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RESUMO 

 

Neste trabalho é apresentado um estudo sobre critérios para o desenvolvimento de edificações 

eficientes. Inicialmente são apresentados conceitos para o projeto de uma edificação eficiente, 

após isso são expostas algumas técnicas aplicáveis a edificações para um melhor 

aproveitamento dos recursos naturais. Em seguida são abordados os aspectos para a 

implantação de três sistemas que são: sistema de captação de água chuva, sistema para o 

aquecimento de água com energia solar e sistema solar fotovoltaico. Depois é apresentado um 

roteiro para o dimensionamento destes sistemas e em sequência os mesmos são 

dimensionados para casos hipotéticos. Por fim são apontadas algumas propostas de inserção 

de automação nestes sistemas. Ressaltando que esses sistemas têm viabilidade de implantação 

no panorama do país, possuem uma complexidade relativamente baixa e dispõem de 

oportunidades para a aplicação de tecnologias de automação que trazem uma maior eficiência, 

melhor utilização dos equipamentos e um aumento do conforto para o usuário. 

 

Palavras chave: eficiência energética, fontes renováveis, arquitetura inteligente, automação 

predial. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents a study about criteria for development of efficient buildings. Initially are 

presented concepts for the design of an efficient building, after that, it exposes some 

techniques applicable to buildings for a better use of natural resources. Then it examines the 

aspects for the implementation of three systems: rainwater collection system, system for 

heating water with solar energy and photovoltaic solar system. After presents a guide for the 

design of these systems and in the same sequence are designed to hypothetical cases. Finally, 

some proposals automation of these systems are presented. It has to be noted that these 

systems have installation feasibility in the panorama of the country, present a relatively low 

complexity and there are opportunities for the application of automation technologies that 

bring greater efficiency and better utilization of equipment and increased comfort for the user. 

 

Keywords: energy efficiency, renewables, smart architecture, building automation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos com o cenário das mudanças climáticas que o planeta vem enfrentando, 

questões como a disponibilidade de energia, a redução de emissões de gases de efeito estufa e 

o aproveitamento eficiente dos recursos naturais, passaram a ter destaque em discussões 

globais. A análise destes temas muitas vezes leva a dois tópicos diretamente relacionados que 

são o uso de fontes de energia e recursos renováveis e o conceito de eficiência energética. 

A humanidade utiliza a energia elétrica para quase tudo. No trabalho, em casa, no lazer, 

muitas atividades não seriam possíveis sem o seu uso, configurando uma sociedade cada vez 

mais dependente dessa energia. 

Segundo Villalva e Gazoli (2012), em 1980 o mundo todo consumia cerca de 7.000TWh 

(terawatts-hora) de eletricidade e segundo previsões da Agência Internacional de (IEA), esse 

número deve subir para quase 30.000 TWh em 2030. Para Oliveira e Sá Júnior (1998) esse 

crescimento rápido e mal planejado da produção e do consumo energético implica sérios 

impactos ambientais. 

Para Lamberts et al. (2004), um edifício é considerado energeticamente mais eficiente que 

outro quando proporciona as mesmas condições ambientais de conforto ao seu usuário, com 

menor consumo de energia.  

Esta demanda crescente por energia elétrica leva a preocupações relacionadas com a 

confiabilidade do sistema de geração. Sabe-se que se não forem adotadas medidas preventivas 

o fornecimento de energia pode ficar comprometido no futuro. 

O setor energético deve buscar a flexibilização de opções de geração, abrangendo não só 

aspectos operacionais e institucionais, mas também a diversificação da matriz energética para 

reduzir a dependência de uma única fonte de energia (MAGNULIS; DUBEUX e 

MARCOVITCH, 2010). 

É ai que se insere o conceito de geração distribuída de energia elétrica, que de acordo com 

Villalva e Gazoli (2012) é caracterizada pelo uso de geradores descentralizados, instalados 

próximo aos locais de consumo. 

Além de proporcionar bem-estar e qualidade de vida com a possibilidade de introdução de 

fontes limpas de energia, a geração distribuída descentraliza a produção de energia, 
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produzindo eletricidade perto do local de consumo e permitindo aliviar as linhas de 

transmissão e os sistemas de distribuição (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

O termo edificação eficiente pode ser definido pelo conjunto de ações aplicadas afim de 

aproveitar da melhor maneira os recursos naturais, otimizar o uso da energia e proporcionar 

conforto aos indivíduos. Assim não se relaciona somente com a produção e o uso consciente 

da energia elétrica mas também com a implantação de outras práticas de caráter sustentável 

como o aproveitamento de água da chuva e utilização de energia solar para o aquecimento de 

água em uma residência. 

Lamberts et al. (2010) evidencia a fragilidade do paradigma dominante do setor habitacional, 

que utiliza os recursos naturais como se esses fossem ilimitados, levando a situações de crise, 

como as observadas e as que se projetam para o futuro, caso não sejam adotadas medidas 

prementes de mudança desse modelo. Ressalta, que no contexto das mudanças climáticas 

globais, a atmosfera aquecida tem levado a projeções de cenários que indicam o aumento da 

temperatura, ocorrência de eventos extremos, inundações e estiagens, os quais devem afetar 

os ecossistemas, a economia e a saúde. 

No ano 2000, metade dos recursos hídricos disponíveis já estava sendo utilizada para fins 

humanos, o dobro do que era utilizado em 1965 (WORLD WATER COUNCIL, 2014). 

Ressalta-se o processo de concentração da população urbana tem levado à diminuição dos 

índices de disponibilidade de água por ano por habitante de áreas metropolitanas, o que é 

motivo de preocupação de governos e sociedade. 

As construções habitacionais são responsáveis pela demanda de cerca de 40% da energia 

elétrica consumida no país (CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. 

(ELETROBRAS); PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA (PROCEL), 2007) e o consumo humano de água é cerca de 20% de todas as 

atividades (OLIVEIRA, 1999), sendo menor apenas do que a demanda do setor de irrigação.  

O uso de fontes alternativas de suprimento para o abastecimento dos pontos de consumo de 

água com fins não potáveis é uma importante prática na busca da sustentabilidade. Dentre as 

fontes alternativas pode-se citar o aproveitamento da água da chuva e o reuso de águas. 

Uma outra prática benéfica em relação a utilização de recursos naturais é o aproveitamento de 

energia solar para o aquecimento de água, de acordo com Lamberts et al. (2010), sistemas de 

aquecimento solar de água diminuem o consumo no pico de demanda do sistema elétrico 



14 
 

nacional, reduzindo investimentos em sistemas de geração, transmissão e distribuição. Ele 

ressalta que sistemas de geração como as hidroelétricas necessitam de enormes volumes de 

água armazenados para funcionamento das turbinas, promovendo impactos socioambientais 

como inundações de áreas habitáveis e submersão de áreas verdes. Por sua vez, lembra que 

usinas termoelétricas causam enorme poluição devido à queima de combustíveis fósseis como 

carvão, óleo diesel e gás natural. Neste contexto, defende que o uso da energia solar para 

aquecimento de água mostra-se oportuno, pois além de ser uma fonte renovável, limpa e 

ilimitada, seu potencial de uso é grande em todo território nacional, situado inteiramente em 

uma região com disponibilidade de níveis de irradiação solar e condições climáticas 

apropriados para o aquecimento de água. 

No decorrer deste trabalho será feita uma revisão bibliográfica sobre algumas fontes de 

energia e práticas que possam ser aplicadas em edificações, além de uma descrição dos 

sistemas e seus dimensionamentos com propostas de inserção de técnicas relacionadas à 

Engenharia de Controle e Automação, tendo em mente a implantação em edificações reais. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo desse trabalho é apresentar uma proposta de sistemas e conceitos que possam ser 

implantados em edificações a fim de torná-las eficientes, utilizando equipamentos e 

tecnologias existentes no mercado.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar uma revisão sobre os principais conceitos para a concepção de edificações 

eficientes; 

 Disponibilizar um estudo sobre fontes de energia e práticas para o aproveitamento de 

recursos naturais aplicáveis à edificações, sistemas e equipamentos necessários para o 

seu funcionamento; 

 Fazer um levantamento de equipamentos de iluminação e eletrodomésticos de baixo 

consumo que possam ser utilizados em edificações com micro geração de energia; 
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 Fazer um estudo de caso, dimensionar os sistemas e propor a utilização da automação 

para otimizar essas instalações e tornar mais amigável a utilização pelos usuários. 

 

1.3 Justificativa do Trabalho 

 

Como justificativa para a realização dos estudos propostos neste trabalho e para a realização 

de um estudo de caso considerando a implantação em uma edificação real tem-se: 

 O cenário inconstante do Brasil com relação a disponibilidade de recursos hídricos e 

consequentemente energia hidroelétrica;  

 Diversificação da matriz energética brasileira; 

 Utilização de fontes de energia limpas; 

 Aproveitamento dos recursos naturais 

 Redução de custos com energia e água; 

 O conforto proporcionado aos indivíduos. 

 

1.4 Metodologia Proposta 

 

Este trabalho pode ser dividido em quatro etapas principais das quais as três primeiras 

compreendem os estudos preliminares sobre os principais critérios para a concepção de 

edificações eficiente, estudo sobre fontes de energia e práticas aplicáveis a edificações, a 

utilização eficiente de energia e a última que engloba a realização de um estudo de caso. 

Inicialmente foi realizado um levantamento sobre critérios e aspectos que devem ser adotados 

para o desenvolvimento de uma edificação eficiente. Assim foi pensado um modelo de 

edificação residencial que atenda a essas especificações. 

No decorrer do trabalho foi realizado um estudo sobre algumas fontes de energia e práticas 

que possam ser aplicadas em edificações. Para estas, foram apresentados os equipamentos a 

serem utilizados.  

Após isso, foi realizado o levantamento dos dispositivos mais adequados para a utilização 

eficiente de energia (equipamentos de iluminação e eletrodomésticos em geral). 
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Por fim, foi feito um estudo de caso que contém o dimensionamento dos sistemas e propostas 

relacionadas com automação para estes sistemas. 

 

1.5 Organização do Trabalho 

 

O presente texto é composto por quatro capítulos.  No capítulo 1, Introdução, faz-se uma 

abordagem do tema tratado a fim de introduzir o assunto. Expõem-se, também, os objetivos e 

a metodologia utilizada. 

No Capítulo 2, Revisão Bibliográfica, tem-se a revisão dos conceitos pertinentes para o 

entendimento da situação e para a compreensão da metodologia proposta. 

No Capítulo 4, Conclusão, são realizados comentários sobre os resultados deixando-se 

propostas para novos trabalhos. 

Nas referências apresenta-se, em ordem alfabética, todo o material bibliográfico consultado e 

citado ao longo do texto. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo aborda alguns dos conceitos pertinentes para o entendimento do trabalho, faz 

uma revisão dos temas abordados. 

 

2.1 Edificações Eficientes 

 

O conceito de edificações eficientes pode ser definido pelo conjunto de todas as ações 

aplicadas afim de aproveitar da melhor maneira os recursos naturais, otimizar o uso da energia 

e proporcionar conforto aos indivíduos. 

O primeiro fator que deve ser levado em consideração para a construção de 

uma edificação eficiente é o clima. Cada região terá características diferentes 

dependendo do clima predominante do lugar, como quantidade de chuva, 

sol, ventos, além de temperaturas diferenciadas (GURGEL, 2012). 

Segundo Gurgel (2012), seguir modismos de fachadas e materiais sem levar em consideração 

dados climáticos poderá transformar o projeto em um completo fracasso. 

Pode-se considerar como uma ação nesse sentido a construção de edificações com Design 

Passivo definido por Gurgel (2012) como o design de uma edificação que utilize meios 

naturais e consequentemente pouca energia elétrica para aquecimento ou resfriamento dos 

ambientes, garantindo sempre maior conforto dentro dos ambientes  

Gurgel (2012) define que a edificação passiva deverá: 

 Ser adaptada ao clima onde será construída; 

 Ter um layout cuidadosamente estudado; 

 Garantir ventilação natural; 

 Utilizar sol para o aquecimento da casa e da água; 

 Utilizar isolamento térmico; 

 Considerar a massa térmica dos materiais; 

 Ter janelas e portas eficientes; 

 Favorecer e garantir a ventilação natural; 

 Apresentar maior conforto ambiental. 
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Outro termo aplicado a este universo é a construção sustentável. Segundo Medeiros (2012), a 

construção sustentável considera o uso de materiais e de soluções que promovam a 

preservação de recursos naturais e reduzam o consumo de água e energia ao longo do tempo. 

Assim, o projeto de uma obra sustentável deve usar com inteligência critérios que permitam 

usufruir bem da iluminação natural e reduzir o consumo de ar-condicionado (MEDEIROS, 

2012). 

O estudo e o consequente desenvolvimento de tecnologias e técnicas 

construtivas que levem a uma maior sustentabilidade, minimizando os 

impactos causados ao meio ambiente, justifica-se e assume importância vital 

para o desenvolvimento de uma nova concepção de cidade sustentável 

(FERREIRA, 2014). 

 

2.2 Recursos a Serem Aproveitados e Técnicas Aplicáveis  

 

A aplicação de técnicas que minimizem os impactos ambientais e melhorem o aproveitamento 

de energia assumem grande importância para a construção de uma edificação eficiente. 

São várias as técnicas que podem ser aplicadas para chegar a esse objetivo, das quais podem 

ser citadas: 

 Captação de água da chuva; 

 Captação de água subterrânea; 

 Reuso da água; 

 Aproveitamento de energia solar para aquecimento de água; 

 Geração distribuída de energia elétrica utilizando energia solar, energia eólica e 

biodigestores. 

Nas próximas seções será apresentado um estudo para a implantação de três dessas técnicas: 

capitação de água da chuva, aproveitamento de energia solar para aquecimento de água e 

geração distribuída de energia elétrica 
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2.2.1 Radiação Solar 

 

A energia do Sol é transmitida para o nosso planeta através do espaço na forma de radiação 

eletromagnética. Essa radiação é constituída de ondas eletromagnéticas que possuem 

frequências e comprimentos de onda diferentes (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

A energia solar que chega na forma de radiação pode ser aproveitada de várias formas, a 

Figura 2.1 indica alguns tipos de aproveitamento dessa energia. 

 

Figura 2.1 – Aproveitamento de radiação solar  

Fonte: Adaptado de PEREIRA; OLIVEIRA, 2011. 

 

A quantidade de energia transportada pelas ondas é proporcional a sua frequência, que é o 

número de vezes por unidade de tempo que a onda se repete completamente (PEREIRA; 

OLIVEIRA, 2011). 

Segundo Pereira e Oliveira (2011), a radiação também pode ser expressa pelo respectivo 

comprimento de onda, λ0, que se relaciona com a frequência f através da seguinte equação: 

C = λ0 x f                                                              (2.1) 

Em que: 

C = Velocidade da radiação eletromagnética no vazio. 
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A radiação solar se encontra na faixa de comprimentos de onda entre 0,1 e 3,0µm, conhecida 

como banda solar (PINTO, 2014).  

Assim como explicitado por Villalva e Gazoli (2012) e como mostrado na Figura 2.2, chama-

se espectro da radiação solar o conjunto de todas as frequências de ondas eletromagnéticas 

emitidas pelo sol. Todo o espectro de radiação, incluindo as ondas visíveis ao olho humano e 

as não visíveis, transportam energia que pode ser captada na forma de calor ou energia 

elétrica (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

 

 

Figura 2.2 – Espectro de radiação. 

Fonte: OSRAM, 2011. 

 

Segundo Pinto (2014), além das condições atmosféricas, a disponibilidade de radiação solar, 

também denominada energia total incidente sobre a superfície da Terra, depende da latitude 

local e da posição no tempo (hora do dia e dia do ano). Isso se deve à inclinação do eixo 

imaginário em torno do qual a Terra gira diariamente (movimento de rotação) e à trajetória 

elíptica que a Terra descreve ao redor do sol (movimento de translação). 

De acordo com Pinto (2014) as nuvens, os gases, as partículas atmosféricas e a superfície da 

Terra refletem cerca de 30% da radiação incidente no topo da atmosfera e mesmo assim, 

estima-se que a energia solar incidente sobre a superfície terrestre seja da ordem de 10 mil 

vezes o consumo energético mundial. 

A grandeza utilizada para quantificar a radiação solar é a irradiância, geralmente chamada 

também de irradiação, expressa na unidade de W/m
2
 (watt por metro quadrado). Na superfície 
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terrestre a irradiância da luz solar é tipicamente em torno de 1000 W/m
2 

(VILLALVA; 

GAZOLI, 2012). 

O Brasil, por ser um país localizado em sua maior parte, na região intertropical, tem uma 

grande incidência de radiação solar durante todo o ano. É importante ressaltar que mesmo as 

regiões com menores índices de radiação apresentam grande potencial de aproveitamento 

dessa energia (PINTO, 2014). 

O Atlas Solarimétrico do Brasil, publicado em 2000, mostra que o país tem um grande 

potencial de aproveitamento da energia solar em todo o seu território, o que se dá devido à sua 

localização tropical.  

Nas Figura 2.3 e 2.5 estão representadas respectivamente as médias anuais de radiação solar 

global diária no Brasil em MJ/m
2
.dia e em Minas Gerais em kWh/m

2
/dia, enquanto que nas 

Figuras 2.4 e 2.5 encontram-se as médias anuais de insolação em horas no Brasil e em Minas 

Gerais.  

A média de 5 kWh/m
2
/dia é bem semelhante ao valor europeu, de apenas 0,5 

kWh/m
2
/dia a mais do que o brasileiro. A região nordeste apresenta a menor 

variabilidade interanual das médias anuais do total diário de irradiação solar 

incidente, entre 5,7 e 6,1 kWh/m
2
, com uma radiação global média de 5,9 

kWh/m
2 

e uma radiação média de plano inclinado de 5,8 kWh/m
2
. Esses 

valores são seguidos pela região norte (entre 5,2 e 5,8 kWh/m
2
) (PINTO, 

2014). 

 



22 
 

 

Figura 2.3 – Radiação solar global diária, média anual, Brasil.  

Fonte: Adaptado de CHIGEURU, 2000. 

 

Figura 2.4 – Insolação diária, média anual, Brasil.  

Fonte: Adaptado de CHIGEURU, 2000. 
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Figura 2.5 – Radiação solar global diária, média anual, Minas Gerais.  

Fonte: Adaptado de COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG), 2012. 

 

Figura 2.6 – Insolação diária, média anual, Minas Gerais.  

Fonte: Adaptado de CEMIG, 2012. 
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2.2.2 Água da Chuva 

 

Chuva é um fenômeno meteorológico que resulta da precipitação das gotas líquidas ou sólidas 

de água das nuvens sobre a superfície da Terra. 

A água da chuva de captação direta pode ser considerada um recurso hídrico com qualidade e 

quantidade que podem atender a diversas demandas, principalmente não potáveis. 

 Em algumas situações ela pode ser a fonte mais viável a ser utilizada ou mesmo a única fonte 

de água disponível (ou de melhor qualidade entre as acessíveis). Portanto, para locais como 

pequenas ilhas e regiões áridas ou semiáridas a água da chuva pode ser vital para a 

convivência com situações de escassez de água. 

 Em outras situações, quando o regime pluviométrico local é favorável, a água de chuva pode 

ser utilizada como um recurso hídrico alternativo complementar de abastecimento, 

principalmente para fins não potáveis. 

Em áreas descentralizadas ou isoladas o aproveitamento da água da chuva pode apresentar 

grandes possibilidades de uso, já que ela é captada junto ao local onde será consumida, 

dispensando o transporte ou construção de estruturas adutoras (LAMBERTS, R. et al., 2010). 

Com base na literatura (ANA, 2005; GROUP RAINDROPS, 2002) os principais parâmetros a 

serem considerados no projeto de um sistema de aproveitamento de água de chuva são: 

- A demanda de água de chuva; 

- A demanda de água potável; 

- A qualidade requerida ao uso pretendido;  

- O regime pluviométrico local indicando o índice médio de precipitação pluviométrica e sua 

distribuição no tempo e no espaço; 

- O período de estiagem, em termos de número máximo de dias consecutivos sem chuva, 

considerando um período mínimo de segurança aceitável para cada situação, ou seja, para um 

período de retorno satisfatório; 

- A área de captação necessária, disponível ou ainda possível de ser utilizada e de acordo com 

a qualidade de água requerida; 

- O coeficiente de aproveitamento de água de chuva; 

A medida da precipitação é denominada pluviosidade. Em outras palavras: quando a água das 

nuvens se aglutina e forma chuva, tem-se o fenômeno da precipitação, e quando se mede a 
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quantidade de água da chuva que, devido à precipitação, acumulou-se em determinado local 

durante um determinado período de tempo, tem-se a "pluviosidade" ou "medida da 

precipitação". 

No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pluviosidade (ou "unidade de medida de 

precipitação") é o milímetro (mm). Uma pluviosidade de 1mm equivale ao volume de 1 litro 

(L) de água de chuva que se acumulou sobre uma superfície de área igual a 1m
2
. 

Na Figura 2.7 encontra-se representado o atlas pluviométrico do Brasil e em seguida na figura 

2.8 o atlas pluviométrico de Minas Gerais que trazem as média anuais de precipitação nos 

respectivos locais. 
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Figura 2.7 – Precipitação, média anual, Brasil.  

Fonte: Adaptado de COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS SERVIÇO 

GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM/SGB), 2014. 
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Figura 2.8 – Precipitação, média anual, Minas Gerais.  

Fonte: Adaptado de CEMIG, 2012. 

 

2.3 Sistema Para Captação de Água da Chuva 

 

A grande expansão populacional experimentada pela humanidade a partir do século XX 

agravou os problemas ligados ao uso predatório dos recursos hídricos existentes em nosso 

planeta (FERREIRA, 2014). 

Segundo Ferreira (2014), torna-se urgente a busca por soluções viáveis do ponto de vista 

técnico e econômico e que venham possibilitar a minimização do problema do abastecimento 

para o consumo humano, assim deve-se buscar um aproveitamento inteligente dos recursos 

disponíveis visando a autossuficiência no uso da água. 

A captação de água da chuva é uma prática muito difundida em países como a Austrália e a 

Alemanha (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E AGROPECUÁRIA (EMBRAPA), 

2005), apresentando uma boa relação custo x benefício. 
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Em localidades brasileiras onde existe pouca ou nenhuma rede de abastecimento, como, por 

exemplo, no semiárido nordestino, o Governo Federal, através de acessórias técnicas, orienta 

os moradores na implantação do sistema para captação de água da chuva (FERREIRA, 2014). 

Para tornar a água potável, é imprescindível que haja armazenagem e tratamento que garanta a 

sua qualidade para esta finalidade. 

Os componentes do sistema podem ser vistos no diagrama em blocos da Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 – Componentes do sistema de coleta de água de chuva. 

Fonte: Adaptado de EMBRAPA, 2005. 

 

Como colocado por Ferreira (2014), a captação da água da chuva normalmente é feita por um 

conjunto tradicional de calhas e tubos, em geral com um diâmetro de 100 mm (Figura 2.10). 

Superfícies lisas, como por exemplo, as telhas de barro ou as de cimento são consideradas as 

melhores para a captação. Uma chuva de intensidade 1 mm, sobre uma área de 1 m
2 

produz 1 

litro de água. 

 

 

Figura 2.10 – Sistema para captação de Água da chuva 

Fonte: FERREIRA, 2014. 

Capitação 

da água 

de chuva 

Pré-filtro 
Tratamento 

da água 
Filtro 

Cisterna para 

armazenamento 

da água 
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A área para captação de chuva necessária ao atendimento da demanda, considerando-se 

somente o volume de água da chuva, pode ser facilmente calculada através da equação 

(EMBRAPA, 2005): 

Ac = Vd / (Prec x Efic)                                              (2.2) 

Em que: 

Ac = Área de captação (área do telhado) (m
2
). 

Vd = Volume de demanda de água da propriedade por dia (m
3
/dia). 

Prec = Intensidade da precipitação (metros/dia). 

Efic = Coeficiente de eficiência (0,9 a 0,95 para filtros comerciais) 

A demanda diária de água necessária, em metros cúbicos por dia, pode ser estimada tomando-

se os valores de consumo presentes na Tabela 2.1. Que, por estarem em litros, deverão ser 

divididos por 1000 para a compatibilização das unidades na equação acima (ou seja converter 

o seu valor de litros para metros cúbicos). 

 

Tabela 2.1 – Valores de consumo predial (em litros/dia). 

 Consumo (Litros) 

Alojamentos provisórios 80 per capita 

Casas populares ou rurais 120 per capita 

Residências 150 per capita 

Apartamentos 200 per capita 

Hotéis (s/ cozinha e s/ lavanderia) 120 por hóspede 

Hospitais 250 por leito 

Escolas (internatos) 150 per capita 

Escolas (externatos) 50 per capita 

Quartéis 150 per capita 

Edifícios públicos ou comerciais 50 per capita 

Escritórios 50 per capita 

Cinemas e teatros 2 por lugar 

Templos 2 por lugar 
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Restaurantes e similares 25 por refeição 

Garagens 50 por automóvel 

Lavanderias 30 por Kg de roupa seca 

Mercados 5 por m
2 

de área 

Matadouros – animais de grande porte 300 por cabeça abatida 

Matadouros – animais de pequeno porte 150 por cabeça abatida 

Fábricas em geral (uso pessoal) 70 por operário 

Postos de serviço para automóveis 150 por veículo 

Cavalariças 100 por cavalo 

Jardins 1,5 por m
2
 

 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2003. 

 

Em seguida, multiplica-se a demanda per capita estabelecida pelo número total de usuários da 

edificação para finalmente se obter o valor correto do volume de demanda (Vd) de água na 

propriedade em m
3
/dia, 

Depois da captação a água da chuva deve passar por um pré-filtro para a limpeza dos 

materiais grosseiros em suspensão na água, por uma desinfecção, feita geralmente através da 

adição de cloro. Para a eliminação dos micro organismos que existem na água e em seguida 

deve passar por um filtro para a remoção das impurezas (carga orgânica e de materiais mais 

finos em suspensão contidos na água e que são retidos através de um meio poroso. 

A Figura 2.11 contém um esquema de componentes tratados anteriormente, apresentando o 

pré-filtro chamado de caixa separadora de folha, o clorador e o filtro.  
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Figura 2.11 – Pré-filtro, clorador e filtro fino 

Fonte: HIDROLAGOS, 2014. 

 

Após a filtragem a água é encaminhada para a cisterna, enquanto a sujeira, impulsionada por 

um pequeno volume de água, vai para o sistema de descarga. 

Segundo Ferreira (2014), a maneira mais adequada para se armazenar a água da chuva 

captada é através de uma cisterna subterrânea, onde a ausência de luz e calor retarda a ação 

bacteriana.  

A estimativa para a capacidade de armazenamento de uma cisterna deve ser calculada em 

função da demanda ou do consumo de água na residência, do volume de precipitação 

pluviométrica média na região, e da área de captação e da duração do período de estiagem 

(FERREIRA, 2014). O volume da cisterna (Vc) pode ser calculado através da equação abaixo 

(EMBRAPA, 2005): 

Vc = {Vd x Ndia – (Qfont x Ndia)} + Vevap                         (2.3) 

Em que: 

Vc = Volume da cisterna (m
3
). 



32 
 

Vd = Volume de demanda de água da propriedade por dia (m
3
/dia). 

Ndia = Número médio de dias sem chuva na estiagem e/ou número de dias considerando um 

período de segurança em função da demanda na propriedade (mínimo 15 dias). 

Qfont = Vazão de água da fonte existente na propriedade (m
3
/dia) se houver. 

Vevap = Volume de água evaporada da cisterna no período considerado (m
3
) 

Havendo dificuldade de determinar o volume de água evaporada, recomenda-se eliminar o 

termo Vevap da equação e multiplicar o valor encontrado entre chaves por 1,1, assim estará 

sendo considerada uma evaporação de 10% do volume total nesse período. 

De acordo com Lamberts et al. (2010), para proteção sanitária e conservação da qualidade da 

água de chuva armazenada no reservatório, este deve ser equipado com alguns dispositivos, 

como: 

 Freio de água: este dispositivo, instalado no fundo do reservatório de 

armazenamento, onde se dá a entrada de água no reservatório, tem como finalidade 

amortecer o fluxo de água e contribuir para a sedimentação dos sólidos, dificultando a 

agitação do material sedimentado; 

  Conjunto flutuante de sucção: com este dispositivo faz-se com que a água seja 

retirada do reservatório sempre próximo à superfície e, portanto, com menor teor de 

sólidos e maior concentração de oxigênio dissolvido. Este dispositivo contribui para a 

sedimentação de sólidos e melhoria da qualidade de água da chuva a ser utilizada. Ele 

é constituído por uma boia ligada a uma válvula de retenção (quando necessária) e a 

uma peneira, conectados a uma das extremidades de uma mangueira, enquanto a outra 

extremidade geralmente é ligada a uma motobomba (quando necessária) 

 Sifão extravasor: no meio urbano, o extravasor do reservatório de acumulação é 

geralmente conectado à rede de drenagem pluvial. Para evitar a penetração de gases, 

oriundos da rede de drenagem pluvial, utiliza-se no interior do reservatório de 

armazenamento de água de chuva um sifão junto ao extravasor. Outras funções do 

sifão extravasor são: possibilitar a retirada das impurezas da superfície da água 

(decantação de material flotante, como pólen) e restringir a entrada de animais, 

principalmente roedores, no reservatório. Para restringir ainda mais a entrada de 

roedores pode-se instalar junto ao sifão uma tela ou espiral mostrada na Figura 2.13. 
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Na Figura 2.12 apresentam-se, respectivamente, os dispositivos filtro, freio de água, conjunto 

flutuante de sucção e sifão extravasor. 

 

Figura 2.12 – Filtro, freio de água, sifão extravasor   e conjunto flutuante de sucção 

Fonte: ACQUASAVE, 2014. 

 

 

Figura 2.13 – Dispositivo de proteção contra a entrada de roedores. 

Fonte: LAMBERTS et al, 2014. 

 

Um outro componente que se faz necessário é uma bomba, que quando acoplada a um motor 

passa a ser chamada de motobomba, para elevar a água armazenada na cisterna até um caixa 

d’agua superior de alimentação da edificação. Muitos fabricantes fornecem em seus catálogos 

tabelas para a seleção de motobombas o que torna o seu dimensionamento mais simplificado. 

Essas tabelas levam em consideração, para o dimensionamento, a altura manométrica total 

que a motobomba deve atingir (que é obtida através da soma das alturas manométricas de 

sucção e recalque e as perdas de carga na tubulação) e o valor de vazão que satisfaça 

aplicação. Um exemplo está apresentado na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 – Tabela para dimensionamento de motobomba. 

 

Fonte: SCHNEIDER, 2014 

 

2.4 Sistema Para Aquecimento de Água com Energia Solar 

 

Chama-se energia solar fototérmica a quantidade de energia que um determinado corpo é 

capaz de absorver, sob a forma de calor, a partir da radiação solar incidente no mesmo. A 

utilização dessa forma de energia implica não somente em saber captá-la, mas também em 

como armazená-la. Os equipamentos mais difundidos com o objetivo específico de se utilizar 

a energia solar térmica são conhecidos como coletores solares (PINHO; GALDINO, 2014). 

Os coletores solares são aquecedores de fluidos, líquidos ou gasosos, e são classificados como 

coletores concentradores ou como coletores planos, em função da existência ou não de 

dispositivos de concentração da radiação solar (PINHO; GALDINO, 2014). Os coletores 

concentradores estão associados a aplicações em temperaturas superiores a 100°C, podendo 

alcançar temperaturas de até 400°C para o acionamento de turbinas a vapor e posterior 

geração de eletricidade. Já os coletores planos são utilizados fundamentalmente para 

aplicações residenciais e comerciais em baixa temperatura (por volta de 60°C), tais como: 

água aquecida para banho, ar quente para a secagem de grãos, aquecimento de piscinas, água 

aquecida para limpeza em hospitais e hotéis, etc. (PINHO; GALDINO, 2014).).  

Assim como explicitado por Ferreira (2014), o funcionamento de um sistema desses inicia-se 

quando a energia solar incide sobre a superfície dos coletores, transformando-se em calor e 

aquecendo a água que está em seu interior. A água aquecida diminui de densidade e se 

movimenta em direção ao reservatório, dando início a um processo natural de circulação 
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chamado termossifão. O reservatório deve estar acima dos coletores e devem ser evitadas 

áreas de sombreamento sobre o sistema. Os coletores devem estar voltados, aqui no 

hemisfério sul, para o norte geográfico (FERREIRA, 2014) 

Esse processo ocorre de maneira contínua enquanto houver irradiação solar suficiente ou até 

quando toda a água do circuito atingir a mesma temperatura. A água aquecida fica então 

armazenada em um reservatório térmico que evita assim a perda de calor para o ambiente, 

podendo ser utilizada principalmente como água destinada ao banho. 

Na Figura 2.14 estão representados os componentes do sistema para aquecimento de água 

com energia solar que são: 

1 - Coletor. 

2 - Depósito de água quente. 

3 - Reservatório de água fria. 

4 - Subida de água quente do coletor. 

5 - Descida de água para o coletor. 

6 - Sistema auxiliar de aquecimento. 

7 - Entrada de água fria. 

8 - Saída de água quente. 

9 - Respiro. 

10 - Consumo de água fria. 

11 - Dreno dos coletores. 
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Figura 2.14 – Detalhe esquemático da instalação de aquecedor solar. 

Fonte: JÚNIOR, 2011 

 

De acordo com Júnior (2011), os coletores solares constituem a parte principal do sistema, 

pois é através deles que a energia solar é absorvida e transmitida à agua que circula pelos 

tubos do interior do coletor.  

As placas devem ser direcionadas para o norte, com um desvio máximo de 30° a nordeste ou 

noroeste (JÚNIOR,2011).  

Segundo Júnior (2011), para uma boa absorção dessa energia, ou seja, para que os coletores 

recebam maior incidência dos raios solares durante o ano, a inclinação ideal das placas, em 

relação à horizontal, é um ângulo resultante da soma da latitude do lugar mais 5° a 10°, assim 

como na Figura 2.15. 
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Figura 2.15 – Inclinação ideal das placas. 

Fonte: JÚNIOR, 2011 

 

O dimensionamento de um sistema de aquecimento está relacionado com o número de 

usuários e a destinação da água quente. 

Para calcular o volume do boiler, regra geral, adotam-se 100 litros por pessoa, para a 

utilização em cozinha, lavatório e ducha (JÚNIOR, 2011), a Figura 2.16 apresenta um 

exemplo de boiler instalado sob o telhado de uma edificação. 

 

 

Figura 2.16 - Boiler instalado sob o telhado. 

Fonte: LAMBERTS, R. et al, 2010 
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Para os coletores, quanto maior o número de placas e, consequentemente, a área coletora de 

energia solar, maior a quantidade de água quente disponível. Usualmente, adota-se a relação 

de 1 m
2
 de área coletora para cada 100 litros de água a ser aquecida; nesse caso deve ser 

avaliada a eficiência da absorção solar da placa coletora de acordo com informações do 

fabricante (JÚNIOR, 2011), a Figura 2.17 mostra um exemplo de instalação de duas placas 

coletoras. 

 

 

Figura 2.17 – Placas Coletoras instaladas sobre o telhado 

Fonte: LAMBERTS et al, 2010 

 

2.5 Geração Distribuída de Energia Elétrica 

 

Segundo Villalva e Gazoli (2013), a geração distribuída de energia elétrica é caracterizada 

pelo uso de geradores descentralizados, instalados próximo aos locais de consumo. O modelo 

distribuído opõe-se ao modo tradicional de geração de energia elétrica baseado em grades 

usinas construídas em locais distantes dos consumidores (VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

A Figura 2.18 traz um esquema comparativo entre a geração tradicional de energia elétrica e a 

geração distribuída. 
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Figura 2.18 – Geração tradicional x geração distribuída. 

Fonte: VILLALVA; GAZOLI, 2013. 

 

Os estímulos à geração distribuída (geralmente localizada próxima aos 

centros de carga) justificam-se pelos potenciais benefícios que tal 

modalidade pode proporcionar ao sistema elétrico: a postergação de 

investimentos em expansão nos sistemas de distribuição e transmissão; o 

baixo impacto ambiental; a redução no carregamento das redes; a redução de 

perdas e a diversificação da matriz energética, entre outros (AGÊNCIA 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL), 2014). 

A modalidade de geração distribuída inclui parques de geração construídos em áreas abertas e 

também pequenos geradores instalados dentro de zonas urbanas densamente povoadas 

(VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

Quando em pequeno porte essa prática pode ser chamada de microgeração ou minigeração 

distribuída.  

Para efeitos de diferenciação, a microgeração distribuída refere-se a uma 

central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 

100 quilowatts (kW), enquanto que a minigeração distribuída diz respeito às 

centrais geradoras com potência instalada superior a 100 kW e menor ou 

igual a 1 megawatt (MW) (ANEEL, 2014). 

No Brasil as micro e mini usinas de eletricidade são empregadas para abastecer o consumo 

próprio, podendo gerar créditos de energia nos períodos em que a geração é maior do que o 

consumo se conectadas a rede (VILLALVA; GAZOLI, 2013).  

A micro e a minigeração distribuída consistem na produção de energia elétrica a partir de 

pequenas centrais geradoras que utilizam fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica 

biomassa ou cogeração qualificada, conectadas à rede de distribuição por meio de instalações 

de unidades consumidoras (ANEEL, 2014). 
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As energias solar fotovoltaica e eólica, são as fontes alternativas com maior potencial para 

utilização na geração distribuída de eletricidade. 

Entre as alternativas tecnológicas para a implantação de microssistemas de geração de energia 

elétrica, microgeração distribuída, a energia fotovoltaica é a que mais vem sendo discutida e 

testada, devido à sua maior facilidade de instalação e mais simples operação e manutenção. A 

contínua redução de preço dos painéis fotovoltaicos no mercado internacional, principal 

insumo destes sistemas, também tem propiciado a disseminação desta fonte alternativa (IPEA, 

2013). 

Além de proporcionar bem estar e qualidade de vida com a introdução de fontes limpas de 

energia, a geração distribuída descentraliza a produção de energia produzindo eletricidade 

perto do local de consumo e permitindo aliviar as linhas de transmissão e os sistemas de 

distribuição. 

 

2.6 Energia Fotovoltaica e Sistemas Fotovoltaicos 

 

A energia do sol pode ser utilizada para produzir eletricidade pelo efeito fotovoltaico, que 

consiste na conversão direta da luz solar em energia elétrica (VILLALVA; GAZOLI, 2013), 

sendo a célula fotovoltaica, um dispositivo fabricado com material semicondutor, a unidade 

fundamental desse processo de conversão (PINHO; GALDINO, 2014). 

De acordo com Villalva e Gazoli (2013), diferentemente dos sistemas solares térmicos, que 

são empregados para realizar aquecimento ou para produzir eletricidade a partir da energia 

térmica do Sol, os sistemas fotovoltaicos têm a capacidade de captar diretamente a luz do 

solar e produzir corrente elétrica. Essa corrente é coletada e processada por dispositivos 

controladores e conversores, podendo ser armazenada em baterias ou utilizada diretamente em 

sistemas conectados à rede elétrica (VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

O site América do Sol (2014), divide os sistemas fotovoltaicos em 5 tipos: 

1) Conectados à rede – Este é o tipo mais popular de instalações PV, normalmente sobre o 

telhado de casas e escritórios, e no qual é necessário a presença de um inversor, para 

transformar a energia em corrente contínua para corrente alternada. A energia gerada pelos 

painéis é entregue a rede elétrica convencional. 
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2) Isolados ou Autônomos – Instalado em áreas de difícil acesso a rede elétrica, normalmente 

zonas rurais, neste caso a energia fotovoltaica é a única fonte de eletricidade e é necessário 

algum armazenamento, como baterias.  Tais sistemas podem ser de geração apenas para uma 

residência ou pode ser instalado em mini-redes para atender uma pequena comunidade. 

3) Híbridos – a geração fotovoltaica funciona em conjunto com outros, como geradores 

eólicos ou diesel. Considerados mais complexos, tais sistemas exigem um controle capaz de 

integrar as diferentes formas de geração de energia. Estes sistemas podem estar conectados à 

rede, isolados ou ter o apoio da rede. 

4) Usinas solares – Estes sistemas, também conectados à rede, produzem uma grande 

quantidade de eletricidade em um único ponto. O tamanho da usina varia de centenas de 

quilowatts a megawatts. Algumas destas instalações estão sobre grandes edifícios industriais 

ou no solo próximo a indústrias que exigem um consumo intenso de energia. 

5) Aplicado em bens de consumo – as células fotovoltaicas podem ainda ser aplicadas em 

diversos equipamentos elétricos, como relógios, calculadoras, brinquedos, carregadores de 

bateria ou telhados solares para carregar carros elétricos.  Outras aplicações incluem sistemas 

de irrigação, sinalização em rodovias, postes públicos ou telefones públicos. 

A energia solar fotovoltaica é uma das fontes de energia cujo uso mais cresce em todo mundo, 

sendo utilizada para a eletrificação de locais que não dispõe de rede elétrica ou para a 

complementação energética em locais já atendidos por eletricidade (VILLALVA; GAZOLI, 

2012). 

As placas fotovoltaicas podem ser usadas nos telhados e fachadas de residências e edifícios 

para suprir as necessidades locais de eletricidade. 

Segundo Pinho e Galdino (2014), as principais tecnologias aplicadas na produção de células e 

módulos fotovoltaicos são classificadas em três gerações. A primeira geração é dividida em 

duas cadeias produtivas: silício monocristalino (m-Si) e silício policristalino (p-Si), que 

representam mais de 85% do mercado, por ser considerada uma tecnologia consolidada e 

confiável, e por possuir a melhor eficiência comercialmente disponível (PINHO; GALDINO, 

2014). 

A segunda geração, comercialmente denominada de filmes finos, é dividida em três cadeias 

produtivas: silício amorfo (a-Si), disseleneto de cobre e índio (CIS) ou disseleneto de cobre, 

índio e gálio (CIGS) e telureto de cádmio (CdTe) (PINHO; GALDINO, 2014).  
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A terceira geração, ainda em fase de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

testes e produção em pequena escala, é dividida em três cadeias produtivas: 

célula fotovoltaica multijunção e célula fotovoltaica para concentração (CPV 

– Concentrated Photovoltaics), células sensibilizadas por corante (DSSC – 

Dye-Sensitized Solar Cell) e células orgânicas ou poliméricas (OPV – 

Organic Photovoltaics) (PINHO; GALDINO, 2014). 

Benito (2011) aponta quatro componentes fundamentais que compõem um sistema solar 

fotovoltaico: 

1) Módulo fotovoltaico. Gerador elétrico através da radiação solar. É o componente conversor 

direto da energia solar em energia elétrica de corrente contínua. 

2) Regulador de carga. Equipamento eletrônico que regula a carga da bateria com a energia 

proporcionada pelo módulo fotovoltaico e depois a sua descarga através dos dispositivos a 

alimentar. 

3) Bateria. Componente de acumulação da energia elétrica excedente do consumo no 

momento da sua produção pelo módulo fotovoltaico. 

4) Inversor. Equipamento que converte a corrente contínua gerada pelo módulo fotovoltaico 

ou acumulada na bateria na corrente alternada necessária para alimentar os equipamentos que 

a solicitam dessa forma (por exemplo, os equipamentos audiovisuais, motores dos 

eletrodomésticos, e outros). 

 

2.6.2 Células Fotovoltaicas 

 

Para se utilizar a energia radiante fornecida pelo sol faz-se necessário a utilização de 

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

fotovoltaicas (SUBIDA,2010). 

Conforme Villalva e Gazoli (2012), o efeito fotovoltaico, apresentado de maneira esquemática 

na Figura 2.19, é o fenômeno físico que permite a conversão direta da luz em eletricidade. 

Esse fenômeno ocorre quando a luz, ou a radiação do Sol, incide sobre uma célula composta 

de materiais semicondutores com propriedades específicas (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 
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Figura 2.19 – O efeito fotovoltaico. 

Fonte: Adaptado de VILLALVA; GAZOLI, 2012. 

 

De acordo com Villalva e Gazoli (2012), uma célula fotovoltaica é composta tipicamente pela 

junção de duas camadas de material semicondutor, uma do tipo P e outra N, e quando essas 

duas camadas são colocadas em contato, formando o que se chama junção semicondutora, os 

elétrons da camada N onde existe um excedente de elétrons migram para a camada P que 

apresenta uma falta de elétrons, criando um campo elétrico dentro de uma zona de depleção, 

também chamada de barreira de potencial, no interior da estrutura da célula. 

A camada superior de material N de uma célula fotovoltaica é tão fina que a luz pode penetrar 

nesse material e descarregar sua energia sobre os elétrons, fazendo com que eles tenham 

energia suficiente para vencer a barreira de potencial e movimentar-se da camada N para a 

camada P (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

A Figura 2.20 apresenta um esquema de materiais semicondutores em três situações 

diferentes: separados, unidos para formar uma junção e por último com a junção exposta à luz 

para produzir corrente elétrica. 
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Figura 2.20 – Comportamento na junção PN. 

Fonte: VILLALVA; GAZOLI, 2012. 

 

As curvas características das células fotovoltaicas são de extrema importância quando se 

pretende um dimensionamento correto de um sistema de produção, tendo em conta os dados 

dos fabricantes das células (PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 

A representação típica da característica de saída de um equipamento fotovoltaico (célula, 

módulo, sistema) denomina-se por curva de corrente/tensão (PEREIRA; OLIVEIRA, 2011), 

mostrada na Figura 2.21. 
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Figura 2.21 – Curva característica I/U de uma célula fotovoltaica. 

Fonte: PEREIRA; OLIVEIRA, 2011. 

 

Analisando a curva, verifica-se que a corrente mantém-se constante desde o curto-circuito (U 

= 0 V) até um determinado valor da resistência da nossa carga, diminuindo o valor da corrente 

(PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 

De acordo com Pereira e Oliveira (2011), ao incidir luz numa célula solar desligada da carga, 

haverá uma tensão de valor aproximado 0,6 V passível de ser medida a partir dos dois 

contatos que saem da célula.  

Fatores como a intensidade da radiação solar incidente e temperatura ambiente influenciam 

diretamente no desempenho de uma célula fotovoltaica (PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 

Segundo Pereira e Oliveira (2011), a corrente de curto circuito aumenta de forma 

aproximadamente linear com o aumento da radiação incidente, ao passo que o valor de tensão 

de circuito aberto pouco varia com a variação da radiação. 
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Figura 2.22 – Célula, módulo e uma instalação de painéis PV 

Fonte: Adaptado de CIÊNCIA VIVA, 2014. 

 

Para Pereira e Oliveira (2011), a temperatura também é um fator importante uma vez que, 

estando as células expostas aos raios solares, o seu aquecimento faz com que uma parte da 

incidência solar absorvida não seja convertida em energia elétrica, mas sim dissipada sob a 

forma de calor. No verão, devido ao aumento de temperatura, pode-se verificar uma 

diminuição na potência produzida de 35%, sendo que para evitar este fenômeno, os módulos 

devem ser capazes de dissipar o excesso de calor para o exterior (PEREIRA; OLIVEIRA, 

2011).  

Existem diversas tecnologias para a fabricação de células fotovoltaicas.  A literatura 

frequentemente classifica as células fotovoltaicas em três tipos principais. Em seguida serão 

apresentadas algumas dessas tecnologias e suas características. 

 

2.6.2.1 Células de Silício Monocristalino 

 

Estas células obtêm-se a partir de barras cilíndricas de silício monocristalino produzidas em 

fornos especiais. As células são obtidas por corte das barras em forma de pastilhas quadradas 

finas (0,4-0,5 mm de espessura) (PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 
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Figura 2.23 – Etapas da produção de uma célula de silício monocristalino. 

Fonte: PEREIRA; OLIVEIRA, 2011. 

 

Segundo Benito (2011), correspondem à tecnologia que consegue o máximo rendimento 

energético (13-18%). As suas células distinguem-se por apresentarem uma cor uniforme, azul 

escuro ou preto (BENITO, 2011). 

São células rígidas e quebradiças, que precisam ser montadas em módulos para adquirir 

resistência mecânica para o uso prático (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

 

        

Figura 2.24 – Células de silício monocristalino. 

Fonte: STEMPEL, 2007. 

 

2.6.2.2 Células de Silício Policristalino 

 

Estas células são produzidas a partir de blocos de silício obtidos por fusão de bocados de 

silício puro em moldes especiais. Uma vez nos moldes, o silício arrefece lentamente e 
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solidifica-se. Neste processo, os átomos não se organizam num único cristal. Forma-se uma 

estrutura policristalina com superfícies de separação entre os cristais (PEREIRA; OLIVEIRA, 

2011). 

O silício policristalino é fabricado por um processo mais barato do que aquele empregado na 

fabricação do monocristalino (VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

De acordo com Benito (2011), são células com rendimento ligeiramente inferior (11-14%) e 

de menor custo e apresentam uma variedade de cores. 

Segundo Villalva e Gazoli (2013) estas células assim como a anterior também apresentam 

uma estrutura rígida e quebradiça. 

 

             

Figura 2.25 – Células de silício policristalino. 

Fonte: AMÉRICA DO SOL, 2014. 

 

2.6.2.3 Células de Filmes Finos 

 

 De acordo com Villalva e Gazoli (2013), os filmes finos são uma tecnologia mais recente, 

que surgiu após as tecnologias cristalinas já estarem bem desenvolvidas. Diferentemente das 

células cristalinas os dispositivos de filmes finos são fabricados através da deposição de finas 

camadas de materiais (silício e outros) sobre uma base que pode ser rígida ou flexível 

(VILLALVA; GAZOLI, 2013). 
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Dentre os tipos de filmes finos pode-se citar: 

 Silício Amorfo 

A eficiência dos módulos de filmes finos de silício amorfo é muito baixa quando 

comparada com a dos dispositivos cristalinos (VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

Segundo Pereira e Oliveira (2011), o seu rendimento está abaixo de 10%. 

Assim como colocado por Villalva e Gazoli (2013), sua eficiência diminui durante os 

primeiros meses de funcionamento, devido à degradação induzida pela luz até chegar a 

um valor estável. 

 

 
 

Figura 2.26 – Células de silício amorfo. 

Fonte: AMÉRICA DO SOL, 2014. 

 

 Silício Microcristalino 

De acordo com Villalva e Gazoli (2012), as células de silício microcristalino são uma 

alternativa promissora para o futuro pois elas apresentam simultaneamente as 

vantagens do silício cristalino e da tecnologia de fabricação de filmes finos (produção 

em massa, elevada automatização, desperdício de material reduzido e menos energia 

utilizada na produção). 

As células microcristalinas são fabricadas em dois processos, um em alta temperatura 

e outro em baixa temperatura (VILLALVA; GAZOLI, 2012).  

Segundo Villalva e Gazoli (2013), estas células têm obtido eficiências estáveis de até 

8,5%. 
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 Células Híbridas 

A célula fotovoltaica híbrida resulta da combinação da célula cristalina convencional 

com uma célula de filme fino, acrescida posteriormente de uma fina camada de silício 

sem impurezas, chamada camada intrínseca (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

Vilalva e Gazoli 2012 ressalta que esta tecnologia não apresenta degradação da 

eficiência devido ao envelhecimento pela exposição à luz, como ocorre nos filmes 

finos de silício amorfo e apresenta maior produção de energia em elevadas 

temperaturas quando comparada as células solares cristalinas. 

Além disso, a célula híbrida consome pouca energia e pouca matéria prima em sua 

fabricação, o que torna seu custo atraente (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

 

 Células de Telureto de Cádmio (CdTe) 

As células CdTe apresentam um potencial considerável para a redução de 

custos quando produzidas em massa. No entanto, a utilização desta 

tecnologia tem levantado problemas devido ao uso de produtos 

contaminantes e venenosos. Apresentando uma eficiência de 16% em 

laboratório, o valor da eficiência comercializadas é, no entanto, de 8%.  A 

estrutura destas células é homogênea e a gama de cores varia entre o verde 

escuro e o preto (PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 

 

 
Figura 2.27 – Células de telureto de cádmio. 

Fonte: STEMPEL, 2007. 

 

 Células de Disseleneto de Cobre-Índio (CIS) 

As células solares CIS são hoje em dia as mais eficientes de todas as células 

de película fina. Não sendo tão susceptíveis à deterioração por indução da 

luz como as células de silício amorfo, podem, no entanto, apresentar 

problemas quando instaladas em ambientes quentes e húmidos, sendo que 
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nestes casos é recomendada uma boa selagem contra esse tipo de ambientes. 

Espera-se que uma produção em massa deste tipo de células possa baixar o 

custo de produção em relação ao custo das células de silício cristalino. A 

eficiência destas células é de 7,5 a 9,5 %. Apresentam uma estrutura 

homogênea de cor preta (PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 

 

2.6.3 Módulos Fotovoltaicos 

 

O módulo fotovoltaico (FV) ou painel solar – sendo estas as suas denominações mais 

generalizadas – é o componente que, contendo as células fotovoltaicas, proporciona energia 

elétrica quando sobre a sua superfície incide radiação solar (BENITO, 2011). 

Um módulo FV é formado por uma conexão de várias células fotovoltaicas em série e/ou 

paralelo que permite adaptá-lo aos níveis de tensão e corrente (PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 

 

 

Figura 2.28 – Célula, módulo e uma instalação de painéis PV 

Fonte: Adaptado de CIÊNCIA VIVA, 2014. 

 

Os módulos podem ter diversas configurações. Estes podem ser ligados em série, paralelo ou 

em associações mistas podendo atingir diferentes valores de tensão ou corrente, permitindo ao 

projetista dimensionar o seu sistema de acordo com o projeto a implementar (PEREIRA; 

OLIVEIRA, 2011). 

Para o cálculo da intensidade de corrente deve-se considerar o número de células em paralelo: 

Icc módulo = Icc célula x N células em paralelo                                                  (2.4) 

Para o cálculo da tensão deve-se considerar o número de células em série: 
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Vco módulo = Vco célula x N células em série                                                  (2.5) 

Para o cálculo da potência deve-se considerar a potência de cada célula e número total de 

células: 

P célula = Icc célula x Vco célula                                                         (2.6) 

P máxima do módulo = N total de células x P célula                                            (2.7) 

De maneira análoga pode-se calcular a corrente, tensão e a potência da associação de módulos 

fotovoltaicos. 

Um módulo fotovoltaico é constituído de células solares associadas 

eletricamente geralmente em série. A maioria dos módulos convencionais 

encontrados no mercado é constituído por 36 células solares de silício. 

Consequentemente, a tensão de circuito aberto, isto é a diferença de potência 

quando a corrente elétrica é nula é da ordem dos 20 V. A potência do 

módulo, sob condições padrão, é variável desde 10 a 150 W. Em 

consequência, o tamanho do dispositivo varia entre 0,2 a 1,5 m
2
 (PEREIRA; 

OLIVEIRA, 2011). 

Após serem soldadas, as células são encapsuladas com a finalidade de serem 

isoladas do exterior e protegidas das intempéries, bem como para darem 

rigidez ao módulo. O módulo é constituído pelas seguintes camadas: vidro 

de alta transparência e temperado, acetato de etil vinilacetato (EVA), células 

solares, EVA e filme de fluoreto de polivinila (Tedlar) ou vidro. A seguir é 

colocada a caixilharia de alumínio, para dar o acabamento e facilitar a 

instalação. A durabilidade destes módulos é superior a 30 anos e atualmente 

está determinada pela degradação dos materiais usados no encapsulamento, 

ou seja, a durabilidade das células solares de silício cristalino é bastante 

superior (PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 

As Figuras 2.29 e 2.30 trazem o detalhamento construtivo e das ligações internas em um 

módulo fotovoltaico. 

 

 

Figura 2.29– Detalhamento construtivo de um módulo fotovoltaico. 

Fonte: PEREIRA; OLIVEIRA, 2011. 
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Figura 2.30 – Ligação interna de um módulo fotovoltaico. 

Fonte: REEETECH,2014. 

Ao conjunto total de módulos fotovoltaicos dá-se a designação de gerador fotovoltaico. A um 

conjunto de módulos em série dá-se o nome de fileira ou string, podendo ligar-se várias em 

paralelo (PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 

 

 

Figura 2.31 – Composição de um gerador fotovoltaico. 

Fonte: PEREIRA; OLIVEIRA, 2011. 

 

Com a associação de módulos em série podemos ter valores de tensão mais elevados, mas a 

corrente mantém o seu valor.  

Como colocado por Pereira e Oliveira (2011), quando ligamos vários módulos em série, 

devemos ter o cuidado de analisar o manual do fabricante, de forma a verificar qual o valor de 

tensão máxima permitido para este tipo de associação (dado pelo fabricante), a Figura 2.32 
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mostra um gráfico que contém os valores de corrente e tensão para um módulo, dois módulos 

em série e três módulos em série. Vale salientar que normalmente são colocados nos módulos 

diodos de desvio ou by-pass para prevenir eventuais avarias nos módulos, evitando que os 

sistemas FV bloqueiem (PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 

 

 

Figura 2.32 – Ligação em série de três módulos. 

Fonte: GREENPRO, 2004. 

 

Com a associação em paralelo o valor da tensão mantém-se e o valor da corrente aumenta 

quanto maior for a associação de módulos FV, a Figura 2.33 mostra um gráfico que contém os 

valores de corrente e tensão para um módulo, dois módulos em paralelo e três módulos em 

paralelo. 

 

 

Figura 2.33 – Ligação em paralelo de três módulos. 

Fonte: GREENPRO, 2004. 
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Quanto a instalação, os módulos fotovoltaicos devem ser instalados com um certo ângulo que 

maximize a produção de energia. É possível determinar para uma latitude geográfica um 

ângulo de inclinação que possibilite uma boa produção média de energia ao longo do ano 

(VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

Não se recomenda a instalação com ângulos de inclinação inferiores a 10° para evitar o 

acúmulo de poeira sobre as placas. A Tabela 2.2 Mostra o ângulo de inclinação recomendado 

para diversas faixas de latitude geográfica. 

Tabela 2.3 – Escolha do ângulo de inclinação do módulo. 

Latitude geográfica do local Ângulo de inclinação recomendado 

0° a 10° α = 10° 

11° a 20° α = latitude  

21° a 30° α = latitude + 5° 

31° a 40° α = latitude + 10° 

41° ou mais α = latitude + 15° 

Fonte: VILLALVA; GAZOLI, 2012. 

 

 

Figura 2.34 – Módulos fotovoltaicos instalados sobre o telhado. 

Fonte: STEMPEL, 2007. 

 

2.6.5 Reguladores de Carga 

 

Segundo Benito (2011), os denominados reguladores são dispositivos eletrônicos 

encarregados de controlar a carga da bateria com a energia elétrica procedente dos módulos 

fotovoltaicos. A ligação direta destes geradores à bateria e por sua vez desta aos circuitos a 
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alimentar, poderia dar lugar a ciclos de sobrecarga ou sobredescarga com valores diferentes 

aos requeridos e deteriorá-la prematuramente (BENITO, 2011). 

 

Figura 2.35 – Regulador de carga Steca. 

Fonte: STECA, 2014. 

 

O regulador também impede que a bateria continue a receber carga do painel solar uma vez 

que esta tenha alcançado a sua carga máxima, o que previne que as bateria se deteriore por 

meio de gaseificação ou aquecimento, o que encurtaria muitíssimo a sua vida útil (PEREIRA; 

OLIVEIRA, 2011). 

Assim como explicitado por Pereira e Oliveira (2011), uma função do regulador é prevenir a 

bateria contra descargas profundas, com o objetivo de evitar que se esgote o seu excesso de 

carga, provocando uma diminuição da sua capacidade. 

Os reguladores encontram-se eletricamente em série entro o módulo fotovoltaico e os 

circuitos a alimentar. De acordo com Benito (2011), em tal situação, controlam a carga das 

baterias em quatro passos possíveis, que são os seguintes: 

- Carga total, que corresponde à recarga completa durante as primeiras horas de luz solar. 

- Regulação, que é o período normal de controle da carga da bateria conforme o consumo. 

- Flutuação. Quando a bateria da instalação está completamente carregada, o regulador passa a 

este modo de vigilância de consumo para atuar em conformidade. 

- Equalização. Esta prestação do regulador corresponde a um processo de otimização da carga 

das baterias do tipo eletrolítico líquido para que produzam gás e removam com isso o sulfato 

de chumbo, o qual tende a estratificar-se nas operações normais. 
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Existem muitos tipos de reguladores no mercado, mas independente das suas possibilidades, 

são dois os parâmetros básicos para a sua incorporação numa instalação (BENITO, 2011): 

- Tensão de Entrada. Refere-se à tensão que se pode aplicar na sua entrada procedente dos 

módulos solares. Naturalmente, esse valor deve coincidir com o fornecido pelo sistema 

fotovoltaico. 

- Corrente. Corresponde à corrente de saída que pode fornecer aos equipamentos que lhe estão 

conectados.   

Assim como evidenciado por Villalva e Gazoli (2012), existem reguladores que são equipados 

com o sistema MPPT (Maximum Power Point Tracking – Rastreamento do Ponto de Máxima 

Potência) que faz o módulo fotovoltaico operar sempre e em seu ponto de máxima potência 

qualquer que seja a condição de radiação solar ou a temperatura de trabalho do módulo. 

Existe somente um valor de tensão no qual a potência do módulo é máxima e idealmente 

deve-se fazer o sistema fotovoltaico operar nesse ponto. O regulador com MPPT permite isso, 

pois seu sofisticado circuito eletrônico de dois estágios consegue desacoplar o módulo 

fotovoltaico da bateria, permitindo a esses dois componentes operar em níveis de tensão 

diferentes (VILLALVA; GAZOLI, 2012).  

Em geral os reguladores com MPPT permitem um ganho de 30% em produção de energia 

(VILLALVA; GAZOLI, 2012).  Embora sejam mais caros, acabam sendo mais vantajosos, 

pois o sistema fotovoltaico requer um número menor de módulos para produzir a energia 

necessária para o consumo e para o carregamento da bateria. 

 

2.6.4 Baterias e Acumuladores 

 

A um conjunto de acumuladores ligados em série chamamos de bateria de acumuladores 

(PEREIRA; OLIVEIRA, 2011), a presença de uma bateria é necessária para proporcionar 

fornecimento constante de energia para o consumidor e para evitar desperdício da energia 

gerada quando o consumo é baixo, permitindo seu armazenamento para uso posterior, nos 

momentos em que houver pouca ou nenhuma radiação, no período da noite e nos dias 

nublados e chuvosos (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 
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Segundo Villalva e Gazoli (2013), na maior parte dos sistemas fotovoltaicos a presença de 

uma bateria ou de um banco de baterias também é necessária para estabilizar a tensão 

fornecida aos equipamentos ou ao inversor eletrônico, uma vez que a tensão de saída do 

módulo fotovoltaico não é constante e pode variar. Desta forma a bateria funciona como um 

acoplador entre o módulo e o restante do sistema, impondo ao módulo fotovoltaico uma 

tensão de trabalho constante (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

De acordo com Pereira e Oliveira (2011), um acumulador é de forma simplificada um vaso 

com dois eletrodos interligados por um eletrólito e um eletrolítico é uma substância que 

dissolvida em água, produz uma solução capaz de conduzir a eletricidade. 

 

 

Figura 2.36 – Esquema básico de um acumulador de energia elétrica. 

Fonte: CEPA, 2014. 

 

As baterias podem ser agrupadas em série ou paralelo para formar bancos de baterias. A 

associação em série permite obter tensões maiores e a associação em paralelo permite 

acumular mais energia ou fornecer mais corrente elétrica com a mesma tensão (VILLALVA; 

GAZOLI, 2012). 

Na conexão em série a tensão do banco é a soma das tensões de cada bateria e a corrente e a 

corrente do conjunto é a mesma fornecida por uma única bateria, enquanto que na conexão 

em paralelo a tensão do banco é a mesma tensão de uma bateria individual e as correntes são 

somadas. 

Existem vários tipos de baterias elétricas, sendo as baterias de chumbo ácido as mais 

conhecidas e utilizadas. 
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Segundo Pereira e Oliveira (2011), os elementos mais importantes de uma bateria de 

acumuladores de chumbo ácido são: 

- Placa positiva: formada por chumbo esponjoso; 

- Placa negativa: composta de dióxido de chumbo (PbO2); 

- Separadores: a sua missão é separar as placas de distintas polaridades; 

- Eletrólito: solução diluída de ácido sulfúrico; 

- Carcaça: normalmente constituída de polietileno, onde estão todos os elementos; 

- Terminais de conexões. 

 

Figura 2.37 – Detalhamento em corte de uma bateria de chumbo-ácido. 

Fonte: PEREIRA; OLIVEIRA, 2014. 
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Figura 2.38 – Constituição de uma bateria de chumbo-ácido. 

Fonte: AUTOSIL, 2014. 

 

De acordo com Villalva e Gazoli (2012), o tipo de bateria mais utilizado nos sistemas 

fotovoltaicos é a bateria de chumbo ácido estacionária com eletrólito líquido. 

Como explicitado por Villalva e Gazoli (2012), a bateria de chumbo ácido estacionária tem 

um aspecto semelhante ao de uma bateria automotiva, porem há importantes diferenças 

técnicas. Diferentemente das baterias automotivas, uma bateria estacionária possui placas 

metálicas mais grossas, sendo projetada para fornecer correntes constantes por longos 

períodos de tempo podendo oferecer sobre corrente quando necessário, mesmo que projetada 

para fornecer correntes de valores menores durante o uso normal. 

Uma bateria estacionária é projetada para ser descarregada completamente várias vezes, algo 

que não é possível numa bateria automotiva (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

Outro fator é que a bateria estacionária possui uma taxa de auto descarga menor do que a de 

uma bateria automotiva convencional, ou seja, a carga elétrica é preservada por mais tempo 

mesmo quando a bateria não está em uso (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 
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2.6.6 Inversores DC/AC 

 

Em geral as edificações no Brasil possuem equipamentos nos quais a tensão de 

funcionamento é de 127 / 220 VAC 60 Hz, que é a tensão da rede elétrica nacional em baixa 

tensão.   

De acordo com Pereira e Oliveira (2011), como a saída para consumos do regulador é feita em 

corrente contínua (DC), logo necessitaríamos de um equipamento que fizesse a conversão 

dessa tensão contínua para um valor de tensão em corrente alternada (AC) e ajustá-lo para a 

frequência e o nível de tensão da rede a qual está ligado. A esse equipamento chamamos de 

inversor ou ondulador (PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 

 

 

Figura 2.39 – Inversor eletrônico DC/AC. 

Fonte: CONNECT PARTS, 2014. 

 

Inversores eletrônicos para sistemas fotovoltaicos estão disponíveis no mercado em uma vasta 

gama de potências e tensões de entrada, tipicamente 12 V, 24 V ou 48 V (VILLALVA; 

GAZOLI, 2012).  
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Figura 2.40 – Inversor DC/AC inserido num sistema FV autônomo. 

Fonte: PEREIRA; OLIVEIRA, 2014. 

 

Assim como colocado por Villalva e Gazoli (2012), pequenos sistemas fotovoltaicos, que 

possuem geralmente até oito módulos fotovoltaicos, podem trabalhar com nível de tensão de 

12 V enquanto que sistemas fotovoltaicos de maior potência, que possuem um número maior 

de módulos, necessitam de níveis mais elevados de tensão para evitar que as correntes 

elétricas sejam muito grandes. 

Para sistemas fotovoltaicos conectados à rede são utilizados inversores com algumas 

características específicas, de acordo com Villalva e Gazoli (2012), diferentemente dos 

inversores para sistemas autônomos que fornecem tensões elétricas alternadas nos seus 

terminais, preferencialmente na forma de onda senoidal pura, para alimentação dos 

consumidores, nos sistemas conectados à rede os inversores funcionam como fontes de 

corrente. Ele ressalta que esses inversores fornecem corrente elétrica, e não tem capacidade de 

fornecer tensão para os consumidores funcionado apenas quando está conectado à rede. 
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Figura 2.41 – Sistema FV conectado à rede. 

Fonte: Adaptado de STECA, 2014. 

 

Inversores para a conexão à rede elétrica estão disponíveis em diversas faixas de potência, 

desde 250 W, para a conexão de apenas um módulo a rede elétrica, até vários quilowatts 

[kW], empregados em usinas de energia solar (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

Segundo Villalva e Gazoli (2012), normalmente os inversores empregados em micro geração 

e mini geração são monofásicos, com potências tipicamente de até 5 kW. 

O inversor ideal deve ser escolhido para cada tipo de sistema fotovoltaico em função de seu 

tamanho, do tipo de sistema fotovoltaico e dos demais componentes existentes.  

 

2.6.7 Outros Componentes 

 

 Caixa de junção: 

Os módulos fotovoltaicos comerciais apresentam uma caixa de conexões, geralmente 

denominada caixa de junção em sua parte traseira. 
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A caixa de junção recebe os terminais das conexões elétricas das células fotovoltaicas 

e aloja os diodos de by-pass do módulo. 

 

 

Figura 2.42 – Caixa junção usada na parte traseira dos módulos. 

Fonte: MULTI CONTACT, 2014. 

 

 Cabos e conectores: 

O acesso à eletricidade do módulo fotovoltaico dá-se através de dois cabos elétricos 

conectados à caixa de junção e com terminais padronizados para sistemas 

fotovoltaicos. Os cabos elétricos geralmente são fornecidos pelo fabricante junto com 

os módulos. 

 

 

Figura 2.43 – Cabo fotovoltaico Flex-Sol. 

Fonte: MULTI CONTACT, 2014. 

 

Na pratica a conexão de módulos fotovoltaicos em série é feita com os conectores que 

já são fornecidos com os módulos, bastando conectar o terminal positivo de um 

módulo ao terminal negativo do outro. 

 

 

Figura 2.44 – Conectores utilizados em sistema FV. 

Fonte: MULTI CONTACT, 2014. 
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As conexões em paralelo são feitas com conectores auxiliares ou com caixas de strings. 

 

Figura 2.45 – Representação das ligações elétricas em um sistema fotovoltaico. 

Fonte: MULTI CONTACT, 2014. 

 

 Caixas de string: 

Os strings de um conjunto fotovoltaico podem ser ligados entre si através de uma 

caixa de conexões, geralmente denominada string box ou caixa de strings, que pode 

ser construída com componentes avulsos adquiridos no mercado ou pode ser um caixa 

pré-fabricada (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

A caixa de strings, concentra os cabos elétricos das diversas fileiras em dois 

barramentos, positivo e negativo, e ainda possui fusíveis de proteção (VILLALVA; 

GAZOLI, 2012). 
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Figura 2.46 – Caixa para a conexão de diversos strings em paralelo. 

Fonte: VILLALVA; GAZOLI, 2012. 

 

 Fusíveis 

Para proteger os módulos e os cabos dos strings contra sobrecargas o correntes 

reversas, são usados fusíveis de strings em todos os condutores ativos (positivos e 

negativos) (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

Villalva e Gazoli definem que se não forem utilizados fusíveis em série com os 

strings, os condutores devem estar dimensionados para a máxima corrente de curto-

circuito dos módulos fotovoltaicos e também que o uso de até dois strings paralelos 

dispensa a presença de fusíveis. 

 

Figura 2.47 – Fusível fotovoltaico. 

Fonte: HAGER, 2014. 
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 Quadro de Proteção CC 

Como colocado por Villalva e Gazoli (2012), o quadro de proteção de corrente 

contínua (CC) do sistema fotovoltaico, além de possuir os fusíveis para a conexão dos 

strings, incorpora uma chave de desconexão CC e o dispositivo de proteção de surto 

eles lembram que o quadro de proteção CC pode ter a função da caixa de string e que 

no mesmo quadro deve estar presente o barramento de aterramento , necessário para 

coletar as ligações à terra das estruturas metálicas e carcaças dos módulos 

fotovoltaicos. 

 

 

Figura 2.48  – Quadro de proteção de corrente contínua. 

Fonte: VILLALVA; GAZOLI, 2012. 

 

 Quadro de Proteção CA 

O quadro de proteção de corrente alternada (CA) faz a conexão entre os inversores do 

sistema fotovoltaico e a rede elétrica. Os dispositivos e o modo de dimensionamento 

são semelhantes aos empregados nas instalações elétricas convencionais de baixa 

tensão. 
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A Figura 2.49 Mostra um quadro de proteção para sistema trifásico, no qual os 

inversores são conectados às fases do sistema e o neutro, de maneira análoga pode-se 

pensar na configuração para sistemas bifásicos e monofásicos. 

 

Figura 2.49 – Quadro de proteção de corrente alternada. 

Fonte: VILLALVA; GAZOLI, 2012. 

 

 Medidor Bidirecional 

Em sistema conectado à rede o deve-se utilizar um medidor, com capacidade de medir 

o fluxo de energia nos dois sentidos, ou seja, tanto a energia consumida como a 

energia gerada (VILLALVA; GAZOLI, 2012), chamado de medidor de quatro 

quadrantes. 
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Figura 2.50 – Sistema com medidor bidirecional. 

Fonte: VILLALVA; GAZOLI, 2012. 

 

O consumidor que desejar se tornar um micro gerador ou mini gerador de eletricidade 

pode solicitar à concessionária a instalação de um medidor de quatro quadrantes 

(VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

 

2.6.8 Dimensionamento do Sistema Fotovoltaico 

 

Para o dimensionamento de um sistema solar fotovoltaico deve-se seguir seis passos básicos: 

levantamento do consumo de energia, dimensionamento do banco de baterias, cálculo da 

quantidade de módulos fotovoltaicos, especificação do regulador de carga, especificação do 

inversor DC/AC e dimensionamento das conexões elétricas. 

1)  Levantamento do consumo de energia: 

A primeira medida para o dimensionamento de um sistema fotovoltaico é o levantamento do 

consumo de energia elétrica. Precisa-se saber quais aparelhos elétricos serão usados, o seu 

consumo médio e quantidade de horas em que ficaram ligados por dia. 

A energia elétrica consumida por um aparelho eletroeletrônico é calculada por (VILLALVA; 

GAZOLI, 2013): 

Ec = P x T                                                        (2.8) 

Sendo: 
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Ec = Energia consumida em watts-hora [Wh]. 

P = Potência em watts [W]. 

T = Tempo de uso em horas [h]. 

Normalmente os sistemas fotovoltaicos são dimensionados com base no consumo diário de 

energia, pois é comum realizar o cálculo da energia produzida diariamente pelo módulo 

fotovoltaico (VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

2) Dimensionamento do banco de baterias: 

Segundo Villalva e Gazoli (2012) o dimensionamento do banco de baterias empregado num 

sistema fotovoltaico deve levar em conta os seguintes aspectos: 

 Quanta energia é necessária para o consumo diário. 

 Quantos dias o banco de baterias deve ser capaz de alimentar o consumo caso não haja 

produção de energia em dias chuvosos ou nublados. 

 Qual á a profundidade de descarga permitida para as baterias. 

As baterias em um banco podem ser organizadas em série e paralelo. A tensão das baterias 

empregadas e a tensão desejada para o banco para o banco determinam o número de baterias 

que devem ser ligadas em série. Depois, uma vez conhecida a energia e definido o valor da 

tensão de operação, precisamos determinar a capacidade de carga (expressa em ampere-hora, 

Ah) do banco de baterias, que vai determinar a quantidade de elementos em paralelo. 

O número de baterias em série pode ser determinado pela fórmula: 

NBS = VBANCO / VVBAT                                                                       (2.9) 

Sendo: 

NBS = Número de baterias ligadas em série. 

VBANCO = Tensão do banco de baterias [V]. 

VVBAT = Tensão da bateria utilizada [V]. 

A energia armazenada é calculada pela fórmula: 
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EA = (EC / PD ) x Nd                                                                          (2.10) 

Sendo: 

EA = Energia armazenada no banco de baterias [Wh]. 

EC = Energia consumida [Wh]. 

PD = Profundidade de descarga permitida (20%, 50%, 80%, etc.) 

Nd = Número de dias de armazenamento 

A capacidade do banco de baterias é determinada pela fórmula: 

CBANCO = EA / VBANCO                                                                       (2.11) 

Sendo: 

CBANCO = Capacidade de carga do banco de baterias em ampère-hora [Ah]. 

EA = Energia armazenada no banco de baterias [Wh]. 

VBANCO = Tensão do banco de baterias [V]. 

Deve-se agora determinar a quantidade de conjuntos de baterias que devem ser ligados em 

paralelo para constituir o banco com a capacidade desejada. Geralmente são escolhidas 

baterias com capacidade de ampère-hora [Ah] mais próxima possível da capacidade total do 

banco. 

O número de conjuntos paralelos é determinado pela fórmula: 

NBP = CBANCO / CBAT                                                             (2.12) 

Sendo: 

NBP = Número de conjuntos de baterias ligados em paralelo. 

CBANCO = Capacidade de carga do banco de baterias em ampère-hora [Ah]. 

CBAT = Capacidade de carga de cada bateria em ampère-hora [Ah]. 
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Para certificar-se de que o dimensionamento está correto, basta multiplicar a tensão de cada 

bateria pela sua capacidade de carga, depois multiplicar pelo número total de baterias do 

banco. O valor obtido deve ser próximo do valor da energia armazenada que foi considerado 

no início do cálculo. 

3) Cálculo da quantidade de módulos fotovoltaicos 

A escolha da quantidade de módulos deve ser feita com base na produção de energia elétrica 

do módulo no local de instalação e no tipo de regulador de carga empregado no sistema. 

De acordo com Villalva e Gazoli (2012), para determinar a quantidade de energia produzida 

por um módulo são utilizados dois métodos muito simples que dependem do tipo de regulador 

escolhido. 

- Método da insolação: 

Este método é válido quando se considere o uso de reguladores de carga com o recurso 

MPPT. 

A energia produzida pelo módulo é calculada pela seguinte fórmula: 

EP = ES x AM x ηM                                                                             (2.13) 

Sendo: 

EP = Energia produzida pelo módulo diariamente [Wh]. 

ES = Insolação diária [Wh/m
2
/dia]. 

AM = Área da superfície do módulo [m
2
]. 

ΗM = Eficiência do módulo. 

- Método da corrente máxima do módulo: 

Nesse método considera-se que não é possível ter o aproveitamento máximo da energia solar, 

pois o sistema fotovoltaico não está equipado com recurso MPPT. 

A potência do módulo é calculada por: 
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PM = ISC x VBAT                                                                     (2.14) 

Sendo: 

PM = Potência do módulo [W]. 

ISC = Corrente de curto-circuito do módulo [A]. 

VBAT = Tensão bateria ou do banco de baterias [V]. 

A energia produzida pelo módulo nesse método é calculada da seguinte forma: 

EP = PM x HS                                                                       (2.15) 

Sendo: 

EP = Energia produzida pelo módulo diariamente [Wh]. 

PM = Potência do módulo [W]. 

HS = Horas diárias de insolação [horas]. 

O número total de módulos necessários no sistema é calculado por: 

N = EC / EP                                                                                 (2.16) 

Sendo: 

N = Número de módulos empregados no sistema 

EC = Energia diária consumida no sistema [Wh] 

EP = Energia diária produzida por cada módulo [Wh]                                                                                               

 

4) Especificação do regulador de carga: 

Depois de dimensionar o conjunto de módulos fotovoltaicos e o banco de baterias, a próxima 

etapa é escolher o modelo de regulador de carga a ser empregado. 

A especificação do regulador de carga leva em conta dois parâmetros, sendo a tensão de 

operação e a corrente elétrica máxima fornecida pelos módulos. 
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A corrente máxima fornecida pelos módulos pode ser corrigida com um fator de segurança de 

30% para garantir que a corrente máxima do regulador especificado não seja excedida em 

nenhuma hipótese (VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

5) Especificação do inversor DC/AC: 

Em um sistema autônomo o inversor é escolhido de acordo com as tensões de entrada e saída 

especificadas para o sistema e deve suportar a potência total dos aparelhos que serão 

alimentados. 

Já os sistemas fotovoltaicos conectados à rede dispensam a utilização de reguladores de carga, 

necessitando de um regulador de carga específico para este tipo de instalação. 

De acordo com Villalva e Gazoli (2012), a escolha do inversor empregado em um sistema 

conectado à rede deve levar em conta os seguintes critério: 

 A tensão de circuito aberto do string não pode ultrapassar a tensão máxima permitida 

na entrada do inversor. Deve-se observar cuidadosamente este critério pois uma sobre 

tenção na entrada do inversor pode danificar o equipamento irreversivelmente. 

 O inversor deve ser especificado para uma potência igual ou superior à potência de 

pico do conjunto de módulos. 

 

2.7 Utilização Eficiente da Energia e Equipamentos de Baixo Consumo 

 

Segundo Eletrobrás (2014), eficiência é o que se tem quando há um saldo positivo na relação 

entre os resultados obtidos e os recursos empregados. Por exemplo, se uma fábrica sabe como 

produzir mais, utilizando bem a sua matéria-prima, sem desperdícios, podemos dizer que ela 

tem um modelo de produção eficiente, mas se essa fábrica começar a produzir menos e gastar 

mais, o seu modelo passará a ser ineficiente (ELETROBRÁS, 2014). 

O uso eficiente da energia elétrica não significa apenas uma redução nas despesas, mas 

também redução nos impactos ambientais. Além disso, a eficiência energética muitas vezes 

está ligada a melhoria na qualidade do ambiente de trabalho e do processo produtivo 

(LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES (LABEEE), 2014). 

A busca por eficiência energética, tem em vista não apenas as questões econômicas, mas 

também a qualidade do ambiente para o usuário e a redução de impactos ambientais. Para 
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Lamberts et al. (2004), um edifício é considerado energeticamente mais eficiente que outro 

quando proporciona as mesmas condições ambientais de conforto ao seu usuário, com menor 

consumo de Energia. 

Usar a energia de forma eficiente é buscar o máximo de desempenho dos aparelhos e 

processos com o mínimo de consumo das reservas naturais.  

As edificações residenciais, são responsáveis por cerca de 22,2% do consumo de eletricidade 

no Brasil, conforme pode ser visto na Figura 2.51. 

 

Figura 2.51 – Consumos setoriais de energia elétrica referentes a 2005. 

Fonte: ELETROBRAS; PROCEL, 2007. 

 

A energia utilizada nas edificações atende equipamentos que incluem sistemas de iluminação, 

refrigeração e aquecimento, eletrodomésticos e outros dispositivos. Nas edificações 

residenciais brasileiras, o consumo de energia elétrica por eletrodoméstico é dividido 

conforme mostrado na Figura 2.52. É possível perceber que os grandes responsáveis pelo 

consumo são o chuveiro elétrico com 24%, a geladeira com 22%, o ar-condicionado com 

20%, e a iluminação artificial com 14%. 
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Figura 2.52 – Participação dos eletrodomésticos no consumo de eletricidade das residências 

brasileira referentes a 2005. 

Fonte: ELETROBRAS; PROCEL, 2007. 

Essa distribuição de consumo não é constante em todas as regiões do Brasil devido a 

diferenças climáticas, sociais e culturais. Observando os gráficos da Figura 2.53, é possível 

verificar, por exemplo, que o consumo com ar-condicionado na Região Norte é bem superior 

ao verificado na Região Sudeste. Já o consumo com chuveiro elétrico é baixo na Região Norte 

e bem mais elevado nas Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 
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Figura 2.53 – Participação dos eletrodomésticos no consumo de eletricidade das residências, de 

acordo com as Regiões do Brasil, referente a 2005 – (a) Norte, (b) Nordeste, (c) Centro-Oeste, (d) 

Sudeste e (e) Sul.  

Fonte: ELETROBRAS; PROCEL, 2007. 

Uma importante iniciativa criada no Brasil é o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), 

estabelecido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(INMETRO). O PBE é um programa de conservação de energia, que atua através de etiquetas 

informativas, alertando o consumidor quanto à eficiência energética de alguns dos principais 

eletrodomésticos nacionais. Ele visa prover os consumidores de informações que lhes 
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permitam avaliar e otimizar o consumo de energia dos equipamentos eletrodomésticos, 

selecionar produtos de maior eficiência em relação ao consumo, e melhor utilizar 

eletrodomésticos, possibilitando economia nos custos de energia (INSTITUTO NACIONAL 

DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL (INMETRO), 

2014). Assim, os produtos avaliados recebem etiquetas de “A” a “E”, sendo a etiqueta “A” 

para os mais eficientes.  

 

 

Figura 2.54 – Etiqueta de eficiência energética. 

Fonte: INMETRO, 2014. 

 

Ghisi et al. (2007) verificaram que o uso de energia elétrica no setor residencial brasileiro tem 

aumentado especialmente com relação ao uso de ar-condicionado e de freezers. Eles destacam 

a importância da etiqueta com o nível de eficiência energética, já presente nestes e em outros 

equipamentos disponíveis no mercado brasileiro, para a diminuição desse consumo. Para eles, 

a melhor maneira de evitar o consumo extra de eletricidade com esses aparelhos seria 

certificar-se de que suas eficiências são constantemente melhoradas, o que poderia ser 

alcançado através de um esforço comum entre governo, fabricantes e usuários. 
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Nesse mesmo sentido, foi instituído em 1993, o Selo PROCEL de Economia de Energia, 

desenvolvido pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL. Ele 

tem por objetivo orientar o consumidor no ato da compra, indicando os produtos que 

apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria, 

proporcionando, assim, economia na sua conta de energia elétrica e ainda estimular a 

fabricação e a comercialização de produtos mais eficientes, contribuindo para o 

desenvolvimento tecnológico e a preservação do meio ambiente (PROCEL, 2014). Os 

equipamentos considerados mais eficientes, geralmente classificados pelo PBE com etiqueta 

“A”, recebem o Selo PROCEL. 

 

 

Figura 2.55 – Selo PROCEL. 

Fonte: PROCEL, 2014. 

 

2.7.1 Iluminação 

 

Um dos usos finais da eletricidade é a iluminação, essencial a todos os setores econômicos, do 

segmento residencial ao industrial. 

O desenvolvimento das tecnologias que envolvem os sistemas de iluminação traz consigo a 

preocupação com a escassez de energia e a busca por alternativas mais econômicas. Assim, é 

necessário definir iluminação tanto em termos de qualidade como de quantidade. 

A iluminação é responsável por uma parcela importante do consumo de energia na residência, 

algo em torno de 14% (ELETROBRAS; PROCEL, 2007.) 
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OSRAM (2011), destaca que para o entendimento desse assunto, vale ressaltar alguns 

conceitos fundamentais: 

 Fluxo Luminoso:  

Fluxo Luminoso é a radiação total da fonte luminosa, entre os limites de comprimento de 

onda do espectro visível. 

O fluxo luminoso é a quantidade de luz emitida por uma fonte, medida em lúmens, na 

tensão nominal de funcionamento. 

 Iluminância:  

A luz que uma lâmpada irradia, relacionada à superfície a qual incide, define uma nova 

grandeza luminotécnica, denominada de Iluminamento ou Iluminância.  

Expressa em lux (lx), indica o fluxo luminoso incidente numa superfície por unidade de 

m
2
. 

 Eficiência luminosa de uma fonte:  

As lâmpadas se diferenciam entre si não só pelos diferentes Fluxos Luminosos que elas 

irradiam, mas também pelas diferentes potências que consomem. 

Para poder compará-las, é necessário que se saiba quantos lúmens são gerados por watt 

absorvido. A essa grandeza dá-se o nome de Eficiência Energética, sua unidade é o lúmen 

por watt, (lm/W). 
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Figura 2.56 – Eficiência Energética (lm/W). 

Fonte: OSRAM, 2011. 

 

 Temperatura de cor:  

É a aparência da cor da luz, sendo sua unidade o Kelvin (K). Quanto mais alta a 

temperatura de cor, mais branca é a luz.  

Em aspecto visual, admite-se que é bastante difícil a avaliação comparativa entre a 

sensação de Tonalidade de Cor de diversas lâmpadas. Para estipular um parâmetro, foi 

definido o critério Temperatura de Cor (Kelvin) para classificar a luz. Assim como um 

corpo metálico que, em seu aquecimento, passa desde o vermelho até o branco, quanto 

mais claro o branco (semelhante à luz diurna ao meio-dia), maior é a Temperatura de Cor 

(aproximadamente 6500K). A luz amarelada, como de uma lâmpada incandescente, está 

em torno de 2700 K. É importante destacar que a cor da luz em nada interfere na 

Eficiência Energética da lâmpada, não sendo válida a impressão de que quanto mais clara, 

mais potente é a lâmpada. 
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Figura 2.57 – Escala de temperatura de cor. 

Fonte: CLARITEK, 2014. 

 

 Índice de Reprodução de Cor (IRC):  

É a medida de correspondência entre a cor real de um objeto e sua aparência diante de 

uma determinada fonte de luz. O IRC de 100% apresenta máxima fidelidade e precisão. 

A eficiência de um sistema de iluminação artificial está diretamente relacionada à eficiência 

luminosa da fonte de luz, que é caracterizada pela relação entre fluxo luminoso emitido e a 

potência requerida. A eficiência das fontes de luz, entre outros aspectos, contribui diretamente 

para a eficiência energética do sistema. 

DA SILVA (2004), enumera os seguintes tipos de lâmpadas utilizadas nos sistemas de 

iluminação: 

1) Lâmpadas incandescentes  

a) Lâmpadas incandescentes comuns: 

A iluminação incandescente resulta da passagem de corrente elétrica por um fio em forma de 

espiral e de alta resistência elétrica, que torna tudo incandescente devido ao seu aquecimento. 

Quanto maior a temperatura do fio, maior é a quantidade de luz emitida. 

Na realidade, mais de 90% da energia consumida para acender uma lâmpada incandescente é 

transformada em calor e menos de 10% em luz. 
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Figura 2. 58 – Lâmpadas incandescentes comuns. 

Fonte: PHILIPS, 2014. 

 

b) Lâmpadas incandescentes halógenas: 

Têm o mesmo princípio de funcionamento das lâmpadas incandescentes comuns, porém, 

foram acrescidas de gases halógenos que, dentro do bulbo, se combinam com as partículas de 

tungstênio desprendidas do filamento. Essa combinação, acrescida às correntes térmicas da 

lâmpada, faz com que as partículas se depositem de volta no filamento, constituindo o ciclo 

degenerativo do halogênio. 

Desta forma, com o filamento mantendo sua propriedade original, a lâmpada produz uma 

iluminação branca e brilhante, de grande intensidade e com uma durabilidade até quatro vezes 

maior que a tradicional lâmpada incandescente. 

 

 

Figura 2.59  – Lâmpadas incandescentes halógenas. 

Fonte: OSRAM, 2014. 
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2) Lâmpadas fluorescentes: 

As lâmpadas fluorescentes são conhecidas como “luz fria”, pois emitem menos calor para o 

ambiente que as incandescentes. São constituídas de um tubo de vidro em forma de cilindro, 

preenchido com argônio, e sua superfície interior é coberta com uma camada de pó 

fluorescente (fósforo). Contêm vapor de mercúrio e um filamento, cuja função nessas 

lâmpadas é diferente da função que tem nas lâmpadas incandescentes. 

Ao passar pelo filamento, a corrente elétrica provoca uma descarga no gás do interior do tubo, 

levando os elétrons do gás a colidir com os átomos de mercúrio. Quando voltam a um estado 

de equilíbrio, esses átomos emitem uma energia na forma de radiação ultravioleta, a luz é 

produzida pelo encontro dessa radiação com a superfície do tubo de vidro coberta com pó 

fluorescente. Este tipo de lâmpada precisa de reator para controlar e limitar a corrente elétrica 

que faz com que a lâmpada funcione. 

a) Lâmpadas fluorescentes compactas: 

Com tamanho reduzido, foram criadas para substituir as lâmpadas incandescentes. Quando 

comparadas às incandescentes, essas lâmpadas possuem maior vida útil, rendimento até cinco 

vezes maior, e geram uma economia de energia de até 80%.  

 

Figura 2.60 – Lâmpadas fluorescentes compactas. 

Fonte: OSRAM, 2014. 

b) Lâmpadas fluorescentes tubulares 

Com alta eficiência e longa durabilidade, essas lâmpadas representam a forma clássica de 

iluminação econômica, utilizada nos mais diversos ambientes.  
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A descarga elétrica em seu interior emite quase que totalmente a radiação ultravioleta (visível 

ao olho humano), gerada pelo vapor de mercúrio, que é convertida em luz pelo pó 

fluorescente que reveste a superfície interna do bulbo. 

 

Figura 2.61 – Lâmpadas fluorescentes tubulares. 

Fonte: OSRAM, 2014. 

 

3) Lâmpadas a vapor de mercúrio de alta pressão: 

Consiste basicamente de um bulbo de vidro resistente, que contém um tubo de descarga feito 

de quartzo para suportar altas temperaturas. Possui em seu interior argônio e mercúrio que, 

quando vaporizado, produz o efeito luminoso. 

Essas lâmpadas necessitam de um reator específico para funcionar, que serve para controlar a 

corrente e tensão elétrica da operação. São empregadas na iluminação pública, industrial, na 

iluminação de monumentos, jardins e fachadas de edifícios. 

Devido à emissão ultravioleta, caso o bulbo da lâmpada quebre ou esteja sem o revestimento 

de fósforo, deve-se desligá-la, pois o ultravioleta é prejudicial à saúde, especialmente quando 

em contato com a pele ou os olhos. 
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Figura 2. 62 – Lâmpada de vapor de mercúrio. 

Fonte: FLC, 2014. 

 

5) Lâmpadas a vapor metálico 

Semelhantes às lâmpadas a vapor de mercúrio, possuem um revestimento de alumínio nas 

extremidades do tubo de descarga, com a finalidade de refletir o calor produzido pela 

descarga dos eletrodos, impedindo a condensação dos iodetos em seu interior. 

Assim como a fluorescente, as lâmpadas a vapor metálico necessitam de um reator, que 

produz picos de alta tensão de até 5.000 volts para ignição. Existem modelos que possuem um 

ignitor interno tipo starter. 

Fontes de luz branca e bastante eficiente, são utilizadas para diversas aplicações, da 

iluminação de estádios de futebol e indústrias à iluminação de residências e automóveis. 

 

 
Figura 2.63 – Lâmpada de vapor metálico. 

Fonte: FLC, 2014. 

 

6) Lâmpadas mistas 

As lâmpadas mistas são uma combinação da lâmpada incandescente com a lâmpada a vapor 

de mercúrio, ou seja, possuem um filamento montado ao redor do tubo de descarga e ligado 

em série com este. Não necessitam de reator, uma vez que o filamento tem dupla função: 

emitir a energia luminosa e servir de elemento de estabilização da lâmpada. 

Têm maior durabilidade e eficiência que a lâmpada incandescente, podem substituí-las sem 

necessidade de equipamento auxiliar. Dada a sua luz branca agradável e à boa reprodução de 
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cores, podem ser empregadas em vias públicas, praças, estacionamentos, jardins e comércio 

em geral. 

 

Figura 2.64 – Lâmpada mista. 

Fonte: FLC, 2014. 

 

7) Lâmpadas a vapor de sódio 

Trabalha em alta pressão e para seu funcionamento utilizam um reator e um ignitor, que é um 

componente que faz a tensão elevar-se até um nível de 3,0 a 4,5 quilovolts, proporcionando a 

partida na lâmpada. 

Para produzir luz, a corrente é lançada num tubo de descarga que, diferente das lâmpadas de 

mercúrio, é de cerâmica, pois em seu interior há sódio no lugar do mercúrio e, sendo o sódio 

muito corrosivo, o quartzo não aguentaria, motivo pelo qual é utilizado o tubo de descarga de 

cerâmica. 

A luz emitida é extremamente forte e de cor amarela, fazendo com que tenha um baixo índice 

de reprodução de cor. Em compensação, emite um fluxo luminoso de alta intensidade e com 

excelente economia de energia. 
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Figura 2.65 – Lâmpada de vapor de sódio. 

Fonte: FLC, 2014. 

 

9) Diodo Emissor de Luz (LED) 

O LED é um diodo semicondutor que quando energizado emite luz visível. São dispositivos 

semicondutores, de tecnologia similar à dos transistores e dos famosos chips, que convertem 

energia elétrica diretamente em energia luminosa. 

 

 

Figura 2.66 – LEDs. 

Fonte: CLARITEK, 2014. 

 

O LED é monocromático, sendo a cor, portanto, dependente do cristal e da impureza de 

dopagem com que é fabricado. Emite luz quando os elétrons mudam de camada, isso acontece 

durante a passagem da corrente elétrica, o que faz com que emita luz nessa transição. O 

processo foi otimizado com um arranjo similar a um refletor para melhorar o aproveitamento 

e a definição de um ângulo de facho. 

De acordo com Grenn Qualy (2014), as novas lâmpadas com tecnologia LED estão sendo 

largamente utilizadas nas mais diversas aplicações pelo seu baixo consumo e principalmente 

pela sua vida útil, muitas vezes superior à uma lâmpada convencional, em alguns casos 
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atingindo 25 vezes. O retorno do investimento é de curto prazo gerando uma economia 

considerável de energia elétrica e manutenções periódicas. 

 

Figura 2.67 – Lâmpadas de LED. 

Fonte: FLC, 2014. 

 

2.7.2 Eletrodomésticos 

 

A utilização de eletrodomésticos com eficiência energética traz benefícios importantes no 

projeto de edificações eficientes, prevenindo o consumo excessivo de energia com 

consequente economia de recursos naturais além de propiciar a redução do custo operacional. 

Órgãos reguladores governamentais têm procurado estabelecer condições 

para que fabricantes atendam cada vez mais os requisitos de baixo consumo 

de energia por eletrodomésticos durante toda sua vida útil, utilizando o selo 

Procel para identificação e garantia que os mesmos foram devidamente 

testados, obtendo a classificação de A a E, conforme seu grau de eficiência 

(GREEN QUALY, 2014). 

A Tabela 2.4 mostra o consumo médio mensal de alguns eletrodomésticos encontrados nas 

residências. 

 

Tabela 2.4 – Consumo médio mensal de alguns eletrodomésticos. 

Aparelhos Elétricos 

Dias  

Estimados 

Uso/Mês 

Média 

Utilização 

 /Dia 

Consumo 

Médio Mensal 

(kWh) 

Ar-condicionado tipo janela menor ou 

igual a 9.000 BTU/h 
30 8 h 128,80 

Chuveiro elétrico – 4500 W 30 32 min 72,00 
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Computador 30 8 h 15,12 

Ferro elétrico a seco – 1050 W 12 1 h 2,40 

Forno micro-ondas – 25 L 30 20 min 13,98 

Geladeira 2 portas 30 24 h 48,24 

Lavadora de roupas 12 1 h 1,76 

Liquidificador 15 15 min 0,80 

Monitor LCD 30 8 h 8,16 

Notebook 30 8 h 4,80 

Telefone sem fio 30 24 h 2,16 

TV em cores – 29” (tubo) 30 5 h 15,15 

TV em cores – 32” (LCD) 30 5 h 14,25 

TV em cores – 40” (LED) 30 5 h 12,45 

Fonte: Adaptado de PROCEL, 2014. 

 

A tabela completa encontra-se no Anexo A. 

Assim pode-se sugerir algumas medidas para atingir uma maior eficiência na utilização de 

alguns eletrodomésticos: 

 Ar condicionado: 

No verão, o ar-condicionado chega a representar um terço do consumo de energia da 

casa (PROCEL, 2014), o uso deste equipamento pode ser minimizado quando a 

edificação tem um projeto inteligente que favoreça a ventilação natural. 

 Chuveiro elétrico: 

O chuveiro é um outro grande consumidor encontrado, é responsável por cerca de 

24% (ELETROBRAS; PROCEL, 2007) do consumo nas residências. Fato esse que 

pode ser combatido com o uso de energia solar para o aquecimento de água, 

alternativa ao tradicional chuveiro elétrico. 

 Televisão: 

Quanto à televisão, temos que são vários os tipos disponíveis no mercado hoje, e cada 

um possui diferentes quantidade de consumo, mas vale lembrar que as do tipo LED 

são as mais econômicas do ponto de vista do consumo de energia elétrica por não 
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produzir calor. Enquanto em um mês uma TV – 29” (tubo) consome 15,15 kWh e uma 

TV – 32” (LCD) consome 14,25 kWh, uma TV – 40” (LED) consome 12,45 kWh. 

 Computador: 

O computador é atualmente, um aparelho indispensável para os trabalhos diários. No 

intuito de reduzir o consumo de energia, pode-se substituir o computador 

convencional “desktop” por um “notebook” que exerce as mesmas funções comum 

menor consumo de energia. O consumo mensal médio de um computador desktop 

mais um monitor LCD gira em torno de 23,3 kWh enquanto que o de um notebook se 

aproxima a 4,80 kWh. 
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3. ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo traz um estudo de caso através do dimensionamento dos sistemas estudados nas 

seções anteriores para um a residência hipotética, e sugere propostas de automação para estes 

sistemas. 

 

3.1 Dimensionamento do Sistema Para Captação de Água da Chuva 

 

Como abordado na Seção 2.3 pode-se seguir os seguintes passos para o dimensionamento de 

um sistema para captação água da chuva: 

 Cálculo da demanda de água da edificação: 

Foi considerada uma residência com cinco moradores. 

Da Tabela 2.1 tem-se que neste tipo de edificação ocorre um consumo de água de 150 

L/dia per capta. 

Então: 

Vd  = 150 L/dia x 5 = 750 L/dia = 0,75 m
3
/dia                        (2.17) 

 Cálculo da área necessária para a captação: 

Ac = Vd / (Prec x Efic)                                         (2.18) 

Vd = 0,75 m
3
/dia. 

Prec = 0,0038 m/dia (considerando uma precipitação de 1400 mm/ano). 

Efic = 0,95 (considerando o todos os equipamentos proporcionem uma perda máxima de 

volume de água de 5%). 

Então:  

Ac = 0,75 m
3
/dia / (0,0038 m/dia x 0,95) = 207,75 m

2                       
(2.19) 

 Cálculo do volume da cisterna: 
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Vc = {Vd x Ndia – (Qfont x Ndia)} + Vevap                      (2.20) 

Ndia = 30 dias (considerando que a cisterna seja capaz de manter a residência por um mês 

durante uma estiagem). 

Qfont = 0 (considerando que não há uma fonte de água alternativa). 

Considerando um evaporação de 10%. 

Então: 

Vc = {0,75 m
3
/dia x 25 dias – (0 x 30 dias)} x 1,1 = 20,625 m

3 
= 20625 L         (2.21) 

Neste caso podem ser usadas duas cisternas de 10000 L como a da Figura 2.68. 

 

 

Figura 2.68  – Cisterna Amanco 10000 L. 

Fonte: AMANCO, 2014. 

 

 Dimensionamento da motobomba: 

Considerando uma altura manométrica de 12 mca, e levando em conta que essa 

motobomba deve ficar ligada por no máximo 30 minutos por dia para se enquadrar no 

exemplo de motobomba fornecido pela tabela do Anexo 1 que será utilizada 

posteriormente para a determinação da demanda de energia no dimensionamento do 

sistema solar fotovoltaico. 

Como a demanda é de 0,75 m
3
/dia, se esse volume for bombeado em 30 minutos isso 

equivale a uma capacidade requerida de 1,5 m
3
/h. 
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Consultando a Tabela 2.2 tem-se que uma motobomba de 1/3 cv, como a da Figura 2.69, 

já atende com sobras a aplicação. 

 

Figura 2.69 – Motobomba Schneider 1/3 cv. 

Fonte: SCHNEIDER, 2014 

 

3.2 Dimensionamento do Sistema Para Aquecimento de Água Com Energia Solar 

 

Como tratado na Seção 2.4 os principais itens a serem dimensionados nesse tipo de sistema 

são o boiler para armazenamento de água quente e as placas coletoras. 

O indicado para o abastecimento de uma residência são 100 L por pessoa. Considerando uma 

residência com cinco moradores, faz-se necessário um boiler de 500 L. 

Já para as placas coletoras indica-se uma área de 1 m
2 

para cada 100 L. Consequentemente, 

para o sistema idealizado precisa-se de 5 m
2
 de área coletora. 

A empresa Komeco disponibiliza no mercado o boiler KORT SD 500 L (Figura 2.70) que 

pode ser aplicado ao sistema dimensionado juntamente com 3 placas KOCS PR 2.0 (Figura 

2.71) que resultam em 6 m
2
 de área coletora. 

 

 



95 
 

 

Figura 2.70 – Boiler KORT SD 500 L Komeco 

Fonte: KOMECO, 2014 

 

Este modelo de boiler fornece a possibilidade de aquecimento dá água utilizando energia 

elétrica, que não foi considerado neste estudo. Porém é uma alternativa quando ocorrem 

longos períodos com um nível baixo de incidência solar. 

 

 

Figura 2. 71 – Placa coletora KOCS PR 2.0. Komeco 

Fonte: KOMECO, 2014 
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3.3 Dimensionamento do Sistema Fotovoltaico 

 

Para o dimensionamento do sistema fotovoltaico foram seguidos os procedimentos descritos 

na Seção 2.6.8: 

1) Levantamento do consumo de energia: 

O consumo médio mensal dos equipamentos considerados foi retirado da tabela fornecida 

pelo PROCEL, disponível no Anexo A. 

Foram utilizadas, nesta situação hipotética lâmpadas fluorescentes compactas de 15 W pois 

este tipo de lâmpada consta na tabela do PROCEL. É importante ressaltar que seria atingida 

uma melhor eficiência utilizando lâmpadas de LED.  

Esta tabela fornece o consumo médio mensal em kWh calculado levando em consideração o 

número estimado de dias de uso por mês e a média de utilização por dia em horas. Esse valor 

foi multiplicado pelo número de equipamentos considerado e posteriormente o somatório total 

foi dividido por 30 para se achar o consumo diário total desses equipamentos mostrado  na 

Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 – Consumo médio diário dos equipamentos 

 

Quantidade 

Aparelhos Elétricos 

Consumo 

Médio Diário 

(kWh) 

1 Bomba d'água 1/3 cv 6,15 

1 Forno micro-ondas - 25 L 13,98 

1 Geladeira 2 portas 48,24 

1 Lavadora de roupas 1,76 

10 Lâmpada fluorescente compacta-15 W 22,5 

1 Liquidificador 0,80 

1 Notebook 4,80 

1 Telefone sem fio 2,16 

1 TV em cores - 40" (LED) 12,45 
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 Consumo mensal total 112,84 

 Consumo diário total 3,761 

Fonte: Adaptado de PROCEL, 2014 

 

O valor de energia consumida diariamente (EC) calculado foi, 3,761 kWh ou 3761 Wh. 

2) Dimensionamento do banco de baterias: 

- Número de baterias em série em cada conjunto: 

NBS = VBANCO / VVBAT                                              (2.22) 

VBANCO = 24 V. 

VVBAT = 12V. 

Então: 

NBS = 24 V / 12 V = 2                                             (2.23) 

- Energia Armazenada: 

EA = (EC / PD) x ND                                               (2.24) 

EC = 3761Wh. 

PD = 0,5 (considerando uma profundidade de descarga permitida de 50%). 

ND = 2 (considerando que a energia armazenada deve ser capaz de suprir o consumo dos 

equipamentos por 2 dias). 

Então: 

EA = (3761 Wh / 0,5) x 2 = 15044 Wh                                    (2.25) 

- Capacidade do banco de baterias: 

CBANCO = EA / VBANCO                                                                      (2.26) 

EA = 15044 Wh. 

VBANCO = 24 V. 

Então: 
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CBANCO = 15044 Wh / 24 V = 626,83 Ah                                 (2.27) 

- Número de conjuntos ligados em paralelo: 

NBP = CBANCO / CBAT                                                (2.28) 

CBANCO = 626,83 Ah. 

CBAT = 240 Ah (considerando a utilização de baterias com capacidade de 240 Ah). 

Então: 

NBP = 626,83 Ah / 240 Ah = 2,61                                    (2.29) 

Como o valor encontrado foi próximo de 3 e cada conjunto possui 2 pode-se utilizar um total 

de 6 baterias estacionárias Bosch P5 401 220Ah/240Ah. 

 

Figura 2.72 – Bateria estacionária Bosch P5 401 220Ah/240Ah. 

Fonte: MINHA CASA SOLAR, 2014. 

 

3) Cálculo da quantidade de módulos fotovoltaicos: 

Foi considerado a utilização de um regulador de carga que não está equipado com sistema 

MPPT, portando o cálculo da quantidade de módulos fotovoltaicos foi feito através do método 

da corrente máxima do módulo. 

- Potência do módulo: 

PM = ISC x VBAT                                                                              (2.30) 
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ISC = 5,02 A (considerando a utilização de módulos fotovoltaicos do modelo SW 85 poly 

RNA da SolarWorld). 

VBAT = 12 V (como no caso das baterias serão utilizados conjuntos de dois módulos de 12 V 

em série, portanto cada módulo estará operando em 12 V para atingir através da associação os 

24 V do banco de baterias). 

Então: 

PM = 5,02 A x 12 V = 60,24 W                                        (2.31) 

- A energia produzida pelo módulo: 

EP = PM x HS                                                                                  (2.32) 

PM = 60,24 W. 

HS = 5 h (considerando uma insolação média de 5 h). 

Então: 

EP = 60,24 W x 5 h = 301,2 Wh                                         (2.33) 

- Número total de módulos necessários no sistema: 

N = EC / EP                                                                                      (2.34) 

Ec = 3761 Wh. 

Ep = 301,2 Wh. 

Então: 

N = 3761 Wh / 301,2 Wh = 12,48                                        (2.35) 

Devido à tensão de operação ser de 24 V é obrigatório o emprego de conjuntos de dois 

módulos em série, por isso é necessário a utilização de um número par de módulos. 

Arredondando o número encontrado chega-se a um total de 12 módulos SW 85 poly RNA. 

 



100 
 

 

Figura 2.73 – Módulos fotovoltaicos SolarWorld  SW 85 poly RNA.  

Fonte: MINHA CASA SOLAR, 2014. 

4) Especificação do regulador de carga: 

O cada módulo especificado possui uma corrente máxima de 5,02 A na condição de curto-

circuito. Como estão em uma configuração de dois módulos em série e seis conjuntos em 

paralelo resultam uma corrente elétrica máxima de 6 x 5,02 A = 30,12 A. 

Corrigindo a corrente máxima com um fator de segurança de 30%, para garantir que a 

corrente máxima do regulador especificado não seja excedida temos: 30,12 A x 1,3 = 39,16 

A. 

O regulador de carga empregado nesse sistema deve operar na tensão de 24 V e suportar a 

corrente máxima de 39,16 A. 

Pode-se utilizar um regulador da marca Phocos com especificações de 40A (12V/24V) 

modelo CX40-1.1. 
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Figura 2.74 – Regulador Phocos modelo CX40-1.1. 

Fonte: MINHA CASA SOLAR, 2014. 

 

5) Especificação do inversor DC/AC: 

Considerando a tensão de funcionamento dos equipamentos de 127 V e uma frequência 60 Hz 

o inversor para este sistema deve ter uma tensão de entrada de 24 V uma saída em 127 V / 60 

Hz. 

Para obter a potência dos equipamentos e consequentemente a potência necessária ao inversor 

foram utilizados os dados da tabela fornecida pelo PROCEL, disponível no Anexo A, desta 

tabela foi retirado o valor consumo mensal de cada aparelho em kWh, este valor foi dividido 

pelo número de dias de utilização e pelo número médio de horas de utilização em um dia 

obtendo o valor referente a potência de cada equipamento e no final a potência total através da 

soma das potências individuais. 

 

Tabela 2.6 – Potência dos equipamentos. 

Quantidade 
Aparelhos Elétricos 

Potência  

(W) 

1 Bomba d'água 1/3 cv 410 W 

1 Forno micro-ondas - 25 L 1398 W 

1 Geladeira 2 portas 67 W 

1 Lavadora de roupas 146,6 W 
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10 Lâmpada fluorescente compacta-15 W 15 W 

1 Liquidificador 213,33 W 

1 Notebook 20 W 

1 Telefone sem fio 3 W 

1 TV em cores - 40" (LED) 83 W 

 Potência total  2355,93 

Fonte: Adaptado de PROCEL, 2014 

 

Sendo assim pode ser utilizado um inversor de 3000W da marca Wagan modelo Tech ProLine 

2007-4 - 24V/110V. 

 

Figura 2.75 – Inversor Wagan modelo Tech ProLine 2007-4 - 24V/110V 3000W. 

Fonte: MINHA CASA SOLAR, 2014. 

 

A Figura 2.76 mostra a organização geral do sistema dimensionado com doze módulos 

fotovoltaicos, 6 baterias um regulador de carga e um inversor. 
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Figura 2.76 – Organização do sistema dimensionado. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.4 Propostas de Automação 

 

Tendo em mente os sistemas dimensionados, pode-se fazer algumas propostas para a 

implantação de automação em cada um desses sistemas a fim de torná-los mais eficientes e 

também mais acessíveis aos usuários. 

No sistema para captação de água da chuva pode-se propor a instalação de um sensor de nível 

na cisterna a fim manter atualizado a informação sobre a quantidade de água armazenada. 

Outra proposta é a automatização do sistema de elevação instalando um sensor de nível no 

reservatório superior e um contato automático na motobomba. 

Já no sistema para aquecimento de água com energia solar é interessante fazer o 

monitoramento da temperatura da água no boiler e também do o nível da radiação que está 

chegando nas placas coletoras o que pode ser conseguido com a instalação de sensores de 

temperatura e radiação nos respectivos locais. 

Entre os sistemas abordados, o Sistema solar fotovoltaico é o que abre um leque maior para a 

introdução da automação. 

Dados como o nível de radiação, a quantidade de energia que está sendo gerada pelos 

módulos, o nível de carga da bateria, e quantidade de energia que está sendo consumida 

podem ser coletados por sensores e enviados à uma central de gerenciamento capaz de indicar 

por exemplo quando há algum problema como baixo nível de carga na bateria e pequeno 

percentual de energia sendo gerada devido a algum sombreamento nos módulos. Esta central 

também pode atuar chaveando as cargas para uma fonte alternativa (banco de geradores, 

fornecimento convencional) evitando que haja um percentual de descarga elevado nas baterias 

o que poderia danificá-las. 

Os dados obtidos nos outros sistemas também podem ser enviados à esta central e todos eles 

podem ser disponibilizados de forma a facilitar o entendimento pelo usuário. 

Com base na análise dos dados o sistema pode atuar de maneira automática otimizando o uso 

das cargas. Um exemplo é a utilização da bomba da cisterna, somente quando a demanda de 

energia for baixa e insolação suficiente. A central também pode indicar ao usuário quando é a 

melhor hora para utilizar certo equipamento como a melhor hora para lavar roupas com base 

na carga das baterias, na temperatura da água e no percentual de energia que está sendo 
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gerado. E também alertar quando se fazer necessário a redução do consumo para preservar as 

baterias ou atravessar um período de baixa insolação. 
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4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi realizada uma revisão sobre conceitos para a concepção de edificações 

eficientes, foi visto que esses conceitos vão desde a elaboração de projetos que aproveitem os 

aspectos climáticos da região passando pela implantação de novas fontes de energia até a 

utilização eficiente dessa energia. 

Dentre os recursos naturais, os ventos podem ser aproveitados para uma refrigeração natural 

do ambiente, geração eólica, a água da chuva pode ser aproveitada para o abastecimento da 

edificação e a luz solar serve de fonte de luminosidade além de ser aproveitada para o 

aquecimento de água e a geração de energia elétrica. 

Dentro desse contexto foram escolhidos os sistemas de captação de água da chuva, o sistema 

para aquecimento de água com energia solar e o sistema fotovoltaico que foram estudados 

mais a fundo, chegando à conclusão de que são práticas adaptáveis ao panorama do país e que 

tem uma complexidade relativamente baixa devido ao surgimento de novas tecnologias que 

tornam mais simplificada a instalação destes sistemas. 

Para a utilização eficiente da energia foi apontada a utilização de lâmpadas de LED para a 

iluminação e o emprego de eletrodoméstico de baixo consumo ou mesmo a substituição 

destes equipamentos como no caso de trocar o ar condicionado pela ventilação natural e 

chuveiro pelo sistema de aquecimento de água com energia solar. 

O dimensionamento dos três sistemas mostrou-se de fácil realização seguindo o roteiro 

elaborado durante o estudo realizado. 

Após o dimensionamento foram feitas as propostas para introdução de automação nos 

sistemas estudados evidenciado que existem boas oportunidades para a automatização dos 

sistemas e mostrando os benefícios desta realização como o maior domínio dos sistemas, 

proteção dos equipamentos e um maior conforto proporcionado aos usuários. 

No presente trabalho conseguiu-se atender aforam atingidos os objetivos propostos, ou seja, 

realizou-se uma revisão sobre conceitos para a concepção de edificações eficientes. 

Disponibilizou-se um estudo sobre fontes de energia e práticas para o aproveitamento de 

recursos naturais aplicáveis à edificações, sistemas e equipamentos necessários para o seu 

funcionamento. Foram Levantados os equipamentos de iluminação e eletrodomésticos de 

baixo consumo que possam ser utilizados em edificações com micro geração de energia. E por 
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fim foram Dimensionados os sistemas e foi proposta a utilização da automação para otimizar 

essas instalações e tornar mais amigável a sua utilização pelos usuários. 

 

4.1 Sugestões Para Trabalhos Futuros 

 

Para trabalhos futuros pode-se desenvolver um sistema de gerenciamento para estes sistemas 

dimensionando os sensores interfaces e a central de gerenciamento ou até mesmo desenvolver 

um central com base em um sistema microcontrolado. 

Recomenda-se também comparação entre os sistemas fotovoltaicos autônomo e conectado à 

rede quando implantados em edificações. 

Além disso pode-se realizar um estudo econômico da implantação destes sistemas nas 

edificações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

REFERÊNCIAS 

 

ACQUASAVE. Sistemas Residenciais. Disponível em: <http://www.acquasave.com.br/>. 

Acesso em 01 dez. 2014. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Conservação e Reuso da Água em 

Edificações. São Paulo: ANA, 2005. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Relatório ANEEL Micro e 

minigeração distribuída: sistema de compensação de energia elétrica. Brasília: ANEEL, 

2014. 

 

AMANCO. Produtos. Disponível em: <http://www.amanco.com.br/>. Acesso em 02 dez. 

2014. 

 

AMÉRICA DO SOL. Energia Fotovoltaica. Disponível em: <http://www.americadosol.org/>. 

Acesso em: 16 nov. 2014. 

 

AUTOSIL. Tecnologias. Disponível em: 

<http://www.autosil.pt/abrir/tecnologias/bateria_chumbo_acido>. Acesso em: 19 nov. 2014. 

 

BARBOSA, R. C. Automação Predial: Controle de Iluminação. 2013. 61f. Monografia. 

(Trabalho de Final de Curso em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, 

Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2013. 

 

BENITO, T. P. Práticas de Energia Solar Fotovoltaica. Portugal: Publindústria, 2011. 

 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos; JUNIOR, Geraldo de Andrade Ribeiro.Instalações 

hidráulicas prediais: usando tubos de pvc e ppr.3ª ed. São Paulo: Blucher, 2010. 

 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRAS); Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica (PROCEL). Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso – Ano 

Base 2005 – Classe Residencial – Relatório Brasil. Rio de Janeiro: 

ELETROBRAS/PROCEL, 2007. 

 

http://www.americadosol.org/
http://www.autosil.pt/abrir/tecnologias/bateria_chumbo_acido


109 
 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA (CEPA). Eletricidade Magnetismo. 

Disponível em: <http://cepa.if.usp.br/e-

fisica/imagens/eletricidade_magnetismo/basico/cap11/fig221.gif >. Acesso em 19 nov. 2014. 

CHIGUERU, T. Atlas Solarimétrico do Brasil, Banco de dados terrestres. Ed. 

Universitária da UFPE, Recife, 2000. 

 

CIÊNCIA VIVA. Guia da Energia Solar. Disponível em: 

<http://www.cienciaviva.pt/rede/energia/himalaya2005/home/guia4.pdf>. Acesso em: 16 nov. 

2014. 

 

CLARITEK. Tecnologia. Disponível em: <http://claritek.com.br/>. Acesso em 22 nov. 2014. 

 

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS SERVIÇO GEOLÓGICO DO 

BRASIL (CPRM/SGB). Isoietas Anuais na escala 1:5.000.000. Disponível em: 

<http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1351&sid=9>. Acesso 

em: 20 nov. 2014. 

 

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG). Atlas Solarimétrico de 

Minas Gerais. Belo Horizonte: CEMIG, 2012. 

 

CONNECT PARTS. Produtos. Disponível em:<http://www.connectparts.com.br/>. Acesso 

em: 20 nov. 2014. 

 

DA SILVA, M. L. Luz, lâmpadas iluminação. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004. 

 

ELETROBRÁS. Uso eficiente da energia. Disponível em: < http://www.eletrobras.com/>. 

Acesso em: 20 nov. 2014. 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Seminário: 

Planejamento, Construção e Operação de Cisternas para Armazenamento da Água da Chuva. 

Santa Catarina, 16p., 2005 

 

FERREIRA, A. D. D. Habitação Autossuficiente: Interligação e Integração de Sistemas 

Alternativos. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2014. 

 

FLC. Produtos. Disponível em: < http://www.flc.com.br/>. Acesso em 22 nov. 2014. 

 

http://cepa.if.usp.br/e-fisica/imagens/eletricidade_magnetismo/basico/cap11/fig221.gif
http://cepa.if.usp.br/e-fisica/imagens/eletricidade_magnetismo/basico/cap11/fig221.gif
http://www.cienciaviva.pt/rede/energia/himalaya2005/home/guia4.pdf
http://claritek.com.br/
http://www.connectparts.com.br/
http://www.eletrobras.com/


110 
 

GHISI, E.; GOSCH, S.; LAMBERTS, R. Electricity End-Uses in the Residential Sector of 

Brazil. Energy Policy, v.35, n 1, p. 4107-4120, 2007. 

 

GREEN QUALY. Consumo eficiente de energia. Disponível em: <http://greenqualy.com/>. 

Acesso em 22 nov. 2014. 

 

GREENPRO. Energia Fotovoltaica – Manual Sobre Tecnologias, Projecto e Instalação. 2004. 

Disponível em: < http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/17063/>. Acesso 

em 16 nov. 2014. 

 

GROUP RAINDROPS. Aproveitamento da Água da Chuva. Curitiba: Organic Trading 

Editora, 2002. 

 

GURGEL, M. Design Passivo – Baixo Consumo Energético: Guia Para Conhecer, 

Entender e Aplicar os Princípios do Design Passivo em Residências. São Paulo: Editora 

Senac São Paulo, 2012. 

 

HAGER. Produtos. Disponível em: <http://www.hager.pt/>. Acesso em 28 nov. 2014. 

 

HIDROLAGOS. Catálogo de produtos. Disponível em: 

<http://www.hidrolagos.com.br/index.html >. Acesso em: 14 nov. 2014. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 

INDUSTRIAL (INMETRO). Programa Brasileiro de Etiquetagem. Disponível em: 

<http://www2.inmetro.gov.br/pbe/>. Acesso em: 21 nov. 2014. 

 

IPEA, 2013. TEXTO PARA DISCUSSÃO- 1812, 2013; Energia Fotovoltaica Ligada à Rede 

Elétrica: Atratividade para o Consumidor Final e Possíveis Impactos no Sistema Elétrico. 

 

JÚNIOR, R. C. Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura. 4ª ed. São Paulo: 

Blucher, 2011. 

 

KOMECO. Produtos e Acessórios. Disponível em: <http://www.komeco.com.br/>. Acesso 

em 02 dez. 2014. 

 

LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES (LABEEE). 

Pesquisa. Disponível em:<http://www.labeee.ufsc.br/>. Acesso em: 21 nov. 2014. 

http://greenqualy.com/
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/17063/
http://www.hidrolagos.com.br/index.html
http://www.labeee.ufsc.br/


111 
 

 

LAMBERTS, R. et al. Casa eficiente: consumo e geração de energia. Florianópolis: 

UFSC/LabEEE, 2010. 

LAMBERTS, R. et al. Casa eficiente: uso racional da água. Florianópolis: UFSC/LabEEE, 

2010. 

 

LAMBERTS, R.; DUTRA, L.; PEREIRA, F. O. R. Eficiência Energética na Arquitetura. 2 

edição. São Paulo: ProLivros, 2004. 

 

MAGNULIS, S. (Ed.); DUBEUX, C.B.S. (Ed.); MARCOVITCH, J. (Coord.). Economia da 

Mudança do Clima no Brasil: Custos e Oportunidades. São Paulo: IBEP Gráfica, 2010. 

82p. 

 

MEDEIROS, J. S. Construção – 101 Perguntas e Respostas: Dicas de Projetos, Materiais 

e Técnicas. Barueri: Minha Editora, 2013. 

 

MINHA CASA SOLAR. Loja Virtual. Disponível em: 

<http://minhacasasolar.lojavirtualfc.com.br/home.asp?IDLoja=14743>. Acesso em 03 dez. 

2014. 

 

MULTI CONTACT. Products. Disponível em: <http://www.multi-contact.com/>. Acesso em: 

28 nov. 2014. 

 

 

OLIVEIRA, A. C. C.; SÁ JÚNIOR, J. C. Uso Eficiente de Energia Elétrica. Recife: Editora 

Universitária da UFPE, 1998. 

 

 

OLIVEIRA, Lúcia Helena de. Metodologia para a implantação de Programa de Uso 

Racional da Água em Edifícios. 1999. Tese (Doutorado em Engenharia da Construção Civil) 

- Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. 

 

 

OSRAM. Manual Luminotécnico Pratico da OSRAM. 2011. Disponível em: 

<http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Livros/ManualOsram.pdf>. Acesso em 28 nov. 2014. 

 

 

OSRAM. Produtos. Disponível em: <http://www.osram.com.br/>. Acesso em 22 nov 2014. 

PEREIRA, F. A. S.; OLIVEIRA, M. A. S. Curso técnico instalador de energia solar 

fotovoltaica. Publindústria, Portugal, 2011. 

 

 

PHILIPS. Produtos. Disponível em: <http://www.philips.com.br/>. Acesso em 22 nov. 2014. 

http://www.philips.com.br/


112 
 

 

PINHO, J.; GALDINO, A. Manual de Engenharia Para Sistemas Fotovoltaicos. Rio de 

Janeiro: CRESEB, 2014. 

 

PINTO, M. O. Energia Elétrica: Geração, Transmissão e Sistemas Interligados. Rio de 

Janeiro: LTC, 2014. 

 

 

PROCEL. Selo PROCEL. Disponível em: 

<http://www.procel.gov.br/main.asp?View=%7BD52CB882-424C-4D38-B156-

24EEC10D75FC%7D&Team=&params=itemID=%7B8F4C66D8-3911-452C-BA28-

64EC06B56330%7D;LumisAdmin=1;&UIPartUID=%7BD90F22DB-05D4-4644-A8F2-

FAD4803C8898%7D. Acesso em: 21 nov 2014. 

 

RODRIGUES, P. Manual de iluminação eficiente. Procel–Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica. 1ª. Edição. Julho, 2002. 

 

SALGADO, C. P. Instalação Hidráulica Residêncial: A Pratica do Dia a Dia. São Paulo: 

Érica, 2010. 

 

SCHNEIDER. Catálogo de Produtos. Disponível em <http://www.schneider.ind.br>. Acesso 

em 02 dez. 2014. 

 

STECA. Solar Electrônics. Disponível em: < http://www.steca.com/index.php?PR_10-30_en 

>. Acesso em 19 nov. 2014. 

 

STEMPEL, U. E. Photovoltaik-Solaranlagen. Franzis Verlag GmbH, Alemanha, 2007. 

SUBIDA, A. Manual do Instalador de Energia Solar Fotovoltaica. Viseu, Portugual: 

ADIV, 2010. 

 

VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R. Energia Solar Fotovoltaica. São Paulo: Editora Érica, 

2012. 

 

WORLD WATER COUNCIL. World Water Vision. Disponível em: 

<http://www.worldwatercouncil.org>. Acesso em: 24 nov. 2014. 

 

 

 

http://www.steca.com/index.php?PR_10-30_en


113 
 

 

 

 

ANEXO A  

 

Consumo médio mensal de alguns eletrodomésticos 

 

Aparelhos Elétricos 

Dias  

Estimados 

Uso/Mês 

Média 

Utilização 

 /Dia 

Consumo 

Médio Mensal 

(kWh) 

Aparelho de blu-ray 8 2 h 0,19 

Aparelho de DVD 8 2 h 0,24 

Aparelho de som 20 3 h 6,60 

Aquecedor de ambiente 15 8 h 193,44 

Aquecedor de mamadeira 30 15 min 0,75 

Aquecedor de marmita 20 30 min 0,60 

Ar-condicionado tipo janela menor ou 

igual a 9.000 BTU/h 
30 8 h 128,80 

Ar-condicionado tipo janela de 9.001 

a 14.000 BTU/h 
30 8 h 181,60 

Ar-condicionado tipo janela maior que 

14.000 BTU/h 
30 8 h 374,00 

Ar-condicionado tipo split menor ou 

igual a 10.000 BTU/h 
30 8 h 142,28 

Ar-condicionado tipo split de 10.001 a 

15.000 BTU/h 
30 8 h 193,76 

Ar-condicionado tipo split de 15.001 a 

20.000 BTU/h 
30 8 h 293,68 

Ar-condicionado tipo split de 20.001 a 

30.000 BTU/h 
30 8 h 439,20 

Aspirador de pó 30 20 min 7,17 

Batedeira 8 20 min 0,400 

Boiler elétrico de 200 L 30 24 h 346,75 
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Bomba d'água 1/2 cv 30 30 min 7,20 

Bomba d'água 1/3 cv 30 30 min 6,15 

Cafeteira elétrica 30 1 h 6,56 

Cafeteira expresso 30 1 h 23,82 

Chaleira elétrica 30 1 h 28,23 

Churrasqueira elétrica 5 4 h 76,00 

Chuveiro elétrico - 4500 W 30 32 min 72,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 30 32 min 88,00 

Computador 30 8 h 15,12 

Enceradeira 2 2 h 1,80 

Espremedor de frutas 20 10 min 0,18 

Exaustor fogão 30 2 h 9,96 

Fax modem em stand by 30 24 h 2,16 

Ferro elétrico a seco - 1050 W 12 1 h 2,40 

Ferro elétrico a vapor - 1200W 12 1 h 7,20 

Forno elétrico 30 1 h 15,00 

Forno micro-ondas - 25 L 30 20 min 13,98 

Freezer vertical/horizontal 30 24 h 47,55 

Freezer vertical frost free 30 24 h 54,00 

Frigobar 30 24 h 18,90 

Fritadeira elétrica 15 30 min 6,81 

Furadeira 4 1 h 0,94 

Geladeira 1 porta 30 24 h 25,20 

Geladeira 1 porta frost free 30 24 h 39,60 

Geladeira 2 portas 30 24 h 48,24 

Geladeira 2 portas frost free 30 24 h 56,88 

Grill 10 30 min 3,20 

Home theater - 350 W 8 2 h 5,60 

Impressora 30 1 h 0,45 

Lâmpada fluorescente compacta-11 W 30 5 h 1,65 

Lâmpada fluorescente compacta-15 W 30 5 h 2,25 

Lâmpada fluorescente compacta-23 W 30 5 h 3,45 

Lâmpada incandescente - 40 W 30 5 h 6,00 
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Lâmpada incandescente - 60 W 30 5 h 9,00 

Lâmpada incandescente - 100 W 30 5 h 15,00 

Lavadora de louças 30 40 min 30,86 

Lavadora de roupas 12 1 h 1,76 

Liquidificador 15 15 min 0,80 

Máquina de costura 10 3 h 3,00 

Modem de internet 30 8 h 1,92 

Monitor 30 8 h 13,20 

Monitor LCD 30 8 h 8,16 

Multiprocessador 20 1 h 8,56 

Nebulizador 16 2,5 h 1,68 

Notebook 30 8 h 4,80 

Panela elétrica 20 1 h 22,00 

Projetor 20 1 h 4,78 

Rádio elétrico pequeno 30 10 h 1,50 

Rádio relógio 30 24 h 3,60 

Roteador 30 8 h 1,44 

Sanduicheira 30 10 min 3,35 

Scanner 30 1 h 0,27 

Secador de cabelo - 1000 W 30 10 min 5,21 

Secadora de roupa 8 1 h 14,92 

Tanquinho 12 1 h 0,84 

Telefone sem fio 30 24 h 2,16 

Torneira elétrica - 3250 W 30 30 min 48,75 

Torradeira 30 10 min 4,00 

TV em cores - 14" (tubo) 30 5 h 6,30 

TV em cores - 29" (tubo) 30 5 h 15,15 

TV em cores - 32" (LCD) 30 5 h 14,25 

TV em cores - 40" (LED) 30 5 h 12,45 

TV em cores - 42" (LED) 30 5 h 30,45 

TV portátil 30 5 h 7,05 

Ventilador de mesa 30 8 h 17,28 

Ventilador de teto 30 8 h 17,52 
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Videogame 15 4 h 1,44 

Fonte: PROCEL, 2014 


