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O que é Energia Solar?

• Energia Solar é a energia que vem da luz e do 
calor do Sol que é aproveitada e utilizada por 
meio de diferentes tecnologias, como um meio 
de aquecimento.

• Os tipos de energia:

• Energia solar fotovoltaica;

• Energia heliotérmica;

• Arquitetura Solar.



Origem da energia solar:

• A energia solar remonta os primórdios onde a 
luz solar era fonte de energia para fazer fogo e 
aquecer casas e água. Já em épocas mais a 
frente, mais precisamente no século XIX, o físico 
francês Alexandre Edmond Becquerel observou 
pela primeira vez o efeito fotovoltaico, quando 
realizava algumas experiências com eletrodos. 
Alexandre Edmond foi quem criou a energia 
solar no ano de 1839.



• Durante a era moderna da história da energia solar, 
que teve início em 1954, Calvin Fuller, um químico 
dos Bell Laboratories nos Estados 
Unidos desenvolveu o processo de dopagem do 
silício. Fuller partilhou a sua descoberta com o 
físico Gerald Pearson que melhorou o experimento. 
Pearson descobriu que a amostra exibia um 
comportamento fotovoltaico e partilhou a 
descoberta com Daryl Chapin.



• As primeiras células fotovoltaicas produzidas 
tinham alguns problemas técnicos que foram 
superados pela química quando Fuller dopou 
silício com arsênio e depois com boro, obtendo 
células que exibiam eficiências recorde. A 
primeira célula solar foi formalmente 
apresentada numa reunião anual da National 
Academy of Sciences, em Washington, e 
anunciada numa coletiva de imprensa no dia 25 
de Abril de 1954.



Placas Solares Fotovoltaicas

• Os painéis ou placas fotovoltaicas utilizam 
um método direto de produção de energia 
elétrica.

• A luz solar é absorvida nas células 
solares, também chamadas fotovoltaicas ou 
fotoelétricas que são feitas de material 
semicondutor, geralmente de cristais de silício.

• As partículas da luz solar (fótons) quando entram 
em contato com os átomos do silício, provocam o 
deslocamento dos elétrons, gerando assim, uma 
corrente elétrica, que é usada para carregar uma 
bateria.





Energia Heliotérmica

• A energia heliotérmica, consiste em um método 
indireto de produção de energia elétrica, que a 
luz solar é refletido por espelhos e concentrada 
em forma de calor (energia térmica) em um 
receptor. Em seguida, essa energia é 
transformada em energia mecânica e, por fim, 
em energia elétrica, igual ao que acontece em 
uma usina termoelétrica.



Energia Heliotérmica

• Além de produzir energia elétrica, a energia 
heliotérmica pode ser usada para usinas que 
requerem altas temperaturas para produzir 
energia elétrica, sem necessidade de 
usar combustíveis fósseis.

• O excedente de energia proveniente do sol não 
aproveitada pela usina, pode ser armazenada em 
forma de calor em tanques, sendo usada por 
exemplo, quando há baixa insolação ou à noite.



Aquecimento solar (energia térmica)

• Enquanto a energia fotovoltaica transforma a radiação 
solar em eletricidade, o aquecimento solar (ou energia 
solar térmica) já diz no próprio nome a que veio: 
transforma a radiação em energia térmica, que é 
utilizada no aquecimento da água.

• Pode ser usado em casas e prédios comerciais, 
aquecendo a água ou em setores industriais.

• Produzidas em cobre ou alumínio, a superfície dos 
painéis geralmente é pintada de cor escura para 
absorver uma maior radiação solar, transformando-
a em calor. Ele, por sua vez, é absorvido por um líquido 
localizado dentro dos painéis e transportado por tubos 
isolados até chegar ao depósito de água quente (boiler 
ou reservatório térmico).



Aquecimento solar (energia térmica)

• Para não resfriar a água e armanezar para dias 
nublados e para noite, o depósito é feito de 
material isolante.

• Todo o sistema de aquecimento solar é composto 
pelos seguintes materiais:

• Coletor solar;
• Reservatório térmico;
• Circuito hidráulico;
• Grupo de circulação;
• Central de controle;
• Apoio energético (sistema auxiliar quando a 

radiação não é suficiente).



• MENINA DE 10 ANOS CONSTRÓI ABRIGO 
PARA MORADORES DE RUA MOVIDO A 
ENERGIA SOLAR

• ENERGIA SOLAR É UTILIZADA PELA DE 
FATEC OSASCO NA CRIAÇÃO DE FLUTUADOR 
PARA COMBATER MOSQUITO DA DEN...

• ENERGIA SOLAR MELHORA QUALIDADE DE 
VIDA DE AGRICULTORES NA PARAÍBA

https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-solar/menina-de-10-anos-constroi-abrigo-para-moradores-de-rua-movido-a-energia-solar.html
https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-solar/energia-solar-e-utilizada-pela-de-fatec-osasco-na-criacao-de-flutuador-para-combater-mosquito-da-den.html
https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-solar/energia-solar-melhora-qualidade-de-vida-de-agricultores-na-paraiba.html


Vantagens da energia solar:

• Vantagens:
• É uma energia renovável, limpa e barata, pois o sol é uma 

fonte gratuita, ao contrário dos combustíveis fósseis que 
são um recurso altamente poluente e limitado, tornando-
os progressivamente mais caros;

• Têm despertado o interesse de muitos pesquisadores, e 
quanto maior for o investimento em tecnologia mais 
barata ela se tornará;

• As usinas solares que utilizam a energia heliotérmica ou 
concentrada (CSP) podem armazenar o excedente de 
energia que não foi aproveitada e usá-la quando preciso;

• A possibilidade de instalação de painéis fotovoltaicos 
em regiões distantes ou isoladas;

• A pouca exigência necessidade de manutenção.



Desvantagens da energia solar:

• Os custos elevados das placas e, por este motivo, 
ainda é pouco utilizada no mundo;

• A necessidade de haver boa insolação, pois se 
houver vários dias sem sol não haverá energia;

• A exigência de grande quantidade de matéria-
prima para fabricação dos equipamentos, como o 
silício, demandando exploração dos recursos.



Energia solar no Brasil e no mundo

• No Brasil a energia solar representa 
aproximadamente 0,09% da produção, com 
estimativas de atingir 4% até 2024, segundo dados 
do Ministério de Minas e Energia.

• Foi inaugurada a Usina Megawatt Solar em 
Florianópolis, Santa Catarina. São placas 
fotovoltaicas espalhadas pelo estacionamento da 
sede da Eletrosul, com capacidade de atender 540 

residências.



• Atualmente, apenas 1% da energia gerada no 
mundo provém das fontes de energias solares. 
Dentre os maiores produtores mundiais de 
energia solar estão: a Alemanha, a Itália, a 
Espanha, o Japão e os Estados Unidos.

• Existem muitos parques solares (CSP) no 
mundo, vários deles na Espanha. Em 2014, foi 
inaugurada na Califórnia, EUA, a Ivanpah Solar 
Electric Generating System, a maior usina até o 
momento que é quase 4 vezes maior do que 
a Shams Power Company, em Abu Dhabi, nos 
Emirados Árabes Unidos, inaugurada em 2013.



Tipos de energia no Brasil(julho de 

2017):



Ivanpah Solar Electric 
Generating System

Shams Power Company



• Enquanto a usina árabe produz cerca de 100 
Megawatts, a americana abriga 300 mil espelhos 
para coletar a luz do sol, podendo produzir cerca 
de 392 megawatts de energia, fornecendo 
energia para 140 mil casas.

• Juntas, as usinas devem ajudar a reduzir quase 
600 mil toneladas por ano de emissões de CO2.



Os métodos de captura da energia 

solar

• São classificados em diretos ou indiretos e 
podem ser classificados também como passivos 
ou ativos:

• Direto:

• São os métodos que precisam de apenas uma 
etapa para capturar a energia do sol e 
transformá-la em energia que pode ser utilizada 
pelos homens. Exemplo: Energia Solar 
Fotovoltaica - a energia solar atinge uma célula 
fotovoltaica criando eletricidade.



• Indireto:

• São os métodos que precisam de duas ou mais 
etapas para converter a energia solar em energia 
utilizável por nós. Um bom exemplo de um 
método indireto é a energia heliotérmica onde a 
energia solar atinge os espelhos refletores que por 
sua vez concentram o calor em um tubo a vácuo 
por onde passa água e, esta, quanto tiver sido 
transformada em vapor alimentará uma turbina 
para gerar energia elétrica.



• Sistemas Passivos e Ativos de Energia 
Solar:

• Os sistemas passivos de energia solar são 
normalmente diretos (como uma estufa que 
transfere o calor do sol para o ar, mantendo o 
ambiente quente), já os sistemas ativos de 
energia solar, funcionam com o auxílio de 
dispositivos mecânicos para melhorar o 
desempenho da coleta da energia solar (como um 
tipo de sistema de aquecimento solar que utiliza 
uma bomba para forçar a circulação de água 
dentro do sistema).
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