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A Era Solar
Vivemos numa época de transição. Uma época caracterizada por uma crescente consciência
ecológica, pelo declínio dos recursos de energia fóssil e por um perigoso aumento da poluição
local, e global. Uma época de desequilibrios e acentuadas desigualdades, políticas, sociais,
económicas e ambientais.
A satisfação das necessidades energéticas dos dez mil milhões de habitantes do planeta Terra
em 2025 terá necessáriamente que passar pela utilização de fontes de energias renovável. Mas a
mudança de paradigma energético terá que ser necessariamente acompanhada por alterações
profundas - há quem lhes chame re-estruturantes – do modo de pensar e do modo de fazer.
Seremos testemunhas da descentralização não só da produção de energia mas também da
produção industrial e das trocas comerciais, do desenvolvimento sustentável, do reordenamento dos territórios e da economia. Aproxima-se a Era Solar.
A ciência e a tecnologia são instrumentos para esta mudança. Mas a tecnologia, apenas, não
chega. A mudança tem que ser tecnológica e económica mas também política, social e cultural.
E é por isso que cientistas e engenheiros, mas também arquitectos, artistas e activistas,
convergem nas suas abordagens diversas, quantas vezes aparentemente incompatíveis entre si,
para a mudança. Não uma revolução, não um programa concertado, mas iniciativas diversas e
complementares que permitirão uma transição indolor, célere, robusta, para a Era Solar.
Foi precisamente neste contexto, e com este manifesto, que surgiu em 1993 a SolArt, uma
pequena rede internacional de artistas com o propósito de criar trabalhos ao ar livre, utilizando
os meios proporcionados pelas tecnologias solares, para uma redefinição crítica e criativa da
arte na biosfera [Claus, 2004]. O artista age aqui como “despertador de consciências”, não no
sentido de Jens Hauser [Hauser, 2004] onde a arte alerta para os perigos do desenvolvimento
tecnológico, mas como aliado da ciência e da tecnologia para a promoção da energia solar.
Um dos exemplos de trabalhos desenvolvidos no âmbito da SolArt foi a escultura “Solar
Crystal”, colocada à entrada da Escola Técnica Aachen-Jülich, e desenhada por Jürgen Claus,
um artista belga e fundador da SolArt, e o professor Wolfgang Krug. Trata-se de um mastro
que sustenta seis tetraedros iluminados por dentro, sendo a totalidade da electricidade
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produzida por seis paineis solares. Durante os últimos oito anos o “Solar Crystal” esteve aceso
mais de 7400 horas.
A artista japonesa Setsuko Ishii, licenciada em Arte pela Escola Nacional de Belas Artes em
Paris mas também em Física Aplicada pelo Instituto de Tecnologia de Tóquio, concebeu um
projecto em que a radiação solar é recolhida por um colector colocado no topo de um edifício e
transmitida, através de fibras ópticas, para uma sala de exposição onde é utilizada para iluminar
hologromas. Podemos pois dizer que se trata de uma instalação que traz luz para a arte.
Peter Erskine, escultor californiano, utiliza como meio de expressão o espectro solar. Num
exemplo das suas instalações, “New Light on Rome 2000”, Erskine transformou as ruínas de
alguns edíficios da Roma Antiga em palcos de arte solar. Utilizando prismas, espelhos e
radiação solar, mergulhou os antigos arcos e colunas romanos em arco-íris luminosos, que
mudam gradualmente ao longo do dia, todos os dias. Os visitantes/participantes percorrem os
velhos corredores agora rejuvenescidos com todas as cores do espectro, eles próprios também
imersos nos arco-íris.
Estes exemplos de “arte solar” pretendem mostrar como a luz e as energias renováveis podem
ser integradas criativamente no nossa experiência. É contudo no desenvolvimento tecnológico
quotidiano da industria solar que o diálogo entre artistas, arquitectos e cientistas se revela mas
prolífico e consequente.

As células solares
As células solares tiram partido de um processo há muito conhecido, usualmente denominado
efeito fotovoltaico. Alguns materiais, como o silício, produzem uma corrente eléctrica – um
fluxo de electrões - quando atingidos pela radiação solar. Átomos do material absorvem os
fotões (partículas de luz) e transferem a sua energia para os electrões, que assim se libertam. Os
electrões livres são conduzidos por um campo eléctrico existente no interior do material e são
colectados por contactos metálicos, podendo então ser utilizados como uma corrente eléctrica
normal.
A forma dos contactos metálicos frontais das células solares resulta de um compromisso entre a
menor área possível (os contactos são opacos pelo que o material imediatamente por debaixo
dos contactos fica à sombra e não pode produzir electrões livres) e o mais espalhada possível
(para poder recolher o máximo de electrões possível). A solução usual é uma grelha de “dedos”
metálicos muito finos, todos interligados, como se de um pente se tratasse.
Os contactos metálicos, normalmente prateados e muito indiscretos, são alvo da lamentação de
muitos arquitectos que pretendem utilizar paineis solares nos seus projectos. Para responder a

estas lamentações, alguns grupos de investigação têm explorado soluções alternativas. Por
exemplo, a equipa de M. Radlike da Universidade de Viena estudou grelhas de contactos com
formas sinusoidais ou de polígonos irregulares (a que chamaram “grelha quebrada”) que
enriquecem a “qualidade estética” das células sem contudo reduzirem significativamente a sua
eficiência de conversão [Radlike, 1999].
Uma outra solução para o problema da grelha de contactos é alterar a estrutura da própria célula
solar, transferindo os contactos para a face traseira da célula, uma estrutura denominada back
contact solar cell [Luque, 1988]. Estas células, de fabrico mais complexo e portanto um pouco
mais caro, são caracterizadas por uma superfície homogénea sem contactos metálicos, aliando
vantagens estéticas a uma potencial melhoria da eficiência de conversão porque não existem
zonas de sombra pelo que a conversão fotovoltaica ocorre em todo o material (na gíria
fotovoltaica este efeito é traduzido pela expressão “aumento da área activa da célula”). Eis pois
um exemplo em que a inovação tecnológica anda de mãos dadas com as necessidades estéticas
dos arquitectos.

As células solares coloridas
Uma outra área onde parece haver uma convergência de esforços entre artistas, arquitectos e
cientistas é no desenvolvimento de células solares coloridas. As células solares tradicionais são
de silício revestido por uma camada anti-reflectora, um filme muito fino de óxido de titânio ou
de nitreto de silício, que lhes dá uma tonalidade negro-azulada. Uma tonalidade que é
considerada por muitos triste e aborrecida, e de difícil integração em fachadas urbanas.
O objectivo declarado do projecto europeu BIMODE foi o desenvolvimento de células solares
que permitissem combinar uma elevada eficiência de conversão com novas formas, cores e
texturas [Schneider, 2000]. O projecto reuniu membros da Academia de Artes e Comunicação
de Colónia, que determinaram os requisitos visuais das células, e membros da comunidade
científica e industria solar, incluindo a Universidade Politecnica de Madrid, a Bayer e a BP
Solar, que fabricaram as células-protótipo.
No âmbito deste trabalho foram criadas três famílias de novos paineis solares (conjunto de
céulas solares interligadas). Jürgen Claus (o fundador da SolArt) desenhou paineis triangulares,
dourados, azul-aço e magenta, particularmente adequados à integração em abóbadas e telhados
inclinados com geometria triangular. Por seu lado Jörg-Paul Janka criou paineis com a forma
de fita, também em azul-aço e magenta, que vieram mais tarde a ser integrados no edifício da
Mannesmann em Düsseldorf. Finalmente, Astrid Schneider desenhou células rombicas que,
quando agrupadas em grupos de três, formam um cubo tridimensional dourado e azul.

Desenhou ainda paineis hexagonais que mais tarde foram instalados num edifício de
apartamentos em Prenzlauer Berg, em Berlim.
Do ponto de vista técnico, as diferentes colorações foram obtidas através da deposição de
filmes com espessuras calibradas para reflectir determinados comprimentos de onda. As
eficiências de conversão das células coloridas são inferiores às células tradicionais (rondando
os 8-10% em vez de 15-18%) uma vez a luz que é reflectida não pode ser usada para conversão
fotovoltaica.
Uma outra abordagem para obter paineis solares coloridos foi desenvolvida na Universidade de
Kyoto por Toshiro Maruyama. Em vez do depósito de um filme na célula solar, Maruyama
usou uma cobertura flurescente sobre o próprio painel. Utilizando este processo conseguiu
fabricar paineis de cores diversas: verde, laranja, rosa ou vermelho [Maruyama, 2000].
Surpreendentemente, verificou que a eficiência de conversão média dos paineis verdes era
superior à dos paineis de controlo, um resultado que justificou pelo aproveitamento da radiação
ultravioleta, que normalmente não contribui para a conversão fotovoltaica. Nos paineis das
outras cores, com comprimentos de onda mais elevados, esse efeito não ocorre.

A arquitectura solar
A integração arquitectónica de paineis solares dos anos oitenta preocupava-se sobretudo com a
componente energética dos sistemas instalados. O importante era o número de metros
quadrados de paineis aparafusados ao telhado. Os tempos mudaram e hoje os arquitectos que
incluem materiais fotovoltaicos nos seus projectos procuram soluções integradas, onde os
paineis se enquadrem harmoniosamente com o resto do edifício. Os arquitectos solares
tornaram-se um veículo privilegiado para a divulgação da Era Solar. E, naturalmente, estas
soluções integradoras exigem uma capacidade inovadora acrescida dos cientistas e fabricantes
de paineis solares.
Alguns dos materiais já disponíveis que facilitam a integração de componentes solares em
edifícios, potenciando a sua natureza multifuncional, são por exemplo a manta de revestimento
de coberturas Alwitra-Solar que consiste numa manta termoplástica para impermeabilização, de
silício amorfo, que também produz electricidade. Ou o PowerGlaz da BP Solar, um elemento
de sombreamento em vidro laminado onde estão incrustadas células solares semi-transparentes,
o que mais uma vez permite uma dupla funcionalidade: a produção de electricidade e o
controlo de luz interior do edifício. Um exemplo de aplicação deste tipo de soluções é o
edifício ZICER na Universidade de East Anglia, no Reino Unido.

Uma solução facilmente integravel em edifícios é a substituição das tradicionais telhas por
telhas solares, como as produzidas pela Inno Solar, da Holanda. São telhas com a cor e a forma
ondulada habituais, em metal ou cerâmica, revestidas por silício amorfo e por uma camada
protectora transparente.
Informação sobre todas estas soluções, e muito outras, encontram-se disponíveis publicamente
na base de dados que resultou da compilação de produtos e projectos solares, realizada entre
1997 e 2001 por um grupo de trabalho da Agência Internacional de Energia [IEA - Task 7,
2002]. Nesta base de dados podem encontrar-se detalhes de centenas de projectos solares tão
diversos como coberturas de telhados com paineis solares ou sistemas baseados em telhas
solares, integração de paineis em fachadas ou sistemas de sombreamento de estruturas como,
por exemplo, parques de estacionamentos de automóveis.
Um exemplo de projecto de integração urbana de uma central solar é a futura pérgula solar da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que será montada ainda em 2004 no campus
da faculdade, junto do Jardim do Campo Grande, neste momento em processo de requalificação
ambiental.
A pérgula, desenhada pelo arquitecto Frederico Valsassina, consiste num conjunto de arcos
metálicos que suportam uma estrutura com doze paineis semitransparentes de alta eficiência,
que produzirão 2kW de electricidade que será fornecida directamente à rede de distribuição
eléctrica, pelo que não é necessária a armazenagem de energia em baterias.
A instalação irá ser usufruida pelos estudantes da faculdade e servirá igualmente para interessar
alunos de escolas secundárias para a temática das energias renováveis em geral, e da energia
fotovoltaica em particular. Tratando-se de uma iniciativa de cariz sobretudo demonstrativo e de
sensibilização para a energia solar, o projecto incluirá uma componente de divulgação em
tempo real, em paineis de informação locais e via internet, de diversos parâmetros de
funcionamento da central fotovoltaica, como por exemplo a energia produzida ou a
consequente mitigação de emissões de gases de efeito de estufa.
Um outro exemplo inovador de instalação solar é o campo de girassóis eléctricos desenhado
por Scott Ritter, da Solar Design Associates, e instalado em Napa, na Califórnia [Eiffert, 2000].
São trinta e seis flores eléctricas, cada uma com quatro paineis-pétala montados no topo de um
poste com um sistema de seguidor do movimento diário do sol na esfera celeste. O movimento
dos girassóis eléctricos inicia-se com a aurora e só termina com o crepúsculo. Como, de resto,
fazem todos os outros girassóis.

São hoje pois muitos e variados os exemplos de paineis, materiais e instalações solares que
promovem a Era Solar. Resultam de uma coligação de esforços de cientistas e artistas,
arquitectos e engenheiros, com uma nova visão do planeta, mais limpo e mais saudável.

Ilustrações

“Adoração de Aten”, painel de baixo relevo em calcário
encontrado em escavações do túmulo do faraó Akhenaton, em
1891, hoje exposto no Museu de Arqueologia do Cairo. No
painel, o faraó Akhenaton, da XVIII dinastia (1370 AC), e a sua
raínha Nefertiti adoram o deus Aten, representado por um disco
luminoso cujos raios solares iluminam as mãos do faraó.

Templo dedicado a Quetzalcoatl, em Chichén Itzá,
cidade Maia na Península de Yucatan, dos finais do
século X. Nos equinócios, ao pôr-do-sol, o sol ilumina a
piramide de forma gradual, criando a imagem de uma
serpente que desce a escadaria principal até ao chão.

Templo de Konarak dedicado a Surya, deus-sol, construído em
1278 DC, hoje quase em ruínas, em Orissa, India. Este templo foi
concebido como uma carruagem puxada por seis cavalos através
dos céus. A carruagem está assente em 24 rodas, cada uma com
mais de três metros de diametro e cujos raios funcionam como
relógios solares, indicando com precisão a hora local.

“New Light on Rome 2000”, instalação de Peter Erskine, com
prismas, espelhos e radiação solar no Mercado de Trajano, na
Casa Real de Rodes, na Porta di San Sebastiano, e no
Criptoportico de Nero. Os arcos romanos transformam-se em
arco-íris.

Detalhes de paineis semi-transparentes de células de silício
policristalino no edifício ZICER (Zuckermann Institute for
Connective Environmental Research) na Universidade de East
Anglia, no Reino Unido, construído em 2003. No total, o
edifício produz 33kW de electricidade.

Projecto da pérgula solar da FCUL, em Lisboa, uma
central fotovoltaica de demonstração. Os paineis
semi-transparentes da pérgula produzirão 2kW de
electricidade.

Vista do campo de girassóis “Solar
Electric Sunflowers”, que
acompanham o movimento diário do
sol. Instalação em Napa, na
California. O sistema produz 36kW
de electricidade.

Referências

Claus, J., “Working with the sun”, Sun & Wind Energy 1 (2004) 16-21

Eiffert, P., Kiss, G.J., “Building integrated photovoltaic designs for commercial and
institutional structures – A sourcebook for architects”,
National Renewable Energy Laboratory publications (2000) 50-51

International Energy Agency - PVPS Task 7 "PV in the Built Environment",
http://www.pvdatabase.com

Hauser, J., “Genes, génios, constrangimentos”, Nada 2 (2004) 80-91

Luque A, “Analysis of high efficiency back point contact silicon solar cells”, Solid-State
Electron. 31 (1988) 65-79

Radlike, M., Summhammer, J., “Electrical and shading power losses of decorative PV front
contact patters”, Prog. Photovoltaic Res. Appl. 7 (1999) 399-407

Schneider, A. et al, “Development of coloured solar modules for artistic expression with solar
facade designs within the BIMODE project”, Proceedings of 16th European PV Solar Energy
Conference, Glasgow (2000)

Maruyama, T., Enomoto, A., Shirasawa, K., “Solar cell module colored with fluorescent plate”
Solar Energy Materials & Solar Cells 64 (2000) 269-278

