoltaicos. Ambos os processos ocorrem através dos efeitos da 

radiação sobre determinados materiais semicondutores. 

O efeito fotovoltaico ocorre com a excitação dos elétrons de alguns materiais na 

presença da luz solar. O silício é o material mais utilizado nas células solares ou fotovoltaicas 

para a conversão da radiação solar em energia elétrica. Para ser conhecida a eficiência de 



 

conversão das células solares é necessário mediar a proporção da radiação solar incidente sobre 

a superfície da célula que é convertida em energia elétrica. As células mais eficientes existentes 

no mercado possuem índice de 25% (AAEB,2008). 

Os painéis solares fotovoltaicos são utilizados em ambientes externos, sob sol, chuva e 

outros agentes climáticos, para tanto são projetados e fabricados de forma a manter sua 

operação de forma satisfatória. Em média as placas fotovoltaicas possuem vida útil de 

aproximadamente 30 anos (RÜTHER, 2004). 

 

2.3.1 CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

 

O sistema solar fotovoltaico funciona fundamentalmente com painéis solares que 

convertem a energia do sol em energia elétrica através do efeito fotovoltaico. Estes painéis são 

dispositivos construídos com materiais semicondutores, sendo que, as que são produzidas 

comercialmente, para uso terrestre são constituídas de silício. Atualmente a tecnologia mais 

tradicional é a do silício cristalino, que representa 80-95% do mercado global (SILVA, 2013). 

A captação da energia solar depende essencialmente da disponibilidade de superfícies 

expostas ao sol, sendo natural cogitar uma tendência a projetar e construir com parâmetros 

“solares” que, para garantir o acesso ao sol a todos, as formas aparentes das edificações e 

configurações urbanas poderão ser modificadas (SOUZA, 2006).  

As células fotovoltaicas proporcionam baixa tensão e baixa corrente de saída, cerca de 

3A e 0,7V para células de silício monocristalino. Para se ter uma tensão de saída mais elevada 

e compatível com as tensões de consumo, geralmente 12V ou 24V, são agrupadas várias células 

fotovoltaicas arranjadas em série, formando um módulo fotovoltaico (COOPER, 2013). 

 

2.3.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

     

Um Sistema Fotovoltaico é o conjunto de equipamentos e aparelhos necessários para 

realizar a conversão direta de energia solar em energia elétrica, com características adequadas 

para alimentar aparelhos elétricos e eletrônicos em uma residência. De acordo com a NBR 

11704, os sistemas fotovoltaicos são classificados como sendo sistemas isolados, sistemas 

híbridos e sistema conectados à rede (ABNT, 2008b). 

As principais categorias de sistemas fotovoltaicos são: isolados – sistema puramente 

fotovoltaico com armazenamento da energia em baterias; híbridos – que dependem de sistemas 

complementares, como de geradores a diesel; ou conectados à rede – onde a energia gerada por 



 

painéis fotovoltaicos é entregue à rede elétrica. As categorias variam conforme os recursos 

energéticos disponíveis para a utilização (GTES, 2014). 

 

2.4 ENERGIA FOTOTÉRMICA 

 

A Energia Fototérmica aproveita a quantidade de energia que um objeto é capaz de 

absorver sob a forma de calor. Desta forma, quanto mais aquecido o sistema coletor ficar, maior 

será a quantidade de energia por ele produzida. Não é somente a captação que interessa, o 

armazenamento deste calor é fator muito importante.  

Atualmente, os coletores são usados para aquecer água em residências, hotéis, hospitais, 

entre outros, já que reduzem o consumo de energia elétrica (TIRADENTES, 2007). 

 

2.4.1 SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DA ÁGUA 

 

Normalmente os sistemas de aquecimento de água por meio da energia solar são 

formados por coletores solares, reservatório térmico e componentes de conexão, contendo 

geralmente uma fonte auxiliar de energia, sistema de controle e uma rede de distribuição da 

água quente.  

Os horários em que a água quente é mais utilizada são justamente aqueles em que a 

insolação é mais baixa ou até mesmo inexistente, período noturno, então se faz necessário a 

instalação do reservatório térmico (FINEP, 2007). 

No hemisfério sul, o melhor aproveitamento da energia solar ocorre com os coletores 

instalados com sua face posicionada voltada para o norte, com uma inclinação à horizontal igual 

à latitude local. Usualmente, para otimizar a captação nos meses de inverno, costuma-se inclinar 

a placa cerca de 10° a mais que o indicado (STRADULIS, 2013). 

 

3. CONCLUSÃO  

 

Uma grande parte dos recursos naturais disponíveis no planeta são utilizados para a 

geração de energia, seja ela em residências ou na indústria, para a produção de bens. Para que 

os recursos sejam preservados e para que a poluição do meio ambiente não continue em uma 

crescente, se faz necessária a utilização de fontes alternativas e renováveis para a produção de 

energia. 



 

Fontes alternativas de produção de energia são aquelas que não necessitam da queima 

de combustíveis fósseis para ocorrer.  

Dentre as fontes alternativas uma se apresenta de forma mais importante e se destaca 

frente as outras, a energia solar. Todas as outras derivam ou necessitam dela para existirem. 

 

O sol produz uma grande quantidade de energia diária, cerca de 10.000 vez mais do que 

todo o consumo humano no mesmo período, além de ser uma fonte inesgotável de energia.  

A energia solar pode ser utilizada de muitas formas, porém, as mais comuns são a 

utilização através de sistemas fotovoltaicos e sistemas fototérmicos. 

Os sistemas fotovoltaicos são basicamente compostos por placas constituídas de 

materiais semicondutores, geralmente silício, que são agrupadas e ligadas em série, formando 

um módulo fotovoltaico. Estes módulos geram a energia elétrica que vai abastecer a unidade 

consumidora. 

Outra forma eficiente da utilização da energia solar é em sistemas fototérmicos para o 

aquecimento direto da água. 

Neste sistema, a água circula por dentro de placas construídas para reter o calor 

transmitido pela energia solar. Quando aquecida, a água se desloca até um reservatório, ficando 

armazenada para posteriormente ser consumida. 

Este sistema é utilizado em residências, hospitais, hotéis, escolas e muitos outros lugares 

onde se emprega água quente, tanto para banhos quanto para a higienização.  

Felizmente, poderemos contar com a energia do Sol por vários bilhões de anos ainda, e 

essas fontes de energia vão continuar alimentando nossas casas, ruas e cidades de forma limpa, 

renovável e ambientalmente correta. 
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