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RESUMO 

A necessidade da diversificação dos sistemas de geração de energia leva à ampliação dos 

estudos de novas tecnologias visando à busca de alternativas para utilização de recursos não 

renováveis. Essa busca proporcionou o desenvolvimento de técnicas e de novos equipamentos 

voltados à energia auto-sustentável, tal como a utilização da energia solar por meio de células 

fotovoltaicas que podem ser implantadas em sistemas prediais autônomos visando a 

rentabilidade econômica, além de prover energia elétrica por meio de uma fonte de energia 

limpa. Objetiva-se com este trabalho apresentar uma metodologia para o desenvolvimento e 

elaboração de um projeto predial autônomo alimentado por energia solar, que consiste na 

determinação e dimensionamento do sistema, bem como dos equipamentos necessários à sua 

implantação. 

Palavras-Chave: Geração de Energia, células fotovoltaicas, sistema predial autônomo, 

energia solar. 
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ABSTRACT 

The need for diversification of energy generation systems leads to the expansion of studies of 

new technologies to search for alternatives to the use of non-renewable resources. This search 

yielded the development of new techniques and equipment designed to self-sustaining energy, 

such as the use of solar energy through photovoltaic cells that can be deployed in autonomous 

building systems aiming economic profitability as well as providing electricity through a 

clean energy source. This paper presents a methodology for the development and elaboration 

of an autonomous building project powered by solar energy, which consists in determining 

and dimensioning of the system as well as the necessary equipment for its deployment. 

Keywords: Power Generation, photovoltaic cells, autonomous building system, solar 

energy.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A necessidade da diversificação dos sistemas de geração de energia leva à ampliação 

de estudos de novas tecnologias visando à busca de alternativas para utilização de recursos 

não renováveis. Neste contexto, a utilização de placas fotovoltaicas tem despertado grande 

interesse no contexto mundial atual, uma vez que estas oferecem rentabilidade econômica, 

além de prover energia elétrica por meio de uma fonte de energia limpa. 

O funcionamento das placas fotovoltaicas baseia-se no surgimento de uma corrente 

elétrica ocasionada pelo efeito fotoelétrico que, por meio dele, é capaz de transformar a 

energia solar em energia elétrica pela incidência de raios solares em materiais foto sensíveis. 

Este trabalho tem por objetivo a elaboração de uma metodologia para o 

desenvolvimento de projetos de sistemas prediais autônomos alimentados por energia solar. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

Desenvolver metodologia para a utilização da energia solar em sistemas prediais 

autônomos visando melhor aproveitamento energético.  

1.1.2 Objetivos específicos 

 Realizar estudo de componentes indispensáveis para o desenvolvimento de um sistema 

predial autônomo fotovoltaico; 

 Apresentar dimensionamento real em um estudo de caso, tomando como exemplo a 

iluminação do Laboratório de Instalações Prediais (LAP- EM/UFOP) 

1.1.3 Estrutura do trabalho 

Este trabalho teve sua estrutura dividida em capítulos para melhor entendimento, 

conforme descrito abaixo: 

O Capítulo 1 é destinado a uma breve introdução ao assunto, sua justificativa, os 

objetivos do mesmo, assim como a estrutura que compõe esse trabalho. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão dos conceitos da energia solar e de um sistema 

predial autônomo. 

O Capítulo 3 contém a descrição dos aspectos fundamentais para o desenvolvimento 

de um projeto autônomo de energia solar em um sistema predial. 
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No Capítulo 4 é demonstrada a utilização da energia fotovoltaica no bombeamento de 

água. 

O Capítulo 5 contém o dimensionamento do sistema fotovoltaico aplicável ao estudo 

de caso realizado no Laboratório de Automação Predial da Universidade Federal de Ouro 

Preto (LAP- UFOP). 

No Capítulo 6 são apresentas as considerações finais e as vantagens da utilização da 

energia solar atualmente. Assim como sugestões para a realização de projetos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Energia Solar 

Gazoli e Villalva (2013) afirmam que o Sol é a principal fonte de energia do nosso 

planeta e que a superfície da Terra recebe uma quantidade de energia solar em forma de luz e 

calor suficiente para suprir milhares de vezes as necessidades mundiais durante um mesmo 

período.  

Este é responsável por transferir energia para a Terra por radiação por meio da luz, que 

é formada por um conjunto de radiações eletromagnéticas agrupadas dentro de um intervalo 

denominado espectro luminoso. Dentre toda energia emitida pelo Sol (3,9 x 10
26

 J/s) apenas 

1,8 x 10
17

 J/s chega ao nosso planeta. (OLIVEIRA e PEREIRA, 2011) 

Brinkworth (1981) ressalta que a energia recebida pela terra é apenas uma fração de 

toda a energia irradiada pelo sol, mas que seria suficiente para suprir a demanda de energia de 

todo o mundo. Porém, nem toda essa energia chega à superfície da Terra devido a uma série 

de reações ocorridas na atmosfera, como: a absorção pelo ozônio, reflexão, dispersão por 

componentes atmosféricos, entre outras. 

A maior parte da radiação solar que atinge as camadas mais externas da atmosfera é 

refletida de volta ao espaço ou absorvida pela atmosfera, e somente uma pequena parcela 

chega à superfície, parcela esta que pode ser decomposta em duas componentes, a 

componente de feixe ou componente direta e a energia difusa ou componente difusa (CRUZ, 

2001), como ilustrado pela Figura 1. 

A radiação direta é constituída por todos os raios que atingem a célula fotovoltaica em 

linha reta. A radiação difusa é a luz solar recebida indiretamente, proveniente da difração que 

ocorre nas nuvens, poeiras em suspensão e outros obstáculos que se encontram na atmosfera 

(OLIVEIRA e PEREIRA, 2011). 

A captação dos raios solares depende diretamente do coeficiente de “Massa de Ar”, 

assim como do ângulo Zenital do Sol, da distância entre a Terra e o Sol e das condições 

atmosféricas e meteorológicas (CRESCESB, 2001). 

De acordo com Gazoli e Villalva (2013), a energia elétrica é a forma de energia mais 

flexível que existe, podendo ser transmitida a grandes distâncias, desde o ponto de geração até 

o local de consumo, e ser transformada em luz, calor, movimento e informação. 
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Figura 1: Formas de Dispersão da Energia Solar 

Fonte: ATLAS Solarimétrico de Minas Gerais. 2011. 

2.2 Aproveitamento da Energia Solar 

 

A Figura 2 apresenta o fluxograma relativo aos tipos de energia solar e suas 

correspondentes subdivisões, destacando-se suas aplicações que são classificadas como 

energia solar ativa e passiva. A primeira pode ser subdividida em solar heliotérmica, 

fotovoltaica e solar térmica e a segunda é resumida às aplicações da arquitetura solar. 

A energia solar heliotérmica é a conversão de irradiação solar em calor para geração 

de energia elétrica, levando em consideração a coleta da irradiação solar, sua conversão em 

calor, o transporte e o armazenamento do calor e sua conversão final em eletricidade. Suas 

aplicações são divididas em cilindro parabólico, torre central e disco parabólico, que contam 

com quatro itens básicos: coletor, receptor, armazenamento, transporte e conversão. Cada uma 

das tecnologias é caracterizada pelo formato da superfície refletora onde a luz solar é coletada 

e concentrada (Nascimento et al, 2003). 

Segundo Ziles (2002), a tecnologia fotovoltaica obteve uma taxa média de crescimento 

no mercado mundial de energia fotovoltaica na década de 1990 de 20% e, entre 2000 e 2001, 

ultrapassou os 40%, superando a produção de 300 MW por ano, por meio da utilização dos 

módulos fotovoltaicos. 
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A energia solar térmica pode ser obtida por meio de coletores planos ou de 

concentradores solares. Diferentemente das células fotovoltaicas, a solar térmica é usada para 

gerar calor, não somente para aquecimento de água no uso doméstico ou em piscinas, mas 

também para secagem ou aquecimento industrial. 

 

Figura 2: Fluxograma das atividades práticas que utilizam Energia Solar 

Fonte: Pereira et al, 2004. 

2.2.1 Irradiância 

 

Dá-se o nome de irradiância solar à energia emitida pelo Sol que atinge a Terra, em 

unidade de potência por área, expressa pela unidade W/m
2 

(Watt por metro quadrado). Assim, 

quanto maior a potência desta radiação, maior a quantidade de energia transportada em um 

intervalo de tempo. 

A irradiação é fundamental para a determinação da eficiência da célula ou do painel 

fotovoltaico tomando como base o valor padrão de 1000W/m
2
, que é medido por meio de 

sensores de radiação solar que determinam a relação entre a potência máxima de saída de uma 

célula normalizada pela área da célula em m
2
, a 25C (EPE, 2012). 
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2.2.2 Insolação 

Insolação é a medida expressa em unidade de Wh/m
2
 (watt-hora por metro quadrado), 

referente à energia solar que incide sobre uma área de superfície plana num dado intervalo de 

tempo. 

Os dados práticos de insolação são utilizados no dimensionamento dos sistemas 

fotovoltaicos. O mapa de insolação contém o valor da energia do Sol recebida diariamente por 

metro quadrado nas diversas regiões brasileiras. Neste sentido, o Atlas de Energia Elétrica do 

Brasil, publicado pela ANEEL em 2005, dispõe valores de insolações que variam de 4500 a 

6100 Wh/m
2
. 

2.3 Energia Solar no Brasil 

 

Barbosa (2004) relata que o aumento do consumo de energia elétrica no Brasil cresce 

constantemente devido à quantidade de produtos que necessitam e exigem a utilização da 

desta energia. Porém, para que esta demanda seja suprida, a geração, transmissão e 

distribuição desta energia tem que ser proporcional ao consumo exigido, para assim atender às 

necessidades sem provocar deficiência energética. 

De acordo com o Atlas Brasileiro de Energia Solar, o aquecimento de água era 

responsável por 25% do total de energia elétrica consumida nas residências brasileiras em 

2006, representando um consumo de 20 bilhões de kWh. A Sociedade Brasileira de 

Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento estimou neste ano a utilização de 

250.000 aquecedores solares instalados no país. 

Na Figura 3, é possível visualizar a média anual de radiação solar no Brasil, 

evidenciando o potencial energético existente. 
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Figura 3: Média Anual da Radiação Solar Global Diária (MJ/m
2
) 

Fonte: ATLAS Solarimétrico do Brasil, 2010. 

De acordo com a ANEEL (2012), apesar de o Brasil possuir um grande potencial 

solar, enquanto no mundo foram instalados cerca de 10 GW em 2007, no Brasil, o 

crescimento foi de 20MW, equivalente aos sistemas fotovoltaicos autônomos (basicamente 

eletrificação rural e bombeamento d’água). Um total de 29 sistemas estão instalados no Brasil 

com capacidade de geração de 1153,5 kWp. 

Por meio do programa Luz para Todos, criado em 2003 pelo governo federal, muitas 

residências brasileiras começaram a utilizar sistemas solares autônomos como meio para 

prover eletricidade. Este tipo de sistema é utilizado também na eletrificação de propriedades 

rurais e comunidades isoladas, para o bombeamento de água, centrais remotas de 

telecomunicações e sistemas de sinalização (GAZOLI e VILLALVA, 2013). 

 

2.4 Sistema Predial Autônomo 

 

Um sistema predial autônomo possui como finalidade controlar e gerenciar diversos 

recursos disponíveis, tais como a energia elétrica, solar e mecânica, sempre em busca de seu 

melhor aproveitamento, otimizando sua utilização e evitando perdas desnecessárias. Sistemas 
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autônomos são também utilizados para: conforto térmico, por meio de sistemas de ar 

condicionado e de calefação; controle de acesso a elevadores, salas e estacionamentos; 

controle da luminosidade por meio do emprego de persianas automatizadas; segurança (portas 

corta-fogo, iluminação de emergência etc.); reuso de água e diversos outros sistemas passíveis 

de automatização em busca de eficiência e economia. 

Assim, a automação predial engloba a implantação de projetos autônomos na 

construção de edificações de usos comerciais ou domésticos ou na implantação de automação 

em construções já prontas.  
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3 ASPECTOS FUNDAMENTAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETO 

 

Para o desenvolvimento de um projeto predial autônomo que utilize módulos 

fotovoltaicos para produção de energia elétrica é de fundamental importância o conhecimento 

do funcionamento e das características de cada componente que engloba este tipo de sistema, 

desde a captação da energia solar até o fornecimento desta energia para seu local de destino. 

3.1 Captação 

Segundo Varella (2004) os coletores solares foram introduzidos no mercado brasileiro 

na década de 70 com uma imagem negativa desta tecnologia, devido à utilização de processos 

inadequados de fabricação e pela falta de conhecimento técnico. Em 1980, foram criadas as 

primeiras normas brasileiras e o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

(PROCEL). 

A captação da energia solar de um sistema autônomo é realizada utilizando-se de um 

módulo fotovoltaico, conforme Figura 4, que consiste de células agrupadas dotadas de meios 

que lhes permitem resistir a condições ambientais adversas em que serão colocadas 

(SANTOS, 2011). 

 

Figura 4: Estrutura de um Módulo Fotovoltaico 

3.1.1 Células fotovoltaicas 

 

A célula fotovoltaica funciona quando a luz incide sobre certas substâncias deslocando 

os elétrons e fazendo surgir uma corrente elétrica. (OLIVEIRA e PEREIRA, 2011) 
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Segundo Gazoli e Villalva (2013), o fenômeno físico denominado efeito fotovoltaico 

permite a conversão direta da luz em eletricidade, quando a luz ou a radiação eletromagnética 

do Sol incide sobre uma célula composta de materiais semicondutores com características 

específicas. 

As camadas semicondutoras da célula fotovoltaica podem ser fabricadas com vários 

materiais diferentes, sendo que o mais utilizado é o silício, que corresponde a 95% das células 

fotovoltaicas fabricadas no mundo. Uma célula é composta pela junção de duas camadas de 

material semicondutor, uma do tipo P e outra do tipo N. O material N possui um excedente de 

elétrons e o P apresenta falta de elétrons, assim os elétrons da camada N fluem para a camada 

P fazendo surgir um campo elétrico, ou depleção, no interior da estrutura da célula como 

ilustra a Figura 5 (GAZOLI; VILLALVA, 2013). Nas células de silício cristalino, a junção é 

formada difundindo uma camada de fósforo na lâmina que originalmente está dopada com 

boro. Esta camada de fósforo é denominada de emissor (WHER, 2008). 

 

Figura 5: Estrutura Convencional de uma Célula Solar de Silício 

Fonte: WHER, 2008. 

A malha metálica frontal deve conter contatos metálicos formados para extrair a 

corrente elétrica de uma célula. A porcentagem de superfície coberta denomina-se de fator de 

recobrimento ou de sombra, que deve ser suficientemente baixo, permitindo a passagem da 
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radiação solar, e suficientemente alto, para que a resistência série da célula se mantenha num 

nível tolerável (VEJA,1995). 

A célula de silício cristalino representa cerca de 95% das células solares 

existentes.Porém, outros materiais semicondutores também são utilizados, como o sulfeto de 

cobre, o arsenieto de gálio, telurieto de cádmio ou diselenieto de cobre e índio (SANTOS, 

2011). A tabela abaixo faz uma comparação entre os tipos de células, levando em conta sua 

eficiência de conversão e os custos de mercado. 

Tipo de Célula Eficiência de Conversão Custos 

Silício Monocristalino 12% 
Relativamente 

Elevado 

Silício Policristalino 15% Elevado 

Silício Amorfo 8% a 10% Bastante baixo 

Sulfeto de Cobre – Sulfeto de Cádmio 7% a 9% Elevado 

Arsenieto de Gálio 21% Bastante Elevado 

Cádmio - Selênio 6% a 7% Desconhecido 
Tabela 1 – Desempenho dos Tipos de Células Solares 

O silício presente na célula fotovoltaica é retirado do mineral quartzo, que passa por 

um processo de purificação para a fabricação de células. O Brasil é um dos principais líderes 

na produção mundial de silício de grau metalúrgico, porém, não existe a purificação de silício 

até o grau solar em nosso país (ABINEE, 2012).  

A indústria da energia solar busca desenvolver novos materiais e tecnologias para 

melhorar e aperfeiçoar os módulos solares, proporcionando assim, maior eficiência e menores 

custos (Bayod-Rújula e col., 2011). Observa-se que um dos grandes problemas é a geração de 

impactos ambientais decorrentes da fase de produção dos módulos fotovoltaicos e na 

formação de resíduos depositados em aterros sanitários após desativação do sistema. 

 

3.1.1.1 Silício Monocristalino 

Os monocristalinos, cuja estrutura da célula está apresentada na Figura 6, são assim 

chamados por possuir uma estrutura homogênea em toda a sua extensão. Para fabricação de 

uma célula fotovoltaica desse tipo é necessário que o silício tenha 99,9999% de grau de 

pureza. A obtenção desse tipo de silício é mais cara do que a do silício policristalino, porém, 

tem-se maior eficiência na conversão.  
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Figura 6: Estrutura Célula de Silício Monocristalino 

Fonte: BOSCH 

3.1.1.2 Silício Policristalino 

As técnicas de fabricação de células policristalinas (Figura 7) são basicamente as 

mesmas de fabricação das células monocristalinas, no entanto, menor gasto de energia e 

menor rigor no controle do processo de fabricação são necessários.  

 

Figura 7: Estrutura Célula de Silício Policristalino 

Fonte: BOSCH 
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3.1.1.3 Células de silício amorfo 

Estas células (Figura 8) são obtidas por meio da deposição de camadas finas de silício 

sobre superfícies de vidro ou metal. As células de silício amorfo apresentam uma estrutura 

cristalina com elevado grau de desordem atômica. Entre as vantagens destas células estão o 

baixo custo de produção e a possibilidade de criar módulos flexíveis e com formas livres, 

entretanto, a eficiência de conversão é baixa girando entre 5 e 7%. 

 

Figura 8: Estrutura Célula de Silício Amorfo 

Fonte: BOSCH 

3.1.2 Películas fotovoltaicas 

As películas fotovoltaicas (também denominados filmes), ilustradas na Figura 9, são 

produzidas por meio da deposição de finas camadas de materiais (silício e outros) sobre uma 

base rígida ou flexível. Esse processo de deposição pode ser realizado por meio da 

vaporização ou através de outros métodos que permitem que a matéria-prima seja empregada 

para fabricação dos módulos evitando desperdícios e tornando esta tecnologia de baixo custo 

(GAZOLI e VILLALVA, 2013). 

Este tipo de película pode ser depositada sobre diversos tipos de substratos de baixo 

custo (plásticos, vidros e metais). Quando comparado com as formas cristalinas do silício, o 

gasto de energia na fabricação de células de filme fino é menor, assim como a eficiência na 

conversão da energia. Além disso, a eficiência da conversão nessa tecnologia diminui mais 

acentuadamente logo nos primeiros meses após a instalação, embora seja menos afetada por 

temperaturas mais elevadas (EPE, 2012). 
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Outra vantagem na utilização das películas é o menor consumo de energia em sua 

fabricação e a redução da complexidade de fabricação, tornando viável sua produção em 

grande escala (GAZOLI; VILLALVA, 2013). 

 

Figura 9: Estrutura de Películas Fotovoltaicas 

3.1.3 Modelo elétrico equivalente de uma célula fotovoltaica 

 

O circuito elétrico equivalente simplificado de uma célula fotovoltaica, 

esquematicamente representado na Figura 10, é composto por uma fonte de corrente em 

paralelo com um diodo. 

A fonte de corrente representa a corrente elétrica gerada pela incidência da luz na 

superfície da célula. O diodo representa a junção p-n que é atravessada por uma corrente 

interna unidirecional dependente da tensão V nos terminais da célula. Como se trata de um 

diodo não ideal, para células de silício, este tem uma queda de tensão direta da ordem de 0,65 

V. 

 

Figura 10: Modelo Elétrico Equivalente de uma Célula Fotovoltaica de Silício 

Fonte: Villalva e Gazolli,2013. 

 

Na Figura 10, tem-se: 
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 IS = Corrente fotogerada 

 VD= Tensão direta sobre o diodo 

 I = Corrente nos terminais da célula 

 V = Tensão no terminais da célula. 

3.2 Controladores de Carga 

Existem diversos tipos de controladores de carga para sistemas autônomos disponíveis 

no mercado (Figura 11). Os controladores de carga podem ser do tipo série, paralelo ou shunt, 

sendo que a diferença entre eles está na forma como interrompem a circulação de corrente 

(PEREIRA, 2012). 

Os controladores de carga são equipamentos necessários para regular a carga da 

bateria e prolongar sua vida útil, protegendo-a de sobrecargas ou descargas ocorridas. Alguns 

modelos de controladores de carga possuem também a função de maximizar a produção de 

energia do painel fotovoltaico por meio do recurso denominado MPPT (Maximum Power 

Point Tracking – rastreamento do ponto máximo de potência), segundo Gazoli e Villalva 

(2013). 

 

Figura 11: Controlador de Carga 

Fonte: Capa Energy  

Na parte inferior do dispositivo estão os terminais elétricos que serão conectados ao 

módulo fotovoltaico, à bateria e ao inversor ou a outros equipamentos que serão alimentados 

pelo sistema. 

Controladores e reguladores de carga são responsáveis por monitorar o valor da tensão 

nos terminais da bateria e impedir que continue sendo carregada quando a tensão de carga 

máxima é alcançada. Para evitar esta sobrecarga, o controlador desconecta o painel solar do 

sistema quando esta atinge seu nível máximo (GAZOLI; VILLALVA, 2013). 
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Gazoli e Villalva (2013) citam também que o controlador é responsável pela proteção 

de descarga excessiva, fazendo com que o consumo de energia seja interrompido quando a 

bateria atinge um estágio crítico de carga, pois se a bateria continua sendo descarregada 

abaixo da tensão crítica, sua vida útil será comprometida por meio de gaseificação ou 

aquecimento. 

Grande parte dos controladores de carga permite inicialmente que toda a corrente 

produzida pelo campo gerador fotovoltaico seja transferida para a bateria. Quando esta se 

aproxima do nível mínimo de carga, fornecem correntes intermitentes para mantê-las num 

estado de flutuação, como descrito por Oliveira e Pereira (2011). 

3.2.1 Tipos de Ligação 

Os controladores podem ser conectados à bateria e ao módulo fotovoltaico de duas 

maneiras: em série ou em paralelo (shunt). Nos dois casos, o controlador irá impedir o 

carregamento da bateria quando esta encontra-se totalmente carregada. Quando a tensão da 

bateria começa a diminuir, sendo descarregada, a bateria será conectada novamente, 

reiniciando o processo. 

Na ligação em série (Figura 12), os módulos são desconectados da bateria quando a 

tensão atinge o valor máximo. 

 

Figura 12: Ligação do Controlador de Carga tipo Série 

Fonte: Villalva e Gazolli,2013. 

Na ligação em paralelo (Figura 13), quando a bateria é carregada, além dos módulos serem 

desconectados da bateria, ocorre também o curto-circuito do módulo, pois existe uma chave nos 

terminais no módulo fotovoltaico que é fechada, quando a tensão da bateria atinge seu limite. 
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Figura 13: Ligação do Controlador de Carga tipo Paralelo 

Fonte: Villalva e Gazolli, 2013. 

3.3 Armazenamento 

 

Segundo Freitas (2011), a energia proveniente da luz solar obtida por meio de painéis 

de absorção luminosa é superior à produção termoelétrica e hidroelétrica. O principal entrave 

é produzir energia a partir desse recurso com custos mais acessíveis e encontrar maneiras de 

armazená-la. 

A bateria é um elemento essencial para o armazenamento da energia produzida por 

meio dos módulos solares, uma vez que esta poderá ser utilizada posteriormente ao período de 

insolação. Outra função fundamental das baterias é a estabilização de corrente e tensão na 

hora de alimentar as cargas elétricas, evitando possíveis transições na geração de energia. 

Em 1860, Gastón Plante inventou a bateria de chumbo-ácido, que é muito utilizada 

como bateria de iluminação e para arranque em automóveis, assim como em fontes 

alternativas em no-breaks e em sistemas de tração para veículos e máquinas elétricas 

(PONTES, 2009). 

Em um sistema de carregamento de baterias é necessário conhecer o tipo de bateria 

que será utilizada, para evitar sobrecarga ou subcarga. Algumas baterias têm suas 

características alteradas devido às reações químicas parasitas que podem ocorrer caso não 

recebam a quantidade suficiente de corrente. Esse fenômeno é conhecido como subcarga e 

pode ter conseqüências prejudiciais à bateria. Outro fenômeno, que deve ser evitado, ocorre 

quando o nível de corrente no tempo é excedido, denominado sobrecarga, fazendo com que 

alterações físicas ocorram na bateria. Esses fenômenos contribuem fortemente para a 
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diminuição da vida útil, capacidade de armazenamento e desempenho da bateria (TAVARES, 

2009). 

3.3.1 Tipos de Baterias 

As baterias são classificadas em duas categorias: baterias primárias e baterias 

secundárias. Baterias primárias são dispositivos eletroquímicos que, uma vez esgotados os 

reagentes que produzem a energia elétrica, são descartadas, pois não podem ser recarregados, 

como é o caso de baterias para uso doméstico, como pilhas alcalinas não recarregáveis. Já as 

baterias secundárias podem ser regeneradas pela aplicação de uma corrente elétrica em seus 

terminais, revertendo as reações responsáveis pela geração da energia. Em sistemas 

fotovoltaicos utilizam-se baterias de acumuladores secundárias. 

As baterias secundárias mais utilizadas podem ser de chumbo-ácido e níquel-cádmio. 

3.3.1.1 Bateria de Chumbo-Ácido 

 

As baterias de chumbo-ácido são formadas por elementos constituídos por duas placas 

de polaridades opostas, isoladas entre si e banhadas pela solução de ácido sulfúrico, cuja 

capacidade é medida pela quantidade de carga elétrica, expressa em Ampére-hora (Ah). 

Um processo de descarga seguido de um processo de carga que restabeleça 

completamente a capacidade da bateria é denominado “ciclo”. A vida útil de uma bateria pode 

ser definida pelo número de ciclos que ela pode realizar. A profundidade de descarga de uma 

bateria chumbo-ácido é um fator importante para sua escolha, pois define o percentual em 

relação a capacidade nominal que uma bateria pode fornecer sem que seja comprometida sua 

vida útil. (PONTES, 2009). 

As de baixa profundidade são empregadas principalmente em automóveis, já para os 

sistemas fotovoltaicos são indicadas as de alta profundidade de descarga. Para aumentar a 

durabilidade destas baterias é preciso carregá-las adequadamente, conforme as 

recomendações dos fabricantes, antes que sua descarga alcance níveis superiores aos pré-

estabelecidos para sua profundidade de descarga. Deve-se evitar manter as baterias 

descarregadas por longos períodos de tempo, com carregamentos parciais prolongados e a 

operação contínua em temperaturas acima de 45 graus Celsius (ºC), pois diminuem sua vida 

útil. Nestas situações ocorre o processo de sulfatação, com a formação de cristais de sulfato de 
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chumbo nas placas dos elementos das baterias. Estes cristais formam uma barreira entre o 

eletrólito e o material ativo das placas. As baterias chumbo-ácido são as mais utilizadas para 

armazenamento de energia em sistemas fotovoltaicos devido ao seu baixo custo e sua grande 

disponibilidade no mercado (TAVARES, 2008). 

Na Figura 14, apresenta-se um esquema de bateria com os seus componentes básicos. 

 

Figura 14: Esquema de uma bateria de chumbo ácido com uma célula 

Fonte: WHER, 2008. 

 

Em seguida, descrevem-se, de forma breve, os diversos componentes básicos da célula 

demonstrada na Figura 14: 

Célula: Unidade eletroquímica básica de uma bateria, consistindo de placas positivas e 

negativas, divididas entre si por separadores, e imersas em um eletrólito. Em baterias ácidas 

de chumbo, a tensão nominal de cada célula é de 2.1V. Quando colocadas em série, 

geralmente 6 células por bateria, fornecem uma tensão nominal de 12V.  

Material ativo: Materiais presentes nas placas positivas e negativas e no eletrólito das 

células, que atuam como os reagentes químicos da bateria.  

Eletrólito: Meio condutivo que permite a troca iônica entre as placas de uma bateria 

(corrente). Em baterias de chumbo, o eletrólito é uma solução diluída de ácido sulfúrico em 

água, que pode ser líquida, ou em forma de gel ou em baterias do tipo AGM (absorbed Glass 

Mat).  
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Placa: Moldura contendo uma rede de sustentação, que comporta o material ativo, e 

que permite a condução de corrente. Diversas placas, positivas e negativas, são posicionadas 

em paralelo em uma bateria, e o seu desenho afeta as características da capacidade de 

armazenamento de cargas e maior ou menor corrente de descarga.  

Separador: Divisor isolante responsável pelo isolamento das placas, evitando assim, 

seu contato direto e o surgimento de correntes curto circuitos. Poroso, o separador permite a 

passagem de eletrólito e íons entre as placas positiva e negativa.  

Terminais: Conectores, positivo e negativo, externos à bateria e ligados internamente 

às células. Servem de conexão elétrica entre a bateria e o sistema fotovoltaico e são 

constituídos de material condutor, que deve ser mantido limpo periodicamente.  

Ventilação das Células: Baterias, como as de chumbo-ácido, produzem gases 

decorrentes das reações no eletrólito. Estes são ventilados da bateria por meio de ventilação 

passiva (aberturas e dutos de ar) ou ativa (ventoinhas e exaustores). Algumas baterias, no 

entanto, são seladas e recombinam estes gases novamente em eletrólito internamente, não 

possuindo ventilação.  

Envólucro: Carcaça externa que engloba e protege os componentes da bateria do meio 

externo.  

3.3.1.2 Bateria de Níquel-Cádmio 

Estas baterias apresentam estrutura física semelhante à das baterias chumbo-ácido, 

utilizando hidróxido de níquel para as placas positivas, óxido de cádmio para as placas 

negativas e hidróxido de potássio paro o eletrólito. As baterias de níquel-cádmio, quando 

comparadas com as chumbo-ácido, são menos afetadas por sobrecargas e podem ser 

totalmente descarregadas, não estando sujeitas à sulfatação e, ainda, seu carregamento não 

sofre influência da temperatura. Porém, possuem um custo mais elevado. 

3.4 Inversores 

 

Os inversores, com modelo apresentado na Figura 15, são equipamentos responsáveis 

por converter energia elétrica de corrente contínua para corrente alternada, baseado no 

circuito eletrônico composto com quatro transistores (aberto ou fechado) responsáveis por 
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transferir a tensão e a corrente elétrica da fonte de tensão contínua para os terminais de saída 

do inversor. 

 

Figura 15: Inversor de Carga 

Fonte: Minha Casa Solar, 2013 

No inversor, conectam-se quaisquer aparelhos que normalmente são alimentados pelas 

redes residenciais de tensão alternada; eletroeletrônicos, que utilizam tensão e corrente 

contínuas podem ser ligados diretamente ao controlador de carga, não sendo necessário o 

inversor. 

Existem três tipos de inversores disponíveis no mercado (Figura 16): os inversores de 

onda senoidal modificada, os de onda senoidal pura e os inversores de onda quadrada. Os 

inversores de onda senoidal modificada produzem ondas de formato semi-quadradas na tensão 

de saída. De acordo com Villalva e Gazoli, os inversores de onda senoidal pura são 

dispositivos que geram tensões com o formato de onda senoidais quase puras, com baixa 

distorção harmônica. Assim é recomendado que os inversores de onda quadrada e de onda 

senoidal modificada sejam utilizados para alimentar equipamentos de baixo custo não 

sensíveis à distorção de tensão, como os eletrodomésticos, por exemplo. 

 

Figura 16: Formato das Tensões de Saída do Inversor de Carga 

Fonte: Villalva e Gazoli, 2013 
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4 CARGAS 
 

4.1 Bombeamento de Água 

Uma das aplicações da energia solar fotovoltaica é o bombeamento de água. Este 

sistema é responsável por converter a energia elétrica fornecida pelo módulo fotovoltaico em 

energia hidráulica no qual, certo volume de água é elevado a uma altura determinada. 

Os sistemas de bombeamento solar podem ser utilizados de duas maneiras, pelo 

método direto ou indireto. 

No método direito o painel fotovoltaico fornece energia diretamente para a bomba de 

forma que seu funcionamento não seja interrompido com a ausência da incidência solar nos 

módulos solares. Neste caso o painel é ligado diretamente a bomba dispensando a utilização 

de baterias e controladores de carga. 

 

Figura 17: Bombeamento de Água – Modo Direto 

Fonte: Energia Pura, 2013. 

No modo indireto o sistema é composto por bateria e controladores de carga, 

possibilitando o armazenamento da energia produzida e utilização futura desta para o 

bombeamento de água. 
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5 DIMENSIONAMENTO 

 

O dimensionamento para um sistema predial autônomo foi realizado para ser 

empregado no Laboratório de Automação Predial da Escola de Minhas (LAP- EM), de 

maneira que este se torne auto-suficiente em energia. 

5.1 Potência Máxima Diária 

Realizou-se, inicialmente, o levantamento de lâmpadas utilizadas no Laboratório para 

iluminação da sala, como indicado na Tabela 1. 

Equipamento Quantidade Potência (W) Potência Total 

 Lâmpada Tubular 6 15 90 

Lâmpada de Bulbo 4 10 40 

Refletores 7 10 70 

Total 200 Watts 

Tabela 2 – Potência Máxima Diária 

Avaliaram-se também outras cargas utilizadas em iluminação, como painéis, quadro 

branco, quadro de avisos, dentre outras, cujas potências estão indicadas na Tabela 2: 

Equipamentos  Potência Total  

Armários Iluminados 60 

Estante Iluminada 40 

Quadro Branco 50 

Televisão  80 

Total 230 Watts 

Tabela 3 – Potência Total 

Consideranda-se a utilização de energia durante 6 horas diárias,pode-se calcular a 

potência máxima de consumo: 

Wp = n. horas x Potência Total 

Onde: Wp = valor da energia consumida ao longo de 6 horas diárias 

Assim: Wp = 6[h/dia] x (200 + 230) [W.] = 2580Wh 
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Então o sistema deverá gerar um mínimo de 2580 Watts, quando considera-se a carga plena 

utilizada. 

5.2 Consumo Máximo 

Para o cálculo do consumo máximo é necessário considerar a tensão do banco de 

baterias a ser utilizado. Neste caso, a tensão da Bateria é de 12V: 

Da equação:       , tem-se que a fórmula para o cálculo de consumo será equivalente a: 

   
  

 
 

   
    

  
 

            

É preciso considerar um coeficiente de segurança, para que não haja falhas na 

instalação ou até mesmo um consumo excessivo. O coeficiente de segurança normalmente 

utilizado é de 20%, assim:  

Para um aumento do consumo de 20%, tem-se: 

              (     ) 

                (       ) 

                     

5.3 Cálculo das Perdas do Sistema 

Para se obter um valor real é necessário calcular as perdas ocorridas no sistema, só assim 

pode-se chegar a um valor aproximado real do consumo máximo de energia. 

O coeficiente de perda Kt , é calculado por meio da seguinte fórmula: 

      (           )     
    

  
  

Onde: 

Ka = auto-descarga diária da bateria considerando 25% ao mês (0,17% ao dia) 

Kb= rendimento da bateria, considerando 95% de eficiência e 5% perda 
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Kc =rendimento ou eficiência do inversor  considerando 80%, assim tem-se 20% de perdas 

Kr= rendimento ou eficiência do controlador considerando 90%, assim tem-se 10% de perdas 

Kx= perdas adicionais, como efeito Joule de 10% 

D = Dias com insolação baixa ou nula, que serão necessários para alimentar a carga sem recorrem à 

energia produzida pelos módulos fotovoltaicos. Normalmente utiliza-se um valor entre 3 e 5 dias de 

autonomia, aumentando para 6 ou 7 para zonas de baixa radiação solar. Neste caso utilizou-se 3 dias 

de autonomia. 

Ds = Profundidade de descarga da bateria, que normalmente é fornecido pelo fabricante.  Neste caso 

utilizou-se 60%. 

      (    )     
        

   
  

 

          

Tem-se um coeficiente de perda do sistema da ordem de 0,5056, assim sendo o consumo 

máximo considerando essas perdas se dá por: 

     
          

  
 

     
   

      
 

                  

 

5.4 Cálculo do Número de Módulos 

Sabendo-se a corrente que a instalação vai consumir, pode-se calcular o número de módulos 

fotovoltaicos necessários (Em). 

               

Onde: 

Im = Corrente máxima de acordo com o painel utilizado, neste caso foi utilizado um painel de 100 W, 

com corrente máxima de 6,28A. 

HPS = horas de radiação solar, neste caso considera-se 6 horas 

   = rendimento do painel, considerado 90% 
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Numero de módulos em paralelo =
    

  
 =

      

      
= 15, 047 

Numero de módulos em série= 
        

  
 = 12/12 = 1 

Assim, seria possível a utilização de 15 módulos fotovoltaicos de 100 Watts ligados em 

paralelo. 

5.5 Cálculo da Capacidade de Bateria 

A equação para o cálculo da capacidade (  ) do banco de baterias é: 

   
      

  
 

 

   
        

   
 

              

De acordo com os valores teóricos obtidos pode-se utilizar neste sistema onze baterias 

estacionárias de 220/240 A.h (Ámpere.hora) cada, totalizando, aproximadamente 2500 A.h de 

armazenamento, uma vez que nem toda energia calculada será utilizada em carga plena. 

Uma possibilidade seria a utilização da bateria Freedom DF4001, conforme figura abaixo, 

com custo aproximado de 900,00 reais no mercado. 

 

Figura 18: Bateria Estacionária DF4001 

Fonte: Fonte: Minha Casa Solar 
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5.6 Controlador de Carga 

Para o cálculo do número de controladores de carga necessário é preciso conhecer a corrente 

máxima que este deve suportar. 

Por meio da seguinte fórmula é possível calculá-lo: 

         

Onde: 

I = corrente máxima do módulo 

N = Número de módulos 

Isc = corrente máxima gerada pelo módulo 

Assim: 

           

         

Considerando um coeficiente de segurança tem-se: 

          

             

          A 

O valor máximo da corrente (Is) dividido pela corrente do controlador (Ir) utilizado nos dá o 

número de controladores (Nc). 

   
  

  
 

   
      

  
 

        

Pode-se utilizar então, 3 Controladores de carga solar de 40A da ViewStar - VS4024N,cujo preço de 

mercado varia em torno de 800 reais. 
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5.7 Inversor 

Para dimensionar o inversor de carga, considerando coeficiente de segurança de 25%, tem-se: 

             

               

          W 

Assim, pode-se utilizar um inversor com capacidade de 1500W Unitron iVolt - 12V/220V, 

conforme figura abaixo, que é encontrado no mercado com valor aproximado de 2000 reais 

 

Figura 19: Inversor Unitron iVolt 

Fonte: Minha Casa Solar 

5.8 Análise dos Resultados 

Por meio do dimensionamento realizado constata-se que para a utilização teórica da carga 

plena calculada (2580Wh/dia), a necessidade de 15 módulos fotovoltaicos ligados em paralelo, 3 

controladores de carga ,um inversor e para o armazenamento, um banco composto de 11 bateria.  

Com o levantamento realizado é possível implantá-lo com custo inicial estimado a preços de 

mercado na ordem de 20 mil reais. Custos estes que são considerados elevados em termos de 

competitividade com outras fontes de energia atualmente empregadas. Porém com o uso mais 

difundido desta tecnologia e o desenvolvimento de novos materiais, a oferta de tais sistemas pode 

torna-se economicamente viável num futuro próximo, tornando-se cada vez mais atrativos. 

Os aspectos mais importantes que se devem considerar atualmente estão relacionados ao 

emprego de tecnologias que visam à sustentabilidade, além da busca de alternativas que garantam a 

segurança energética, em face de todos os aspectos relacionados ao uso de energias não-renováveis e 

os correspondentes impactos por elas gerados. 
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Na construção de um sistema autônomo de geração de energia deve-se considerar a sua 

capacidade de ampliação, levando-se em conta a possibilidade do aumento de demanda energética. 

Assim, é aconselhável sua construção de maneira em que possa ser redimensionado sem que ocorra a 

perda do sistema construído. 

Deve-se considerar também, a utilização futura de outras fontes de energia com a formação de 

um sistema híbrido, assim como a utilização de geradores. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A capacidade de integrar sistemas para garantir a produção de energia limpa com a 

utilização de recursos renováveis de maneira segura e confiável provém do desenvolvimento 

tecnológico que viabiliza sua utilização em praticamente todos os locais existentes. 

A utilização da energia fotovoltaica é uma grande alternativa de complementação ao 

sistema atual uma vez que as condições geográficas do Brasil a tornam uma opção 

privilegiada ao ser comparada com outras fontes energéticas utilizadas em nosso país. 

Nos últimos anos, a legislação brasileira tem incentivado a utilização dos sistemas 

fotovoltaicos com estabelecimento de normas e orientações desta fonte alternativa de energia. 

Essa iniciativa tem como meta propagação para melhor utilização dos recursos energéticos, 

levando em conta a qualidade de vida e melhor gerenciamento de nossos recursos naturais. 

Para o trabalho em questão o estudo comprovou a plena viabilidade técnica com 

aplicação da metodologia para atingir o objetivo proposto fundamentando a utilização da 

energia fotovoltaica em sistemas prediais autônomos. Apesar do custo inicial elevado de 

implantação do sistema, este será compensado a longo prazo por meio da economia de energia 

consumida da rede convencional. Além disso, a boa conservação de seus componentes, 

implicará em baixos custos de manutenção além de garantir vida útil prolongada ao sistema. 

Para a propagação da utilização eficiente de módulos fotovoltaicos no setor energético 

brasileiro, é de fundamental importância a continuidade de pesquisas nesta área.  

Como sugestão para desenvolvimento de trabalhos futuros: 

- elaboração de banco de dados para determinação de parâmetros fundamentais para o 

desenvolvimento de um controlador de carga mais eficiente 

- desenvolvimento de um sistema supervisório com visualização de histórico de dados 

e diagnósticos do sistema  

- desenvolvimento de um sistema de controle que permita a comutação da alimentação 

das cargas para um sistema auxiliar (grupo de gerador) quando a carga da bateria demonstrar 

ser ineficiente. 
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