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RESUMO 

Devido ao alto crescimento populacional aliado ao desenvolvimento tecnológico, as 

demandas de energia são cada vez maiores. Porém, a matriz de energia elétrica brasileira é 

altamente dependente das usinas hidrelétricas, que tem seu crescimento limitado em longo 

prazo. Devido à sua privilegiada localização, o Brasil recebe altas taxas de irradiação durante 

todo o ano. Nesse contexto, a energia solar fotovoltaica emerge como uma das principais 

alternativas para a diversificação desta matriz, pois é praticamente inesgotável, limpa 

(enquanto gera energia não produz resíduos poluidores), sem ruídos, além de proporcionar ao 

consumidor autonomia em relação à rede elétrica e características de modularidade, o que 

proporciona facilidade na manutenção e expansão do sistema de geração. A simples 

disposição dos módulos sem nenhum cuidado estético tem impedido uma maior evolução 

desta tecnologia. A integração fotovoltaica com o edifício surge como uma alternativa 

promissora, agregando o cuidado estético com a geração de energia. Neste trabalho, foi 

estudada a inserção da tecnologia fotovoltaica através da integração fotovoltaica em edifícios. 

Para tanto, foram propostos dois projetos: o primeiro visando um maior aproveitamento 

energético e o segundo com o objetivo de atender a uma demanda específica. Por fim, foram 

discutidos os resultados obtidos e apresentadas propostas para trabalhos futuros. 

Palavras-Chave: Matriz de energia elétrica, sistemas fotovoltaicos, BIPV, integração 

fotovoltaica em edifícios, energia limpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Due to the high population growth coupled with the technological development, the energy 

demands are increasing year after year. However, the Brazilian electric energy matrix is 

highly dependent on hydroelectric plants, which has a limited long-term growth. Due to its 

prime location, Brazil receives high rates of irradiation throughout the year. In this context, 

solar photovoltaic is emerging as a major alternative to the diversification of this matrix, 

because it is practically inexhaustible, clean (while generating energy, it produces no 

polluting waste), silent. Furthermore, it provides autonomy from the power company and has 

characteristics of modularity, which provides ease maintenance and helps the expansion of 

this kind of generation system. The simple layout of the modules without any aesthetic 

concern has prevented a further evolution of this technology. Building-integrated 

photovoltaics appears as a promising alternative, aggregating aesthetic care with power 

generation. In this paper, the integration of photovoltaic technology through Building-

integrated Photovoltaics was studied. To achieve this, two projects were proposed: the first 

one aimed at producing the highest possible energy and the second one aiming to meet a 

specific demand. Finally, the results were discussed and proposals for future work were made. 

 

Keywords: Electric energy matrix, photovoltaic systems, BIPV, Building-integrated 

photovoltaics, clean energy. 
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1 INTRODUÇÃO 

Energia, ar e água são imprescindíveis à vida humana (GOLDEMBERG; LUCON, 2007).  

Atualmente, é impossível imaginar um mundo sem energia elétrica, pois ela é utilizada como 

principal fonte de luz, calor e força para atender as necessidades mais básicas e diversas do 

ser humano. 

A evolução tecnológica e demográfica fez com que o consumo de energia atingisse níveis 

recordes. No Brasil, as principais fontes de geração de energia elétrica são as hidrelétricas. 

Porém, essa geração é feita extensamente em rios de planalto, e esse potencial energético está 

se esgotando, não sendo tão viável economicamente construir barragens nessas áreas (BARA, 

2013), fato que motiva a busca por outras fontes de energia, ampliando a matriz de energia 

elétrica nacional. É de extrema importância que essa ampliação ocorra com menor impacto 

ambiental possível. 

Em um cenário em que os problemas ambientais provocados pelo uso dos combustíveis 

fósseis e a constante subida do seu preço são problemas recorrentes, a utilização de energias 

renováveis nunca foi tão importante, quando se observa que a exploração de fontes fósseis de 

energia, como o petróleo, além de contribuir para a poluição, são recursos cada vez mais 

escassos (JUCÁ; CARVALHO, 2013). 

A terra recebe maciças quantidades de radiação solar. Diariamente, incide sobre a superfície 

terrestre mais energia solar do que a demanda total de todos os habitantes de nosso planeta 

durante um ano (RÜTHER, 2004). Porém, noventa por cento desta energia destina-se 

simplesmente a aquecer a Terra. Este aquecimento é útil, naturalmente, pois é responsável 

pelo aquecimento do planeta, condição fundamental para tornar possível a vida. Contudo, 

caso parte desta energia seja utilizada para geração de energia elétrica, este planeta 

continuaria tão quente quanto antes (SUBIDA, 2010). 

O aproveitamento da energia gerada pelo Sol, tanto como fonte de calor quanto de luz, pode 

ser considerado atualmente uma das alternativas energéticas mais promissoras (GTES, 2004). 

Esta energia pode ser convertida em energia elétrica de várias formas, por exemplo, através de 

coletores e concentradores solares, energia solar térmica e a energia fotovoltaica. 
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A energia solar fotovoltaica é um método de geração de energia elétrica que se baseia na 

conversão direta da radiação solar utilizando semicondutores que apresentam o efeito 

fotovoltaico (RÜTHER, 2004). Os sistemas capazes de gerar esse tipo de energia são 

chamados de geradores fotovoltaicos e são constituídos por células fotovoltaicas associadas 

em série e em paralelo a fim de obter as características requeridas.  

Esses sistemas podem ser divididos quanto às suas formas de aplicação: autônomos, ligados à 

rede elétrica, ou híbridos. Os autônomos são aqueles que não estão conectados à rede de 

distribuição de eletricidade da concessionária local.  Na prática, os sistemas autônomos 

precisam acumular energia para compensar as diferenças existentes no tempo entre a 

produção de energia e o respectivo consumo (IST; DGS; UE, 2004). 

Os sistemas integrados em edificações, BIPV (do inglês, Building-Integrated Photovoltaics), 

visam utilizar as características construtivas da edificação para sustentar módulos 

fotovoltaicos contribuindo para a estética e criando um gerador associado à construção. Essas 

características tornam este sistema atraente e promissor (EIFFERT; KISS, 2000). 

1.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre a aplicabilidade e dimensionamento de 

sistemas fotovoltaicos integrados à edificação para a geração de energia elétrica. 

1.2 Objetivos Específicos 

 Discutir a matriz de energia elétrica brasileira; 

 Realizar um estudo teórico sobre a geração de energia por meio do sol; 

 Realizar um estudo sobre a energia solar fotovoltaica e sua integração em edificios; 

 Desenvolver um projeto de integração solar fotovoltaica visando máximo 

aproveitamento; 

 Desenvolver um projeto de integração solar fotovoltaica visando atender a uma 

demanda específica; 

 Discutir os resultados obtidos em cada um dos projetos; 

 Fornecer material de consulta para estudantes e profissionais que desejem trabalhar ou 

apenas aprofundar seus conhecimentos a respeito destes assuntos. 
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1.3 Justificativa do Trabalho 

A necessidade de diversificação da matriz de energia elétrica nos dias atuais é um fato. Nesse 

contexto, a integração fotovoltaica em edifícios surge como uma alternativa interessante, que 

alia estética e geração de energia elétrica. 

A auto geração de energia elétrica para suprir as demandas ou parte delas é uma alternativa 

atraente, pois garante uma autonomia da edificação, fazendo com que a dependência de fontes 

externas de energia seja consideravelmente menor. 

A escolha da geração de energia fotovoltaica deve-se ao fato de que esta não produz ruídos, é 

uma energia limpa (enquanto gera energia não produz resíduos poluidores, gases, etc.), além 

de ser modularizada, fato que facilita a manutenção e a interação com o sistema. 

Este trabalho tem por intuito realizar um estudo sobre a integração fotovoltaica em edifícios 

como forma de diversificação da matriz de energia elétrica, abordando seus componentes, 

vantagens, inconvenientes e suas prospectivas. 

Embora vários estudiosos trabalhem sobre este tema, no Brasil ele ainda é pouco explorado e 

seu estudo é fundamental para a difusão e melhor compreensão desta tecnologia. 

1.4 Metodologia 

Inicialmente foi feito um estudo sobre a matriz de energia elétrica brasileira e sobre a 

necessidade de sua diversificação. 

Então, realizou-se um estudo sobre a energia solar, com ênfase na fotovoltaica e sua 

integração em edifícios. 

Na etapa seguinte foram propostos dois projetos de integração fotovoltaica: um visando 

atender a um consumo específico e outro visando um máximo aproveitamento em uma 

edificação. 

Por fim, foi feita uma análise acerca dos resultados obtidos em cada um dos projetos, suas 

implicações, complicações e oportunidades. 
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1.5 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho foi dividido em sete capítulos. O primeiro apresenta um contexto introdutório 

sobre o trabalho desenvolvido; no segundo capítulo se faz um estudo acerca da matriz de 

energia elétrica brasileira, abordando sua composição, evolução de demanda e prospectivas. 

No capítulo 3, a energia solar é apresentada como forma alternativa para geração de energia 

elétrica, com ênfase na energia fotovoltaica, sua história e suas aplicações. O capítulo 4 

apresenta os sistemas fotovoltaicos: sua composição e seus principais elementos. No quinto 

capítulo se faz uma análise sobre a integração fotovoltaica em edifícios, abordando suas 

principais características e vantagens. No capítulo 6, será apresentado um dos métodos para 

dimensionamento de sistemas fotovoltaicos e então serão apresentados os projetos para de 

integração fotovoltaica, um visando atender a um consumo específico e outro visando um 

máximo aproveitamento. Por fim, no último capítulo são tratadas as conclusões e 

considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 MATRIZ DE ENERGIA ELÉTRICA BRASILEIRA 2

2.1 Composição da Matriz de Energia Elétrica Brasileira 

Desde a Revolução Industrial, energia e qualidade de vida de uma população se entrelaçam, 

sendo que a economia de um país está intimamente ligada à sua produção energética 

(TOLMASQUIM; GUERREIRO; GORINI, 2007).  

Segundo Tolmasquim, Guerreiro e Gorini (2007), no Brasil, não seria possível manter o alto 

crescimento econômico que ocorreu nos últimos anos sem uma crescente e segura oferta de 

energia elétrica. Atualmente, devido à grande oferta de recursos naturais, o país é visto como 

uma potência energética e ambiental mundial (TOLMASQUIM, 2012). A produção de 

energia elétrica nacional concentra-se principalmente em usinas hidrelétricas. Segundo a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2014), elas são responsáveis por cerca de 

70% da produção nacional, conforme demonstrado na figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 – Distribuição da Matriz de Energia Elétrica Brasileira. 

Fonte: ANEEL, 2014. 
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2.2 Evolução da Capacidade de Oferta de Energia Elétrica no Brasil 

Nos últimos anos, a capacidade hidrelétrica instalada elevou-se consideravelmente, conforme 

é mostrado na figura 2.2.  Nas regiões mais desenvolvidas, boa parte do potencial hidráulico 

já foi aproveitado. 

 

Figura 2.2 – Mapa do Aproveitamento do Potencial Hidrelétrico Brasileiro. 

Fonte: BRONZATTI; NETO, 2008. 

A expansão da oferta de geração por usinas hidrelétricas é um tema muito complexo, em 

virtude do fato de que aproximadamente 60% do potencial a ser aproveitado se concentra na 

bacia Amazônica, amplamente ocupada por reservas florestais, parques nacionais e terras 

indígenas (TOLMASQUIM; GUERREIRO; GORINI, 2007). Além disso, no processo de 

construção de uma hidrelétrica, os impactos ambientais provocados devem ser rigorosamente 

observados a fim de serem minimizados. 

Tolmasquim (2012) afirma que esta crescente demanda aliada à alta sazonalidade e 

irregularidade do regime pluvial, sugere a necessidade de uma ampliação dessa matriz - hoje 

altamente dependente das hidrelétricas e, em casos de emergência, das termoelétricas.  

As termoelétricas são acionadas nos momentos em que o setor hidrelétrico é insuficiente para 

atender a demanda. Em curto prazo, nenhuma outra fonte de energia renovável será capaz de 

suprir as atuais necessidades do sistema (DW, 2014). Portanto, se faz necessário investir em 

alternativas desde já. 
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Moret (2014) diz que o planejamento do Brasil é só aumentar a oferta de hidrelétricas, e essa 

falta de opções pode ser um entrave à eficiência do planejamento enérgico de um país. 

Tolmasquim (2012) aponta uma tendência de ampliação dessa matriz até 2030. Essa é uma 

consequência natural de eventuais restrições ao desenvolvimento do potencial hidrelétrico 

brasileiro.  

2.3 Prospectiva da Matriz de Energia Elétrica Brasileira 

De acordo com Tolmasquim (2012), em 2020, o consumo de eletricidade poderá ser 61% 

superior ao ano de 2010 e em 2030 este consumo no Brasil poderá superar o patamar de 1.080 

TWh/ano (TOLMASQUIM; GUERREIRO; GORINI, 2007). 

Segundo Bronzatti e Neto (2008), se esse incremento de demanda fosse suprido somente por 

usinas hidrelétricas, mesmo com uma instalação adicional de 120 mil MW, elevando-se assim 

o uso do potencial para 80%, ainda assim poderia não ser suficiente para atender a demanda 

em 2030. A figura 2.3 apresenta o potencial de geração dos recursos hídricos em GW e a 

projeção de produção de demanda de energia elétrica para a fonte hidráulica.  

 

Figura 2.3 – Capacidade de Produção x Demanda. 

Fonte: BRONZATTI; NETO, 2008. 
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Conforme afirmam Tolmasquim, Guerreiro e Gorini (2007), o principal consumidor de 

eletricidade deverá continuar sendo o setor industrial (37% em 2030), destacando-se também 

o crescimento tanto do setor terciário (21%) como do setor residencial (23%). A figura 2.4 

apresenta a evolução esperada da estrutura de consumo de energia elétrica entre os anos de 

2005 e 2030 no Brasil: 

 

Figura 2.4 – Estrutura de Consumo de Energia Elétrica no Brasil. 

Fonte: TOLMASQUIM; GUERREIRO; GORINI, 2007. 

Segundo Tolmasquim (2012), o aumento do consumo residencial fará com que o Brasil volte 

ao nível máximo do consumo médio residencial em 2017, patamar atingido anteriormente em 

1998. 

Porém, o consumo per capita brasileiro é muito menor que o de vários outros países do mundo 

(TOLMASQUIM, 2012). A figura 2.5 apresenta um comparativo sobre o consumo de 

eletricidade per capita e a renda per capita entre países, estimando a evolução do Brasil entre 

2010 e 2020. 



22 

 

 

Figura 2.5 – Consumo de Eletricidade per capita x Renda per capita. 

Fonte: TOLMASQUIM, 2012. 

2.4 Investimentos  

Estima-se que entre 2005 e 2030 os investimentos na geração de energia elétrica possam 

atingir US$ 168 bilhões, dos quais US$ 117 bilhões em usinas hidrelétricas de grande porte, 

US$ 22 bilhões em fontes de geração alternativa, US$ 17 bilhões em termelétricas 

convencionais e US$ 12 bilhões em centrais nucleares (TOLMASQUIM; GUERREIRO; 

GORINI, 2007).  

A distribuição dos investimentos na geração de energia elétrica é apresentada na figura 2.6: 

 

Figura 2.6 – Investimentos na Geração de Energia Elétrica entre 2005 e 2030. 

Fonte: Adaptado de TOLMASQUIM; GUERREIRO; GORINI, 2007. 
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Os investimentos na geração variam conforme a fonte e a estratégia de expansão adotada. O 

custo médio em US$/kW é detalhado na figura 2.7. 

 

Figura 2.7 – Custos de Investimentos na Geração de Energia Elétrica. 

Fonte: TOLMASQUIM; GUERREIRO; GORINI, 2007. 

 

 

 

 

 

 



     

 

 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 3

3.1 Radiação Solar 

No centro do Sol, ocorre um grupo reações em que átomos de hidrogênio são unidos e 

transformados em um átomo de hélio. Durante este processo, parte da massa é transformada 

em energia. O Sol funciona, assim, como um reator de fusão (IST; DGS; UE, 2004). 

Segundo o Grupo de Trabalho de Energia Solar do CEPEL - CRESESB/RJ, em sua 

publicação “Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos” (GTES, 2004), diariamente, 

o sol fornece enormes quantidades de radiação para a Terra. Em um ano, essa radiação chega 

a 1,5 x 10
18

 kWh, o que corresponde a cerca de dez mil vezes o consumo mundial de energia 

neste período. Portanto, além de ser responsável pela manutenção da vida na Terra, a radiação 

solar é uma fonte praticamente inesgotável de energia.  

De acordo com o National Energy Education Development Project em sua publicação 

“Photovoltaics – Student Guide” (NEED, 2009), de toda a radiação solar que chega às 

camadas superiores da atmosfera terrestre, cerca de 15% é refletida para o espaço e 30% é 

responsável por  impulsionar o ciclo da água. A vegetação, os oceanos e a terra também 

absorvem uma porção desta energia. O restante acaba sendo refletido, mas poderia ser 

utilizado para suprir demandas de energia. 

Jucá e Carvalho (2013) apontam que a fração da radiação solar que atinge o solo é constituída 

por uma componente direta e outra difusa, que é obtida através dos raios refratados pelas 

nuvens e pela própria atmosfera. Quando a superfície receptora está inclinada em relação à 

horizontal, haverá uma terceira componente que será refletida pela superfície. O coeficiente 

de reflexão neste caso é denominado albedo. Logo, a radiação global que atinge a superfície 

terrestre é composta por essas três componentes, direta, difusa e a componente refletida pela 

superfície. 

A quantidade total de energia que atinge a atmosfera superior da Terra, também chamada de 

irradiância, atinge um total aproximado de 1.000 W/m
2 

ao meio-dia, independentemente da 

localização. A porção total de radiação solar que incide sob uma superfície terrestre durante o 

período de um ano, é chamada de irradiação global anual, e é medida em kWh/m
2
. 



      

 

É importante ressaltar que este é um parâmetro que varia significantemente com a região 

(IST; DGS; UE, 2004). 

O aproveitamento desta energia, tanto como fonte de calor quanto de luz, surge como uma das 

alternativas energéticas mais promissoras (GTES, 2004), visto que os tipos de energia 

predominantemente utilizados atualmente são limitados (IST; DGS; UE, 2004). 

Uma das possíveis formas de conversão da energia solar é conseguida através do efeito 

fotovoltaico que ocorre em dispositivos conhecidos como células fotovoltaicas (GTES, 2004). 

Na figura 3.1 são apresentadas algumas das formas de aproveitamento da energia solar. 

 
 

Figura 3.1 – Formas de Aproveitamento da Energia Solar. 

Fonte: SUBIDA, 2012. 

3.2 Evolução Histórica 

O efeito fotovoltaico, que é a base da geração de energia elétrica de forma direta a partir da 

energia solar, foi descoberto em 1839, através dos estudos realizados por Edmund Becquerel. 

Becquerel demonstrou a possibilidade de conversão da radiação luminosa em energia elétrica 
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mediante a incidência de luz em um eletrodo mergulhado em uma solução de eletrólito 

(JUCÁ; CARVALHO, 2013; COOK; BILLMAN; ADCOCK, 1995).  

Esse fenômeno de aparecimento de uma diferença de potencial nos extremos de uma estrutura 

de material semicondutor produzida pela absorção da luz é a unidade fundamental do 

processo de conversão de energia solar em uma célula fotovoltaica (GTES, 2004). 

Em 1873, o inglês Willoughby Smith observou o fenômeno da fotocondutividade do selênio. 

Isto possibilitou a criação das primeiras células fotovoltaicas que, apesar de possuírem baixo 

rendimento, surgiam como alternativa para a geração de energia elétrica (JUCÁ; 

CARVALHO, 2013). 

Segundo Jucá e Carvalho (2013), a partir da década de 1950, um processo de purificação de 

monocristais de silício que vinha sendo estudado desde o fim da década de 40, foi 

desenvolvido pela primeira vez. Em 1954, Chapin, Fuller e Pearson desenvolveram as 

primeiras células de silício, que chegariam ao mercado no ano posterior (PERLIN, 2002). 

No ano de 1958, a utilização de células fotovoltaicas foi incorporada nos programas espaciais. 

O Vanguard I foi o primeiro satélite a utilizar energia fotovoltaica e esta aplicação teve tanto 

sucesso que esta indústria utiliza tal tecnologia até os dias atuais (JUCÁ; CARVALHO, 

2013). 

A crise energética de 1973 renovou e ampliou o interesse em aplicações terrestres. Porém, 

para tornar economicamente viável essa forma de conversão de energia, seria necessário, 

naquele momento, reduzir em até 100 vezes o custo de produção das células solares em 

relação ao daquelas células usadas em explorações espaciais. Modificou-se também o perfil 

das empresas envolvidas no setor. Nos Estados Unidos, as empresas do ramo petrolífero 

resolveram diversificar seus investimentos, englobando a produção de energia a partir da 

radiação solar (GTES, 2004). 

A geração fotovoltaica de energia recebeu um grande impulso com a crise mundial de energia 

de 1973/1974. A partir do fim da década de 70, a produção de células solares para uso 

terrestre superou a produção para equipamentos espaciais, em aplicações como bombeamento 
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de água, irrigação, estações isoladas residenciais e de telecomunicações (JUCÁ; 

CARVALHO, 2013). 

O custo das células solares é, ainda hoje, um grande desafio para a indústria e o principal 

empecilho para a difusão dos sistemas fotovoltaicos em larga escala. Especialistas afirmam 

que a tecnologia de filmes finos poderá alcançar um custo de 1 US$/Wp, aproximadamente 

um quarto dos preços praticados atualmente no mercado internacional para os módulos 

fotovoltaicos. Investimentos em melhorias no processo de fabricação também auxiliarão na 

redução de custo (GTES, 2004). 

A figura 3.2 apresenta alguns fatos relevantes para o desenvolvimento da indústria 

fotovoltaica até o inicio da década de 1990. 

 
 

Figura 3.2 – Resumo Histórico da Tecnologia Fotovoltaica. 

Fonte: GTES, 2004. 
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3.3 Aplicações 

A seguir, serão apresentadas uma série de aplicações no campo de aplicações solares de 

fornecimento de energia elétrica. 

As primeiras aplicações para células fotovoltaicas foram através da indústria espacial, pois 

satélites e naves espaciais precisam de energia confiável. A figura 3.3 apresenta um exemplo 

desta tecnologia. 

 

Figura 3.3 – Vanguard I: Primeiro Satélite com Painéis Fotovoltaicos. 

Fonte: SALAET; JAEN, 2013a. 

As primeiras aplicações terrestres para este mercado foram em prédios comerciais e 

industriais, onde ainda representam uma significativa parcela do mercado (JACKSON, 

OLIVER, 2000), conforme representado na figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Escritório da Albasolar Energy S.L Em Alba, Itália. 

Fonte: HEINSTEIN; BALLIF; AEBI, 2013. 
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A tração elétrica metro-ferroviária é amplamente utilizada. Uma alternativa para a geração 

desta energia são as células fotovoltaicas, conforme a figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Trem com Energia Fotovoltaica. 

Fonte: SALAET; JAEN, 2013a. 

Como a energia fotovoltaica requer baixa manutenção e é considerada limpa, ela emerge 

como alternativa à geração de energia em iluminação pública. A figura 3.6 apresenta um 

exemplo de emprego desta alternativa. 

 

 

Figura 3.6 – Iluminação Pública com Painéis Fotovoltaicos. 

Fonte: SALAET; JAEN, 2013a. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CGoQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F3%2F3143%2Ftde-22042007-212920%2Fpublico%2FTeseCassiano.pdf&ei=BhZxU7bpI-vNsQTr6oKgAw&usg=AFQjCNHY55Le7eAYtg70rMRkJv7mcP7hFw&sig2=xA_sy8_yUTW22uuU7mIKHQ&bvm=bv.66111022,d.cWc&cad=rja
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Como forma de autonomia, em que consumidor é o próprio fornecedor de energia, não 

dependendo de concessionárias e nem de combustíveis fósseis, essa tecnologia também tem 

sido empregada em residências. A figura 3.7 exemplifica a utilização de energia fotovoltaica 

como forma alternativa de geração de energia elétrica. 

 

 
 

Figura 3.7 – Utilização de Energia Fotovoltaica em Uma Residência. 

Fonte: JAMES et al., 2011.



      

 

 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 4

Os sistemas fotovoltaicos autônomos são compostos basicamente por um agrupamento de 

células conhecido como módulos fotovoltaicos, reguladores de carga, sistemas de 

acumulação, inversores para cargas em corrente alternada (CA) e, em alguns casos, 

seguidores do ponto de máxima potência e, para cargas em corrente contínua (CC), 

conversores CC/CC. 

A figura 4.1 demonstra um esquema básico de um sistema fotovoltaico autônomo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Esquema Básico de um Sistema Fotovoltaico. 

Fonte: Adaptado de SALAET; JAEN, 2013a. 

4.1 Células Fotovoltaicas 

Para se utilizar a energia radiante fornecida pelo sol, faz-se necessária a utilização elementos 

que possam realizar a sua conversão direta em energia elétrica – as células fotovoltaicas 

(SUBIDA, 2010). 

Existem diversas células fotovoltaicas de conversão direta de energia solar em energia 

elétrica. Dentre as mais utilizadas, podemos destacar as de primeira geração (cristalinas, como 

as de silício mono e policristalino), as de segunda geração (ou células de película fina) e as de 

terceira geração.  
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A seguir, serão apresentadas as principais células, suas características, vantagens e 

desvantagens. 

4.1.1 Silício Cristalino (c-Si) 

O silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, atrás apenas do oxigênio 

(COOK; BILLMAN; ADCOCK, 1995). Esse fato faz com ele esteja presente na maioria das 

de células, podendo ser constituídas de cristais monocristalinos, policristalinos ou de silício 

amorfo (JUCÁ; CARVALHO, 2013). 

Jucá e Carvalho (2013) afirmam que as células de silício cristalino são as mais tradicionais e 

com maior empregabilidade devido à sua eficiência, que se comparada às outras células ainda 

é uma das maiores, a sua robustez e ao fato de ser um conhecimento mais difundido. 

O silício não é um elemento químico que ocorre de forma pura na natureza (IST; DGS; UE, 

2004), portanto a fabricação desta célula começa na extração do silício, geralmente do dióxido 

de silício, atingindo um grau de até 99% de pureza. Porém, para funcionar como células 

fotovoltaicas, se necessita de um grau de pureza na faixa de 99,9999% (JUCÁ; CARVALHO, 

2013). Por esse motivo, é necessário passar por uma etapa chamada de “Processo 

Czochralski”, chegando, assim, às qualificações desejadas (COOK; BILLMAN; ADCOCK, 

1995). 

É necessário, também, que a superfície da célula seja combinada com uma texturização anti-

reflexão, a fim de minimizar a luz refletida (COOK; BILLMAN; ADCOCK, 1995). 

O custo de produção destas células é elevado e as possibilidades de redução são baixas 

(RÜTHER, 2004), embora possam ser estudadas novas técnicas de purificação do silício, 

como o método a base de silano (COOK; BILLMAN; ADCOCK, 1995).  

As células monocristalinas correspondem à primeira geração desta tecnologia (IST; DGS; UE, 

2004) e, dentre as que utilizam o silício como matéria base, são as que possuem maiores 

eficiências, em torno de 15% (JUCÁ; CARVALHO, 2013), chegando até 25% em laboratório 

(GREEN et al., 2010) , valor bastante próximo do limite teórico (OLIVEIRA, 2008). 
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O energy pay-back time (tempo de amortização) desta célula é da ordem de dois anos, 

dependendo, é claro, das condições onde os módulos forem instalados (RÜTHER, 2004). 

Esta célula possui preço mais elevado (SUBIDA, 2010) e seus principais fabricantes são a 

Astro Power, BP Solar, CellSiCo, Eurosolare, GPV, Helios, Isofoton, RWE Solar, Sharp, 

Shell Solar, Solartec, Telekom-STV (IST; DGS; UE, 2004). 

A figura 4.2 apresenta este dispositivo: 

 

Figura 4.2 – Célula de Silício Monocristalino. 

Fonte: SUBIDA, 2010. 

No processo de fabricação das células de silício policristalino, ao invés de se formar um único 

grande cristal, é formado um bloco composto de pequenos cristais (JUCÁ; CARVALHO, 

2013). Isso faz com que ela apresente uma menor eficiência de conversão, com a vantagem de 

um mais baixo custo de produção (RÜTHER, 2004), gerando-se assim um produto com um 

preço intermediário (IST; DGS; UE, 2004). 

Os principais fabricantes destas células são: BP Solar, Eurosolare, ErSol, GPV, Kyocera, 

Photowatt, Q-Cells, RWE Solar, Sharp, Shell Solar, Sunways (IST; DGS; UE, 2004). 

Elas são amplamente aceitas no mercado, chegando a 50% da produção mundial em 2002 

(RÜTHER, 2004). A figura 4.3 mostra essa célula. 
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Figura 4.3 – Célula de Silício Policristalino. 

Fonte: SUBIDA, 2010. 

A eficiência destas células é da ordem de 11 e 14% (OLIVEIRA, 2008). 

4.1.2 Silício Amorfo Hidrogenado (a-Si) 

A possibilidade de integração fotovoltaica em edifícios (BIPV) deve-se principalmente às 

células de segunda geração, que também são conhecidas como células de película fina.  

Segundo a International Renewable Energy Agency (IRENA, 2012), as células de silício 

amorfo hidrogenado, juntamente com as células Telureto de Cádmio, são as células solares de 

película fina mais desenvolvidas e amplamente conhecidas. 

Esta célula possui maior grau de desordem na estrutura dos átomos, fato que não ocorre nas 

demais (JUCÁ; CARVALHO, 2013) e a adição de uma pequena quantidade de hidrogênio 

neutraliza alguns dos defeitos e aumenta a mobilidade dos elétrons e lacunas (COOK; 

BILLMAN; ADCOCK, 1995). São obtidas por meio da deposição de camadas muito finas de 

silício sobre substratos de baixo custo, como o vidro ou metal (SUBIDA, 2010; RÜTHER, 

2004), além de superfícies de materiais cerâmicos aplicados na construção civil, como as 

telhas e painéis de paredes (SUBIDA, 2010). 
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A fabricação desta célula requer temperaturas situadas entre 200 ºC e 500 ºC, enquanto a 

fabricação das células de silício cristalino vão até 1.500 ºC. Esse menor consumo de material 

e energia aliado a elevada capacidade de automatização de produção em larga escala, faz com 

que aumentem as possibilidades de redução de custos de produção quando comparada com a 

tecnologia de produção do silício cristalino (IST; DGS; UE, 2004). 

Rüther (2004) afirma que elas são flexíveis, inquebráveis, leves e semitransparentes, fato que 

é bastante útil na integração fotovoltaica em edifícios. 

Apesar de já ser bastante comercial, ainda é necessário algum tempo para se atingir a 

maturidade tecnológica e de produção desta célula (OLIVEIRA, 2008). 

A figura 4.4 apresenta uma célula a-Si em uma superfície de vidro: 

 

Figura 4.4 – Célula de Silício Amorfo Hidrogenado. 

Fonte: SUBIDA, 2010. 

Atualmente, a eficiência desta célula gira em torno de 4% a 8% (IRENA, 2012) chegando até 

a 12,2% em laboratório (MEHTA, 2010). 

Ao contrário das outras células de silício, o a-Si não apresenta alteração de potência com a 

variação de temperatura (RÜTHER, 2004), porém apresenta uma redução de eficiência da 

ordem de 15 a 20% já no primeiro ano, devido à degradação induzida pela luz (“Efeito 

Staebler-Wronski”) (OLIVEIRA, 2008). Esta degradação pode ser parcialmente neutralizada 

através de recozimento (COOK; BILLMAN; ADCOCK, 1995). 
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Inúmeras inovações, como a integração de células, gap gradativo, multi-junções e a 

interceptação de luz, têm contribuído para as melhorias no desempenho desta célula. A 

estabilidade foi melhorada com células de duplas e triplas camadas (CHOPRA; PAULSON; 

DUTTA, 2004). 

Uma grande vantagem desta tecnologia é que o aumento da temperatura ambiente não 

provoca perdas no desempenho dos módulos, fato muito vantajoso nas aplicações em países 

de climas quentes como o Brasil (RÜTHER, 2004). 

Rüther (2004) afirma que outro fator bastante atrativo desta tecnologia é o energy pay-back 

time, que é consideravelmente menor que o das células cristalinas. 

Os principais fabricantes desta tecnologia são: Dunasolar, Kaneka, RWE Schott Solar, Sanyo, 

Solar Cells, Uni-Solar (IST; DGS; UE, 2004). 

4.1.3 Telureto de Cádmio (CdTe) 

Outra tecnologia proeminente na área de películas delgadas é o Telureto de Cádmio. Este fato 

ocorre pelo seu alto grau de absorção, estabilidade e pelo fato de poder ser manufaturada por 

técnicas de baixo custo (COOK; BILLMAN; ADCOCK, 1995). 

Segunda Subida (2010), este material já vinha sendo utilizado em algumas aplicações, como 

em calculadoras, mas a comercialização de módulos solares de grandes áreas é recente. 

Ela destaca-se por apresentar o maior progresso nos últimos anos (OLIVEIRA, 2008), 

podendo ser considerada uma das tecnologias mais promissoras. 

Estes módulos geralmente são dispostos em vidros possuindo uma cor num tom de 

marrom/azul conforme a figura 4.5: 
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Figura 4.5 – Célula de Telureto de Cádmio. 

Fonte: RÜTHER, 2004. 

As aplicações arquitetônicas são o grande nicho de mercado dessa tecnologia enquanto as 

empresas ampliam volumes de produção e reduzem custos (RÜTHER, 2004). 

É uma tecnologia ainda pouco difundida, principalmente devido ao fato da relativamente 

baixa abundancia e toxicidade dos elementos envolvidos na sua produção (RÜTHER, 2004) e 

da alta degradação em ambientes externos (OLIVEIRA, 2008).  

Atualmente, células e módulos comerciais de CdTe possuem 16,5% e 10,2% de eficiência 

respectivamente (OLIVEIRA, 2008), porém sua eficiência teórica é da ordem 30% 

(CHOPRA; PAULSON; DUTTA, 2004), o que sugere que esta tecnologia ainda precisa ser 

melhor estudada. 

Os principais fabricantes destas células são: Antec, First Solar, Matsushita (IST; DGS; UE, 

2004). 

4.1.4 Disseleneto de Cobre (Gálio) e Índio (CIS e CIGS) 

Os CIS e CIGS despontam como grandes competidores no mercado fotovoltaico de películas 

finas devido a seu elevado potencial de atingir elevadas eficiências aliado a sua ótima 

aparência estética, encontrando aplicações arquitetônicas diversas (RÜTHER, 2004). Mas 

essa não é a única razão para que o CIGS seja atraente para dispositivos fotovoltaicos. Tem 
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mostrado, também, muito boa estabilidade em ambientes externos (COOK; BILLMAN; 

ADCOCK, 1995). 

Contudo, em algumas ocasiões em que não há uma boa selagem contra a humidade, 

apresentam problemas de estabilidade, principalmente em ambientes quentes e húmidos (IST; 

DGS; UE, 2004). 

Esta célula é apresentada na figura 4.6. 

 

Figura 4.6 – Célula de CIGS. 

Fonte: IST; DGS; UE, 2004. 

Para o CIS, a tensão na potência máxima da célula é usualmente de 300-350mv. Na CIGS, 

com apenas de 10% a 20% de gálio incorporado à célula, este valor aumenta para 450-500mv 

(OLIVEIRA, 2008).  

Dentre as tecnologias de filmes finos comercialmente disponíveis, esta é uma das que 

apresenta maiores índices de rendimento (RÜTHER, 2004). A eficiência das células CIGS é 

da ordem de 11,8% até 19,2% dependendo da área da célula (OLIVEIRA, 2008). 

Dentre seus principais fabricantes podem-se destacar Shell Solar, Würth Solar (IST; DGS; 

UE, 2004). 

4.1.5 Arseneto de Gálio (GaAs) 

O Arseneto de Gálio é um semicondutor composto pela mistura de dois elementos, o gálio 

(Ga) e o arsênio (As). Gálio chega a ser mais raro do que o ouro. O arsênio não é raro, mas 

tem problemas de toxicidade (COOK; BILLMAN; ADCOCK, 1995). 
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Essa tecnologia permite a produção de células solares de elevada eficiência. Porém essas 

células não são competitivas em preço, sendo utilizadas em sua maioria apenas em aplicações 

espaciais e para sistemas de concentração, normalmente combinadas com outros compostos 

(IST; DGS; UE, 2004). Elas estão entre as células com maior índice de eficiência já alcançado 

(OLIVEIRA, 2008). 

Ao contrário das células de silício cristalino, as células de GaAs são relativamente insensíveis 

ao calor e a danos provocados pela radiação (COOK; BILLMAN; ADCOCK, 1995). 

Segundo Cook, Billman e Adcock (1995), é possível diminuir custos usando substratos mais 

baratos como germânio e silício, porém isso decrementa a qualidade da célula final.  

Uma das maiores vantagens do GaAs e suas ligas é a ampla gama de opções de design 

disponíveis, sugerindo sua inclusão em mercados arquitetônicos (MARKVART; 

CASTAÑER, 2003). 

A figura 4.7 apresenta uma célula solar espacial (cerca de 16 cm
2
) produzido pela ENE 

Apollon. 

 

 
 

Figura 4.7 – Célula de GaAs. 

Fonte: APOLLON, 2008. 

A eficiência desta célula é consideravelmente alta quando se comparadas às outras, podendo 

chegar até a 33% segundo estudos teóricos (CHOPRA; PAULSON; DUTTA, 2004). 



40 

 

É importante ressaltar que embora alguns destes elementos sejam altamente tóxicos (Cd, Se, 

Te), as que lâmpadas fluorescentes (contêm mercúrio) e telas de computador (contêm 

chumbo) são classificadas da mesma maneira, devendo ser descartadas de forma apropriada, o 

que também deverá ocorrer com painéis solares de CdTe, CIS, CIGS e GaAs. O silício, por 

outro lado, além de ser extremamente abundante no nosso planeta, é 100 vezes menos tóxico 

que qualquer um dos outros elementos citados acima (RÜTHER, 2004). 

4.1.6 Terceira Geração 

A terceira geração corresponde às células que estão em fase de amadurecimento ou na fase 

pré-comercial, e variam de tecnologias em demonstração até novos conceitos que ainda estão 

em fase de pesquisa e desenvolvimento (IRENA, 2012). 

Existem cinco tipos de tecnologias fotovoltaicas de terceira geração:  

 Concentradores solares fotovoltaicos (CPV);  

 Células multijunção; 

 Células solares Dye-sensitized (DSSC); 

 Células solares orgânicas; 

 Outras tecnologias emergentes. 

Os sistemas de concentradores solares utilizam dispositivos óticos, como lentes e espelhos, 

para concentrar a radiação do sol. Para que este sistema seja efetivo, é necessário que esteja 

permanentemente orientado em direção ao sol, utilizando, assim, seguidores solares. Em 

alguns casos fazem-se necessários sistemas de resfriamento para evitar a perda de potência. 

Por outro lado, a sua maior eficiênca e menor área de material ativo necessária na superfície 

pode eventualmente compensar os custos mais elevados (IRENA, 2012). 

As células multijunções foram desenvolvidas com o intuito de aumentar a eficiência 

encontrada nas células de mercado. Elas são constituídas por várias camadas, sendo que cada 

uma dela captura parte da luz (uma banda de cor do espectro solar) que passa através delas a 

fim de permitir uma maior eficiência global (GTES, 2004). Esta tecnologia tem sido 

empregada principalmente em união com concentradores. 
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As células dye-sensitized são baseadas em estruturas de semicondutores formados entre um 

ânodo foto-sensibilizado e um eletrólito. Estas células são atraentes porque eles usam 

materiais de baixo custo e são simples de fabricar. No entanto, o seu desempenho pode 

degradar ao longo do tempo, com exposição à luz ultravioleta e a utilização de um eletrólito 

líquido que pode ser problemático quando há risco de congelamento (IRENA, 2012). A 

eficiência de laboratório é em torno de 12% (GRÄTZEL, 2009), no entanto, as eficiências 

comerciais são baixas - tipicamente menos de 4% a 5% (IRENA, 2012). 

Células solares orgânicas são compostas por materiais orgânicos ou polímeros (por exemplo, 

polímeros orgânicos ou pequenas moléculas orgânicas). Eles são de baixo custo, mas não são 

muito eficientes (COOK; BILLMAN; ADCOCK, 1995). A eficiência dos módulos 

fotovoltaicos é na ordem de 4% a 5% em sistemas comerciais e de 6% a 8% em laboratório 

(IRENA, 2012). A adversidade é a sua instabilidade ao longo do tempo. Estas células são 

leves e flexíveis, tornando-as ideais para aplicações móveis e para a montagem em uma 

variedade de superfícies irregulares. Outra vantagem é que a tecnologia utiliza materiais 

abundantes, não tóxicos e se baseia em um processo de produção muito escalonável com e 

alta produtividade (IRENA, 2012). 

Além das tecnologias de terceira geração mencionadas acima, há uma série de novas 

tecnologias em desenvolvimento como a que utiliza pontos quânticos, ou tecnologias de super 

treliça. Surgem ainda novas tecnologias, como a nanotecnologia, que visam modificar a 

camada ativa para melhor atender o espectro solar (IRENA, 2012). 

4.2 Sistemas de Acumulação 

Nos sistemas fotovoltaicos, a geração e o consumo de energia elétrica podem ocorrer em 

tempos distintos. Para resolver essa questão, se faz necessária a utilização de dispositivos 

capazes de armazenar energia. O modo mais comum é através de baterias recarregáveis. 

Luque e Hegedus (2003) apontam que esses equipamentos, embora imprescindíveis, são 

responsáveis por agregar um alto custo ao sistema fotovoltaico, chegando a 25%. 

Em alguns casos, os sistemas solares fotovoltaicos são utilizados de forma interligada à rede 

elétrica pública. Desta forma, o sistema de acumulação torna-se desnecessário, já que a 

própria rede elétrica funcionara como acumulador nesse caso (RÜTHER, 2004). 
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Atualmente, há um grande número de baterias disponíveis (Ni-Fe, Ni-Zn, Zn-Cl, entre outras).  

Segundo Jucá e Carvalho (2013), nos sistemas fotovoltaicos autônomos (que não são ligados 

à rede elétrica), as mais utilizadas são as baterias de chumbo-ácido e níquel-cádmio. A relação 

entre preço e energia faz com que as baterias de chumbo-ácido sejam amplamente escolhidas 

e estão presentes na maioria dos sistemas instalados. 

A seguir, serão apresentados alguns termos que devem ser observados na especificação de 

baterias: 

Capacidade Nominal ou Teórica (CB) – Essa grandeza expressa a quantidade de energia que 

pode ser extraída de uma bateria em um determinado tempo. Geralmente é medida em Ah ou 

Wh (SALAET; JAEN, 2013b). 

Tensão de Corte – É a mínima tensão que uma bateria pode entregar em uma aplicação 

concreta (SALAET; JAEN, 2013b). 

Estado de Carga (SOC) – Indica a porcentagem de energia restante de acordo com a sua 

capacidade teórica (JUCÁ; CARVALHO, 2013). 

Profundidade de Descarga (DOD) – Indica a porcentagem de descarga que a bateria se 

encontra em relação à sua capacidade nominal. Ou seja, é o complemento do SOC (SALAET; 

JAEN, 2013b). 

Regime ou Taxa de Descarga – Exprime a relação entre capacidade nominal e a corrente em 

que a bateria realiza a descarga, expresso normalmente em horas (JUCÁ; CARVALHO, 

2013). 

É importante observar que um módulo solar com tensão máxima de saída de 30 volts não 

elevará uma bateria de 12 volts para 30 volts e a danificará. A bateria é que determina o ponto 

de funcionamento do módulo. 

Para aplicações fotovoltaicas, as bateria são projetadas de forma a obter-se ciclos diários rasos 

com taxas de descarga reduzidas. É necessário também, que elas possam suportar descargas 

profundas esporádicas devidas a subprodução do sistema (IST; DGS; UE, 2004). 
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A figura 4.8 apresenta um acumulador da marca Sonnenschein: 

 

Figura 4.8 – Acumuladores Solares da Marca Sonnenschein. 

Fonte: IST; DGS; UE, 2004. 

4.3 Controladores de Carga 

Também são conhecidos como reguladores de carga. Em sistemas que necessitam de 

armazenamento de energia em baterias, são utilizados para controlar a carga e a descarga da 

bateria, evitando, assim, uma sobrecarga ou uma descarga muito profunda (LUQUE; 

HEGEDUS, 2003). 

São utilizados para proteger os acumuladores, cortando o abastecimento energético das 

baterias quando o SOC atinge 100% ou desconectando a carga dos acumuladores quando 

estes atingem a profundidade de descarga máxima estabelecida (JUCÁ; CARVALHO, 2013). 

Além disso, este dispositivo protege o módulo evitando o retorno de energia, aumentando, 

assim, a vida útil do sistema (SUBIDA, 2010). 

Existem diversos tipos de controladores disponíveis, conforme as figuras 4.9, 4.10 e 4.11. A 

seleção de um controlador de carga leva em conta diversos fatores, como o tipo de bateria a 

ser utilizada, o regime de operação, a tensão e corrente do sistema (IST; DGS; UE, 2004). 
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Figura 4.9 – Controlador de Carga Para Instalações Exteriores Com Indicador do  

Estado de Carga 

Fonte: IST; DGS; UE, 2004. 

 

Figura 4.10 – Controlador de Carga Com Indicador LCD. 

Fonte: IST; DGS; UE, 2004. 

 

 

Figura 4.11 – Mini Controlador de Carga NANO. 

Fonte: IST; DGS; UE, 2004. 
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4.4 Inversores 

Os sistemas fotovoltaicos fornecem uma corrente contínua, porém grande parte dos 

equipamentos elétricos utiliza corrente alternada. Os inversores são equipamentos 

responsáveis pela adequação desta corrente, gerando um sinal sinusoidal em sua saída (JUCÁ; 

CARVALHO, 2013). 

É fundamental que os inversores possuam uma alta eficiência, dissipando o mínimo de 

potência, pois como os sistemas fotovoltaicos não possuem alta eficiência, qualquer perda 

nessa etapa é considerável (LUQUE; HEGEDUS, 2003). Outras características importantes 

são uma corrente sinusoidal com tensão e frequência estabilizadas, elevada tolerância às 

correntes de arranque e perante às flutuações de tensão da bateria, proteção contra uma 

profunda descarga da bateria, baixo consumo em espera, proteção contra curto-circuitos no 

lado da saída e proteção contra sobretensões (IST; DGS; UE, 2004). 

O inversor autônomo com função adicional de controle de carga é apresentado na figura 4.12. 

 

Figura 4.12 – Inversor Autônomo Com Função Opcional de Controle de Carga. 

Fonte: IST; DGS; UE, 2004. 

4.5 Seguidores Solares 

A fim de maximizar o aproveitamento do sistema fotovoltaico, muitas vezes são utilizados 

seguidores solares. Neste caso, o coletor é montado sobre uma plataforma móvel. Estes 

sistemas se dividem de acordo com os graus de liberdade do movimento (número de eixos) e 

segundo o mecanismo de propulsão (ativos, como motores elétricos que aproveitam a energia 
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dos próprios coletores para realizar o movimento, ou passivos, que aproveitam determinadas 

propriedades dos materiais) (SALAET; JAEN, 2013c). 

Estes sistemas são mais utilizados em grandes centrais, pois acarretam um incremento de 

custo econômico e de energia ao projeto. 

A figura 4.13 apresenta um seguidor de um eixo polar: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Seguidor de Um Eixo Polar. 

Fonte: SALAET; JAEN, 2013c. 

Na figura 4.14 um seguidor de dois eixos é apresentado. Este dispositivo permite uma maior 

capitação de energia solar, porém seus custos são mais elevados. 

 

Figura 4.14 – Seguidor Solar de Dois Eixos. 

Fonte: SALAET; JAEN, 2013c. 
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Um seguidor solar passivo é mostrado na figura 4.15. Neste sistema, a radiação direta do sol 

aquece um gás que se expande e move a plataforma. Há quatro amortecedores para evitar 

movimentos bruscos do coletor fotovoltaico . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Seguidor Solar Passivo. 

Fonte: SALAET; JAEN, 2013c. 

A figura 4.16 apresenta um seguidor solar ativo de dois eixos. Neste sistema, parte da energia 

elétrica produzida é utilizada pelos motores que movem a plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Seguidor Solar Ativo de Dois Eixos. 

Fonte: SALAET; JAEN, 2013c. 

Um importante desafio para a indústria fotovoltaica é o desenvolvimento de acessórios e 

equipamentos complementares com vida útil e qualidade equiparável à dos módulos 

fotovoltaicos (IST; DGS; UE, 2004). 

 

 

 



      

 

 INTEGRAÇÃO FOTOVOLTAICA EM EDIFÍCIOS  5

5.1 Conceito 

Quando o renomado arquiteto britânico Sir Norman Foster afirmou que "Arquitetura Solar 

não é sobre moda, mas sobre a sobrevivência", ele condensa um fenômeno altamente 

complexo para uma análise simples embora emblemática, pois cerca de 40% da demanda 

mundial de energia é consumida por edifícios (IST; DGS; UE, 2004). 

Jelle e Breivik (2012) apontam que o mundo atual demanda e foca em energia renovável e 

não poluente, juntamente com a eficiência energética. Logo, cada vez mais os edifícios 

aderem ao conceito de energia e emissão zero, em que produzem sua própria energia sem 

poluir a atmosfera. Para tanto, a coleta de energia de seus arredores se faz necessária, onde a 

energia do sol é uma das escolhas óbvias. Os módulos fotovoltaicos foram projetados apenas 

para gerar eletricidade, sendo acrescentados sem cuidado estético, não sendo bem-vindos nas 

edificações. Em meados dos anos 90, eles passaram a serem utilizados como elementos 

construtivos e estéticos em coberturas e fachadas (RÜTHER, 2012). 

A integração fotovoltaica em edifícios (BIPV) consiste na disposição células e módulos 

fotovoltaicos de forma a integrar o invólucro do edifício, como parte funcional da estrutura, 

podendo, assim, tanto substituir material de construção convencional como ser 

arquitetonicamente integrado ao projeto do edifício. Sistemas BIPV podem ser aplicados após 

a conclusão da estrutura de construção e durante a fase de construção (SINAPIS; DONKER, 

2013). Essa integração pode representar uma ferramenta poderosa e versátil para atingir 

objetivos com relação às soluções estéticas, econômicas e técnicas (JELLE; BREIVIK, 2012). 

Segundo James et al. (2011), desta forma, esta técnica constrói um produto multifuncional 

que gera eletricidade e substitui materiais de construção tradicionais, servindo 

significativamente como uma barreira climática em superfícies de construção.  

Os métodos de instalação são semelhantes aos métodos dos materiais de construção 

tradicionais.  

Assim, BIPV apresenta-se como uma atraente alternativa, principalmente para países como 

Brasil, que possuem excelentes características de radiação solar (ORDENES et al., 2007). 
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Reynaers Aluminium, em sua publicação “Solar - Building Integrated Photovoltaics - Key 

drivers in sustainable building innovation” (REYNAERS, 2011), afirma que os produtos 

BIPV atuais vêm em todas as formas, cores e funções. Eles são acessíveis, benéficos e 

altamente atraentes como o elemento definidor no projeto de um edifício. Além disso, 

contribuem para a imagem ecológica do edifício e das pessoas que abriga. 

5.2 Sistemas Fotovoltaicos em Edifícios: Integração x Aplicação 

Sistemas fotovoltaicos tradicionais são projetados para gerar apenas energia elétrica. São 

simplesmete montados em determinada estrutura, não tendo função estética nem de substituir 

materiais de construção (JAMES et al., 2011). 

Os painéis fotovoltaicos geralmente eram instalados em estruturas existentes em cima de 

telhados, utilizando um trilho ou outro sistema de montagem. Esses sistemas são conhecidos 

como aplicação fotovoltaica em edifícios ou, do termo em inglês, Building Applied 

Photovoltaics (BAPV). Embora esta seja uma solução simples, na maioria das vezes não é 

esteticamente atraente e perde um dos principais benefícios do projeto autotrófico, que é 

combinar a geração de energia e eficiência energética como um produto de construção 

integrado (SNOW; PRASAD, 2011). 

Segundo Rüther (2012), a técnica de BAPV é constituída por uma associação de módulos 

fotovoltaicos instalados sobre a edificação, com características que objetivam o máximo 

aproveitamento de energia, sendo assim, geralmente, diferentes da edificação em termos de 

orientação e inclinação, e não substituindo o material de vedação, conforme apresentado na 

figura 5.1. Quando a instalação não é previamente planejada, faz-se necessário o uso de 

retrofit, que trata-se da adaptação tecnológica das instalações elétricas. 
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Figura 5.1 – BAPV em uma Residência. 

Fonte: FARRINGTON, 1993. 

Já a técnica de BIPV utiliza os aspectos construtivos da edificação para dispor as placas, 

aproveitando, assim, as características de orientação e inclinação e podendo servir como 

material de vedação ou até mesmo de decoração, ampliando seu mercado comercial 

(RÜTHER, 2012), como apresentado na figura 5.2. 

 
 

Figura 5.2 – BIPV em uma Residência. 

Fonte: RÜTHER, 2012. 
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A figura 5.3 apresenta diversas alternativas para BIPV. 

 

 

Figura 5.3 – Integração Fotovoltaica em Edifícios. 

Fonte: RÜTHER, 2012. 

5.3 Vantagens  

O BIPV é um sistema fotovoltaico eficiente principalmente por causa das duas razões 

seguintes. Em primeiro lugar, o módulo solar é integrado ou utilizado como um material 

envelope do edifício, garantindo economia de eletricidade e substituindo material construtivo. 

Em segundo lugar, o BIPV traz consigo um alto valor agregado, tanto em energia quanto na 

parte estética.  Portanto, o sistema fotovoltaico integrado deverá ter efeito duplo na redução 

de custos de instalação, uma vez que tem outra função de material envelope exterior do 

edifício, sem perder a função convencional de geração de energia elétrica. Além disso, é 

também mais vantajoso pela falta de necessidaade de local adicional para instalação, como no 

caso de sistems fotovoltaicos autônomos convencionais. Em determinados países, como a 

Coréia do Sul, em que é a terra limitada e a área densamente povoada, este fato é uma questão 

muito importante a ser analisada no momento de adotar sistemas distribuídos de energia 

(SOLAR&ENERGY, 2011). 

Além de aliar as vatagens de um sistema fotovoltaico convensional como a de gerar energia 

limpa e renovável confiável, a fácil manutenção e a autonomia em relação à concecionária de 

energia elétrica, o BIPV contribui para melhorar o projeto arquitetônico com materiais limpos 
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e atraentes, onde o cabeamento permanece escondido, aumentando o valor da edificação, 

tanto em design como na gestão de energia (REYNAERS, 2011). 

Segundo Tominaga (2009), muitos projetos de construção e estudos descobriram que BIPV 

podem ser instalados pelo mesmo custo ou até mesmo por um custo inferior do que se forem 

utilizados materiais de construção convencionais, com o valor agregado de geração de 

eletricidade. 

O BIPV não só substitui o BAPV, mas também pode contribuir para a iluminação natural, 

controle de ruído e desempenho térmico global de um edifício. A integração de células 

fotovoltaicas em edifícios também oferece outras vantagens sobre aplicações autônomas. Ela 

elimina a necessidade de estruturas separadas de apoio ou de uma utilização adicional de 

espaço (SNOW; PRASAD, 2011), proporciona estabilidade estrutural, isolamento térmico, 

sombreamento e proteção contra água e outros elementos (TOMINAGA, 2009). 

5.4 Aplicações 

Embora o uso de BIPV venha desde o início dos anos 1990, avanços tecnológicos e a 

crescente colaboração entre fabricantes do ramo fotovoltaico e fabricantes de componentes de 

construção civil para produzir soluções BIPV mais sofisticadas aumentaram as opções ao 

longo dos últimos anos (SNOW; PRASAD, 2011). 

A figura 5.4 resume as principais formas em que o BIPV pode ser aplicado. 
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Figura 5.4 – Aplicações de BIPV. 

Fonte: Adaptado de MCB GROUP, 2012. 

Logo, se conclui que BIPV pode ser utilizado de diversas maneiras, inclusive em aplicações 

que não utilizam superfícies planas, como nas figuras 5.5 e 5.6. 

 

 
 

Figura 5.5 – BIPV Aplicado Em Uma Superfície Curva. 

Fonte: RÜTHER, 2012. 
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Figura 5.6 – Fachada de um Prédio na Universidade de Melbourne, Austrália 

Fonte: SNOW; PRASAD, 2011. 

5.4.1 Edifícios Residenciais 

Células fotovoltaicas têm sido incorporadas em habitações individuais e projetos 

habitacionais em larga escala em todo o mundo e atualmente há uma larga experiência nesta 

área. As aplicações mais comuns em edifícios residenciais são pequenos sistemas no telhado 

(SNOW; PRASAD, 2011), conforme demonstrado na figura 5.7. 

 

 
 

Figura 5.7 – Edifício com BIPV na Califórnia, EUA. 

Fonte: SNOW; PRASAD, 2011. 

5.4.2 Edifícios Comerciais 

Em novos edificios da Europa, as aplicações mais populares são sistemas em fachadas e 

telhados que substituem materiais de revestimento tradicionais. Alguns dos principais 
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fabricantes de vidro agora oferecem uma gama de módulos fotovoltaicos em superfícies de 

vidros ou sistemas conhecidos como curtain wall, que funcionam como um revestimento 

externo de um edifício em que as paredes exteriores são não estruturais. Em alguns casos, 

também são utilizados para melhorar a aparência do prédio, aliando estética à geração de 

energia (SNOW; PRASAD, 2011). 

A figura 5.8 apresenta um escritório comercial com a fachada totalmente integrada com 

placas fotovoltaicas. 

 
 

Figura 5.8 – BIPV em um Escritório Comercial em Londres, UK. 

Fonte: SNOW; PRASAD, 2011. 

5.5 Estado da Arte 

O mercado fotovoltaico atual se encontra bastante diverso, dependendo principalmente do 

país e de seus incentivos governamentais. A distribuição deste mercado em 2009 nos 

principais países europeus em termos de utilização da energia fotovoltaica é apresentada na 

figura 5.9. 
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Figura 5.9 - Mercado Fotovoltaico Europeu em 2009. 

Fonte: HEINSTEIN; BALLIF; AEBI, 2013. 

Nos EUA, a maioria das aplicações BIPV é destinada principalmente para o mercado de 

edifícios comerciais. Na Europa e no Japão este mercado ainda está emergindo, porém estas 

são as regiões mais avançadas em termos de subsídios, melhores padrões de eficiência 

energética, além de um alto nível de conscientização populacional sobre as questões 

ambientais, o que favorece o desenvolvimento desta tecnologia. Suíça e Alemanha, por 

exemplo, têm demonstrado uma série aplicações em grande escala tanto em telhados quanto 

em paredes estruturais em edifícios protótipos. O Japão também tem dedicado consideráveis 

esforços em pesquisa para o desenvolvimento de produtos de construção fotovoltaicos 

(FARRINGTON, 1993). 

Em 2012, o valor global de mercado da tecnologia BIPV era na ordem de apenas US$ 2,1 

bilhões, mas espera-se um aumento para cerca de US$ 7,5 bilhões em 2015. Até 2015, estima-

se que o mercado de paredes BIPV irá gerar uma receita de US$ 830 milhões. Em 2016, o 

mercado de BIPV para componentes de cobertura pode chegar a valer US$ 3.9 bilhões, 

gerando receitas nas proximidades de US$ 2,5 bilhões, chegando a quatro vezes mais do que 

em 2012 (SCHUETZE, 2013). 

A gama de produtos BIPV é muito grande, podendo ser classificados em várias formas 

diferentes.  
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Os produtos BIPV em folha são leves e flexíveis, o que é benéfico em relação à facilidade de 

instalação e restrições de peso em telhados (JELLE; BREIVIK, 2012).  

Jelle e Breivik (2012) afirmam que os produtos em cerâmica podem cobrir todo ou partes 

selecionadas do telhado. Eles são normalmente dispostos em módulos com a aparência e as 

propriedades de telhas convencionais e podem substituir determinado número de telhas 

tradicionais, permitindo, também, a fácil inclusão em telhados.  

Os módulos BIPV são semelhantes aos módulos fotovoltaicos convencionais. A diferença, no 

entanto, é que os módulos BIPV são produzidos levando-se em consideração algumas outras 

condições, como o clima. Alguns dos produtos podem substituir vários tipos de coberturas, ou 

se encaixam em um telhado específico produzido pelo fabricante. Estes sistemas de 

montagem aumentam a facilidade de instalação (JELLE; BREIVIK, 2012). 

5.6 Potencial 

Nos próximos anos, a tendência é um aumento da utilização da energia fotovoltaica e, 

consequentemente, da integração fotovoltaica em edifícios. A figura 5.10 demonstra a 

expectativa de crescimento da capacidade fotovoltaica instalada em três cenários: pessimista, 

otimista/realista e otimista/tecnologia de ponta. 

 
 

Figura 5.10 – Estimativa de Crescimento do Mercado Fotovoltaico. 

Fonte: TOMINAGA, 2009. 
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O cenário pessimista segue o relatório de 2006 do IEA e OECD “Energy Technology 

Perspectives”, em que não se espera que o mercado fotovoltaico alcance um custo 

competitivo com a rede elétrica convencional e serão responsáveis por apenas 2% do 

fornecimento global de eletricidade em 2050, chegando a 500 GWp de capacidade total 

instalada. O mercado de células finas possuirá um crescimento previsto lento, contribuindo 

apenas 15% em 2025 e 45% até 2050. Conforme revelado na figura 5.11, os custos do sistema 

BIPV em 2050 se estabilizam muito mais cedo neste cenário, porque os sistemas BIPV ainda 

serão vistos como complementos e, assim, os consumidores ainda têm de pagar por toda a 

mecânica estrutural associada (TOMINAGA, 2009). 

Tominaga (2009) ainda afirma que o segundo cenário é mais intermediário, chamado de 

otimista/realista. Ele é baseado no mais recente Relatório Geração Solar por EPIA e 

Greenpeace, que espera uma capacidade instalada anual atingindo um máximo de 55 GWp em 

2025,  chegando a atingir 2.400 GWp em 2050. O mercado de células finas contribui 45% em 

2025 no âmbito deste cenário, impulsionado pelo CIS, CdTe e, em menor medida, a-Si. A 

figura 5.11 mostra os custos de sistemas BIPVs caindo significativamente por se tornarem 

uma parte integrante e absorvida pelos edifícios. 

O terceiro cenário é um cenário mais otimista, em que se espera uma tecnologia inovadora, 

onde a infraestrutura de armazenamento de energia em grande escala - como o 

armazenamento de energia em ar comprimido (CAES) - será comum até 2035. Isso permitirá 

ao mercado fotovoltaico tornar-se uma fonte de energia estável, contribuindo com quase 9000 

GWp em 2050 ou 35% da produção mundial de eletricidade. Este cenário é perfeitamente 

viável com base numa série de estudos. Neste cenário, a terceira geração de células 

fotovoltaicas irá se expandir para contribuir com 50% do mercado fotovoltaico em 2050 e os 

custos de BIPV vão cair como consequência, especialmente depois de 2025, quando estão 

previstas para se tornarem usuais (TOMINAGA, 2009). 

A figura 5.11 apresenta o custo previsto para BIPV até 2050 em três cenários: 1) pessimista 2) 

otimista/realista 3) otimista/tecnologia de ponta. 
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Figura 5.11 – Custo Previsto para BIPV até 2050. 

Fonte: TOMINAGA, 2009. 

De acordo com a “Diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios" da Europa, a 

partir de 2021 todos os Estados-Membros devem construir novos edifícios e prédios públicos 

como "edifícios de energia quase zero". Isto significa que a energia necessária para o uso 

destas instalações deve ser energia renovável gerada no local ou nas proximidades do edifício. 

Esta diretiva também incentiva a produção de um excedente de energia renovável 

(SCHUETZE, 2013). 

Schuetze (2013) comenta que isto representa não só uma melhoria na eficiência energética 

destes edifícios em curto prazo, mas, em particular, uma enorme expansão das capacidades 

BIPV para facilitar a integração adequada da energia fotovoltaica em edifícios em relação aos 

critérios técnicos e formais. 

O mercado de instalação BIPV mundial cresceu 48,7% de 2009 para 2010, saltando de 181,6 

MW para 270,1 MW, com as políticas de suporte ao BIPV e sua tendência de mercado. Prevê-

se um aumento agressivo de instalação para mais de 60%, chegando a 433 MW em relação ao 

ano anterior, devido à implantação da política de apoio FIT na França e na Itália, em 2011. 

Além disso, espera-se que mais países apliquem estas políticas de incentivo para BIPV. A 

expectativa é a expansão das aplicações BIPV para telhados de grande porte, armazéns, 

fábricas, parques de estacionamento, aeroportos e arranha-céus.  
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Segundo Jelle e Breivik (2012), o desenvolvimento dos materiais fotovoltaicos, além das 

soluções e suas tecnologias, pode ter um impacto ainda mais forte no crescimento de BIPV 

nos próximos anos, com a crescente pesquisa para as soluções de integração em edifícios. 

Há uma grande necessidade de subsídios governamentais em vários países para incentivar a 

indústria, por exemplo, como tem sido realizada com sucesso no sul da Europa.  

A chave para o sucesso para a integração fotovoltaica em grande escala é a prematura 

introdução de energia fotovoltaica no processo de projeto e a incorporação desta tecnologia 

como componente de construção desde o início (FARRINGTON, 1993). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS BIPV 6

6.1 Métodos de Dimensionamento de Sistemas Fotovoltaicos 

Atualmente, há um grande número de métodos para o dimensionamento de um sistema 

fotovoltaico autônomo. Em um sistema BIPV, geralmente estes métodos também podem ser 

aplicados. Para este projeto, será adotado o método “Amperes-Hora” com o critério do pior 

mês, ou mês crítico. 

No critério do mês crítico, as dimensões do gerador fotovoltaico são determinadas de forma 

que ele seja capaz de suprir as demandas no pior mês levando-se em consideração tanto o 

consumo quanto os índices de irradiação média, possuindo, assim, uma máxima 

confiabilidade. A capacidade do banco de baterias é calculada de forma semelhante, 

considerando-se o período de autonomia proposto pelo projetista. Neste projeto, a inclinação e 

a orientação dos módulos fotovoltaicos devem concordar com a edificação, portanto não será 

necessário o cálculo do ângulo ótimo. 

O método “Amperes-Hora” proposto por Aguilera, Hontoria e Muñoz (2008) é utilizado em 

aplicações que não fazem a utilização de um seguidor do ponto de máxima potência (MPPT, 

Maximum Power Point Tracker), conforme descrito a seguir.  

Para fins práticos, e considerando-se que não há nenhum seguidor do ponto de máxima 

potência, o módulo fotovoltaico opera na região linear de sua curva Tensão x Corrente, 

gerando uma corrente com valor próximo a do ponto de máxima potência, IMPP, conforme a 

figura 6.1. Portanto, a energia fornecida pode ser expressa pela equação 6.1. 

                                                                                                                                                                                   (6.1) 

onde, 

PGFV = Potência do gerador fotovoltaico (W). 

IMPP = Corrente no ponto de máxima potência (A). 

VBAT = Tensão nominal da bateria (V). 
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Figura 6.1 – Curvas VxI e VxP de um Módulo Fotovoltaico. 

Fonte: AGUILERA; HONTORIA; MUÑOZ, 2008. 

6.1.1 Cálculo das Dimensões do Gerador 

Inicialmente, deve-se calcular o equivalente ampere-hora do consumo estimado, e, a partir 

deste valor, determinar a corrente na qual o gerador deve operar. Conhecida a corrente de 

operação do gerador, se pode calcular o número de painéis que devem ser instalados em 

paralelo. Posteriormente, se calcula o número de painéis a ser conectado em série em cada 

ramo e, assim, o número total dos mesmos.  

O equivalente ampere-hora do consumo estimado é calculado através da equação 6.2.  

    
   

    
 
                                                                                                                                                                          

(6.2) 

onde:  

QAh: Consumo diário médio em ampere-hora por dia (Ah / dia).  

Lmd: Consumo diário médio em watt-hora por dia (Wh / dia).  

VBAT: Tensão nominal da bateria (V). 
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O número diário de horas de Sol Pleno corresponde ao número equivalente de horas com 

radiação constante e igual a 1 kW/m
2
×dia, e pode ser obtido pela equação 6.3. 

    
  

   
                                                                                                                                (6.3) 

onde: 

SP: Número de horas de Sol Pleno por dia (h/dia). 

Gd: Irradiação solar global à inclinação do sistema (kWh/m
2
×dia). 

Sol: Radiação constante e igual a 1 (kW/m
2
).

 

Então, pode-se encontrar a corrente total no ponto de máxima potência em que gerador 

fotovoltaico deve funcionar pela equação 6.4. 

             
   

  
                                                                                                                 (6.4) 

onde: 

IGFV, MPP, STC: Corrente total no ponto de máxima potência do gerador fotovoltaico em STC - 

Standard Test Conditions (A). 

QAh: Consumo diário médio em ampere-hora por dia (Ah/dia).  

SP: Número de horas de Sol Pleno por dia (h/dia). 

Conhecidos estes parâmetros, o número de ramos em paralelo é determinado pela equação 

6.5. 

   
            

            
                                                                                                                   (6.5) 

onde: 

NP: Número de módulos a ser conectado em paralelo. 

IGFV, MPP, STC: Corrente total no ponto de máxima potência do gerador fotovoltaico em STC   

– Standard Test Conditions (A). 

IMOD, MPP, STC: Corrente no ponto de máxima potência de cada módulo fotovoltaico (A).  

A equação 6.6 fornece o número de módulos que deverão ser conectados em série em cada 

ramo.  
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                                                                                                                        (6.6) 

onde: 

NS: Número de módulos a ser conectado em série. 

VBAT: Tensão nominal da bateria (V). 

VMOD, MPP: Tensão no ponto de máxima potência de cada módulo fotovoltaico (V). 

Por fim, o número total (NT) de módulos é encontrado pela equação 6.7.  

                                                                                                                               
 
(6.7) 

6.1.2 Dimensionamento do Sistema de Acumulação 

Para o dimensionamento do sistema de acumulação, neste caso, a bateria, deve-se definir a 

profundidade máxima de descarga diária e estacional. Durante o ciclo diário, a bateria terá 

uma descarga específica que se o sistema receber suficiente luz solar permitirá que ela se 

recarregue. A profundidade de descarga máxima diária geralmente está em torno de 15 a 20%. 

O ciclo estacional está relacionado com o número máximo de dias que uma bateria pode estar 

descarregando-se sem subsequentemente receber uma carga, ou seja, o número de dias em que 

o sistema deve estar em funcionamento de forma autônoma, sem receber luz solar suficiente 

para carregar as baterias (dias nublados).  

Outro parâmetro relevante é o número de dias de autonomia, definido pelo projetista. 

Geralmente, para aplicações domésticas tomam-se de 3 a 5 dias.  

De posse desses valores, é possível calcular a capacidade diária e a estacional da bateria pelas 

equações 6.8a e 6.8b, 6.9a, 6.9b.  

     
   

           
    (Wh)                                                                                          (6.8a) 

     
    

    
    (Ah)                                                                                                      (6.8b) 

     
      

           
   (Wh)                                                                                            (6.9a) 



65 

 

     
    

    
    (Ah)                                                                                                      (6.9b) 

onde:  

CndA: Capacidade diária nominal da bateria (Wh).  

CndB: Capacidade diária nominal da bateria (Ah).  

CneA: Capacidade estacionária nominal da bateria (Wh).  

CneB: Capacidade estacionária nominal da bateria (Ah).  

PDmax, d: Profundidade de descarga diária máxima da bateria.  

PDmax, e: Profundidade de descarga estacional máxima da bateria.  

Lmd: Consumo diário médio em watt-hora por dia (Wh / dia).  

VBAT: Tensão nominal da bateria (V).  

N: Número de dias de autonomia.  

FCT: Fator de correção para temperatura, que depende do fabricante.  

Uma vez conhecidas as duas capacidades, seleciona-se a maior para dimensionamento. A 

bateria real (fornecida pelo fabricante) deve ser escolhida de modo que se aproxime do valor 

de capacidade nominal calculada. É importante notar que curtos períodos de autonomia 

podem prolongar a vida da bateria e dar ao sistema uma maior fiabilidade. 

6.1.3 Dimensionamento do Controlador de Carga 

A corrente de corte em que o controlador de carga deve agir deve suportar a corrente máxima 

que a instalação pode produzir. A corrente máxima que o gerador pode produzir é a sua 

corrente de curto-circuito, como apresentado na equação 6.10. 

                                                                                                   (6.10) 

onde: 

IGFV, SC: Corrente de curto-circuito do gerador fotovoltaico (A). 

IMOD, SC: Corrente de curto-circuito do módulo fotovoltaico (A). 

Np: Número de ramos em paralelo do gerador. 
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Na expressão acima é aconselhável incluir um fator de segurança de 1,25 para considerar 

aumentos de irradiância que às vezes ocorrem em dias nublados durante curtos intervalos de 

tempo. 

A corrente consumida pela carga é determinada considerando-se a corrente de carga máxima, 

conforme apresentado pela equação 6.11.  

          
          

   
    

 

    
                                                                                                   (6.11) 

Onde: 

IC: Corrente consumida pela carga (A). 

PDC: Potência das cargas CC (W). 

VBAT: Tensão da bateria (V). 

PAC: Potência das cargas CA (W). 

ηINV: Rendimento do Inversor. 

VBAT: Tensão nominal da bateria (V).  

Destas duas correntes, a máxima será a que o controlador de carga deve suportar. 

6.1.4 Dimensionamento do Inversor 

As características operacionais definem o inversor são: 

• Potência nominal (kW). 

• Tensão nominal de entrada (V). 

• Tensão nominal de saída (V). 

• Frequência de operação (Hz). 

• Desempenho (%). 

Ao dimensionar o inversor se leva em conta a potência exigida pela carga CA, porém, a fim 

de evitar-se um superdimensionamento, multiplica-se essa potência por um fator de 

funcionamento de 75% conforme a equação 6.12.   

                                                                                                                            (6.12) 
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6.1.5 Diodos de Passo e de Bloqueio 

A corrente de um módulo pode ser limitada por uma célula de pior desempenho (por exemplo, 

caso esteja encoberta). Para evitar que isso ocorra, utiliza-se um diodo de passo ou “by-pass”. 

Este diodo serve como um caminho alternativo para a corrente e limita a dissipação de calor 

na célula defeituosa. 

Outro problema que pode ocorrer é o surgimento de uma corrente negativa fluindo pelas 

células, ou seja, ao invés de gerar corrente, o módulo passa a receber muito mais do que 

produz. Esta corrente pode causar queda na eficiência das células, ou até mesmo fazer com 

que a célula possa ser desconectada do arranjo causando assim a perda total do fluxo de 

energia do módulo. Para evitar estes problemas, utiliza-se um diodo de bloqueio, impedindo 

assim correntes reversas que podem ocorrer caso o módulo seja conectado diretamente em um 

acumulador ou bateria. 

6.2 Componentes Utilizados 

Os componentes a serem utilizados neste projeto são descritos a seguir. 

6.2.1 Módulo KD240GX-LFB 

A Tabela 6.1 apresenta as principais características do módulo KD240GX-LFB da Kyocera 

Solar®. 

Tabela 6.1 – Características do Módulo KD240GX-LFB 

Módulo KD240GX-LFB 

Máxima Potência 240 W 

Tensão no Ponto de Máxima Potência 29,8 V 

Corrente no Ponto de Máxima Potência 8,06 A 

Comprimento 1662 mm 

Largura 990 mm 

Espessura  46 mm 

Peso 21 Kg 

Tensão de Circuito Aberto 36,9 V 

Corrente de Curto-Circuito  8,59 A 

Fonte: Adaptado de KYOCERA SOLAR, 2014. 
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Os parâmetros acima são medidos em Standard Test Conditions (STC), ou seja, 1000 W/m
2
, 

temperatura do módulo em 25 ºC e AM (air mass coefficient) de 1,5. 

6.2.2 Módulo SP3S 190 

A Tabela 6.2 apresenta as principais características do módulo de CIGS SP3S 190 da 

SoloPower®.  

Tabela 6.2 – Características do Módulo SP3S 190 

Módulo SP3S 190 

Máxima Potência 190 W 

Tensão no Ponto de Máxima Potência 55,3 V 

Corrente no Ponto de Máxima Potência 3,4 A 

Comprimento 1886 mm 

Largura 1146 mm 

Espessura 2 mm 

Peso 5,2 Kg 

Tensão de Circuito Aberto 78 V 

Corrente de Curto-Circuito 4,3 A 

Fonte: Adaptado de SOLOPOWER, 2014. 

Os parâmetros acima são medidos em Standard Test Conditions (STC), ou seja, 1000 W/m
2
, 

temperatura do módulo em 25 ºC e AM (air mass coefficient) de 1,5. 

6.2.3 Baterias OPzS 

As baterias chumbo-ácido estacionárias OPzS são comumente utilizadas em aplicações 

fotovoltaicas, pois são extremamente confiáveis, requerem baixa manutenção e possuem uma 

larga expectativa de vida, geralmente, dependendo das profundidades de descarga e da 

temperatura, superior a 10 anos. 

A Tabela 6.3 apresenta os vários tipos de bateria OPzS de 2 V da empresa Aero Power 

Solutions, APS®, e os respectivos regimes de descarga em 24 horas. O fator de correção para 

temperaturas na faixa de 15 ºC até 25 ºC destas baterias é unitário. 

 

http://solopower.com/
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Tabela 6.3 – Tabela de Baterias OPzS 

Baterias OpzS 

Tipo C24 (Ah) 

2 OpzS 100 121 

3 OpzS 150 182 

4 OpzS 200 242 

5 OpzS 250 303 

6 OpzS 300 363 

5 OpzS 350 424 

6 OpzS 420 508 

7 OpzS 490 593 

6 OpzS 600 726 

8 OpzS 800 968 

10 OpzS 1000 1210 

12 OpzS 1200 1450 

12 OpzS 1500 1820 

16 OpzS 2000 2420 

20 OpzS 2500 3030 

24 OpzS 3000 3630 

Fonte: Adaptado de APS, 2014. 

6.3 Projeto Máximo Aproveitamento 

Este projeto tem como objetivo atender a obtenção de um máximo aproveitamento em uma 

edificação através da utilização do telhado e de toldos fotovoltaicos. 

6.3.1 Características da Edificação 

A edificação proposta para este projeto será na cidade de Belo Horizonte – Minas Gerais. 

Atualmente, não encontra-se na literatura normas específicas para coberturas de edifícios 

constituídas por placas fotovoltaicas. Porém, habitualmente estas coberturas possuem 

inclinação em torno de 20º.  Desta forma, neste projeto foi definida uma inclinação de 20º, 



70 

 

com ângulo de orientação igual a 0º em relação ao norte geográfico e um telhado de meia-

água. A figura 6.2 apresenta um telhado de meia-água. 

 
Figura 6.2 – Representação de um Telhado de Meia-água. 

O objetivo deste projeto é conseguir o maior aproveitamento possível em um edifício na 

cidade de Belo Horizonte - MG utilizando-se módulos fotovoltaicos KD240GX-LFB da 

Kyocera Solar® para cobrir toda a extensão da cobertura da edificação e módulos SP3S 190 

da SoloPower® para funcionar como toldos fotovoltaicos.  

6.3.2 Disposição dos módulos BIPV no telhado 

Os painéis KD240GX-LFB possuem uma largura de 0,99 metros e um comprimento de 1,662 

metros, conforme apresentado na Tabela 6.1. 

Logo, serão dispostos 49 módulos no telhado de forma sete por sete, ou seja, sete linhas com 

sete módulos cada, ocupando 6,93 metros de largura e 11,634 metros de comprimento, com 

uma área total de aproximadamente 80 m
2
. 

Através do programa SunData, do CRESESB - Centro de Referência para Energia Solar e 

Eólica Sérgio Brito, obteve-se o perfil de irradiação solar diária média mensal [kWh/m
2
×dia] 

para uma superfície inclinada 20º em relação à horizontal na cidade proposta, apresentado na 

figura 6.3.  

http://solopower.com/
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Figura 6.3 – Perfil de Irradiação Solar Diária Média Mensal para uma Superfície Inclinada 20º 

na Cidade de Belo Horizonte – MG. 

Fonte: SunData – CRESESB, 2014. 

Adotando-se uma bateria de 24 volts, o número de módulos a serem conectados em série é 

calculado pela equação 6.6: 

Ns = 
     

      
 ≈ 1 módulo. Logo, todos os 49 módulos serão ligados em paralelo. 

Através da equação 6.5, pode-se calcular a corrente total no ponto de máxima potência do 

gerador fotovoltaico. 

                                        394,94 Amperes.  

Desta forma, obtém-se a corrente total produzida pelo gerador fotovoltaico no ponto de 

máxima potência. Então, a disponibilidade média diária em Ah para consumo no pior mês, 

neste caso, janeiro, é calculada. Pelas equações 6.3 e 6.4, têm-se: 

    
    

 
  3,95 h/dia. 

                                      kAh/dia. 
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6.3.3 Disposição dos Toldos Acima das Janelas 

Neste projeto, também serão utilizados toldos fotovoltaicos. Serão dois toldos com módulos 

de CIGS de 1,886 x 1,146 metros conectados em paralelo. A inclinação destes toldos será de 

12º e eles serão posicionados com ângulo de orientação igual a 0º em relação ao norte 

geográfico. Na figura 6.4, um toldo fotovoltaico é apresentado. 

 
Figura 6.4 – Toldo Fotovoltaico. 

Fonte: AURORA, 2014. 

O perfil de irradiação solar diária média mensal [kWh/m
2
×dia] para uma superfície inclinada 

12º em relação à horizontal na cidade de Belo Horizonte obtido pelo programa SunData é 

apresentado pela figura 6.5. 

 
Figura 6.5 – Perfil de Irradiação Solar Diária Média Mensal para uma Superfície Inclinada 12º 

na Cidade de Belo Horizonte – MG. 

Fonte: SunData – CRESESB, 2014. 
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A corrente gerada por estes módulos é determinada através da equação 6.5. 

                                =        = 6,8 Amperes. 

A equação 6.3 fornece o número de horas de Sol Pleno. Logo, da equação 6.4 determina-se a 

disponibilidade diária em kAh/dia para consumo no pior mês (janeiro). 

    
    

 
  4,12 h/dia. 

                                Ah/dia. 

A disponibilidade para consumo em kAh/dia será a soma da produzida pelo telhado com a 

produzida pelos toldos. 

          kAh/dia. 

Portanto, a energia diária média disponível é calculada utilizando-se a equação 6.2. 

                            kWh/dia. 

6.3.4 Sistema de Acumulação 

Definiu-se o número de dias de autonomia como três e as profundidades de descarga 

estacional e diária como 70% e 20% respectivamente. Desta forma, utilizam-se as equações 

6.8a, 6.8b 6.9a e 6.9b para o dimensionamento da bateria. 

     
     

   
        Wh 

      
      

  
              Ah 

     
       

   
                  Wh 

     
      

  
               Ah 
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Destes, deve-se escolher o maior valor. Logo o banco de baterias deve possuir um C24 maior 

que 7940 Ah. 

6.3.5 Discussão dos Resultados 

Por meio deste projeto, seria possível produzir 38,11 kWh/dia, gerando um total de 1143,3 

kWh/mês. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2013), no Brasil, o consumo 

médio mensal de energia elétrica por consumidor gira em torno de 161,3 kWh. Logo, seria 

possível atender a demanda de sete consumidores com esta faixa de consumo através de um 

projeto desse porte.  

Portanto, conclui-se que este tipo de sistema é altamente capaz de atender grandes demandas. 

6.4 Projeto Demanda Específica em uma Casa de Veraneio 

Este projeto tem como objetivo atender à demanda específica de uma casa de veraneio. 

6.4.1 Características da Edificação 

A edificação proposta neste projeto será na cidade de Vitória – Espírito Santo.  

Novamente, optou-se por um telhado com inclinação de 20º em relação à horizontal, porém 

este telhado terá duas águas. A figura 6.6 apresenta um telhado de duas águas. 

 

 

Figura 6.6 – Representação de um Telhado de Duas Águas. 

O objetivo deste projeto é conseguir atender a uma demanda específica na cidade de Vitória - 

ES utilizando módulos fotovoltaicos KD240GX-LFB da Kyocera Solar® na face do telhado 

que está orientada a 0º para o norte geográfico.  
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6.4.2 Estimação de Consumo 

Considerou-se um consumo constante durante a utilização deste edifício. O consumo diário 

em CC para iluminação é apresentado pela Tabela 6.4. 

Tabela 6.4 – Perfil de Consumo Diário em CC. 

Consumo em Corrente Contínua 

Equipamento Potência (W) Número de 

Equipamentos 

Horas/Dia 

Funcionamento 

Consumo 

Diário (Wh) 

Quarto 1 6.5 1 3 19.5 

Quarto 2 6.5 1 2 13 

Cozinha 6.5 1 3 19.5 

Banheiro 6.5 1 2 13 

Salão 6.5 2 4 52 

Exterior 6.5 2 5 65 

Logo, o consumo total CC, LCC, será de 182 Wh/dia. 

O consumo diário CA é apresentado pela Tabela 6.5. 

Tabela 6.5 – Perfil de Consumo Diário em CA 

Consumo em Corrente Contínua 

Equipamento Potência (W) Número de 

Equipamentos 

Horas/Dia 

Funcionamento 

Consumo 

Diário (Wh) 

Máquina de 

Lavar Roupa 

1500 1 1 1500 

Televisão 100 1 4 400 

Geladeira 300 1 10 3000 

Micro-ondas 1200 1 0.5 600 

Ar-

Condicionado 

3500 1 1 3500 

Outros    2000  X X 2000 
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Para um melhor aproveitamento da energia gerada pelo sistema fotovoltaico, recomenda-se a 

utilização de aquecedores solares em substituição ao uso do chuveiro elétrico. O tempo médio 

de 10 horas diárias para a geladeira refere-se ao período em que o compressor fica ligado para 

manter o interior na temperatura desejada. Será destinada uma quantia de 2000 Wh/dia para 

outros consumos como secador de cabelo, ventilador, aparelho de som, dentre outros. 

Logo, o consumo total CA, LAC, será de 11000 Wh/dia. 

Logo, o consumo total será de 11182 Wh/dia, porém as perdas devido ao rendimento da 

bateria, do inversor e as perdas relativas aos condutores também devem ser consideradas. 

Considerando-se uma bateria e um inversor com 95% e 90% respectivamente de rendimento, 

além de uma perda de 3% devido aos condutores, obtém-se o consumo diário que deve ser 

fornecido pelo sistema. 

     
   

           
 

     

                
               Wh/dia. 

Em ampere-hora, adotando-se uma bateria de 24 volts, o consumo em Ah/dia pode ser 

calculado pela equação 6.2. 

     
     

  
              Ah/dia. 

6.4.3 Disposição dos Módulos BIPV no Telhado 

O perfil de irradiação solar diária média mensal [kWh/m
2
×dia.] para uma inclinação de 20º na 

cidade de Vitória, obtido pelo SunData é apresentado na figura 6.7. 

 



77 

 

 
Figura 6.7 – Perfil de Irradiação Solar Diária Média Mensal para uma Superfície Inclinada 20º 

na Cidade de Vitória – ES. 

Fonte: SunData – CRESESB, 2014. 

Dentre os meses de verão, se observa um menor índice de irradiação em dezembro, com 5,11 

kWh/m
2
×dia. 

Desta forma, o número de horas de Sol Pleno pode ser obtido pela equação 6.3. 

    
    

 
      h/dia. 

De posse do consumo diário em ampere-hora, a corrente total que deve produzir o gerador é 

obtida pela equação 6.4.  

              
   

    
             A 

Portanto, o arranjo é definido pelas equações 6.5 e 6.6: 

Ns = 
     

      
 ≈ 1 módulo.  
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Np = 
    

    
 = 13,65 ≈ 14 módulos. Logo, todos os módulos serão ligados em paralelo. 

6.4.4 Dimensionamento da Bateria 

Definiu-se o número de dias de autonomia como 3 e as profundidades de descarga estacional 

e diária como 70% e 20% respectivamente. Então, utilizam-se as equações 6.8a, 6.8b, 6.9a e 

6.9b para o dimensionamento da bateria. 

     
     

   
       Wh 

      
     

  
               Ah 

     
       

   
       Wh 

     
     

  
              Ah 

Destes, deve-se escolher o maior valor. Portanto, a bateria deve possuir um C24 maior que 

2805 Ah. 

Utilizando-se a Tabela 3 das baterias OPzS da APS, deve se selecionar um grupo de 12 

baterias 20 OPzS 2500 ligadas em série. 

6.4.5 Dimensionamento do Controlador de Carga 

Para dimensionar o controlador de carga, deve-se levar em consideração tanto a corrente de 

entrada como a de saída, utilizando as equações 6.10 e 6.11. 

                              A 

       
         

    

   
 

  
   400 A 

Logo, o regulador deve suportar uma corrente superior a 400 A. 
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6.4.6 Dimensionamento do Inversor 

Para dimensionar o inversor, se utiliza a equação 6.12. 

                    W. 

Logo, deve-se instalar um inversor com capacidade maior que 6450 W. 

6.4.7 Discussão dos Resultados 

Por meio deste projeto, as demandas relatadas seriam completamente supridas. Caso se opte 

pela instalação de duas linhas de sete módulos, a área ocupada do telhado seria apenas cerca 

de 23 m
2
. 

Portanto, conclui-se o sistema proposto foi capaz de alcançar os resultados esperados 

ocupando uma área compatível com a esperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 7

7.1 Conclusões Gerais 

No presente trabalho foi apresentada uma proposta de ampliação da matriz de energia elétrica 

brasileira através da inserção da tecnologia fotovoltaica e da sua integração em edifícios.  

Verificou-se que essa exclusiva dependência das hidrelétricas como principal forma de 

geração de energia elétrica pode significar um entrave no desenvolvimento do país em longo 

prazo, e a geração de energia limpa e renovável desponta como uma alternativa cada vez mais 

atrativa tanto no ponto de vista energético como ambiental. 

A alta disponibilidade de irradiação torna atraente a implantação de sistemas fotovoltaicos 

como alternativa ou até mesmo principal fonte de geração de energia elétrica de uma 

determinada residência. 

A integração fotovoltaica em edifícios é um nicho de mercado a ser bastante explorado e com 

uma alta expectativa de crescimento, pois cria um produto multifuncional que gera 

eletricidade, é esteticamente atraente e pode servir como material construtivo. 

O mercado fotovoltaico no Brasil ainda é incipiente, e a difusão dos conhecimentos e da 

tecnologia é de fundamental importância para a queda nos custos. Neste contexto, o incentivo 

governamental aliado à discussão de aspectos regulatórios e técnicos, como acontece nos 

países em que esta tecnologia está melhor desenvolvida, pode permitir o amplo 

desenvolvimento deste mercado. 

Este trabalho propôs uma alternativa para a inserção da tecnologia fotovoltaica no mercado 

brasileiro. Destacando a falta de literatura especializada neste tema no Brasil, conclui-se que 

os objetivos foram atingidos e a integração fotovoltaica em edifícios pode e deve contribuir 

para o crescimento e difusão da tecnologia fotovoltaica. 
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7.2 Sugestões Para Trabalhos Futuros 

Como continuação deste trabalho, se propõem as seguintes sugestões: 

 Estudo de viabilidade técnica e econômica da instalação de sistemas fotovoltaicos 

integrados às edificações em diferentes localidades do país; 

 Comparação entre o comportamento teórico e prático de uma instalação fotovoltaica; 

 Criação e complemento de normas técnicas relativas à BIPV no Brasil; 

 Observação do comportamento prático destes sistemas em longo prazo; 

 Observação da possível degradação dos equipamentos que constituem estes sistemas 

tanto com o clima como com o passar do tempo; 

 Coleta de dados relativos ao desempenho de sistemas fotovoltaicos em diferentes 

localidades do país; 

 Criação de um banco de dados com as informações sobre o desempenho dos sistemas 

fotovoltaicos em todo território brasileiro; e 

 Estudos sobre o aperfeiçoamento de componentes acessórios e equipamentos 

complementares com vida útil e qualidade equiparável à dos módulos fotovoltaicos. 
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