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RESUMO 
 
 

 
 

A preocupação com o meio ambiente e com o futuro do planeta fizeram com que a 

busca por fontes de energias renováveis e de menor impacto ambiental aumentasse 
nas últimas décadas. Dentre elas destaca-se a energia solar, por ser uma fonte 

renovável, abundante e limpa. A energia proveniente do Sol pode ser utilizada de 
diversas maneiras, dentre elas a geração direta de energia elétrica através de painéis 
fotovoltaicos, e a geração de energia térmica, devido ao calor produzido pela radiação 

solar. O presente trabalho analisa um sistema híbrido solar que une em um só sistema 
a produção de energia elétrica através de um módulo fotovoltaico com o aquecimento 

de água para uso doméstico. Neste sistema a água é aquecida através do calor 
retirado do módulo fotovoltaico, o que também ajuda a aumentar a eficiência elétrica 
do sistema, já que painéis solares perdem eficiência quando operam em altas 

temperaturas. Para isso, foi feito o estudo de caso de um sistema implementado na 
cidade de Dublin, através da coleta de diversas variáveis que influenciam no 

funcionamento do sistema, como temperatura dos módulos solares, temperatura da 
água e do ambiente, e potência produzida pelo sistema. Ao realizar as medições foi 
possível concluir que a eficiência térmica do sistema é baixa, mas acredita-se que 

parte disto deve-se ao fato do clima da cidade em que o sistema foi instalado não ser 
favorável. Por isto, acredita-se que o desempenho do sistema será melhor se ele for 

instalado em uma cidade com temperaturas mais altas, como em Brasília, que será o 
foco da continuação do estudo em questão. 
 

 
 

 
Palavras-chave: Energia Solar, Sistemas Híbridos, Energia Térmica. 
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ABSTRACT 

 
 

 
 

The concerns regarding the environment and the future of the planet have made the 

search for renewable and low impact sources of energy to increase on the past 
decades. Among them stands out solar energy, for being a renewable, abundant and 

clean source of energy. The energy that comes from the Sun have different uses and 
between them are the generation on electric power through photovoltaic panels and 
the thermal power generation, due to the heat produced by the solar radiation. This 

paper analyses a hybrid solar system that combines in a single system the production 
of electric power through a photovoltaic module with the heating of water for domestic 

use. In this system, water is heated though the heat removed from the photovoltaic 
module, which also helps to increase the electrical efficiency of the system, since 
photovoltaic panels loose its efficiency when operating at high temperatures. In order 

to prove this, a system installed in the city of Dublin was analysed by collecting a range 
of variables that influence the operation of the system, such as the photovoltaic 

modules temperature, water and surrounding air temperature and electric power 
produced by the system. By performing the measurements, it was possible to conclude 
that the thermal efficiency of the system is low, but it is believed that the low efficiency 

is due to the fact that the weather conditions in the city where the system was installed 
was not favourable. However, it is probable that the system performance will be better 

if installed in a city with higher temperatures, such as Brasília, which will be the focus 
of further study. 
 

 
 

 
Keywords: Solar Energy, Hybrid Systems, Thermal Energy. 
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1. INTRODUÇÃO 

A preservação do meio ambiente e o futuro do planeta são temas cada vez 

mais discutidos na atualidade. O aumento na emissão de gases poluentes, a 

destruição de ecossistemas e a redução das reservas de combustíveis fósseis fez 

com que o termo sustentabilidade se tornasse cada vez mais presente na vida do ser 

humano. Com isso, cada vez mais surgem maneiras de tentar reduzir o impacto 

causado ao meio, e a utilização de fontes de energias renováveis têm sido solução 

para substituir as energias não renováveis. 

A energia solar fotovoltaica é um promissor tipo de energia renovável por usar 

o Sol como meio para geração de energia elétrica. Ela funciona pelo princípio 

fotovoltaico, onde a radiação que incide nos módulos é convertida em corrente 

elétrica, gerando assim energia. Além disso é um tipo de energia que pode ser 

instalado em pequena escala como em residências por exemplo, até em grande 

escala, em usinas fotovoltaicas com alta capacidade instalada. 

O Brasil por ser um país de dimensões continentais possui diversos climas, 

ecossistemas e tipos de relevo, o que permite instalação de diferentes tipos de 

energia, de acordo com o que for mais propício para a região em questão. Diversificar 

a matriz energética e reduzir a dependência da energia hidráulica são fatores 

importantes para o futuro energético do país.  

De acordo com o Balanço Energético Nacional de 2015 (BEN, 2015), 65,2% da 

oferta interna de energia elétrica é proveniente de hidrelétricas. Apesar de ser uma 

fonte renovável de energia, a dependência do país em uma única fonte pode gerar 

crise no setor energético, principalmente em anos em que o índice pluviométrico fica 

abaixo da média como ocorreu em 2015.  

De acordo com o Banco de Informações de Geração da ANEEL –BIG (ANEEL, 

2016) o Brasil possui no total 4510 empreendimentos de geração de energia em 

operação, totalizando 142.878.458kW de potência instalada, porém destes, apenas 

39 empreendimentos são centrais geradoras solar fotovoltaica, totalizando apenas 

0,02% da potência instalada do país. Contudo, o Atlas Brasileiro de Energia Solar 

(INPE, 2006) aponta para um grande potencial de aproveitamento de energia solar no 
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Brasil, com o menor valor de média anual de irradiação global de 4,25kWh/m² e valor 

máximo de 6,5kWh/m² (Figura 1). 

 
    Figura 1: Média anual da radiação solar global horizontal no Brasil. 

Fonte:  Atlas Solarimétrico do Brasil, 2000. 

A Associação Europeia das Indústrias Fotovoltaicas (EPIA,2015), em seu 

panorama do mercado global para energia solar de 2015, mostrou que o mercado 

fotovoltaico atingiu a marca de 40GW de potência instalada no mundo em 2014. A 

China, os Estados Unidos e Alemanha são alguns dos países que mais contribuem 

atualmente com estes números, comprovando a viabilidade e eficiência da energia 

solar fotovoltaica, mesmo em países em que a radiação solar não é tão alta quanto 

em países tropicais, como o Brasil. 

Com o crescimento global do mercado de energia fotovoltaica, espera-se que 

o Brasil apresente também aumento na potência instalada. No entanto, tal 

crescimento ainda está longe de ser comparado com a difusão da tecnologia em 

países como Alemanha e China, e parte disso é devido aos ainda altos preços da 

tecnologia utilizada. Dados da Associação Europeia das Indústrias Fotovoltaicas 

(EPIA,2015) dizem que apesar de ainda ser uma tecnologia cara, os preços estão em 

constante redução nos últimos anos, e que o preço do sistema todo apresentou 

redução de aproximadamente 75% nos últimos 10 anos. Como exemplo, para 

sistemas instalados em larga escala (produção acima de 1MW) o preço dos módulos 

chega a estar abaixo de 1 euro para cada Watt instalado, o que deixa a tecnologia 

mais visível devido ao aumento da viabilidade financeira, tornando assim mais 
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competitiva com outros tipos de energia devido ao custo benefício e a fatores 

ambientais, já que quando comparado com uma hidrelétrica, por exemplo, uma usina 

fotovoltaica não inunda áreas e não destrói ecossistemas. 

A energia solar térmica é outro tipo de energia proveniente do Sol, e baseia-se 

no princípio de utilizar o calor gerado pelo Sol para aquecer um fluido e transformá-lo 

em energia. Existem diversos tipos de utilização deste tipo de energia, e o que será 

abordado dentro deste tema será a utilização do Sol para o aquecimento de água para 

utilização residencial. 

O mercado mundial de aquecedores solares começou a crescer a partir da 

década de 1970 e expandiu significativamente a partir da década de 1990, 

consequentemente aumentando as aplicações deste tipo de tecnologia 

(ELETROBRAS PROCEL, 2012). Ainda de acordo com a Eletrobras, o mercado 

brasileiro de aquecimento solar apresentou um crescimento sólido de 

aproximadamente 20% ao ano nos últimos 30 anos. Além de ser uma fonte renovável 

de energia, este tipo de sistema oferece vantagens para o usuário por gerar economia 

de energia elétrica, e oferece vantagens para o país, já que os chuveiros elétricos 

estão presentes em grande parte das residências do país e estes consomem muita 

energia, e quanto mais sistemas solares térmicos instalados, menores investimentos 

em geração e transmissão de energia serão necessários. 

Uma solução que visa aumentar a eficiência energética de um sistema 

fotovoltaico é instalar uma tubulação na parte de trás do painel, conectando esta a um 

tanque de armazenamento de água. Assim, o usuário poderá produzir energia elétrica 

e ao mesmo tempo aquecer água para utilização em chuveiros, por exemplo.  

A utilização de um sistema híbrido solar fotovoltaico e solar térmico é uma ideia 

que além de unir dois sistemas em apenas um, reduz a área necessária para 

instalação do sistema e reduz a quantidade de matéria prima utilizada, já que apenas 

um módulo fotovoltaico será utilizado tanto para produzir energia como para aquecer 

a água, não necessitando assim do painel de aquecimento. 

Este trabalho visa analisar a viabilidade de instalação de um sistema híbrido 

solar fotovoltaico e solar térmico, de modo a produzir energia elétrica e 

simultaneamente aquecer água para uso doméstico. A utilização da tubulação no 

fundo do painel solar  além de aquecer a água para uso, também ajuda a reduzir a 
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temperatura dos módulos, aumentando assim sua eficiênciam já que quando a 

temperatura das células solares é muito alta, a eficiência na produção de energia 

decai. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar a viabilidade técnica da implementação de um sistema solar híbrido 

composto de painel fotovoltaico aproveitado como sistema de aquecimento  de água 

para uso doméstico, comparando os valores medidos para o caso de Dublin na Irlanda 

com os possíveis resultados a serem obtidos se  um sistema similar for implementado 

em Brasília. 

1.1.2 Objetivo Específico 

 Utilizar conceitos de transferência de calor e termodinâmica para propor uma 

formulação matemática de como o calor é transferido do módulo fotovoltaico 

para a água; 

 Medir os parâmetros que influenciam o desempenho do sistema, e analisar 

como estes alteram os resultados obtidos; 

 Justificar o motivo de estudar a implementação de um sistema similar em 

Brasília; 

1.2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

O presente trabalho considerou primeiramente o referencial teórico necessário 

para entender os conceitos abordados no desenvolvimento da pesquisa que envolve 

conceitos de energia solar, formas de geração de energia através da radiação solar, 

assim como conceitos de termodinâmica e transferência de calor. 

Em sequência foi feito um estudo de caso do sistema, onde o clima da cidade 

e os componentes do sistema foram apresentados e detalhados, e a metodologia de 

medição e análise dos dados foi explicada, assim como a justificativa para a mesma. 

Posteriormente um conjunto de equações foram elaboradas com base na 

literatura pesquisada, de modo a permitir o cálculo da transferência de calor e do 

desempenho elétrico do sistema. 
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Por fim, os dados obtidos com o estudo de caso foram apresentados e 

analisados de acordo com a teoria englobada pelo trabalho, e as devidas conclusões 

foram feitas. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos: 

O primeiro capítulo trata da introdução ao tema a ser abordado, bem como os 

objetivos do trabalho, a metodologia utilizada para a realização do mesmo, além da 

estrutura adotada para a organização do trabalho. 

O segundo capítulo apresenta a teoria necessária para entender os conceitos 

a serem abordados nas demais partes do desenvolvimento do trabalho, o que inclui 

teoria sobre como a Terra recebe energia do Sol, como esta energia pode ser utilizada 

e tipos de tecnologias disponíveis, bem como a teoria necessária para entender os 

princípios da transferência de calor e como ela pode ocorrer em um sistema em regime 

permanente. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada para a realização do 

estudo, com as equações que regem a transferência de calor do sistema, a 

apresentação do sistema a ser estudado e a metodologia utilizada para coleta de 

dados. 

O quarto capítulo mostra o estudo de caso realizado e os resultados obtidos 

com a medição das variáveis, bem como as discussões cabíveis ao estudo. 

Por fim, o quinto capítulo conclui o que foi observado durante a realização de 

todo o trabalho, desde a pesquisa até os resultados, e apresenta o que será abordado 

na continuação do trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ENERGIA SOLAR 

O Sol é a principal estrela do sistema Solar. Por possuir massa e energia muito 

maiores que as dos demais planetas do sistema, ele faz com que todos os outros 

corpos girem ao seu redor devido ao forte campo magnético que possui. 

A natureza heliocêntrica do sistema solar com a maior parte de seus 

componentes (o Sol, planetas e satélites) foi bem estabelecida antes do final do 

Século XVII (WOOLFSON, 2000). Após a publicação de Principia de Newton em 1687, 

a aplicação de princípios científicos ao problema de origem se tornou possível, e as 

características do Sol passaram a ser mais estudadas e aplicadas em diversas áreas, 

como na Astronomia, na Física e na Química. 

A luz visível produzida pelo Sol é proveniente de elétrons que reagem com 

átomos de hidrogênio. De acordo com dados da Administração Nacional da 

Aeronáutica e Espaço (NASA, 2016), para cada metro quadrado de superfície da Terra 

diretamente exposta ao Sol, são depositados aproximadamente 1368 Joules de 

energia a cada segundo. No entanto, tal energia é em parte dissipada antes de chegar 

na superfície terrestre devido à atmosfera, e um dos desafios da atualidade é descobrir 

como utilizar tal potencial energético a nosso favor, seja armazenando, produzindo 

calor ou energia elétrica. 

Toda a energia existente na Terra e toda energia aqui utilizada é direta ou 

indiretamente proveniente do Sol. O planeta Terra apresenta movimento elíptico em 

torno do Sol em um plano inclinado de aproximadamente 23,45° em relação ao plano 

equatorial. Isto significa que ao longo do ano, a variação da elevação do Sol no 

horizonte em relação à mesma hora ao longo dos dias é responsável pelas diferentes 

estações do ano. (CRESESB, 2008). 

De acordo com o CRESESB, a posição angular do Sol ao meio dia solar, que 

é equivalente ao instante de tempo em que o Sol passa pelo plano meridiano do lugar 

é chamada de Declinação Solar, como mostra a Fig. (2). Este ângulo varia entre -

23,45° e +23,45° de acordo com o dia do ano, e a soma do ângulo de declinação com 

o âgulo da latitude do local determina a trajetória do movimento aparente do Sol para 

determinado dia e localidade na superfície da Terra. 
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Figura 2: Órbita da Terra em torno do Sol. Fonte: CRESESB. 

2.1.1. Conceitos 

A radiação solar é um tipo de radiação eletromagnética que se propaga a uma  

velocidade de 300.000km/s e que ocupa uma faixa espectral de 0,1µm a 5µm, 

podendo-se observar aspectos ondulatórios e corpusculares. (CRESESB, 2008). 

Costuma-se dividir o espectro de radiação solar em três regiões, de acordo com seus 

comprimentos de onda: ultravioleta (λ<0,4µm), visível (0,4µm<λ<0,76µm) e 

infravermelho (λ>0,76µm), onde λ é o comprimendo da onda propagada. 

Ao passar pela atmosfera, a radiação solar é atenuada e difundida devido à 

interação com a atmosfera, como já mencionado anteriormente. A energia solar 

incidente no meio material pode ser refletida, transmitida e absorvida e estas 

modificações são dependentes da espessura da camada atmosférica, também 

identificada por um coeficiente denominado “Massa de Ar”, que está relacionado com 

o cosseno do ângulo de zênite (CRESESB, 2008). A parcela absorvida da luz dá 

origem aos processos de fotoconversão e termoconversão. 

Na superfície terrestre, a radiação solar chega de duas maneiras: como 

radiação direta, que é aquela que vem diretamente do Sol sem sofrer nenhum tipo de 

desvio devido à reflexão e difusão, ou como radiação difusa, que chega à Terra depois 

de passar por mudanças em sua direção após passar pela atmosfera (CRESESB, 

2008). 

Além da radiação direta e difusa, se a superfície que recebe os raios solares 

estiver inclinada em relação à horizontal, parte da radiação poderá ser refletida pelo 
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ambiente. O coeficiente de reflexão destas superfícies é denominado albedo. 

(CRESESB, 2008). 

Na irradiação global incidente sobre uma superfície inclinada, é possível  

distinguir três diferentes componentes: 

 Irradiação solar direta (Ib): irradiação solar sobre uma superfície plana normal 

ao vetor de posição do Sol, devido à componente direta da radiação solar. 

 Irradiação solar difusa (Id): irradiação devido à componente difusa da radiação 

solar. 

 Irradiação solar global (Ig): irradiação sobre uma superfície plana horizontal 

devido às radiações direta e difusa. Relacionada da seguinte forma com as 

demais:  

𝐼𝑔 = 𝐼𝑏𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝐼𝑑                 (1) 

A irradiação total 𝐼𝑇  sobre uma superfície define-se por:  

𝐼𝑇 = 𝐼𝑏cosθ +
1

2
(1 + cosβ)𝐼𝑑 +

ρ

2
(1 − cosβ)𝐼𝑔             (2) 

Onde ρ é a refletividade hemisférica total do solo circundante, β é o ângulo de 

inclinação da superfície com relação ao plano horizontal e (1 + cosβ) e (1 − cosβ) 

representam os fatores de visão superfície-céu e superfície-terra, respectivamente. 

(ONUDI, 2015). 

Para melhor entendimento de como a energia do Sol chega à Terra, é 

importante entender algumas relações geométricas entre os raios solares e a 

superfície terrestre (MME, 2008): 

 Ângulo azimutal da superfície (α): ângulo entre a normal à superfície no plano 

horizontal, e a direção Norte-Sul. Varia entre 180° e -180°. 

 Ângulo azimutal do Sol (ψs): ângulo entre a projeção horizontal dos raios 

solares e a direção norte-sul do plano horizontal. É positivo quando a projeção 

se encontra à esquerda do Norte. 

 Ângulo zenital (θz): ângulo formado entre o raio solar e o zênite. Equivale à 

distância angular entre o feixe solar e a vertical do local de incidência. 
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 Ângulo horário (ω): ângulo entre o meridiano do Sol e o meridiano local. Cada 

hora angular corresponde a um deslocamento de 15°. 

Define-se ainda o zênite solar como sendo o ângulo entre os raios solares e a 

direção vertical, e incidência solar (θ) como sendo o ângulo entre o raio solar e a 

normal da superfície receptora (MME, 2008). 

 

Figura 3: Relações geométricas Sol-Terra. Fonte:MME, 2008. 

A energia que determinado local da Terra recebe do Sol varia devido à variação 

entre dias e noites, entre estações do ano e devido à mudanças climáticas como 

períodos chuvosos e nublados. Portanto, são vários os fatores que influenciam a 

quantidade de energia solar recebida pela determinada região, o que dificulta a 

dependência apenas na energia solar como fonte energética, levando em conta a 

tecnologia que temos atualmente. 

2.1.2. Energia solar fotovoltaica 

A energia fotovoltaica é um tipo de tecnologia que gera corrente contínua a 

partir de semi-condutores quando estes são iluminados por fótons. Enquanto houver 

luz iluminando a célula solar, ela produzirá energia elétrica (MME, 2008).  Tal geração 

de energia é explicada pelo efeito fotovoltaico. 

A conversão de fótons em energia foi descoberta pelo cientista francês Edmond 

Becquerel em 1839, que observou que quando há incidência de luz em um eletrodo 

mergulhado em uma solução eletrolítica, há geração de energia elétrica. No entanto, 
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apenas em 1954 cientistas conseguiram desenvolver o primeiro protótipo de célula 

fotovoltaica produzida com silício, capaz de converter luz em eletricidade suficiente 

para alimentar equipamentos elétricos (MME, 2008). Entre as décadas de 1950 e 

1970, iniciaram-se pesquisas intensivas na área, especialmente para aplicações 

espaciais. No entanto, a maior mudança foi produzida a partir dos anos 1970, 

motivada principalmente pela crise energética internacional, o que promoveu a 

pesquisa e o desenvolvimento da energia fotovoltaica como fonte energética (ONUDI, 

2015). 

Uma típica célula solar possui como material base o silício, um metal 

semicondutor que possui quatro elétrons que se ligam aos elétrons dos átomos 

vizinhos, e que assim formam uma rede cristalina. Ao adicionarem átomos com cinco 

elétrons de ligação como o fósforo por exemplo, um elétron não será emparelhado e 

ficará fracamente ligado a seu átomo de origem, e assim ele pode mover para a banda 

de condução. No entanto, se átomos com apenas três elétrons de ligação forem 

adicionados, como é o caso do Boro, haverá uma falta de elétrons para satisfazer as 

ligações (CRESESB, 2008). 

Uma célula fotovoltaica geralmente possui uma camada de silício com átomos 

de Boro, e uma camada com átomos de fósforo, formando assim o que é chamado de 

junção pn, onde p é o aceitador de elétrons p boro e o fósforo é o dopante doador de 

elétrons n. Nesta junção, os elétrons livres do lado n passam para o lado p, tornando 

o lado p negativamente carregado e o lado n eletricamente positivo. Tais cargas 

aprisionadas originam um campo elétrico. (CRESESB, 2008). 

Quando exposta a fótons, ocorrerá na célula a geração de pares elétron-lacuna, 

que geram uma corrente elétrica através da junção. Se as duas extremidades da 

célula forem conectadas por um fio, haverá circuilação de elétrons. (CRESESB, 2008). 
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Figura 4: Corte transversal de uma célula fotovoltaica. Fonte: CRESESB. 

Existem diversos tipos de células que convertem a energia do Sol em energia 

elétrica. No entanto, as mais utilizadas e comercializadas atualmente são as de silício 

monocristalino e as de silício policristalino. 

As primeiras células fotovoltaicas a serem produzidas foram as de silício 

monocristalino. Tais células possuem elevado teor de pureza, o que reduz os defeitos 

na rede cristalina e aumenta sua eficiência. No entanto, para atingir tal pureza, o 

processo de fabricação é mais caro, afetando assim o preço dos módulos fotovoltaicos  

(LISBOA, 2010). 

Já as células de silício policristalino são mais baratas por exigirem um processo 

de preparação menos rigoroso que o processo de obtenção de células 

monocristalinas. Como consequência, a eficiência das células é menor, devido 

também a imperfeição do cristal. Diferentemente das células monocristalinas, as 

células de silício policristalino são formadas por diversos cristais em contato entre si, 

dispostos de maneira não alinhada (CRESESB, 2008). 

Além das células de silício mono e policristalino, existem também células de 

silício amorfo, de tellureto de Cádmio, de Arseneto de Gálio, entre outras. No entanto, 

estas não serão discutidas aqui, já que o estudo de caso abordado neste trabalho foi 

feito com módulos solares de silício monocristalino. 

As células fotovoltaicas quando agrupadas em série formam um módulo 

fotovoltaico, que são os paineis que são comumente comercializados. A quantidade 

de células por módulo varia de acordo com a potência elétrica da placa, e com o 
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fabricante. A composição dos módulos fotovoltaicos feitos com silício monocristalino 

ou policristalino é basicamente a mesma, apresentando poucas variações de acordo 

com a marca e com o processo de fabricação. 

Basicamente, os paineis fotovoltaicos são compostos por uma camada de vidro 

temperado com camada anti-refletora para dar resistência ao painel, para protegê-lo 

e para aumentar sua eficiência térmica, seguido por uma camada de Etileno-Vinil-

Acetato (EVA),  um material plástico utilizado para proteger a camada que vem a 

seguir que são as células de silício. Outra camada de EVA vem após a camada de 

silício, seguido por uma camada de Tedlar- polietileno tereftalato, que formam um 

plástico que tem função de ser uma barreira contra umidade, e para finalizar, uma 

camada de alumínio para isolar a placa e dar rigidez. Os módulos geralmente são 

revestidos por uma moldura de alumínio para dar resistência e proteger o painel 

(ARCURI, 2014). As propriedades termodinâmicas das camadas do painel fotovoltaico 

serão citadas na próxima seção, com o intuito de calcular a transferência de calor em 

um sistema híbrido solar fotovoltaico e térmico. 

 

Figura 5: Camadas de um módulo fotovoltaico. Fonte: MME, 2008. 

Em uma instalação fotovoltaica, os módulos geralmente são conectados em 

série, de modo a produzir tensão alta o suficiente para passarem por um inversor de 

corrente contínua para corrente alternada. No entanto, os módulos podem também 

ser conectados em paralelo.  

Antes de serem comercializados, os módulos fotovoltaicos passam por uma 

série de testes de qualidade. Os dados técnicos como potência de saída e tensão, 

são estipulados de acordo com um sistema de referência. Os sistemas mais 
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comumente utilizados no ramo são o da Sociedade Americana de Testes e Materiais-

ASTM AM 1.5 Spectra, e o NOCT -Temperatura Nominal de Operação da Célula, 

especificada na norma IEC 61215 (NREL, 2010). 

O sistema de referência ASTM chamado AM 1.5 Spectra considera a radiação 

solar como sendo 1000W/m², a temperatura ambiente como 25°C e massa de ar como 

sendo 1.5 para a realização dos testes. Já o sistema NOCT considera a temperatura 

ambiente como 20°C, radiação solar de 800W/m² e velocidade do vento como 1m/s 

(NREL, 2015). Sendo assim, os valores de potência e características de tensão e 

corrente do móduo podem variar de acordo com o sistema de referência em que ele 

foi testado. No sistema a ser estudado neste trabalho, os módulos fotovoltaicos 

utilizados foram testados nas condições da ASTM. 

Um sistema de paineis fotovoltaicos pode ser conectado à rede de distribuição 

de energia elétrica ou não, e são denominados sistemas on-grid e off-grid 

respectivamente. Como o foco do trabalho em questão é no estudo de implantação 

de um sistema solar fotovoltaico e térmico e não na forma de conexão dos mesmos, 

este tema não será discutido. 

2.1.3. Energia solar térmica 

A energia solar térmica é uma forma de utilizar a energia proveniente do Sol 

como calor. Existem diversas aplicações para este tipo de energia, desde o uso do 

calor do Sol para aquecimento de água para uso doméstico e em piscinas, até em 

grandes usinas que utilizam a energia do Sol para concentrar calor em uma torre, 

gerando vapor e assim produzindo energia. 

Coletores solares são uma espécie de trocadores de calor que transformam a 

radiação solar em calor que são transferidos para um fluido que passa pelo coletor 

(KALOGIROU, 2004). O fluido de trabalho de um coletor varia de acordo com o tipo 

de painel utilizado. Geralmente são utilizados água, óleo, ar ou misturas. 

Os coletores podem ser não-concentrados, onde a área de interceptação é  a 

mesma da área de absorção, ou podem ser concentrados, que são coletores 

côncavos com superfície refletora que focam a irradiação solar em uma pequena área, 

resultando em um aumento do fluxo de calor. Os tipos de coletores solares mais 

comumente utilizados são os coletores de placa plana, e os de tubos evacuados 

(TIAN; ZHAO,2012). 
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Um coletor de placa plana é geralmente composto por uma cobertura 

transparente de vidro anti-refletor que oferece resistência ao painel, além de reduzir 

perdas por convecção e produzir o efeito estufa que retêm o calor que entra no coletor. 

Outro componente é a placa coletora que absorve de maneira mais eficiente a 

radiação solar e a transforma em energia térmica. As placas coletoras geralmente são 

de cobre ou de outro metal com boa condutividade térmica, e entre as placas 

geralmente passa um fluido que absorve o calor das mesmas e o transfere para a 

água no tanque de armazenamento (KALOGIROU, 2004). Estes coletores têm sido 

construídos em uma grande variedade de modelos e de diferentes materiais. Os 

fluidos mais utilizados neste tipo de coletor são água, água com aditivo anti -

congelante ou ar. 

Para climas frios, os coletores de placa plana perdem eficiência pois os 

componentes internos do sistema sofrem deterioração e o sistema apresenta redução 

em performance, uma vez que os fluidos de trabalho do coletor não recebem tanto 

calor. Em países com clima frio, o tipo de coletor mais utilizado é o de tubos 

evacuados. Eles consistem em um cano de aquecimento localizado dentro de um tubo 

selado a vácuo (KALOGIROU, 2004). 

No caso de coletores de tubos evacuados, os tubos ajudam a reduzir as perdas 

por convecção e condução, permitindo que os coletores operem em temperaturas 

mais altas que os coletores de placa plana. Material de mudança de fase é utilizado 

no interior dos tubos para fazer a transferência de calor para os canos por onde passa 

a água, que é aquecida. O calor do sol aquece o material de mudança de fase, que 

passa de sólido para líquido. Ao mudar de fase, o líquido entra em contato indireto 

com a água na tubulação, que é aquecida. Ao transferir calor para a água, o material 

de mudança de fase reduz sua temperatura, e volta ao estado líquido  (KALOGIROU, 

2004). Coletores de diversos modelos e diferentes materiais são comercializados 

atualmente. 

A energia solar térmica é uma tecnologia difundida no Brasil, e atualmente 

possui preços razoavelmente acessíveis. Além dos dois tipos de coletores 

mencionados neste tópico existem atualmente outras tecnologias disponíveis, e outras 

formas de usar a energia do Sol para o aquecimento de água. Outro tipo de sistema 

solar térmico é a utilização de canos por onde passam a água a ser aquecida pela 

energia do Sol. Ideias sobre este tipo de tecnologia serão discutidas neste trabalho. 
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2.1.4. Sistemas híbridos 

Um sistema híbrido é visto como um sistema que engloba duas diferentes 

funções em apenas um sistema integrado. Um sistema híbrido fotovoltaico/térmico 

(PVT) é uma combinação de componentes e sistemas de captação de energia solar 

fotovoltaica e de calor proveniente da energia da radiação, que além de produzir 

energia elétrica, também produz calor que pode ser utilizado com diversas finalidades, 

como aquecimento de água ou geração de vapor para gerar energia elétrica (MME, 

2008). 

Uma opção viável e que possui a finalidade de aumentar a eficiência de um 

sistema solar, é integrar um sistema solar fotovoltaico com um sistema solar térmico, 

dispensando a necessidade de instalação de um painel fotovoltaico e um coletor solar 

para aquecimento de água em uma residência, por exemplo, já que as duas funções 

podem estar integradas em apenas um sistema. Existem diferentes tecnologias em 

estudo atualmente sobre sistemas híbridos fotovoltaico/térmico. 

Os primeiros estudos de sistemas PVT foram documentados no início dos anos 

1970 (CHOW, 2010), utilizando água e ar como fluido de resfriamento para paineis 

fotovoltaicos. Vários estudos têm sido feitos desde então, principalmente com o intuito 

de aumentar o custo-benefício deste tipo de sistema, além de tentar aumentar a 

eficiência dos mesmos.  

Os materiais usados podem variar neste tipo de sistema. Podem ser utilizados 

coletores solares que utilizam ar, água ou materiais evaporativos, podem ser utilizadas 

também células de silício monocristalino/policristalino/amorfo, ou até mesmo células  

solares de filme fino, concentradores solares parabólicos, entre outros. (CHOW, 

2010). O design deste tipo de sistema deve ser feito de acordo com a utilização final 

da água a ser aquecida, e de acordo com as características do local em que o mesmo 

for instalado. 

Um módulo fotovoltaico converte entre 14 e 17% da energia solar em 

eletricidade (LISBOA, 2010). Isto significa que mais da metade da energia solar 

incidente é convertida em calor (já levando em consideração as perdas por reflexão), 

o que faz com que os módulos atinjam temperaturas altas, geralmente acima da 

temperatura ambiente. Como consequência das altas temperaturas, há uma queda na 

eficiência das células, e se submetidas a altas temperaturas por um longo período, as 
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células podem apresentar danos permanentes em sua estrutura (CHOW, 2010). Ao 

resfriar as células com um fluido como água ou ar, a produção de energia elétrica 

pelos módulos fotovoltaicos pode aumentar. 

Um dos grandes desafios dos sistemas híbridos PVT é converter a energia do 

Sol da maneira mais eficiente possível, aumentando a eficiência das células solares 

através do resfriamento e ao mesmo tempo utilizando o calor para produzir energia 

térmica. A tecnologia PVT tem sido pesquisada e desenvolvida nos últimos 35 anos, 

mas as pesquisas tornaram-se mais intensas a partir dos anos 2000 (CHOW, 2010). 

No entanto, as aplicações de tal tipo de sistema ainda são limitadas pelo alto custo, e 

por não existir um produto de nome bem estabelecido e comercializado. 

A eficiência térmica 𝜂𝑡  e elétrica 𝜂𝑒  de um coletor fotovoltaico/térmico são, 

respectivamente: 

𝜂𝑡 =
�̇�𝑐𝑝(𝑇𝑓 −𝑇𝑖 )

𝐺𝑇 𝐴𝑠
                (3) 

𝜂𝑒 =
(𝑉𝑚𝑝𝑝𝐼𝑚𝑝𝑝 )

𝐺𝑇 𝐴𝑠
                          (4) 

Onde ṁ e 𝑐𝑝 são respectivamente o fluxo mássico de água e a capacidade de 

calor específica do refrigerante, 𝐴𝑠  é a área de seção do coletor, (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖) é a diferença 

da temperatura que sai do coletor para a temperatura de entrada do fluido no coletor, 

𝐺𝑇 é a irradiação solar normal à superfície, 𝑉𝑚𝑝𝑝  𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑝 são a tensão e corrente de 

operação da célula quando a potência é máxima (CHOW, 2010). 

É esperado que o mercado fotovoltaico/térmico apresente crescimento nos 

próximos anos devido ao potencial de produção energética, assim como devido ao 

crescimento das preocupações com o meio ambiente e com sustentabilidade. Por este 

motivo, a importância de desenvolvimento de pesquisas na área é grande para que 

em um futuro breve sejam desenvolvidos e comercializados produtos com esta 

tecnologia por preços acessíveis. 

2.2.  TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

Diversos processos acontecem até que a energia proveniente do Sol aqueça a 

água do sistema. Para entender como ocorre a transferência de calor, antes é 

necessário entender alguns conceitos. 
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A ciência da termodinâmica trata da quantidade de calor transferido quando um 

sistema passa por um processo de estado de equilíbrio para outro, sem fazer 

nenhuma referência sobre quanto tempo esse processo leva para ocorrer (ÇENGEL, 

2012). No entanto, para aplicações práticas e principalmente para aplicação no caso 

a ser estudado neste trabalho, é importante entender como a termodinâmica e a 

transferência de calor estão relacionadas. 

A transferência de calor é uma ciência que lida com a taxa de transferência de 

energia térmica (ÇENGEL, 2012). Ela possui uma ampla área de aplicações, que vai 

desde processos industriais a aparelhos domésticos comuns e a sistemas de 

produção de energia, como é o caso da transferência de calor que ocorre do meio 

para os módulos solares,  que estão em pauta neste trabalho. Para entender seus 

princípios, é necessário saber como o calor se relaciona com outras formas de 

energia, e como ocorre o balanço de energia de um sistema.  

2.2.1. Conceitos termodinâmicos  

Em termodinâmica, estuda-se que a energia existe de diversas formas, seja 

como energia cinética, energia mecânica ou energia gravitacional. No entanto, para 

este estudo o principal foco é o calor, que de acordo com Çengel (2012, p.2) pode ser 

definido como “a forma de energia que pode ser transferida de um sistema para outro 

em consequência da diferença de temperatura entre eles”. Para que ocorra 

transferência de calor entre dois corpos, é necessário que exista uma diferença de 

temperatura entre eles. 

A primeira lei da termodinâmica também conhecida como princípio da 

conservação de energia, segundo Çengel, (2012, p. 11)  estabelece que “a energia 

não pode ser criada nem destruída durante um processo; pode apenas mudar de 

forma”. Sendo assim a diferença líquida na energia total de um sistema durante um 

processo é equivalente à diferença entre a energia recebida e a energia rejeitada pelo 

sistema durante este processo.  

O calor em um sistema pode ser transferido de três diferentes formas: por 

condução, convecção e/ou radiação. A transferência pode ocorrer em meio sólido, 

líquido ou gasoso, e estão diretamente relacionadas ao movimento das moléculas do 

sistema. 
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Diferentes materiais armazenam calor de modo distinto, por isso define-se a 

propriedade calor específico 𝑐𝑝, dado em 
𝑘𝐽

𝐾𝑔.𝑘
 como a medida da capacidade de 

armazenamento de energia térmica de um corpo. Da mesma forma, a condutividade 

térmica k é a medida da capacidade de um material conduzir calor, e é dada em 
𝑊

𝑚.𝐾
 

(ÇENGEL, 2012). Na análise da transferência de calor, os materiais serão 

considerados isotrópicos, isto é, com suas propriedades constantes em todas as 

direções. 

A condução de calor basicamente é a transferência de energia das partículas 

mais energéticas de uma substância para partículas vizinhas com menos energia, e 

ocorre devido à interação entre as mesmas. A taxa de condução de calor depende da 

geometria, da espessura, do tipo de material e da diferença de temperatura a que o 

meio está submetido (ÇENGEL, 2012). Em uma camada plana, esta taxa é 

diretamente proporcional à diferença de temperatura através da camada e à área de 

transferência de calor, e é inversamente proporcional à espessura da camada. Ela 

pode ser calculada por: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = −𝑘𝐴𝑠
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 [𝑊]               (5) 

Onde �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑  é a taxa de condução de calor, k é a condutividade térmica do 

material, 𝐴𝑠  é a área de superfície onde ocorre a transferência de calor, e 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 é o 

gradiente de temperatura, que é a inclinação da curva no gráfico da taxa de variação 

da temperatura com o espaço na coordenada x, considerando condução de calor 

unidimensional. O sinal negativo assegura que a transferência de calor no sentido 

positivo de x, seja um valor positivo (ÇENGEL, 2012). 

A convecção representa o modo com que a energia é transferida de uma 

superfície que está em movimento e que envolve os efeitos combinados de condução 

e de movimento de um fluido. A taxa de transferência de calor por convecção é 

proporcional à diferença de temperatura do sistema, e é expressa pela Lei de Newton 

do Resfriamento (ÇENGEL. 2012): 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴𝑠 (𝑇𝑠 − 𝑇∞)              (6) 

Onde h é o coeficiente de transferência de calor por convecção, dado em 
𝑊

𝑚2 .𝐾
, 

𝐴𝑠  é a área da superfície por meio da qual a transferência de calor ocorre, 𝑇𝑠 é a 
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temperatura da superfície e 𝑇∞é a temperatura do fluido suficientemente longe da 

superfície, que no caso de estudo será a temperatura ambiente (ÇENGEL, 2012). 

A radiação é a energia emitida pela matéria sob a forma de fótons como 

resultado da mudança nas configurações eletrônicas nos átomos. Ela ocorre na 

velocidade da luz, sendo assim mais rápida que as demais, e é a forma como a energia 

do Sol atinge a Terra (ÇENGEL, 2012). Para entender os princípios que cercam a 

transferência de calor por radiação, antes é necessário saber alguns conceitos. 

A constante de Stefan-Boltzmann (σ) ajuda a representar a taxa máxima de 

radiação que pode ser emitida de uma superfície e é equivalente a 5,670𝑥10−8 𝑊

𝑚2 .𝐾4 . 

A emissividade ε da superfície, é um valor que varia entre 0 e 1 e representa quanto 

uma superfície aproxima-se de um corpo negro, para o qual ε=1. Outra propriedade 

importante da radiação de uma superfície é sua absortividade α que é a fração de 

energia de radiação incidente sobre a superfície que a absorve, e que assim como a 

emissividade, varia entre 0 e 1, onde a absortividade 1 representa um perfeito 

absorvente (ÇENGEL, 2012). 

Quando uma superfície de emissividade ε e área de superfície 𝐴𝑠  a uma 

temperatura 𝑇𝑠 é completamente delimitada por uma superfície maior (como o céu) a 

uma temperatura 𝑇𝑐𝑖𝑟 separadas por um gás que não intervém na radiação como o ar, 

a taxa líquida de transferência de calor por radiação �̇�𝑟𝑎𝑑  entre as duas superfícies 

pode ser dada por (ÇENGEL, 2012): 

�̇�𝑟𝑎𝑑 = εσ𝐴𝑠 (𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑐𝑖𝑟

4 ) [𝑊]              (7) 

Ao entender os fundamentos da transferência de calor entre dois corpos, pode-

se perceber que em um sistema o calor pode ser transferido de mais de uma forma. 

Sendo assim é possível que o calor seja transferido simultaneamente por condução, 

convecção e radiação em um sistema, que é o que ocorrerá com o painel fotovoltaico 

a ser estudado, onde há transferência de calor devido à radiação do Sol, convecção 

entre o meio circundante e o painel, assim como condução entre as camadas. Em 

casos assim, a taxa global de transferência de calor é o somatório de cada uma das 

taxas. 
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3. METODOLOGIA  

3.1. ESTUDO DE CASO 

O tópico em questão tem por objetivo analisar um sistema solar híbrido 

fotovoltaico e térmico já existente. Através da medição de diferentes variáveis, é 

possível fazer uma análise qualitativa e apresentar as vantagens do mesmo, assim 

como verificar a eficiência do sistema, a fim de analisar a viabilidade de implantação 

de sistemas híbridos em Brasília. 

O sistema utilizado como base para a pesquisa está localizado na cidade de 

Dublin, na Irlanda. As coordenadas geográficas do local são: 53,336727 Norte e 

6,268037 Oeste. O sistema foi modelado e instalado no terraço Dublin Institute of 

Technology e os dados ali coletados são referências para teses de doutorado na área 

de energia solar, eficiência energética e análise de materiais de mudança de fase. 

Os paineis foram instalados inicialmente para uma pesquisa que analisa um 

sistema fotovoltaico/térmico e utiliza material de mudança de fase para absorver o 

calor das placas durante o dia e liberá-lo lentamente à medida em que a temperatura 

ambiente reduz, fazendo com que o sistema mantenha a água aquecida por mais 

tempo, tendo assim água quente durante a noite, que é o período em que as 

residências mais consomem água aquecida. 

Para a análise, quatro sistemas foram montados a fim de permitir comparações 

entre eles. O primeiro é composto apenas pelo painel fotovoltaico; o segundo 

composto pelo painel fotovoltaico e um container de aço inoxidável acoplado ao fundo 

do painel; o terceiro com os mesmos componentes do segundo, além de um sistema 

com canos de cobre instalados no fundo do painel, de modo que passe água pelos 

canos, aquecendo assim a água e retirando calor dos módulos fotovoltaicos; e o 

quarto e último sistema como sendo o mesmo do terceiro, porém com o material de 

mudança de fase dentro do container, de modo a reter o calor do painel, e liberar este 

calor para a água. A figura a seguir mostra o esquema de posicionamento do sistema.  
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Figura 6: Sistema base do experimento. Fonte: (BROWNE et. Al., 2015) 

O painel fotovoltaico utilizado foi do modelo STP080 da Solar Technology 

International de 80 watts de potência, 0,648m² de área de superfície, e composto por 

36 células solares de silício monocristalino conectadas em série. Os dados técnicos 

do módulo foram adquiridos com base no sistema de referência para testes ASTM AM 

1.5 Spectra, com radiação solar incidente de 1000W/m² e temperatura ambiente de 

25°C. As especificações do módulo utilizado estão expressas na tabela a seguir: 

Tabela 1. - Dados de funcionamento do módulo fotovoltaico.  

Potência máxima 80W 

Corrente na potência máxima 4,58A 

Tensão na potência máxima 17,5V 

Corrente de curto-circuito 5,04A 

Tensão de circuito aberto 21,5V 

Temperatura normal de operação 
da célula 

50°C 

O módulo consiste em uma camada de vidro temperado, seguido por camada 

de EVA, camada de silício monocristalino, outra camada de EVA, e por fim a proteção 

de Tedlar-PET e alumínio.  
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O container instalado no fundo dos painéis foi feito de aço inoxidável e possui 

1000mm de altura, 475mm de comprimento e 69mm de largura. A espessura do aço 

é de 2mm e a escolha do material foi feita pois o aço inoxidável não corrói ou oxida 

com o tempo, sendo assim ideal para climas de cidades litorâneas, como Dublin. O 

container possui condutividade térmica de 16W/m² e foi soldado ao painel em todos 

os lados (BROWNE et Al., 2015). 

A proposta de geração de energia térmica foi para aquecer a água do sistema. 

O experimento utilizou água como fluido de transferência de calor do sistema.  Um 

tanque com isolamento térmico foi elevado a uma altura acima dos módulos 

fotovoltaicos para aumentar a energia gravitacional, fazendo assim com que haja fluxo 

de água no sistema. 

Neste caso, um sistema de bombeamento da água não foi utilizado, já que 

energia seria necessária para seu funcionamento. O tanque possui capacidade de 140 

litros, 0,45m de diâmetro e 1,05m de altura. 

Os canos acoplados ao sistema são de cobre e possuem 22mm de diâmetro. 

Estes foram cobertos por isolante térmico na parte em que estavam expostos ao meio, 

para evitar troca de calor dos canos com o ambiente, já que Dublin é uma cidade de 

clima frio e atinge temperaturas baixas no inverno. Dentro do container, os canos são 

mais finos e possuem apenas 14mm de diâmetro. A água sai do tanque que está 

instalado acima dos módulos fotovoltaicos, suspenso por uma estrutura de alumínio e 

entra nos canos localizados no container pela parte inferior. Assim, a água sobe pelos 

canos, coleta o calor ali retido pelo módulo fotovoltaico, e sai pela parte superior do 

painel, retornando ao tanque (BROWNE et. Al, 2015).  
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Figura 7: (A) Foto do container. (B) Foto do trocador de calor. 

Como o sistema não foi conectado à rede elétrica devido ao fato de ter sido 

modelado apenas para pesquisas, um controlador de carga e uma bateria de 12V 

foram adicionados ao sistema. O controlador de carga regula a corrente e a tensão 

que vão do painel para a bateria, com o intuito de assegurar que não haja sobrecarga 

da bateria. Se a bateria estiver totalmente carregada, o controlador passa a energia 

gerada para a carga resistiva também instalada no sistema, que dissipa a energia 

gerada em forma de calor. Os resistores instalados possuem capacidade de 4,7Ω e 

foram conectados dois em série e em paralelo com outros dois, para assegurar que a 

potência máxima consumida em cada resistor não excedesse o limite de 50W.  

A figura a seguir mostra os elementos do circuito montado para os painéis: 

 

Figura 8: Foto dos elementos do circuito. 
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Diferentes aparelhos de medição e armazenamento foram utilizados para a 

aquisição de dados e monitoramento do sistema: 

 Datalogger modelo Agilent 34972a LXI com 22 espaços, para armazenamento 

de dados de termopares, tensão e corrente; 

 Datalogger Delta-t DL2e com 60 espaços para armazenamento de dados de 

tensão e dados dos termopares. 

 Estação metereológica para medir temperatura ambiente, índice pluviométrico, 

velocidade do vento e umidade relativa do ar; 

 Piranômetro com precisão de 10W/m² e resolução de 1W/m²; 

 Medidor de fluxo de água para medir o fluxo mássico da água que passa pela 

tubulação; 

 Sensores de temperatura (termopares) tipo T (cobre-constantan) e K (cromo-

alumina) para medir a temperatura em vários pontos do sistema. 

Foram instalados termopares em cada um dos paineis do sistema. Um 

termopar foi instalado no canto superior esquerdo na frente do painel e outros 6 

termopares foram instalados no fundo do painel, sendo dois na parte superior, dois no 

meio e os outros dois na parte inferior do painel. Tal disposição dos termopares foi 

feita com o intuito de analisar como o calor é distribuído em diferentes partes do 

módulo. 

Nos sistemas com o container, termopares também foram instalados no fundo 

do container e dentro do mesmo, para tornar possível a análise da variação de 

temperatura. Os termopares foram instalados com a mesma disposição com que 

foram no fundo do módulo fotovoltaico. 

Por fim, foram instalados termopares nos canos de entrada e saída da água 

localizados atrás do painel, e também dentro do tanque de armazenamento da água, 

para medir a temperatura de entrada, saída e a temperatura da água armazenada, 

respectivamente. 

Sob essas condições, o sistema é capaz de produzir energia elétrica, aquecer 

água e reduzir a temperatura do painel solar, transferindo o calor para a água e 

consequentemente aumentando a eficiência dos módulos. O sistema de 

armazenamento de dados em conjunto com os diversos termopares instalados no 
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sistema permite uma análise dos dados coletados, a fim de verificar a eficiência e o 

funcionamento do sistema. 

3.2. METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS 

Os dados do sistema em questão foram coletados entre os dias 04 de Junho e 

20 de Julho de 2015, totalizando 46 dias. O período de coleta de dados foi entre o final 

da primavera ao início do verão. Vale ressaltar que como Dublin é uma cidade 

localizada no hemisfério Norte e de clima frio, as temperaturas variam de acordo com 

a estação do ano. Os meses em que os dados foram coletados é um dos períodos do 

ano com maior incidência solar, logo os resultados são melhores que no inverno, 

quando a radiação solar e a temperatura ambiente são bem menores, por exemplo. 

Os dataloggers foram configurados de modo a armazenar os valores a cada 

cinco minutos, totalizando 288 medições diárias de cada um dos parâmetros. Como a 

memória dos datallogers é restrita, os dados eram coletados duas vezes por semana, 

toda segunda e quinta-feira. 

Para fazer a coleta dos dados era necessário parar a medição e conectar um 

computador direto ao datalogger, que com o auxílio do software do mesmo, baixava 

os dados em forma de planilha a ser aberta no Microsoft Excel. Na planilha, cada 

coluna era equivalente a um canal do datalogger, e cada canal armazenava um 

diferente tipo de dado. 

Os dataloggers armazenavam temperatura ambiente, radiação solar global, 

temperatura do vidro frontal do painel, temperatura na placa de alumínio do fundo do 

painel, temperatura dentro do container, temperatura no fundo do container, 

temperatura de entrada e saída da água, temperatura da água dentro do tanque de 

armazenamento, tensão e corrente dos módulos. 

Como o intuito do trabalho em questão é analisar o funcionamento do sistema 

a fim de entender seu funcionamento para implantar um sistema similar em Brasília, 

o fato de os dados terem sido coletados por apenas 46 dias não interfere no resultado 

da pesquisa. 

3.3. TRANSFERÊNCIA DE CALOR DO SISTEMA 

A energia inicial disponível para aquecer a água é proveniente do Sol. Sendo 

assim, a radiação solar será considerada como a fonte de energia do sistema, e a 
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água será aquecida através da radiação solar disponível. Outros parâmetros como 

temperatura ambiente, velocidade do vento e índice pluviométrico também influenciam 

na transferência de calor do sistema, porém estes possuem menos peso que a 

radiação solar, já que alteram a temperatura da água em valores mínimos. Portanto, 

o principal parâmetro a ser analisado será a radiação solar. 

A radiação solar é a fonte de energia do sistema, e é responsável por aquecer 

o painel fotovoltaico e consequentemente a água. Assim, calor chega no sistema em 

forma de radiação solar, e aquece o módulo. A transferência de calor entre as 

camadas do módulo ocorre por condução, já que as superfícies de cada camada estão 

em contato. Após passar pelas camadas do painel, o calor chega no tubo de cobre 

onde fica a água. A transferência de calor do tubo de cobre para a água se dá por 

convecção. 

No entanto, as perdas do sistema fazem com que apenas pequena parte da 

radiação solar incidente seja transformada em calor para aquecer a água. Isso ocorre 

devido à diversas perdas do sistema. 

Vale ressaltar que para chegar à formulação que calcula o balanço de energia 

do sistema em questão, diversos artigos, teses e dissertações foram pesquisados. 

Cada autor calculou o balanço de energia do sistema analisado por eles de uma 

maneira diferente, utilizando fórmulas diferentes, mas todos utilizaram basicamente 

os mesmos princípios e conceitos para chegar às fórmulas do balanço energético. As 

fórmulas a serem mostradas nesta seção são apenas uma aproximação do que pode 

ocorrer com a energia disponível. Os cálculos, assim como a simulação para verificar 

a eficácia das fórmulas aqui apresentadas será parte da continuação deste trabalho, 

a ser realizada na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 2.  

Se o painel fotovoltaico não estiver com o mesmo ângulo de inclinação da 

radiação incidente, haverão perdas por desvio. Este tipo de perda ocorre no sistema 

pois os módulos estão instalados em superfície fixa e não variam o ângulo de 

inclinação de acordo com a inclinação do Sol ao longo do ano.  

Uma pequena parcela da radiação incidente no módulo é refletida de volta para 

o ambiente, o que resulta em mais perdas. Isto ocorre em função de dois fatores: a 

transmitância, que exprime a fração da luz incidente que consegue atravessar um 

material sem ser absorvida pelo mesmo, e a absorbância, que é a capacidade que um 
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material possui em absorver a radiação solar (ÇENGEL, 2012). Segundo Arcuri, o 

coeficiente de transmissão de radiação solar (τ) do vidro temperado que é a primeira 

camada do painel é de 0,9 e o coeficiente de absorção solar do silício (α) é de 

aproximadamente 0,85 (ARCURI, 2014).  

Considerando que o sistema esteja em regime permanente em dado instante 

de tempo, o calor útil disponível para o módulo é equivalente à energia que pode ser 

absorvida pelo painel (KALOGIROU, 2004). Tal energia 𝑄𝑖  é dada por: 

�̇�𝑖 = 𝐺𝑡 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝜏 ∗ 𝛼                (8) 

Onde 𝐺𝑡  é a radiação solar global incidente no coletor, dada em W/m², 𝐴𝑠  é a 

área de superfície do módulo, dada em m², 𝜏 é o coeficiente de transmissão de 

radiação solar, e 𝛼 é o coeficiente de absorção solar do módulo. 

Como o coletor absorve o calor da radiação solar, sua temperatura de 

superfície aumenta e fica mais quente que a temperatura do meio. Como 

consequência, o painel perde calor para a atmosfera por convecção (STRUCKMANN, 

2008). A taxa de perda de calor do sistema depende do coeficiente global de perda 

de perda de calor 𝑈𝐿, que dá informações relacionadas ao calor removido do módulo 

fotovoltaico. Este parâmetro não é dado pelo fabricante do módulo, mas está 

relacionado às condições de operação do mesmo (ARCURI, 2014). As perdas de calor 

ocorrem na parte frontal, lateral e no fundo do painel, por convecção. 

O coeficiente de transferência de calor por convecção h pode ser estimado em 

função da velocidade do vento. Ele é calculado através da seguinte expressão 

(KALOGIROU, 2004): 

ℎ = 5,7 + 3,8𝑤                (9) 

Onde w é a velocidade do vendo, dada em metros por segundo, e h é dado em 

W/m².°C. 

O coeficiente global de perda de calor 𝑈𝐿  pode ser estimado como (ARCURI, 

2014): 

𝑈𝐿 =
1

1

ℎ
+

𝐿𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜
𝑘𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜

+
𝐿𝐸𝑉𝐴

𝑘𝐸𝑉𝐴
+

𝐿𝑆𝑖
𝐾𝑆𝑖

+
𝐿𝐸𝑉𝐴

𝑘𝐸𝑉𝐴
+

𝐿𝑡𝑒𝑑𝑙𝑎𝑟
𝑘𝑡𝑒𝑑𝑙𝑎𝑟

+
𝐿𝑃𝐸𝑇
𝑘𝑃𝐸𝑇

+
𝐿𝑡𝑒𝑑𝑙𝑎𝑟
𝑘𝑡𝑒𝑑𝑙𝑎𝑟

+
𝐿𝐴𝑙
𝑘𝐴𝑙

+
𝐿𝐶𝑢

𝑘𝐶𝑢
+

1

ℎ

=
𝜏𝛼𝐺𝑡

𝑇𝑠 −𝑇∞
                                      (10) 

Onde L é a espessura, dada em metros e k é a condutivdade térmica do 

material. Cada um dos valores da fórmula são equivalentes a cada camada que 
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compõe o módulo. O valor do coeficiente de perda de calor não é constante, pois ele 

depende de parâmetros variáveis, como a velocidade do vento, temperatura do 

módulo e temperatura ambiente. Sendo assim, é possível apenas calcular um valor 

preciso de 𝑈𝐿 para determinado instante de tempo. 

A tabela a seguir mostra os valores de condutividade térmica e espessura 

aproximada de cada uma das camadas do módulo: 

Tabela 2: Propriedades dos constituintes do módulo solar. Fonte: 
(ARCURI, 2014; ÇENGEL, 2012). 

Material Espessura (m) Condutividade Térmica (W/m.K) 

Vidro Temperado 0,004 1,16 

EVA 0,00018 0,25 

Silício 0,00027 149 

Tedlar 0,00011 0,2 

PET 0,00015 0,2 

Alumínio 0,001 160 

Cobre 0,002 110 

A partir dos dados da Tab. (2) e dos dados obtidos com a medição de variáveis 

do sistema é possível calcular o valor do coeficiente de perdas 𝑈𝐿 para um 

determinado instante de tempo. 

A taxa de perda de calor do sistema 𝑄0  é expressa por (STRUCKMANN, 2008): 

�̇�0 = 𝑈𝐿𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞)             (11) 

A taxa de energia que é transformada em calor é dada pela diferença entre a 

energia disponível 𝑄𝑖 e a taxa de perda de calor 𝑄𝑜 : 

�̇�𝑢 = �̇�𝑖 − �̇�0                (12) 

A taxa com que o calor é extraído do painel pode também ser medida em 

termos da quantidade de calor que é recebida pelo fluido: 

�̇�𝑢 = �̇�𝑐𝑝(𝑇𝑓 − 𝑇𝑖)             (13) 

Onde 𝑇𝑓  é a temperatura que a água sai do coletor e 𝑇𝑖 é a temperatura de 

entrada da água no coletor. No entanto, devido à dificuldade de medição da 

temperatura média do coletor, é conveniente um valor que relate o ganho de energia 
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útil do sistema se todo o coletor estiver na temperatura de entrada do fluido  

(STRUCKMANN, 2008). Este valor é conhecido como fator de remoção de calor 𝐹𝑅  e 

é expresso por: 

𝐹𝑅 =
�̇�𝑐𝑝(𝑇𝑓 −𝑇𝑖 )

𝐴𝑠 [𝐺𝑇 𝜏𝛼−𝑈𝐿 (𝑇𝑠−𝑇∞ )]
             (14) 

O ganho máximo de energia em um coletor solar ocorre quando todo o painel 

está na temperatura de entrada do fluido (STRUCKMANN, 2008). Por isto, a 

quantidade real de calor disponível para aquecer a água é encontrada multiplicando o 

fator de remoção pela taxa total de energia. A Eq. (15) mostra o ganho de energia em 

um coletor e é conhecida por Equação de Hottel-Whillier-Bliss. Através dos dados de 

radiação solar global incidente e área de superfície dos paineis, e do cálculo de fator 

de remoção e coeficiente de perdas é possível definir quanto a água será aquecida 

ao passar pelo coletor. A energia útil disponível pode ser calculada por: 

𝑄𝑢 = 𝐹𝑅 𝐴𝑠[𝐺𝑇𝜏𝛼 − 𝑈𝐿(𝑇𝑠 − 𝑇∞)]                     (15) 

Portanto, ao aplicar as equações acima é possível encontrar o calor disponível 

para aquecer a água em um sistema através do valor de radiação solar incidente. No 

entanto, para que isso ocorra é necessário medir alguns valores do sistema, como 

temperaturas de superfície, temperatura de entrada e saída da água ou fluxo mássico 

da mesma. Tais medições foram feitas no sistema montado em Dublin, e serão feitas 

no sistema a ser analisado em Brasília. A eficácia da formulação aqui apresentada 

será estudada no Trabalho de Conclusão de Curso 2. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. DADOS CLIMATOLÓGICOS 

4.1.1.  Dublin 

 A Irlanda é uma ilha localizada no hemisfério Norte e banhada em todos os 

lados pelo Oceano Atlântico, que é o maior influenciador do clima no país. A cidade 

de Dublin está localizada na costa Leste do país, como mostra a figura a seguir: 

 

Figura 9: Localização da cidade de Dublin. Fonte: Google Maps. 

Por possuir clima marítimo, a cidade apresenta chuvas distribuídas ao longo de 

todo o ano. De acordo com o Met Éireann, a principal instituição metereológica do 

país, durante a primavera nos meses entre Março e Maio, a temperatura média é de 

9°C. Além disso, a primavera é a estação do ano com menor índice pluviométrico com 

aproximadamente 55mm de chuva por mês e a radiação solar global está em torno de 

3,63kWh/m².dia (METEIREANN, 2016). 

No verão, a temperatura média é de aproximadamente 15°C, atingindo até 

29°C nos dias mais quentes. O índice mensal pluviométrico fica em aproximadamente 

65mm, e a radiação solar global em 4,50kWh/m².dia, sendo Junho o mês com mais 

horas diárias de Sol (METEIREANN, 2016). 

Já no outono, entre os meses de Setembro e Novembro, a radiação solar e a 

temperatura média caem drasticamente para 1,76kWh/m²/dia e 10,2°C 

respectivamente. O índice de chuvas fica em torno de 70,4mm por mês. 
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No hemisfério Norte o inverno inicia em Dezembro, e junto com ele vêm as 

baixas temperaturas e poucas horas de Sol. A radiação solar é de apenas 

0,78kWh/m².dia, a temperatura média é de 5,36°C e o índice pluviométrico é de 

61,3mm/mês (METEIREANN, 2016).  A consequência da baixa radiação solar é a 

baixa produção de energia elétrica pelos módulos fotovoltaicos. A tabela a Seguir 

mostra os dados médios mensais de temperatura, índice pluviométrico e radiação 

solar global média para a cidade de Dublin ao longo dos meses do ano: 

Tabela 3. - Dados mensais do clima em Dublin. Fonte de dados: Met 
Eiréann, 2016. 

  Temperatura (°C) Chuvas (mm) Radiação Solar (kWh/m².dia) 

Janeiro 5,3 63 0,67 

Fevereiro 5,3 49 1,2 

Março 6,7 52 2,4 

Abril 8,1 54 3,7 

Maio 11 60 4,9 

Junho 13 67 4,9 

Julho 15 56 4,7 

Agosto 15 73 3,9 

Setembro 13 60 2,8 

Outubro 10 79 1,7 

Novembro 7,3 73 0,8 

Dezembro 5,6 73 0,5 

A Fig. (10) mostra os valores de radiação solar global média por dia em cada 

mês do ano para a cidade de Dublin: 



45 

 

 

Figura 10: Radiação solar e chuvas para a cidade de Dublin. Fonte de dados: 
Met Eiréann, 2016. 

Ao analisar os dados do clima da cidade de Dublin, percebe-se que as chuvas 

não apresentam grandes variações ao longo do ano e são bem distribuídas nas 

diferentes estações. No entanto, a radiação solar e a temperatura ambiente variam 

muito ao longo das estações, apresentando baixos valores no inverno, e altos valores 

no verão. 

Mesmo não apresentando altos índices de radiação solar principalmente no 

inverno, a instalação de sistemas de produção de energia elétrica por painéis 

fotovoltaicos ainda é uma opção viável, que compensa o investimento e ajuda a 

reduzir a fatura de energia, já que em países frios como a Irlanda, os gastos com 

eletricidade são altos principalmente nos meses mais frios devido à necessidade de 

sistemas de aquecimento para manter a temperatura agradável em ambientes 

fechados. 

4.1.2. Brasília 

A cidade de Brasília está localizada na região Centro-Oeste do Brasil e possui 

clima tropical com estação seca (INMET, 2016). Por estar situada no hemisfério Sul, 

as estações do ano são contrárias às de Dublin. Logo, os meses de verão na cidade 

de Dublin são os meses de inverno em Brasília. 

De acordo com dados do Instituto Nacional de Metereologia (INMET), as 

temperaturas médias da cidade apresentam variação de 4°C ao longo do ano, 
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permanecendo em torno de 21°C. A radiação solar é de aproximadamente 

5,13kWh/m².dia em um plano inclinado de 16°.  

Uma forte característica do clima da cidade é que entre os meses de Maio e 

Setembro o índice de chuvas decai e há uma estação seca, caracterizada por baixos 

índices de umidade relativa do ar. A parte chuvosa do ano fica entre os meses de 

Outubro e Abril, apresentando altos índices pluviométricos, sendo Dezembro o mês 

que mais chove (aproximadamente 246mm). Como consequência, durante os meses 

de chuva a radiação solar é mais baixa  que nos meses que chove menos, onde a 

radiação pode chegar a até 6 kWh/m².dia. A Fig. (11) mostra como a radiação solar e 

as chuvas variam durante o ano em Brasília:  

 

Figura 11: Radiação solar e chuvas para a cidade de Brasília. Fonte de 
dados: CRESESB e INMET, 2016. 

O estudo do Trabalho de Conlcusão de Curso 2 será feito na cidade do Gama, 

que está localizada a 15,989277 Sul e 48,045234 Oeste, de acordo com o Google 

Maps. No entanto, a estação metereológica mais próxima das coordenadas acima 

citadas está localizada a 15,7 Sul e 47,929722 Oeste, a aproximadamente 34,5 

quilômetros de distância do Gama. 

Para sistemas fotovoltaicos fixos, recomenda-se que o ângulo de inclinação dos 

módulos seja igual ao ângulo da latitude em que os mesmos serão instalados, de 

modo que a produção de energia ao longo do ano não apresente grandes variações. 

Como em Brasília a latitude é de 16°, considera-se o ângulo de inclinação ideal dos 

paineis como este valor. Por isto os dados da radiação global solar média foram 
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obtidos considerando esta inclinação. A tabela com os dados de temperatura média, 

índice de chuvas e radiação solar global para cada mês do ano na cidade de Brasília 

está a seguir: 

Tabela 4. - Dados mensais do clima em Brasília. Fonte de dados: 
CRESESB e INMET, 2016. 

 Temperatura (°C) Chuvas (mm) Radiação Solar (kWh/m².dia) 

Janeiro 21,2 247 4,35 

Fevereiro 21,3 218 5,35 

Março 21,5 181 4,56 

Abril 20,9 124 5,39 

Maio 19,6 39 5,43 

Junho 18,5 8,7 5,69 

Julho 18,3 11 5,87 

Agosto 20,3 13,9 6,14 

Setembro 21,7 55 5,44 

Outubro 21,6 167 4,58 

Novembro 21,1 231 4,46 

Dezembro 21 246 4,35 

O clima da cidade de Brasília é muito diferente do clima de Dublin, a cidade do 

estudo de origem. A média anual de temperatura ambiente é mais de 10°C mais alta, 

a distribuição de chuvas ao longo do ano é diferente e os níveis de radiação solar são 

altos durante todo o ano. Portanto acredita-se que os resultados obtidos com a 

instalação de um sistema híbrido solar fotovoltaico/térmico em Brasília obtenha 

resultados satisfatórios. 

4.1.3. Radiação Solar: Brasília e Dublin 

A Fig. (12) faz uma comparação da radiação solar incidente em Dublin, de 

acordo com os valores obtidos pelo piranômetro instalado no local de realização do 

experimento, com os dados de radiação solar incidente em Brasília, de acordo com 

os dados fornecidos pelo CRESESB. 
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Figura 12: Radiação solar em Brasília e Dublin ao longo do ano. Fonte de 
dados: CRESESB e Met Eiréann, 2016. 

Ao analisar a figura acima, percebe-se que em todos os meses do ano a 

radiação solar em Brasília é maior do que a radiação solar em Dublin, assim como é 

possível perceber que a curva de radiação solar para Brasília varia menos que a curva 

de Dublin ao longo do ano. Com isso, é possível prever que a produção de energia 

em um sistema como este em Brasília poderá ser maior e mais bem distribuída ao 

longo do ano do que a de Dublin, e que os resultados obtidos serão diferentes já que 

a temperatura ambiente em Brasília é mais alta que em Dublin, assim como o índice 

de chuvas e a radiação solar, logo os módulos e a água que passa pelo sistema 

poderão apresentar temperaturas maiores, tanto no verão como no inverno. 

4.2. DADOS COLETADOS 

A apresentação dos resultados obtidos com a medição de diferentes variáveis 

do sistema foi feita com o intuito de entender seu funcionamento elétrico e térmico. 

Para isto, primeramente os dados de radiação solar e diferença de temperatura da 

água medidos  durante 30 dias serão apresentados e analisados. Posteriormente, os 

dados de dois dias serão analisados separadamente, sendo que será apresentado um 

gráfico para analisar o desempenho elétrico do sistema, e um gráfico para analisar o 

desempenho térmico para cada dia escolhido.  
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A Fig. (13) mostra os dados coletados da radiação solar global incidente no 

período de 30 dias, entre 04 de junho e 05 de julho de 2015. 

 

Figura 13: Dados coletados de radiação solar em Dublin. 

Dublin é uma cidade de clima marítimo e com chuvas bem distribuídas ao longo 

de todo ano, por isso o céu é quase sempre nublado, e as nuvens podem impedir que 

a radiação direta chegue à superfície. A curva de radiação solar para um dia com céu 

claro e sem nuvens é similar às observadas nos dias 09 e 10/06, onde ela começa do 

zero e aumenta gradativamente até atingir o pico aproximadamente na metade do dia, 

e depois decresce até zerar, quando o sol se põe. Nos demais dias, é possível 

perceber que a radiação solar atinge picos, e minutos depois decai drasticamente. Isto 

ocorre em grande parte pois em momentos que o céu não está claro, as nuvens fazem 

com que a radiação solar medida seja reduzida. 

Ao analisar o gráfico é possível perceber também que existem dias com altos 

valores de radiação solar, como em 20/06, assim como dias em que a radiação solar 

permanece abaixo de 400W/m², como no dia 12/06, o que influencia diretamente no 

desempenho elétrico e térmico do sistema. 
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Figura 14: Diferença entre temperatura de entrada e saída da água. 

O gráfico  acima mostra a diferença entre as temperaturas de entrada e saída 

da água quando ela passa pelo fundo do painel.  Ao analisar o gráfico é possível 

perceber que a água é aquecida em no máximo 3,5°C, e  que em alguns momentos a 

água que passa pelo painel é resfriada ao invés de ser aquecida. 

4.3. ANÁLISE DO DESEMPENHO DO SISTEMA 

Para analisar melhor o funcionamento do  sistema e os resultados obtidos, os 

dados coletados em um dia com alta radiação solar e os dados coletados em um dia 

com baixa radiação solar foram selecionados para análise. As figuras (15) e (16) 

apresentam valores de radiação solar, temperatura ambiente e potência elétrica 

produzida pelos paineis nos dias 07 de junho e 12 de junho, respectivamente. As 

figuras (17) e (18) mostram valores da temperatura de entrada e saída da água, 

diferença entre estas temperaturas, assim como a temperatura no vidro frontal do 

painel nos mesmos dias. O dia com alta radiação solar foi 07 de junho, com picos de 

radiação atingindo valores acima de 1200W/m², e o dia com baixa radiação solar foi o 

dia 12 de junho onde a radiação solar atingiu máximo de 432W/m² e permaneceu 

abaixo de 250W/m² durante quase todo o dia. Com o objetivo de comparar os dados 

obtidos com mais precisão, a tabela 5 foi elaborada com valores máximos, mínimos e 

médios de algumas das variáveis medidas. 
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Figura 15: Radiação solar, potência elétrica e temperatura ambiente para o 
dia 07/06. 

 

Figura 16: Radiação solar, potência elétrica e temperatura ambiente para o 

dia 12/06. 
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Figura 17: Temperaturas medidas no sistema para o dia 07/06. 

 

Figura 18: Temperaturas medidas no sistema para o dia 12/06. 
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Tabela 5: Variáveis medidas no sistema para os dias 07 e 12 de junho. 

Variável 07/jun 12/jun 

T ambiente média (°C) 13,306 15,333 

T ambiente mínima (°C) 7,349 13,32 

T ambiente máxima (°C) 25,569 19,334 

T média da água (°C) 14,5355 17,008 

T mínima da água (°C) 7,915 14,438 

T máxima da água (°C) 20,746 19,872 

Delta T média da água (°C) 0,858 0,6602 

Delta T mínima da água (°C) -3,541 -0,629 

Delta T máxima da água (°C) 3,403 1,262 

Radiação solar média (W/m²)1 518,84 215,66 

Radiação solar máxima (W/m²) 1210 436,67 

Potência média (W) 28,7083 6,39 

Potência máxima (W) 73,639 17,933 

A potência produzida pelos painéis fotovoltaicos é diretamente proporcional à 

radiação solar incidente, como mostram as Figuras (15) e (16). Enquanto no dia com 

altos índices de radiação solar a potência produzida chegou a mais de 70 watts, no 

dia com baixa radiação a potência atingiu o valor máximo de 17,93 watts, o que leva 

à conclusão que a radiação solar é o fator que mais influencia no desempenho elétrico 

do sistema. A quantidade de nuvens no céu, chuvas e a temperatura ambiente 

também influenciam, no entanto é a radiação solar a variável que determinará a 

energia a ser produzida pelo sistema. 

As figuras (17) e (18) mostram que no período entre 07:30 e 09:00 em ambos 

os dias, a água é resfriada ao passar pelo fundo do painel, ao invés de ser aquecida. 

Durante o período da noite, a temperatura de superfície do módulo é menor que a 

temperatura ambiente. Durante a manhã ao receber calor da radiação solar, a 

superfície do módulo tende a ficar mais quente que a temperatura do ambiente, e a 

partir do momento que isso ocorre, a água passa a transferir calor para o painel, o que 

justifica a temperatura de saída da água mais baixa que a temperatura de entrada. 

                                                 
1 Valores de irradiação solar incidente entre 08h e 17h.  
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No entanto, após algum tempo, a diferença de temperatura entre a superfície 

do painel e o ambiente aumenta, e a temperatura do módulo e da água passam a ser 

mais altas do que a temperatura ambiente. Quando isto ocorre, a temperatura da 

superfície do painel passa a ter mais influência na temperatura da água do que a 

temperatura ambiente, fazendo com que o módulo fotovoltaico passe a transferir calor 

para a água. Assim, a temperatura de saída passa a ser mais alta que a temperatura 

de entrada novamente. Este fenômeno ocorre todos os dias no início da manhã e dura 

entre 60 e 90 minutos, aproximadamente. 

Ao analisar os dados é possível perceber que no dia com altos valores de 

radiação solar, a água foi aquecida em no máximo 3,4°C, enquanto em um dia com 

baixa radiação solar ela foi aquecida em apenas 1,26°C. A partir disto, é possível 

concluir que a radiação solar, assim como a temperatura ambiente são fatores que 

influenciam diretamente no desempenho térmico do sistema. 

Através das figuras (17) e (18) também é possível observar que a temperatura 

da superfície do painel não ultrapassou em momento algum os 50°C, que é a 

temperatura máxima em que o painel opera sem perdas em desempenho. Sendo 

assim, não houveram perdas por altas temperaturas da superfície do módulo. 
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5. CONCLUSÕES 

A realização das medições de diversas variáveis do sistema permitiu uma 

análise detalhada do funcionamento do sistema. 

A água retira calor do módulo fotovoltaico mas apenas em pequenas 

quantidades, e a eficiência elétrica do painel não melhorou mesmo com a instalação 

do sistema para retirada de calor do módulo através da água. Tal aumento de 

eficiência elétrica não ocorreu pois em nenhum momento durante o período de 

realização das medições a temperatura do painel ultrapassou a temperatura de 50°C, 

que é sua temperatura máxima de operação sem que o módulo perca eficiência. 

Se o sistema analisado fosse instalado na cidade de Dublin em uma residência, 

seria necessário instalar um boiler ou algum sistema de aquecimento de água para 

complementar e fornecer água a mais altas temperaturas principalmente durante os 

meses de inverno, já que como foi observado nas medições, a temperatura da água 

não ultrapassa 25°C, e em residências a água é utilizada a aproximadamente 40°C. 

Seria necessário também  que os módulos fotovoltaicos fossem conectados à rede ou 

que um banco de baterias fosse instalado para suprir a demanda energética da 

residência durante os horários em que não há radiação solar. 

Uma hipótese válida é que provavelmente a transferência de calor no sistema 

fosse mais eficiente se a tubulação de água passasse pelo fundo de vários painéis 

conectados em série, ao invés de passar só por um painel, com o intuito de aquecer 

mais a água, já que ela vai levar mais tempo para passar pelos painéis, e assim pode 

retirar mais calor dos mesmos. 

Como o clima de Brasília é diferente do clima de Dublin, acredita-se que tanto 

a eficiência elétrica como a eficiência térmica do sistema sejam melhores e mais 

uniformemente distribuídas ao longo do ano se o sistema for instalado em Brasília, já 

que durante todo o ano a radiação solar permanece a níveis de acima de 4kWh/m².dia, 

e principalmente devido à estação seca que a cidade possui, já que nesta estação o 

céu é quase sempre claro, o que permite que a radiação direta chegue à superfície e 

que o sistema elétrico apresente bom desempenho. 

 Acredita-se também que devido à altas temperaturas de Brasília, os módulos 

possam exceder a temperatura normal de operação, e consequentemente reduza sua 

eficiência elétrica. Por isso, o sistema térmico pode de fato ajudar a aumentar o 
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desempenho elétrico do sistema, fato que não foi observado durante a realização do 

experimento em Dublin. 

 Por estes fatos, é possível concluir que o sistema pode ser eficaz, e a previsão 

é que o desempenho do mesmo seja melhor se instalado em Brasília, devido às 

condições climáticas mais favoráveis do que as de Dublin. 

5.1. ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 2 

A continuação deste estudo será feita na disciplina Trabalho de Conclusão de 

Curso 2, onde será analisada a viabilidade de implementação de um sistema híbrido 

solar em  Brasília similar ao estudado neste trabalho, com o intuito de comparar os 

resultados obtidos nas duas cidades. Tal comparação será feita através dos cálculos 

que demonstram como ocorre a transferência de calor da radiação solar para a água 

em determinadas condições. Por fim, será analisado qual sistema apresenta melhor 

desempenho elétrico e térmico.  
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