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RESUMO 

 

SERATIUK, A.R., Análise do Sombreamento em Sistemas de Proteção Solar 
Fotovoltaica integrados à Arquitetura – Estudo de caso para fachadas de edificação na 
cidade de Curitiba. 93 pg. Monografia de Especialização em Construções Sustentáveis – 
DACC - Departamento Acadêmico de Construção Civil, Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná. Curitiba, Brasil. 2016. 
 
A análise de sistemas fotovoltaicos integrados à arquitetura e sua relação com a cidade, ruas e 
suas edificações, revela que fatores diretos e indiretos estabelecem relações de influência para 
um melhor aproveitamento dos sistemas de captação. O sombreamento como fator negativo 
dentro da análise de um sistema fotovoltaico, seja ele, brise, painel ou vidro solar, é o fator 
correspondente que melhor deve ser compreendido, de forma a não gerar perdas, aumentando 
assim, o rendimento e eficiência dentro do conjunto. No Brasil, existem diversas pesquisas 
que estudam o comportamento desses sistemas dentro de uma cidade ou edificação, com 
destaque para aquelas desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Estratégica em Energia Solar da 
Universidade Federal de Santa Catarina – FOTOVOLTAICA - UFSC e o LabEEE 
(Laboratório de Eficiência Energética em Edificações) em nível nacional. A presente 
monografia possui o objetivo de constatar se as bases conceituais e a metodologia adotada no 
estudo do sombreamento e sua relação com a eficiência e dos sistemas fotovoltaicos 
integrados à arquitetura refletem os indicadores quantitativos e qualitativos que podem gerar 
perdas energéticas no sistema, com fins de acompanhar as mudanças da realidade no ambiente 
construído. Para tanto, foi feito um levantamento e revisão bibliográfica de pesquisas 
relacionadas as perdas por sombreamento, averiguando informações como metodologia 
utilizada, objetivos, justificativas e resultados. O estudo de caso foi aplicado com fins de 
explorar se o embasamento teórico elaborado na pesquisa foi suficiente para compreender as 
possíveis perdas geradas pelos efeitos das sombras nas edificações. Para isso os alvos de 
investigação foram restrigindos a condicionantes que podem influenciar a melhoria da 
eficiência de um Sistema Fotovoltaico, a fim de compreender suas relações com as tipologias 
de sombreamento existentes na literatura científica. 
 
Palavras chaves: Energia Solar Fotovoltaica. Arquitetura. Sombreamento. 
Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

SERATIUK, A.R., Shading Analysis on Building Integrated Photovoltaics Shading 
Systems integrated to Architecture - Case study for facades of a building in the city of 
Curitiba. 93 pg. Monograph of Expertise in Sustainable Construction - DACC - 
Departamento Acadêmico de Construção Civil, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Curitiba, Brazil. 2016. 
 
The analysis of building integrated photovoltaic systems into the architecture and its 
relationship with the city, its streets and buildings, reveals that direct and indirect factors 
establish relationships of influence to better use of feedback systems. The shading as a 
negative factor in the analysis of a PV system, be it, brise, thin film, panel or solar glass, is the 
corresponding factor that best should be understood, so as not to generate losses, thus 
increasing performance and efficiency within the set . In Brazil, there are several researches 
studying the behavior of these systems within a city or building, especially those developed 
by the Strategic Research Group on Solar Energy, Federal University of Santa Catarina - 
PHOTOVOLTAIC-UFSC and LabEEE (Energy Efficiency Laboratory in Buildings) at the 
national level. This thesis has the objective to establish whether the conceptual basis and the 
methodology adopted in the shadow of the study and its relation to energy efficient integrated 
into the architecture photovoltaic systems reflect the quantitative and qualitative indicators 
that can generate energy losses in the system, with the purpose of follow the changes of 
reality in the built environment. To this end, a survey and literature review of research related 
losses shading was done, checking information such as methodology, objectives, justifications 
and results. The case study was applied with the purpose of exploring the theoretical 
framework developed in the research was enough to understand the possible losses generated 
by the effects of shadows on the buildings. For this research the targets were restrigindos 
conditions that may influence the improvement of the efficiency of a Photovoltaic System in 
order to understand their relationship with existing shader types in the scientific literature. 

Key words: Solar Photovoltaic Energy. Architecture. Shading. Sustainability. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A atual demanda por fontes renováveis de energia em detrimento da redução da 

emissão de gases nocivos à atmosfera terrestre, que contribuem com o aquecimento global, 

impulsiona o desenvolvimento de tecnologias que possam gerar energia de fontes não 

poluentes e por fontes de recurso renováveis. Dentro das dinâmicas envolvidas no processo de 

geração de energia elétrica, a energia solar é o recurso existente que em termos de potencial é 

o menos agressivo à atmosfera terrestre, especialmente devido a sua disponibilidade até certo 

ponto, inesgotável. O Sol pode ser considerado uma fonte inesgotável e renovável de energia, 

sendo de certa forma, a irradiação solar, uma matéria prima imaterial que não gera impactos 

no meio ambiente de maneira direta. A necessidade de diversificação das fontes de geração de 

energia elétrica é um dos tópicos de interesse não somente para o Brasil, mas para vários 

países que baseiam seu consumo energético em fontes não renováveis de energia, as quais, em 

grande parte oriundas de combustíveis fósseis, causam danos que podem ser irreversíveis para 

o metabolismo da Terra. A demanda crescente por energia devido ao crescimento 

populacional, o aumento do custo do processo energético desde a geração até o consumidor 

final, as perdas por transmissão, a crise hídrica mundial, a necessidade de utilização de fontes 

renováveis e menos agressivas ao meio ambiente, as dificuldades de expandir o atual modelo 

de geração, são fatores que demonstram e comprovam a necessidade de mudanças mais ágeis 

para a diversificação das matrizes de geração de energia elétrica do Brasil e de outros países.  

Dentro desse cenário de expansão da crescente demanda por energia, a energia 

solar fotovoltaica pode representar uma oportunidade de minimizar perdas e custos em 

deslocamento – já que podem ser instalados SFVI e SFVCR (Sistemas Fotovoltaicos Isolados 

e Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede) no próprio local de geração de eletricidade – 

sua aplicação também diminui a necessidade de consumo de energia por fontes energia não 

renováveis e/ou poluentes. Nesse sentido, a integração de tais sistemas fotovoltaicos com o 

espaço construído e a arquitetura se torna essencial para que se obtenha um desempenho 

adequado do conjunto de módulos fotovoltaicos. Os fatores levados em consideração estão 

diretamente relacionados com o posicionamento da edificação dentro da faixa de irradiação 

solar terrestre (kWh/m².dia), desvio azimutal, latitude e orientação solar das faces ativas em 

fachadas verticais ou horizontais de edificações para captação de irradiação solar. Se 

comparado a outros países que já possuem um grau maior de desenvolvimento tecnológico, o 
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de absorção da radiação solar e radiação térmica. Uma arquitetura pensada de forma a evitar 

gastos energéticos deve levar em conta a transmitância dos materiais e os aspectos passivos e 

naturais que favorecem o conforto térmico, acústico e de iluminação natural; para isso, utiliza-

se de formas, materiais e elementos construtivos que podem manter os níveis de incidência da 

luz, calor e sombreamento sob equilíbrio. O sombreamento dos ambientes internos das 

edificações pode reduzir a quantidade de calor absorvida por um determinado espaço, por 

meio de janelas venezianas e outros elementos aplicados ao local da fenestração, mas tais 

elementos não são tão eficazes quanto o sombreamento externo da edificação - já que a maior 

parte da energia solar incidente, primeiramente tem que atravessar obstáculos como paredes 

externas para então adentrar aos ambientes. O sombreamento externo por meio de 

prolongamentos da edificação, como marquises ou beirais, além dos elementos de proteção 

solares fixos ou móveis, tal como o brise-soleil, são os meios mais eficazes contra o ganho de 

radiação térmica por uma edificação pela proteção de suas fachadas.  

Desse modo, a combinação de tais elementos nas fachadas de edifícios torna-se 

um meio eficaz para controlar a taxas de radiação solar incidentes, permitindo que a sua 

temperatura interna gerasse o conforto térmico ideal.  Através de tais elementos, foram 

desenvolvidas tecnologias de sistemas de proteção solar fotovoltaica que aliam tanto a 

geração de energia elétrica como o sombreamento da edificação. Tais sistemas, por servirem a 

um duplo propósito – proteção solar e captação de irradiação solar – nem sempre atendem a 

ambos de forma eficaz. Muitas vezes ocorre a sobreposição dos elementos do sistema, como 

por exemplos em brises e venezianas, fazendo com que haja sombreamento parcial das 

superfícies captadoras de irradiação - podendo resultar em perdas no processo de geração de 

energia elétrica. As projeções de sombra parciais do próprio sistema de proteção solar 

fotovoltaica acarretam em fatores que devem ser mais bem compreendidos a fim de 

estabelecerem a máxima captação de energia.  

Outros fatores são secundários, mas não menos relevantes quanto à influência do 

sombreamento em células fotovoltaicas. Em grandes cidades, tem-se infraestruturas voltadas 

ao funcionamento dos equipamentos urbanos, a regulação das leis e decretos municipais - que 

especificam como a cidade deve se desenvolver, promovendo assim um ciclo de manutenção 

e melhorias do ambiente construído. As áreas urbanas envolvem uma cadeia de serviços, 

indústrias, transporte e habitação, que demandam grandes quantidades de energia para 

coexistir como sistemas antrópicos, e, sendo assim, a morfologia urbana no aspecto 

relacionado aos sistemas fotovoltaicos integrados a arquitetura passa a ter um papel 

fundamental na geração local de energia em grandes cidades.  
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1.2 PROBLEMÁTICA 

 

 Como a análise do sombreamento aplicado a Sistemas Fotovoltaicos Integrados e 

Aplicados à Arquitetura pode influenciar a eficiência de sistemas de captação de 

energia solar em fachadas de edifícios verticais, de forma que seja verificado quais 

fatores podem influenciar a escolha de estratégias de composição de fachadas verticais 

por meio da utilização de softwares voltados ao estudo do efeito do sombreamento em 

Sistemas Fotovoltaicos Integrados e Aplicados à Arquitetura? 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

1.3.1 Energia Solar – Fonte Inesgotável e Renovável 

 

O atual modelo de sociedade e seu desenvolvimento tem evidenciado a cada dia 

maiores preocupações com as crises ambientais que assolam o planeta Terra tanto nas escalas 

locais e globais, de modo que refletem o grau de impacto sobre o meio ambiente pela forma 

atual de exploração dos recursos finitos e por estilos de vida associados ao consumismo e 

individualismo. Tais constatações traduzem um quadro de uma ideologia de existência 

insustentável e até certo ponto, irreparável, já que não compreende-se totalmente como a 

interferência da humanidade nos ciclos e mecanismos naturais de funcionamento da Terra são 

afetados (BEHLING, et al., 1996). A exploração irrefreável de recursos naturais não 

renováveis causa mudanças perceptiveis no meio ambiente, como o desaparecimento de 

florestas, a degradação dos solos, a perda da biodiversidade e extinções de espécies, a 

poluição do ar e da água. Para sustentar o modo de vida atual da sociedade humana, enormes 

quantidades de demandas energéticas se fazem necessários. As crises energéticas impõem a 

necessidade da independência dos recursos naturais finitos e não renováveis, uma vez que 

estão sendo saturadas as capacidades de regeneração dos ecossistemas. Ao passo que o 

homem compreende cada vez mais e cria maneiras de melhorar a interação das atividades 

humanas com os subsistemas ambientais por meio de métodos de previsão e técnicas de 

interpretação do dinamismo dos ciclos naturais da Terra, testemunha-se também a devastação 

global dos recursos não renováveis e a maior incidência de secas e desertificação de áreas, 

oscilações das estações do ano, derretimento das calotas polares, a elevação do nível dos 

oceanos, também, sinais do impacto causado pelo homem no meio ambiente.  
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possibilitando também o crescimento populacional. De fato, alguns combustíveis fósseis já 

eram conhecidos pelos povos da antiguidade, tendo aplicações do petróleo pela civilização 

babilônica como combustível para iluminação, ou até mesmo o emprego do asfalto, palavra de 

origem grega, como material de construção. Porém, antes do século XVIII, o consumo de 

combustíveis fósseis pode ser considerado insignificante, sendo que a energia solar, direta ou 

indiretamente, foi a fonte primária de organização das primeiras aglomerações urbanas e por 

seu consumo energético indireto através do emprego da madeira em sistemas de aquecimento 

(COMETTA, 1978). 

Baseado nestas premissas, a conservação dos recursos não-renováveis como 

maneira de minimizar os impactos ambientais na Terra deve ser considerada como fator 

fundamental no processo de transição para a utilização de fontes renováveis de energia 

elétrica, através de processos ecologicamente equilibrados e ambientalmente responsáveis em 

que seja alinhado o progresso tecnológico com a manutenção dos ecossistemas.  

O Sol é a fonte de energia não poluente e renovável essencial para o equilíbrio de 

tais ecossistemas, uma vez que regula e mantém os ciclos naturais do planeta, através de 

processos dinâmicos responsáveis pela constituição da paisagem física e da evolução da vida 

(BEHLING, et al., 1996). A posição do planeta Terra no Sistema Solar, aliado a influência da 

gravidade exercida pela Lua, determinou conjunturas para o desenvolvimento da vida, uma 

vez que sua órbita em relação ao Sol se encontra em uma zona habitável, nem muito quente e 

nem muito fria, promovendo assim condições meteorológicas suficientes para a existência do 

ciclo das marés e correntes oceânicas, formação de ventos e nuvens, evaporação da água e 

chuvas, tais que são eventos indiretos que ocorrem em função da transformação da energia 

solar incidente na atmosfera terrestre pela regulação dos fluxos de energia por meio da 

reflexão e filtração da radiação (COMETTA, 1978). As moléculas de oxigênio, ozônio e 

vapor d’água estão associadas a absorção dessa radiação, compondo camadas da atmosfera 

que funcionam como um escudo de revestimento, ao mesmo tempo que tais moléculas 

mantém a atmosfera aquecida por tal absorção, elas também são responsáveis por refletir de 

volta para o espaço a radiação excedente, do contrário, o excesso de temperatura poderia 

superaquecer o planeta e comprometer o funcionamento da vida (COMETTA, 1978).  
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1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as eventuais perdas de eficiência na captação 

de energia solar por sistemas fotovoltaicos devido a incidência do sombreamento. A partir de 

sistemas fotovoltaicos integrados à arquitetura, considerando-se variáveis pré-determinadas de 

desvio azimutal, inclinação dos módulos e base de dados de irradiação solar por meio de 

simulações nos softwares RADIASOL 2 e SAM - SYSTEM ADVISOR MODEL..  

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Aplicar uma metodologia de coleta de dados utilizando ferramentas computacionais. 

 

 Analisar os dados levantados a fim de se constatar qual o maior potencial de irradiação e 

a menor percentual de sombreamento através da verificação da eficiência de sistema 

fotovoltaicos integrado à arquitetura por meio de diferentes orientações de 

posicionamento e orientações de ângulos de painéis fotovoltaicos para uma latitude.  

 

 Avaliar quais os aspectos qualitativos envolvidos que podem mitigar em estratégias para 

o desenvolvimento de um critério de análise do sombreamento em fachadas de edifícios. 
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CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O RECURSO SOLAR 

 

O Sol, por muitas civilizações, sempre foi considerado fonte de origem de toda a 

vida, atraindo a atenção dos homens através de observações que determinaram o domínio da 

agricultura por meio do conhecimento das estações do ano, além do desenvolvimento de 

teorias cosmogônicas e cosmográficas por ser fonte de adoração dos homens (COMETTA, 

1978). Todas as fontes de energia disponíveis no planeta Terra, se comparadas ao poder de 

geração de energia do Sol, podem ser consideradas insignificantes, visto que a estimativa é 

que seu principal combustível, o hidrogênio, se esgote em cinco bilhões de anos. Baseado 

nessa premissa, não existe uma fonte maior de energia conhecida no Sistema Solar. Sendo 

uma estrela, o Sol, é composto por camadas de gases quentes em que predominam o 

hidrogênio e o hélio, com o resultado do esgotamento do hidrogênio, a aparência do sol será 

mudada drasticamente ao final de sua vida estelar, sendo mil vezes mais brilhante e uma 

centena de vezes maior do tamanho conhecido atualmente.  

O Sol, ao mesmo tempo em que fornece a energia para o funcionamento de toda a 

vida na Terra, também apresenta perigos a vida terrestre por meio da intensidade dos ciclos 

solares em que podem ocorrer oscilações de temperatura, determinando períodos de maior 

atividade solar e tendo suas consequências na Terra. Desse modo, a atmosfera funciona como 

um escudo contra uma maior incidência de raios solares prejudiciais, protegendo a biosfera e 

promovendo a manutenção da vida na Terra. A maior parte da radiação solar incidente na 

superfície terrestre é absorvida pelos oceanos, sendo equivalente a 90%, enquanto os outros 

10% restantes incidem sobre os continentes e também pelas plantas, para a realização do 

processo de fotossíntese (COMETTA, 1978). 

Os seres vivos que utilizam a energia solar diretamente ou indiretamente para 

sobreviver evoluíram de forma a desenvolver formas sofisticadas e eficientes para captar e 

sintetizar esta energia a fim de que estes organismos tornaram-se parte, por meio de uma 

relação indissociável, da necessidade de luz e radiação solar para sobreviver (BEHLING, et 

al., 1996). Dentro do reino animal e vegetal, há inúmeros exemplos de como estes seres 

desenvolveram mecanismos para aliar fontes de energias renováveis de forma eficiente a sua 

existência, tornando-se parte de ciclos que não agridem de forma nociva o planeta Terra, ou 

seja, estão incluídos em seu funcionamento. A par disso, os seres humanos, aprenderam a se 

adaptar e a controlar subsistemas da Terra em detrimento de si mesmos, convivendo até certo 

ponto em harmonia com o quê a terra lhe proveu, sem agredi-la de forma intensa. 
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na mesma classe, seu porte estelar é considerado de tamanho médio se comparado a outros 

sóis, tendo como constituição de sua massa, 94% de Hidrogênio e Deutério, 5,9% de Hélio e 

de ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, néon, cálcio e crômio, para os 0,1% 

restantes, sendo eles, além da massa de elementos quânticos (COMETTA, 1978). 

Quase toda a energia gerada pelo Sol provém de seu núcleo, o qual, possui um 

diâmetro de aproximadamente 10% do diâmetro da esfera solar. Em seu interior, temperaturas 

da ordem dos milhões de graus Celsius, entre 14 e 16 milhões de graus Celsius e pressões de 

68 x 109 atm. predominam como resultado da fusão nuclear dos átomos de hidrogênio 

(HOWELL, Y., BERENY, J. A. 1979). A energia solar é produzida em um ambiente de 

reações termonucleares pelo qual núcleos de átomos de hidrogênio se fundem pelo ciclo 

próton-próton, alterando sua composição molecular, formando o Hélio como resultado. Para 

cada 4.032 quilos de hidrogênio são gerados 4.003 quilos de Hélio, dessa reação termonuclear 

tem-se a liberação de energia constituída em sua maior parte de radiação eletromagnética de 

alta frequência (raios gama), a qual se move a partir do núcleo do Sol por processos de 

convecção até as camadas externas da superfície solar (HOWELL, Y., BERENY, J. A. 1979). 

O tempo médio dessa reação de fusão nuclear é de aproximadamente um bilhão 

de anos, tal que o processo de convecção requer mais vinte mil anos para ocorrer em função 

das colisões com outras partículas que também constituem a massa solar quântica. 

Nestas colisões, a energia é gradualmente degradada e o fluxo da frequência da 

radiação é lentamente levado a níveis mais baixos. No momento em que estes fluxos de 

energia e radiação atingem a superfície do Sol, a radiação solar é em sua maior parte 

composta por luz e raios infravermelhos (calor), com um pequeno acréscimo de outros 

comprimentos de onda eletromagnética, compostos de raios gama, raios ultravioletas e ondas 

eletromagnéticas de rádio (COMETTA, 1978). Tal que, a energia liberada em forma de luz e 

calor pelo Sol leva cerca de 8 minutos para chegar a Terra. 

A geração total de energia do Sol emanada é de cerca 3,8 x 1020 megawatts, o que 

significa que em função da área total da superfície solar, essa energia é equivalente a 63 

megawatts por metro quadrado (HOWELL, Y., BERENY, J. A. 1979). Esta energia é 

irradiada em todas as direções da esfera solar e as interceptações da terra correspondem 

apenas a uma pequena fração do total da energia irradiada, cerca de meio bilionésimo, o que é 

equivalente a 1/2.000.000.000. Embora o Sol esteja perdendo massa neste processo de 

geração de energia a uma taxa de 4,5 milhões de toneladas por segundo, ele é tão grande, 

pesando cerca de um octilhão (1027) de toneladas, de forma que a produção poderia continuar 

a este ritmo incessante por vários bilhões de anos (HOWELL, Y., BERENY, J. A. 1979). 
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2.1.2 Características da Radiação Solar 

 

As reações nucleares que ocorrem no núcleo do Sol são responsáveis por liberar 

grandes quantidades de energia, a fusão nuclear dos átomos de hidrogênio está protegida por 

várias camadas de gases, fazendo com que a energia liberada em forma de calor e radiação 

necessite percorrer um caminho até a região da superfície solar. Em função de tais reações e 

pelas propriedades físicas do Sol, é de conhecimento que na camada exterior do Sol, a 

radiação térmica emitida é equivalente à de um corpo negro com temperatura equivalente a 

5.777K (DUFFIE; BECKMAN, 2006). Esse dado implica em uma temperatura média da 

superfície solar e pode ser comprovado através da curva espectral da radiação solar.  

A radiação solar que atinge a Terra é equivalente a 5,4 x 1024 Joules ao ano. Isto é 

equivalente a mais de 30.000 vezes as fontes de energia utilizadas no presente momento 

(SAYIGH, A. A. M. 1977). Sendo o fator de medição no levantamento da energia recebida 

fora da Terra, o parâmetro mais importante a ser compreendido por possuir uma consistência 

no seu grau de valoração, sendo diferente da radiação solar recebida na superfície terrestre. 

Aproveitar tal poder requer conhecimento da natureza física da irradiação solar, de forma que 

se verifiquem os fatores que podem influenciar sua intensidade, as formas de aproveitar e 

utilizar essa energia, tanto nas aplicações possíveis na construção civil, como bem o 

entendimento da relação dessa energia com o meio ambiente em seus ciclos naturais e sua 

influência na atmosfera terrestre. A denominada constante solar (SC), parâmetro em que se 

admitiu o valor no Congresso Internacional de Energia Solar em 1970, na cidade de 

Melbourne, é definida como a quantidade de energia solar radiante que chega por minuto as 

camadas superiores da atmosfera terrestre por cm², sendo diretamente proporcional ao ângulo 

de incidência dos raios solares, variando na razão inversa do quadrado entre a distância do Sol 

e a Terra (lei de Lambert), com a ausência da influência da turbidez das partículas presentes 

nas camadas mais inferiores da atmosfera terrestre.  

O ângulo de incidência dos raios solares ou distância zenital depende da latitude 

da localidade específica, do ângulo de declinação solar e do ângulo horário, determinando 

assim, a energia radiante medida em W/m².dia. O valor admitido para essa constante é de 

cerca de 1353 W/m², com uma admissão de erro de + 1,5%, sendo que os estudos mais 

recentes sugerem um valor para a constante solar entre 1368 e 1377 W/m² (SAYIGH, A. A. 

M. 1977). Abrangendo o estudo da Radiometria, o qual informa as propriedades físicas da 

matéria, por meio da receptação das partículas de luz (fótons), pode-se compreender 

principalmente no campo da astrofísica, a constituição elementar de estrelas. 
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Sendo assim, o espectro eletromagnético é dividido em faixas de distintos 

comprimentos de onda distribuídos em bandas, a radiação térmica compreende uma faixa da 

radiação eletromagnética entre 0,2 a 1.000 μm (um micrômetro equivale a um milionésimo de 

metro, 1 × 10-6 m), a energia da radiação solar fora da atmosfera terrestre possui valores da 

região ultravioleta de 0,115 a 405 micrômetros, equivalentes a 9,293% da energia da radiação 

solar, entre 0,405 a 0,740 μm, com uma percentagem de 41,476% representando a região do 

espectro da luz visível, e na região dos raios infravermelhos, com valores de 0,740 a 1.000 

μm, representando 49,231% do total (SAYIGH, A. A. M. 1978). 

 

2.1.3 Radiação Solar incidente na Superfície Terrestre 
 

Ao nascer do Sol pela manhã, a quantidade de radiação solar absorvida pela 

superfície terrestre aumenta de zero ao máximo solar, ao meio-dia, e, posteriormente, diminui 

novamente a zero ao fim do pôr-do-sol (COMETTA, 1978). Da energia incidente na 

atmosfera, para chegar a superfície terrestre ao nível do solo, a intensidade da radiação solar 

diminui progressivamente (depleção), pois necessita atravessar a atmosfera, de forma que 

neste caminho, ocorre a interceptação por nuvens e sua reflexão, moléculas e átomos de água 

( ), oxigênio ( ), ozônio ( ), dióxido de carbono ( ) e partículas de poluição, porém, 

por serem corpos gasosos ou partículas pouco densas, encontram-se distribuídos de maneira 

esparsa, de forma que a absorção da radiação solar por estas partículas ocorre de maneira 

seletiva. Em função disso, tem-se a redução progressiva da radiação devido aos fenómenos de 

absorção e de dispersão da energia solar (por meio da difusão, reflexão, difração e refracção), 

uma vez que o espectro das frequências eletromagnéticas é atenuado de acordo com o 

comprimento de onda especifico para cada componente da radiação solar. Os principais 

absorventes da radiação solar são o ozônio ( ), para a radiação ultravioleta e o vapor de água 

( ), para a radiação infravermelha (radiação térmica) e o processo de difusão consiste na 

redistribuição da energia radiante em torno de partículas difusoras, não envolvendo qualquer 

transformação de energia radiante em outra forma de energia, como é o caso da absorção. A 

difusão ocorre quando o comprimento de onda de determinado raio solar for maior ou igual ao 

diâmetro das partículas atmosféricas, sendo que, quando o comprimento de onda menor que o 

diâmetro da partícula, a propagação da energia favorece leis ópticas geométricas, gerando os 

fenômenos da reflexão e da refração nas moléculas de  e . 

Outros aspectos podem ser muito influentes na intensidade da radiação solar que 

atinge a superfície terrestre, sendo eles, decorrentes da inclinação do eixo terrestre com o 

plano equatorial com relação ao plano orbital elíptico em torno do Sol, de modo que, tal fator 
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determina variações diárias para a radiação solar para diferentes latitudes, originando assim a 

disponibilidade diária de radiação para uma localidade específica (COMETTA, 1978).  

A influência gerada pelas massas atmosféricas e outras partículas, como explicado 

acima, faz com que a radiação solar extraterrestre incidente na atmosfera seja dividida em três 

principais componentes, sendo elas, a Radiação Solar Direta, a Radiação Difusa e a Radiação 

Refletida. A Radiação Solar Direta é a componente da radiação térmica responsável pela 

maior incidência de energia, tendo seus efeitos aumentados em dias de céu claro, uma vez que 

não é influenciada pelas partículas de nuvens e poluição, caso em que, seria gerada a 

Radiação Difusa (URBANETZ, 2014). A Radiação Solar Direta é a componente responsável 

pela projeção de sombras quando interceptada por obstáculos. Pelo fator das massas e 

partículas atmosféricas, em dias de céu claro, a Radiação Difusa é equivalente a 10 – 20% da 

radiação solar, podendo, em dias parcialmente ou totalmente nublados, ser equivalente a 

100% de toda a radiação solar (HOWELL, Y., BERENY, J. A. 1979). Já o caso da Radiação 

Refletida, pode ser considerado tanto a ação antrópica (construções, estradas, indústrias, 

veículos) como por fenômenos naturais (água, solo, neve, rochas, areia) possuindo 

coeficientes de reflexão diferentes.  

 No que é tocante ao aproveitamento da energia por sistemas de captação 

fotovoltaica, o termo que identifica o dado de radiação recebida por uma superfície plana é 

chamado de Irradiação Global Horizontal (GHI), tal que, as componentes da radiação solar 

que determinam a GHI são a Irradiação Normal Direta (DNI) e a Irradiação Difusa Horizontal 

(DIF). Conceitos que foram previamente explicados acima. A radiação solar em superfícies é 

outro fator que determinada à intensidade da absorção da energia radiante, mas neste caso, 

possui aplicação prática na construção civil. O ângulo compreendido entre a componente 

direta da radiação solar, perpendicular à superfície irradiada determinará tal intensidade de 

absorção, transmissão e reflexão dos raios solares, de forma que permitirá prever situações 

para o planejamento e aplicação prática de painéis solares em uma edificação.  

Na maioria das instalações de módulos fotovoltaicos, a orientação e inclinação são 

fixas de acordo com determinada latitude, sendo cada vez mais aperfeiçoadas e pela utilização 

de bases de dados de irradiação solar contendo condicionantes mais aprimoradas, além, de 

outros fatores, como o desvio azimutal e o estudo do efeito do sombreamento, estabelecendo 

assim um critério de análise para a previsão de geração de energia elétrica para determinada 

edificação e seu aperfeiçoamento energético. A execução de painéis ou de sistemas de 

proteção solar de orientações mecânicas variáveis que sigam o movimento aparente do Sol ao 

longo da órbita elíptica da Terra para o aumento da efetividade desses sistemas seria o ideal, 

porém, ainda são sistemas muito onerosos, mas muito eficientes. Para o hemisfério Sul, tem-
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se que a eficiência dos sistemas de captação de energia solar fotovoltaica se dará quando os 

painéis estiverem voltados para o norte verdadeiro, se considerado o desvio azimutal de uma 

edificação, pode-se ter a maximização da geração de energia elétrica média ao longo do ano.  

Como definição, temos que a inclinação ótima com relação ao plano horizontal para a 

incidência solar máxima em regime anual, pode ser dada pela latitude local. Tal que, a 

orientção ideal seria a de uma superfície voltada para o equador, sendo ele o norte geográfico 

para instalações no hemisfério sul (RÜTHER, 2004). Sendo assim, tem-se que a inclinação 

ótima em relação ao plano da superfície horizontal irradiada, tem seus valores alterados de 

acordo com a latitude escolhida, a estação do ano e o período de utilização, dependendo do 

uso da edificação pode-se ter demandas completamente diferentes, as quais serão diferentes 

para ambos os hemisférios (COMETTA, 1978). Baseado nisso, tem-se a seguinte relação das 

superfícies irradiadas e sua inclinação quanto ao plano horizontal: 

 

a) Utilização exclusivamente estival: inclinação sobre a horizontal inferior em 10º a 

15º em relação à latitude; 

b) Utilização exclusivamente invernal: inclinação sobre a horizontal superior em 

10º a 15º em relação à latitude; 

c) Utilização durante o ano: inclinação sobre a horizontal igual à latitude do lugar. 

(COMETTA, 1978, p. 27) 

 

1.4.3 Diretrizes para a geração de Energia Solar no Brasil e no Mundo  

 

As emissões de dióxido de carbono ( ), na atmosfera, aumentaram a níveis 

exponenciais no último século como principal consequência da utilização do carvão, petróleo 

e gás natural, combustíveis fóssêis utilizados em processoes de geração de energia térmica e 

elétrica por meio da transformação química de seus compostos por meio da combustão desde 

a primeira Revolução Industrial. Deve-se levar em conta que boa parte da energia 

termoelétrica produzida no mundo ainda provém de Usinas movidas a carvão, mas de toda 

forma, este processo envolve a queima de algum determinado tipo de combustível fóssil 

(LOVELOCK, 2006). O carvão e o petróleo, como fontes predominantes de geração de 

energia térmica, atingiram níveis de eficiência energética do estado de desenvolvimento 

tecnológico passiveis de aumento se comparadas ao potencial de geração de energia elétrica 

no mundo por meio da utilização de sistemas fotovoltaicos e usinas termosolares. 

Ao ano, cerca de 27 bilhões de toneladas de dióxido de carbono são geradas no 

mundo, se fosse possível equiparar este número a uma condição física no estado sólido desse 

elemento, teria-se uma montanha de cerca de 1,5 quilômetros de altura e 6 quilômetros de 
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diâmetro, para se ter uma ideia da dimensão e escala do nível de emissão de gases poluentes 

da atmosfera (COMETTA, 1978). Como explicitado anteriormente, entre todos os recursos 

renováveis, a energia solar é o mais abundante, sendo dentre as energias renováveis, a mais 

eficiente pela possiblidade de ser convertida diretamente em energia elétrica para utilização.  

A eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis no ano de 2013 

foi responsável por cerca de 22% da geração total de energia por ambas as fontes, renováveis 

ou não-renováveis. A geração total global foi de cerca de 5070 Terawatts/hora para fontes de 

energias renováveis, número esse que ficou a par da geração por fontes de gás natural, mas 

ficando atrás da geração de energia por meio do carvão, combustível fóssil, esta que foi 

praticamente o dobro da geração total das energias renováveis. Segundo previsões da Agência 

Internacional de Energia, sugerem que a geração total de energia por fontes renováveis 

chegue ao ano 2020 com um valor estimado de 7.313 TW/h (IEA, 2014a).  

Outros fatores estão fortemente aliados a uma exponencial redução de custos tanto 

para a escala consumidora como para a escala industrial. O rápido desenvolvimento 

tecnológico que ocorre em função do barateamento dos preços das células e módulos 

fotovoltaicos se deve ao fato de uma melhoria nos aspectos da eficiência e durabilidade desses 

sistemas, aliado a isso, tem-se também a questão de que a radiação solar incidente na 

superfície terrestre comparada a outras fontes de energia é uma energia renovável e não 

poluidora, envolvendo assim menos riscos a cadeia de geração de energia por possuir 

determinantes mais favoráveis, como a incidência constante de radiação solar. De certa forma, 

este tipo de energia necessita somente ser coletada, não envolvendo processos arriscados de 

extração e manutenção do ciclo de vida do ponto de vista das energias não-renováveis e 

poluidoras. As políticas de desenvolvimento sustentável podem ser traduzidas também, por 

meio de planos e metas em países comprometidos com a redução de emissões de gases do 

aquecimento global e por novas políticas de gestão energética, as quais podem incluir uma 

redução dos custos de tarifas de energia, através da concessão de créditos em locais que 

possuam o retorno de excedentes de geração de energia às redes de distribuição integradas. 

O custo da energia elétrica em porcentagem provindo de fontes de combustíveis 

fosseis comparado ao custo da energia elétrica pela radiação solar incidente é apresentado no 

Gráfico 2. A comparação demonstra que essa energia pode se tornar plenamente competitiva 

entre os anos de 2020 e 2030, podendo mais tarde contribuir significativamente para 

estabilizar os custos globais de energia elétrica (TRIEB et al., 2009). A medida que a 

capacidade necessária para atingir a redução dos custos com a tecnologia de captação for 

diminuindo, a energia solar como fonte renovável, pode ser considerada uma medida 
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Todos os outros países, além da Índia, a qual possui uma capacidade de geração 

de 2,9 GW e Taiwan, com 750 MW, ainda não apresentam quantidades significativas como 

geradores de energia solar fotovoltaica (IEA, 2014b). Partindo da constatação destes dados, 

pode-se perceber que grande parte dos países com potenciais significativos de geração 

encontram-se no hemisfério norte, além da zona de influência da linha do equador.  

O mercado de energia Europeu passa por um momento de revisão quanto as 

políticas estratégicas de redução da dependência energética externa de energia, levando a uma 

nova política de gestão dos planos de administração, distribuição e geração de energia. A 

segurança do abastecimento de muitos países da Europa Central e Oriental foi colocada em 

risco no ano de 2015 em função do conflito territorial-político que se agravou entre Rússia e 

Ucrânia, o cenário político tempestuoso que veio a seguir se desenvolveu pelas sanções 

impostas a Rússia por Chefes de Estado de outros países e pelo Governo Europeu, de forma 

que foi evidenciado o potencial risco de interrupção da distribuição de gás russo para a União 

Europeia. Tal preocupação é ainda eminente, uma vez que para determinados países, a Rússia 

consta como o único provedor para o fornecimento e distribuidor de gás natural. A partir 

disso, ao final de fevereiro de 2015, foram instituídas premissas criadas pela União da 

Energia, iniciativa intergovernamental da União Europeia que alinha diretrizes para garantir o 

fornecimento energético seguro e sustentável, a preços acessíveis de energia elétrica para os 

países pertencentes ao bloco da união européia (EUROPEAN COMISSION, 2015). Baseado 

nessa iniciativa, os compromissos firmados entre os países do bloco europeu, para assegurar 

fontes mais seguras de recursos energéticos e menos dependentes de outros países, 

compreendem ações as quais deverão ser concluídas pelos programas estabelecidos até o ano 

de 2030, sendo elas, as seguintes principais ações: 

 

1. A diversificação da matriz energética de fornecimento de gás natural liquefeito de 

petróleo, tornando a União Europeia mais independente quantos as fontes de origem 

desse recurso, para que seja mais resiliente, em função de riscos na interrupção de seu 

fornecimento (EUROPEAN COMISSION, 2015). 

 
2. A premissa de que a infraestrutura é uma precondição para implementar um novo 

mercado da energia para a União Europeia, integrando fontes de recursos renováveis e 

garantindo o abastecimento energético através da implementação de projetos de 

interesse comum, por meio de incentivos financeiros e discais, promovendo 

financiamentos públicos e privados para o mercado de energia (EUROPEAN 

COMISSION, 2015). 
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3. Alcançar uma economia energética até o ano de 2030 da ordem de 27% em toda a rede 

e uma redução das emissões de  em ao menos 40% do atual quadro (EUROPEAN 

COMISSION, 2015). 

 
4. Aliar as edificações, potenciais ganhos em eficiência energética através do Retrofit de 

edifícios existentes, reduzindo assim, a atual demanda de importação de energia da UE 

e custos de tarifas dos setores habitacionais e empresariais (EUROPEAN COMISSION, 

2015). 

 
5. Aumentar a eficiência energética no setor de transportes, por meio de uma progressiva 

utilização de combustíveis alternativos e por meio de integração à rede elétrica 

(EUROPEAN COMISSION, 2015). 

 
6. O compromisso de que 27% da matriz energética européia seja constituída de fontes de 

recursos renováveis até o ano de 2030 (EUROPEAN COMISSION, 2015). 

Apesar desse novo contexto, mesmo que ocorra uma cooperação mais intensa 

entre os países europeus relacionada a utilização de fontes de recursos energéticos renováveis 

e a minimização dos atuais e futuros impactos ambientais, observa-se que essa nova 

conjuntura foi motivada devido a implementação de metas que garantam a segurança do 

abastecimento, não significando uma transformação rápida e radical para o setor energético 

europeu.  

Com o intuito de desenvolver uma ferramenta de análise da diversificação da 

matriz energética europeia, o projeto “REACESS” (Risk of Energy Availability: Common 

Corridors for Europe Supply Security)”, relatório financiado pela comissão europeia, envolve 

questões e características quanto aos cenários de importação de energia, abrangendo 

características técnicas de distribuição e geração, econômicas e ambientais, para uma 

avaliação de possíveis corredores energéticos futuros a serem implementados entre a Europa 

Ocidental, o Oriente Médio e o norte do continente Africano, promovendo uma interligação 

da rede elétrica (TRIEB et al., 2009). Este relatório tem como principal fundamento, a análise 

do potencial a longo prazo do “recurso solar” possível de ser importado de tais regiões, uma 

vez que avalia essa fonte de energia como sendo de origem ilimitada, e, pela região apresentar 

uma alta intensidade nos níveis de radiação solar por estar mais próxima a zona da linha do 

equador.  

Os sistemas de geração de energia solar fotovoltaica integrados a arquitetura ainda 

representam um mercado de geração de eletricidade pequeno se comparados à geração por 

meio de usinas de concentração de energia solar fotovoltaica (CPV). Para os SFVIA, existe 
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pela construção de novas usinas e do ponto de geração até o ponto de consumo da energia 

elétrica, o que acarreta na implantação e manutenção de uma infra-estrutura de transmissão e 

de altos custos para a construção de novas usinas (ANEEL, 2005). 

Até 2030, dentro dos possíveis cenários relacionados ao consumo de energia 

elétrica no Brasil, o consumo total poderá se situar entre 950 e 1.250 TWh/ano. A água, como 

fonte de recurso renovável, ainda assim, pode caracterizar cenários imprevisíveis, como 

possíveis secas e restrições ambientais relevantes (EPE, 2007). Ainda que a oferta interna de 

energia baseie-se na expansão do desenvolvimento do potencial hidrelétrico brasileiro, em 

função de fatores secundários, o aumento do potencial de geração de energia poderia não ser 

suficiente para atender à demanda, evidenciando um possível cenário de esgotamento em 

longo prazo do potencial hidrelétrico brasileiro (EPE, 2007). Embora a energia hidráulica seja 

considerada uma fonte renovável e a principal fonte de energia para geração de eletricidade 

no Brasil, ela tem impactos negativos sobre o meio ambiente, em função do alagamento de 

grandes áreas cultiváveis e dos gases do efeito, em consequência de processos de degradação 

anaeróbica da matéria orgãnica em áreas alagadas (PEREIRA, E. B. et al., 2006). Dessa 

forma, mesmo que a exploração do potencial hidrelétrico seja desenvolvida na expansão da 

oferta do sistema elétrico, é mais que evidente a necessidade de oferta de outras fontes 

renováveis que deverão se somar a diversificação da matriz energética.  

 Segundo relatório elaborado pelo “Deutsche Bank – F.I.T.T for investors, 2015”, 

o qual avalia e expõe o cenário global para investidores na área de captação de energia solar 

paralelo a uma época de quedas no preço do petróleo, a competitividade crescente do custo de 

geração de energia solar em mercados a nível mundial, o aprimoramento dos tipos de 

tecnologia de captação e distribuição, o desenvolvimento de programas de incentivo ao uso, a 

regulamentação para venda e utilização de créditos, a melhoria dos custos de financiamento, 

políticas públicas como fator indutor de desenvolvimento sustentável, o aumento de 

interessados na utilização desse tipo de geração de energia, serão fatores que em um breve 

cenário futuro podem determinar que países intrinsicamente dependentes da indústria do 

carvão mineral para geração de eletricidade substituam suas fontes de geração, por fontes que 

proporcionem maior eficiência energética, sendo a energia solar uma delas (DEUTSCHE 

BANK, 2015). A proporção do custo da energia solar comparada ao custo do carvão mineral 

como base de geração de eletricidade foi de 7:1 em 2011, atualmente está baseada em uma 

relação de 2:1 e, provavelmente, poderá se aproximar-se 1:1 ao longo dos próximos 12 a 18 

meses (DEUTSCHE BANK, 2015). O relatório “Deutsche Bank – F.I.T.T for investors, 

2015”, relacionado as previsões futuras para a energia solar no mundo, o Brasil, dentre os 

países da América do Sul é o país que mais apresenta potencial para a geração desse tipo de 
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Dentro das políticas atuais, o Brasil estabeleceu uma meta para implementar até o 

ano de 2023 uma capacidade instalada de geração de energia solar de 3.500 MW 

(DEUTSCHE BANK, 2015), atualmente, estima-se que o Brasil possua uma capacidade de 

geração de energia solar fotovoltaica de cerca de 20MW, praticamente que baseada em 

sistemas fotovoltaicos isolados e não conectados à rede elétrica, também como suporte a 

infraestrutura urbana em algumas situações, como na utilização em radares e antenas de 

telefonia celular. Em outubro de 2014, o governo brasileiro realizou leilões para negociar a 

concessão para produção de energia a ser gerada exclusivamente por parques solares. O 

governo garantiu a concessão de contratos para a criação de 31 parques solares com uma 

capacidade instalada de mais de 1.000 MW, o que foi notavelmente acima das expectativas 

esperadas para o mercado de energia solar brasileiro, ainda emergente, sendo que era esperado 

para esses leilões somente 500 MW (DEUTSCHE BANK, 2015).  A empresa Brasil Solatio 

Energia e Renova Energia, juntamente com Enel Green Power da Itália ganharam contratos 

para gerar mais de 70% da energia solar adquirida em capacidade no leilão (DEUTSCHE 

BANK, 2015). 

Em novembro de 2014, a Renova Energia e SunEdison acordaram em construir 

conjuntamente 1.000 MW de parques solares fotovoltaicos no Brasil dentro de um período de 

cinco anos. Além de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 

BNDES, anunciou que vai oferecer empréstimos a empresas de energia para cobrir até 65% 

do custo de novos projetos de energia solar no país (DEUTSCHE BANK, 2015). Nesse 

contexto cabe ao Estado brasileiro, em tempos das atuais crises energéticas, reconhecer as 

grandes vantagens que o Brasil possui em função de sua localização geográfica e os 

potenciais da geração de energia solar fotovoltaica, tanto a partir da microgeração como 

através de usinas de concentração solar fotovoltaica, até mesmo planejar grandes usinas 

heliotérmicas nas áreas com maior irradiação.  

A indústria fotovoltaica já reconhece como um possível óbice futuro ao seu 

crescimento a disponibilidade de silício de alto grau de pureza, sendo o Brasil o maior 

exportador mundial de silício no grau metalúrgico (EPE, 2007). Nesse sentido, surgem para o 

Brasil, duas oportunidades únicas para a inserção nesse mercado, sendo a primeira, aproveitar 

a diversificação da matriz energética através da energia solar como parâmetro para implantar 

no Brasil a criação de um parque industrial de produção de componentes para sistemas 

fotovoltaicos, possivelmente capaz de disputar o mercado internacional (EPE, 2007). 

Tal oportunidade para o Brasil fomenta a instalação de indústrias de 

beneficiamento do silício para fabricá-lo no grau de pureza solar, o país apresenta grandes 

reservas de quartzo, as quais podem gerar vantagens competitivas para a produção de silício 
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2.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INTEGRADOS E APLICADOS À 

ARQUITETURA 

 

Os sistemas fotovoltaicos, conectados à rede ou isolados e os sistemas 

heliotérmicos, possuem, na oferta de energia solar, grande potencial de geração de energia 

elétrica no Brasil e no Mundo. Os sistemas podem ser divididos em dois tipos, termossolares 

e fotovoltaicos, de forma que o primeiro utiliza sistema de lentes ópticas ou espelhos para 

concentrar em um ponto ou linha a energia solar. Por meio da troca térmica, essa energia é 

convertida em calor e comumente, utilizada para gerar energia através de uma turbina a vapor 

ou um motor de calor, ligados a um gerador elétrico (COMETTA, 1978). A energia solar 

concentrada não deve ser confundida com a captação por painéis fotovoltaicos, em que a 

energia solar é diretamente transformada em energia elétrica sem recorrer ao uso de motores 

mecânicos, ou em um ponto ou linha que recebem a concentração de radiação solar para 

efetivar a troca térmica, comumente, sal derretido. A concentração da radiação solar em 

superfícies fotovoltaicas, semelhantes às tecnologias de captação de energia solar 

concentrada, é conhecida por sistemas fotovoltaicos concentrados (CPV).  

As premissas que devem ser elencadas quanto a esta tecnologia devem considerar 

o aumento da eficiência das células e paineis fotovoltaicos para um maior rendimento da 

absorção da radiação direta e sua conversão em eletricidade, uma redução de custos da 

tecnologia e da eletricidade no mundo em função da utilização de uma fonte inesgotável de 

energia, formas de integração de sistemas de captação de energia solar fotovoltaica nas 

edificações, melhoria de técnicas construtivas para essa implementação em edificações e seu 

desempenho, geração de energia elétrica descentralizada e as formas e sistemas possíveis de 

armazenar este tipo de energia em baterias mais eficientes, além de transformar o atual 

consumidor em um possível gerador de energia em sistemas conectados à rede.  

Uma vez que praticamente todo esse consumo ocorre em função das edificações e 

dos meios de transporte envolvidos para locomoção, vale lembrar que como a maioria das 

populações mundiais vive em grandes adensamentos urbanos, a maioria dos sistemas 

envolvidos para subsistência das megacidades é mantido em outros locais, de forma a exigir 

uma grande logística e dispêndio de múltiplas formas de energia para transporte de bens, 

mantimentos e energia elétrica, todos esses elementos necessários a manutenção e existência 

das cidades. Os centros urbanos são responsáveis por 70% do total da energia consumida no 

mundo (RUANO, 1999). A grande disponibilidade de áreas em telhados e fachadas de 

edifícios possibilita a integração de sistemas de captação de energia solar fotovoltaica, 

permitindo uma geração local de energia elétrica e para o próprio abastecimento da 
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edificação, por armazenamento dessa energia em bancos de baterias e com a distribuição dos 

excedentes, caso o sistema esteja conectado à rede de distribuição de energia. Esses fatores 

devem ser considerados uma vez que hoje tem-se problemas secundários por meio da 

utilização e mal emprego de materiais construtivos em edifícios que promovem o aumento da 

temperatura urbana, através das denominadas ilhas de calor, e da necessidade das grandes 

distancias a serem percorridas pelas redes de transmissão e distribuição de energia de seu 

ponto de origem até seu ponto de destino.  

 

É nas cidades onde se encontram as maiores concentrações de edificações de 

formatos predominantemente verticais com usos comerciais e residenciais, 

representando 15,4% e 23,3% do total da energia elétrica consumida no Brasil, 

respectivamente (LAMBERTS; PEREIRA & DUTRA, 1997). 

 

Os sistemas fotovoltaicos integrados à arquitetura podem aliar a solução de vários 

problemas e demandas que se fazem necessárias por meio de seu desenvolvimento 

tecnológico, seja pela aplicação em edifícios existentes para o suprimento de energia elétrica, 

assim como seu emprego, também, como sistemas de proteção solar fotovoltaica a fim de 

diminuir a temperatura interna dos edifícios e gerar energia elétrica. Relacionado a isso, 

existem vários fatores que estão envolvidos na determinação de um SFVIA ideal e 

energeticamente eficiente, como a eficiência das células solares e dos módulos, a análise da 

temperatura dos módulos, latitude, os perfis construtivos possíveis com o fim de aumentar o 

potencial de absorção de radiação pelos módulos, altura das edificações, desvio azimutal, 

ângulo de inclinação dos módulos, orientação das fachadas e por fim, o sombreamento gerado 

pela sobreposição dos sistemas de proteção solar fotovoltaica (DGS, 2008). Este último, o 

qual pode ocorrer de forma parcial ou total sobre os módulos, porém, o sombreamento 

também pode ser gerado por meio de árvores, edificações próximas, futuras construções, 

perfil edificado ou projetado da construção, monumentos, elementos da infraestrutura urbana, 

entre outros fatores que podem ser elencados, os quais geram pontos de resistência nos 

semicondutores, podendo danificar o conjunto e comprometer sua eficiência e durabilidade. 

 

2.2.1 Categorização de Sistemas Fotovoltaicos Integrados e Aplicados à Arquitetura 

 

O desenvolvimento do conhecimento em sistemas e aplicações em energia solar 

fotovoltaica integrados à arquitetura apresenta-se como um novo campo de estudo para 

arquitetos, designers, engenheiros e outros profissionais da área, a fim de estabelecer uma 

nova condição prática relacionada às edificações, uma vez que estas em um breve futuro, 
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terão um papel maior na participação no eixo de transição para sistemas construtivos 

totalmente aliados ao cenário de eficiência energética, sustentabilidade e geração de energia 

elétrica. Os sistemas fotovoltaicos integrados à arquitetura possuem como aspecto de material 

construtivo um papel múltiplo nas relações que podem ser estabelecidas com as edificações, 

desde o planejamento da forma edificada, com fins de aumentar o potencial de absorção da 

radiação solar, baseado em novos princípios do design, aliando também a proteção de 

fachadas em função de intempéries e como um aspecto relacionado ao conforto térmico por 

meio do sombreamento, seja ele por meio da opacidade de vidros solares assim como pela 

inclinação de módulos fotovoltaicos (FRONTINI et al., 2015). Tais aspectos representam a 

multifuncionalidade dos SFVIA e dos fatores de desenvolvimento tecnológico aliados a ele, 

como sistemas móveis para otimização da capacidade de absorção da radiação solar, o que 

representa uma gama de possibilidades quanto à diversificação desses sistemas e suas 

possíveis relações com a arquitetura, determinando também, novos diferenciais estéticos.  

Nas aplicações de SFVIA, os módulos fotovoltaicos, sejam eles painéis solares ou 

superfícies flexíveis, podem ser integrados e aplicados a qualquer conformação ou 

característica arquitetônica, sendo possível seu emprego em superfícies vítreas, 

semitransparentes, metálicas por meio de películas finas, opacas, bem como em sistemas de 

telhados, por meio de telhas solares ou mesmo, os módulos fotovoltaicos. Esse setor da 

indústria fotovoltaica apresenta características únicas que podem ser aliadas a uma nova 

arquitetura, a qual introduz as edificações inúmeras possibilidades nos perfis edificados a fim 

de maximizar o potencial de geração de eletricidade por meio de energia renováveis, porém, o 

potencial dos sistemas SFVIA ainda não é amplamente conhecido entre arquitetos e 

urbanistas, bem como as principais características da energia solar fotovoltaica e da radiação 

solar. Os SFVIA comparados a outros sistemas de geração de energia solar fotovoltaica 

possuem a vantagem técnica de substituírem materiais que ainda são hoje usados de formas 

tradicionais na construção civil ou mesmo os remodelados, a fim de suprirem demandas de 

mercado quanto a produtos ecologicamente corretos, que busquem aliar um papel relacionado 

à economia de energia, redução de emissões, durabilidade, composição química e eficiência 

energética. Paralelo a isso tem-se a função estética dos SFVIA, a qual pode determinar um 

papel linguístico associado à morfologia das edificações, sendo capaz de determinar uma nova 

conformação para a arquitetura contemporânea por meio de novas linguagens arquitetônicas 

que podem ser geradas em função da maximização do potencial de radiação solar incidente, 

por exemplo, bem como outras situações, como a associação ao planejamento urbano de uma 

cidade (FRONTINI et al., 2015).  
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Os edifícios podem enriquecer o espaço público de nossas cidades, atender às 

diversas necessidades dos usuários e explorar tecnologias sustentáveis em lugar das 

poluentes. Os edifícios deveriam inspirar e compor cidades que celebrassem a 

sociedade e respeitassem a natureza. Nossa necessidade atual de edifícios 

sustentáveis oferece oportunidade para repensar a ambição e para desenvolver novas 

ordens estéticas. E poderia ainda proporcionar ímpeto para um novo despertar da 

profissão do arquiteto. (ROGERS et al., 2008, p. 69). 

 

A fim de avaliar o potencial dos SFVIA, este capítulo apresenta a categorização 

específica de cada um conforme suas muitas faces de aproveitamento perante as adequações 

possíveis as edificações, por meio dos sistemas integrados e sistemas aplicados à arquitetura. 

Desse modo, os SFVIA podem ser classificados por meio de uma categorização abrangente 

que envolve diferentes áreas de aplicação e integração, sendo elas, fachadas e paredes de 

vedação, telhados planos, telhados em ângulo, telhados curvos, ornamentos arquitetônicos e 

acessórios, sistemas de proteção solar fotovoltaica, infraestrutura, mobiliário e equipamentos 

urbanos (SINAPIS; VAN DEN DONKER, 2013). Dentre as definições que podem ser 

encontradas na literatura científica, os termos “BIPV” e “BAPV” são recorrentes, de forma a 

constituírem as categorizações da tecnologia fotovoltaica internacionalmente, relacionadas à 

arquitetura. A terminologia “BIPV”, Building Integrated Photovoltaics, na língua portuguesa 

pode ser traduzida como Sistemas Fotovoltaicos Integrados à Arquitetura, SFVIA, enquanto 

que a terminologia “BAPV”, Building Applied Photovoltaics, é traduzida como Sistemas 

Fotovoltaicos Aplicados à Arquitetura, SFVA. Dessa forma, as possíveis maneiras, as quais 

os sistemas fotovoltaicos podem ser associados com as edificações são dividas entre essas 

duas principais denominações, de forma que as diferenças entre os módulos fotovoltaicos e 

seu emprego nas edificações estão relacionadas à especificidade de cada produto, em função 

das áreas as quais podem ser submetidos.  

Para tais relações, os níveis de integração dos SFVIA para os módulos nas 

edificações podem apresentar certas vantagens e desvantagens quantos ao s critérios de 

seleção dos produtos construtivos, de forma que esses devem ser qualificados em função da 

composição arquitetônica adotada, uma vez que podem apresentar uma dupla função. Tal que 

essa visa à geração de eletricidade conjuntamente com alguma característica secundária do 

material e sua composição, relacionada às tipologias de confortos térmico, acústico e visual.  

Outra característica que pode determinar a qualificação de um sistema como 

sendo SFVIA ou SFVA é a forma de sua integração com a arquitetura, tal que possui maior 

evidência sobre a qualificação estética na forma de visualizar essa relação, por meio das 

composições formais e texturas pré-existentes, determinando assim sua diferenciação. Os 

módulos fotovoltaicos podem apresentar uma paridade com as características físicas da 
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Diferente das áreas rurais, em que os sistemas fotovoltaicos são compostos 

usualmente por sistemas isolados, as áreas urbanas apresentam zonas densificadas e na maior 

parte das grandes cidades, os centros urbanos são formados por grandes edifícios, os quais 

demandam grandes quantidades de energia elétrica, de forma que são também elementos que 

originam sombras. 

Tais sombras, as quais podem influenciar situações ideais de geração de energia 

elétrica, por meio do sombreamento dos módulos fotovoltaicos que compõem os Sistemas 

Fotovoltaicos Integrados e Aplicados à Arquitetura, ocorrem em função da obstrução da 

radiação solar projetada em elementos do entorno da edificação, como outros edifícios ou em 

função da composição arquitetônica da própria edificação, os próprios módulos fotovoltaicos 

que compõem a instalação, árvores, mobiliário e infraestrutura urbana, como pontes e postes, 

redes de distribuição de eletricidade, torres de antenas, ou até mesmo em detrimento do relevo 

da região. Como consequência do sombreamento direto dos módulos fotovoltaicos, as 

sombras projetadas podem causar perdas criticas sobre uma matriz de geração de energia solar 

fotovoltaica, isto porque tais perdas são causadas por incompatibilidades elétricas dos 

módulos e pela geração de ponto de resistência, os quais superaquecem as células 

fotovoltaicas. Comparado ao sombreamento de sistemas solares térmicos, o rendimento 

efetivo no nível da energia radiante disponível absorvida pelos módulos fotovoltaicos pode 

ser muito menor, provocando reduções do rendimento anual da geração de energia elétrica da 

ordem de 5 a 10% (QUASCHINING; HANITSCH, 1998). 

 

2.3.1 Métodos de Análise quanto a Origem do Sombreamento  
 

Para que sejam reconhecidos os efeitos do sombreamento no dimensionamento de 

instalações de conjuntos módulos fotovoltaicos, uma análise deve ser desenvolvida com fins 

de reconhecer as vantagens e desvantagens que uma edificação pré-existente pode determinar 

com fins de minimizar as sombras, bem como para o desenvolvimento e planejamento de um 

novo projeto que visa maximizar a incidência de radiação solar e luz solar, caso esse venha a 

possuir Sistemas Fotovoltaicos Integrados à Arquitetura. 

As ferramentas conhecidas com fins de avaliar os possíveis efeitos do 

sombreamento em um determinado local. A sombra circundante ao local de análise pode ser 

avaliada utilizando-se os seguintes métodos: 

 

 Análise do Local e dos Obstáculos que geram Sombras 

 Análise da Trajetória Solar por meio de folhas de acetato (Método Manual). 
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2.3.1.3 Dispositivos de Análise e Softwares de Simulação de Sombreamento  

 

A Calculadora Solar, Solarpathfinder é um dispositivo que dispõe dados sobre a radiação 

solar e sombreamento em um determinado local. O equipamento consite em uma cúpula de 

plástico convexa que oferece uma visão panorâmica do local a ser observado, de forma que 

todos os elementos geradores de sombra podem ser incluídos na análise através deste 

equipamento. Este equipamento pode ser utilizado em conjunto com uma câmera digital, de 

forma que as imagens tiradas podem ser analisadas por softwares específicos.  

Nesse caso, tem-se softwares com o HORIcathcer (METEOTEST, 2011), que combinam 

as imagens tiradas a fim de formar uma única imagem que permite a visualização da trajetória 

solar, aliando a verificação do sombreamento gerado por elementos e obstáculos. A partir 

disso, é possível exportar estes dados e imagens para programas que permitem analisar os 

dados de sombreamento, como PVSYST, de forma que pode ser viabilizado a diminuição do 

efeito das sombras geradas no local para uma maximização da radiação incidente em um 

sistema de energia solar fotovoltaica. 

 

 

2.3.2 Tipologias do Sombreamento em Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica 

    

As tipologias de sombras oriundas da obstrução da radiação solar podem ser 

classificadas como Sombreamento Temporário, Sombreamento resultante da Localização, 

Sombreamento resultante da Edificação, Sombreamento resultante do Sistema Fotovoltaico e 

o Sombreamento Direto. Dessa forma, a seguir estão explicitadas as características de cada 

tipologia. 
 

2.3.2.1 Sombreamento Temporário 

 

O Sombreamento Temporário é causado por elementos que podem se depositar e 

acumular sobre os módulos fotovoltaicos, como exemplo a fuligem oriunda da poluição do 

ar, neve, folhas de árvores e plantas, partículas que estão presentes no ar, poeira, fezes de 

pássaros, respingos de materiais de construção (compostos químicos) e outros tipos de 

sujeira (HÄBERLIN, 2012). Tais fatores podem tanto danificar os módulos fotovoltaicos 

permanentemente, como causar a obstrução das células solares de forma temporária.  
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O desenvolvimento da pesquisa foi pautado em gerar conhecimento para 

arquitetos e outros profissionais através do entendimento de como uma possível edificação se 

comporta com relação ao sol com o objetivo de obter o máximo potencial de radiação solar e 

o menor percentual de sombreamento, determinando uma eficiência para sistema proposto 

verificando cada fachada analisada em um edifício vertical. A pesquisa possui caráter 

exploratório quanto a determinação da problemática e dos objetivos criados, quanto aos 

procedimentos de pesquisa, ela é bibliográfica, já que utilizou como base de fundamentação 

teórica: livros, guias, artigos publicados em periódicos, relatórios de agências e instituições 

internacionais e informações disponíveis em sites na internet.  

Para o desenvolvimento do tema deste trabalho o conhecimento pesquisado esteve 

sempre relacionado à energia solar, com a pré-determinante de ser uma fonte renovável de 

energia e uma solução para problemas relacionados a geração e distribuição de energia 

elétrica no Brasil e no Mundo, uma vez que a geração de energia elétrica através da integração 

e aplicação de Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica em edifícios e a minimização dos 

efeitos que diminuem a eficiência desses sistemas, pode ser um fator que venha a contribuir 

com as atuais formas de transimissão de energia de locais muito distantes até o ponto de 

consumo. Seja o fornecimento de energia elétrica para suprir as demandas por eletricidade no 

Mundo e sua correta distribuição, com a transição para fontes de recursos e energia 

renováveis e a minimização do uso por fontes de recursos e energia oriundas de combustíveis 

fósseis. 

 

 

3.1. PROPOSTA DE ANÁLISE DO EFEITO DE SOMBREAMENTO SOBRE 

FACHADAS DE EDIFÍCO LOCALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA. 

   

O Estudo de caso proposto visa analisar por meio de ferramentas computacionas, 

softwares Radiasol 2 e SAM – System Advisor Model, a verificação das taxas de 

sombreamento gerado pela relação do sombreamento do SFVIA projetado, comparadas as 

médias dos valores de radiação solar mês a mês para uma edificação hipotética localizada na 

latitude de Curitiba. O estudo será baseado levando-se em consideração quatro fatores que 

influênciam a geração de energia em um Sistema de Energia Solar Fotovoltaica, de forma a 

impactar sobre o potencial energético final do sistema.  

Nesta análise, os aspectos relacionados ao conjunto fotovoltaico para obtenção de 

dados nos softwares utilizados são definidos a partir da inserção da latitude, do desvio 
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azimutal, dos ângulos de inclinação do conjunto fotovoltaico e do modelo para a edificação 

hipotética. Dessa forma, as condicionantes locais, latitute e desvio azimutal para esta proposta 

influênciam o cálculo dos dados de máxima radiação solar incidente para as simulações dos 

ângulos de inclinação dos painéis, que objetivam a verificação do desempenho entre as 

variações possíveis dos ângulos de inclinação dos painéis, a partir da obtenção da máxima 

radiação solar e das menores taxas de sombreamento.  

A proposta de análise dos dados avaliou as fachadas Norte, Leste e Oeste de um 

modelo de edificação localizada à latitude de 25º 25' 40" graus, cidade de Curitiba. 

Considerados os valores de desvio azimutal de 0º, NE 20º, NE 40º, NE 60º, e, para o conjunto 

de módulos fotovoltaicos proposto, orientações do ângulo de inclinação dos painéis de 15º, 

25º, 45º, 65º e 90º. A escolha da orientação dos ângulos de inclinação dos módulos 

fotovoltaicos foi baseada em um critério que buscou verificar quais os índices de 

sombreamento para cada inclinação dos painéis em sua respectiva fachada e desvio azimutal 

considerado, a fim de estabelecer uma comparação entre os dados de cada fachada quanto as 

médias anuais de sombreamento, que possam assim determinar quais as inclinações dos nto 

para o Sistema Fotovoltaico proposto.  

Em SFVIA, alguns desafios à implantação dos sistemas podem ser verificados nos 

centros urbanos, como o caso de edificações muito próximas e a imprevisibilidadmódulos 

para a latitude de Curitiba que possuem menor incidêncida de sombreamento, em função de 

uma construção futura, durante a vida útil da instalação. A edificação hipotética para o 

modelo proposto é definida como um edifício vertical sem a aplicação de estratégias para 

aumento do desempenho do sistema em função da arquitetura, visto que se busca a avaliação 

do desempenho de fachadas verticais em uma instalação SFVIA para a latitude de Curitiba, 

para se obter o máximo rendimento do sistema e a menor incidência de sombras.  

 

 

3.1.1. Modelagem da composição volumétrica utilizando o software SAM - System   Advisor 
Model 

 

 

Para a edificação proposta, foi previsto uma composição volumétrica de um 

edifício livre de obstruções e influências externas, que pudessem gerar sombreamento. Dessa 

forma, foi possível medir o desempenho de todas as fachadas verticais, excluindo situações 

desfavoráveis que podem impactar negativamente sobre o sistema, deturpando os dados 

analisados, como descrito no item 2.3. Para o dimensionamento do edifício, a ferramenta 

utilizada foi o software SAM - System Advisor Model, tal que uma de suas funções está a 
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fachada, a taxa de sombreamento anual seja menor, porém, estabelece uma menor eficiência 

no potencial de geração de energia elétrica. 

 

 

3.1.3. Simulação da quantificação sombreamento gerado utilizando o software SAM - 

System Advisor Model 

 
Foi realizada simulação da quantificação do sombreamento utilizando o software 

SAM - System Advisor Model com o objetivo de obter o percentual de sombreamento de cada 

fachada analisada, por meio das médias horárias e mensais, através das condicionantes de 

desvio azimutal, ângulos de inclinação e de radiação solar incidentes para a latitude de 

Curitiba. Para a análise no software ser efetivada, primeiramente é necessário definir a 

latitude através do comando “Location and Resource”, indicando a posição da cidade de 

Curitiba como local de análise do sistema. Após isso, aciona-se o comando “System Design”, 

em que são definidos os parâmetros de pré-análise do sistema, indicando-se o desvio azimutal 

e o ângulo de inclinação. Para que as definições tenham efeito, aciona-se o comando “Open 

3D shade calculator”, através dele são definidos os comandos de modelagem 3D para a 

edificação proposta e a seleção das faces ativas como painéis fotovoltáicos. Através do 

comando “Analyze/diurnal analysis”, cada fachada foi analisada pelo software SAM - System 

Advisor Model, no período de Janeiro a Dezembro, em um quadro de horas das 12h00 am até 

as 11h00 pm, gerando um gráfico para cada fachada e permitindo que diferentes dados de 

quantificação de sombreamento fossem encontrados pela estimativa. 

Para extração dos dados gerados pelo software SAM - System Advisor Model, foi 

utilizado o software Microsoft Office Excel, levando-se em conta o horário das 6h00 am às 

6h00 pm e o período de Janeiro a Dezembro, indicando as somatórias e médias das 

porcentagens, tanto as médias horárias como as médias mensais e a média anual, 

evidenciando a diferença do percentual de sombreamento sobre cada conjunto de painéis 

fotovoltaicos e sobre cada fachada analisada.  

Verificou-se assim, os valores obtidos dos dados da obstrução da radiação solar 

para cada fachada analisada, com o ângulo de inclinação do painél fotovoltaico, orientação e 

desvio azimutal específicos, indicados nas tabelas a seguir: 
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demonstrar para os sistemas fotovoltaicos na latitude de Curitiba, os conjuntos que 

apresentam a maior estimativa de geração anual de eletricidade e rendimento. Assim, temos o 

cálculo da Irradiação Média Diária Anual definido por: 

 

Latitude: Curitiba 

Desvio azimutal: NE 20º 

Ângulo de Inclinação: 25º 

 

Htot =  Hmáx  x  Cs  x  HR   

Htot = 5,11  x  65,02%  x 85% 

Htot = 2,82 kWh/m².ano 

 

Htot   =  Irradiação Média Diária Anual na superfície (kWh/m².dia) 

Hmáx =  Máxima Irradiação Global Horizontal do local (kWh/m².dia) 

Cs = Coeficiente de Sombreamento (%) 

HR    =  Percentual da radiação recebida pela superfície ativa 
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4.2. CONCLUSÕES 

 

Diante dos desafios que o planeta Terra está confrontando com as mudanças 

climáticas globais devido ao atual modelo de sociedade, dependente da utilização de recursos 

finitos para suprir as passadas e presentes demandas energéticas, verifica-se também uma 

mudança neste paradigma relacionado a uma maior utilização por fontes de energia 

renováveis. Como humanidade, estamos mais conscientes de nosso papel para com as 

mudanças drásticas que devemos promover para com o meio ambiente e a forma como o 

exploramos, a fim de evidenciar cada vez mais a necessidade de um desenvolvimento 

sustentável. Estas tecnologias estão sendo incorporadas cada vez mais em nossas vidas, bem 

como os sistemas de energia solar fotovoltaica, de modo que outras tecnologias de geração de 

eletricidade não renováveis estão saturadas e passando pelo esgotamento dos combustíveis 

fósseis. Pelas possibilidades as quais a arquitetura pode proporcionar a um edifício, dentre 

elas, a geração de energia renovável por meio de sistemas fotovoltaicos é imprenscindível que 

seja possível integrar estes sistemas de forma completa à nossa sociedade, no momento em 

que estão cumprindo tanto com a função estética tanto como o papel de gerar eletricidade.  

Neste cenário, arquitetos e planejadores urbanos devem buscar interpretar como 

pode ser possível incorporar às edificações e à cidade, formas de geração de energia 

fotovoltaica. A integração desses sistemas à arquitetura está determinando um novo panorama 

para os próximos anos e décadas, tal que os ganhos com o compromisso em preservar o meio 

ambiente poderão se tornar muito mais evidentes, evidenciando o grande potencial nos 

sistemas fotovoltaicos integrados e aplicados à arquitetura, expondo assim a intrínseca relação 

com o ambiente construído, uma vez que poderá ser gerada uma grande quantidade de energia 

elétrica dentro das próprias cidades. Dado isso, a orientação adequada conjunta a boas 

estratégias arquitetônicas para elevar a captação da radiação solar, somado ao estudo da 

dinâmica do sombreamento que pode afetar um conjunto fotovoltaico no presente momento 

ou ao longo do ciclo de vida de um edifício, podem assim caracterizar uma integração bem 

sucedida ou mal sucedida.  

De tal modo, as novas gerações de profissionais que se relacionam de forma direta 

ou indireta com esta tecnologia e com a arquitetura/engenharia, devem compreender os 

conceitos básicos deste tema e compreenderem a função arquitetônica de um conjunto de 

módulos fotovoltaicos, a fim de que possam desenvolver em larga escala a disseminação desta 

tecnologia e tornar edifícios antes dependentes de fontes externas de eletricidade, 

independentes, geradores de eletricidade e ambientalmente limpos. As possibilidades já se 

apresentam inúmeras quanto aos materiais fotovoltaicos capazes de serem integrados à 
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arquitetura, variando desde aspectos como forma, cor das células solares, dimensões, sistemas 

de encaixe e montagem. Os módulos de energia solar não apresentam necessidade de 

consumo de combustíveis e não criam compostos poluentes ao longo do tempo de seu ciclo de 

vida, como característica modular possuem a vantagem de emprego da geração de eletricidade 

tanto a partir de miliwatts como para megawatts, tal tecnologia pode também ser considerada 

universal, uma vez que os módulos fotovoltaicos apresentam uma resposta semelhante 

relativo ao seu desempenho na eficiência da captação da radiação solar. Sendo assim, podem 

ser identificados aspectos que demonstram as vantagens da utilização e aplicação desta 

tecnologia conjunta com a arquitetura.  

A tecnologia fotovoltaica aplicada aos edifícios pode ser utilizada em áreas 

densamente povoadas, pode produzir eletricidade durante horários de pico, reduz perdas por 

transmissão, deslocamento e distribuição, comumente os módulos podem substituir materiais 

convencionais utilizados na arquitetura a fim de servir a dois princípios, de gerar eletricidade 

e vedação. Além disso, os módulos fotovoltaicos podem contribuir para a estética do edifício 

como característica multifuncional, ofercer custos de planejamento reduzidos e ainda podendo 

estar integrados a outros equipamentos de manutenção e controle de sistemas de um edifício. 

 A análise proposta para o estudo de caso verificou que para diferentes 

inclinações dos painéis fotovoltaicos, a incidência de sombreamento irá variar de acordo com 

as alterações na trajetória solar em função do auto-sombreamento do Sistema Fotovoltaico 

Integrado à Arquitetura. A partir disso pode-se concluir que a orientação de uma edificação 

com relação ao Sol compõe o principal indutor de planejamento e projeto de Sistemas 

Fotovoltaicos Integrados e Aplicados à Arquitetura. Baseado nisso, tem-se a maximização da 

energia elétrica gerada pela absorção da radiação solar incidente, uma vez que o desempenho 

dos módulos fotovoltaicos será mais efetivo.  

Porém, quando o sombreamento dos Sistemas Fotovoltaicos não puder ser evitado 

através dos sistemas BIPV, deverão ser previstos outros critérios de análise que verifiquem a 

compatibilidade do projeto ou edificação pré-existente com o entorno, para que seja realizada 

a análise especifica dos pontos interessantes para a composição de um Sistema Fotovoltaico.  

O sombreamento dos módulos fotovoltaicos deve ser evitado, afim de maximizar 

o potencial de geração de energia, contudo, para locais onde  uma grande densificação da área 

urbana por edifícios e elementos que podem geram sombras, outras estratégias de captação da 

energia solar podem ser adotadas, como exemplo, chanfrar a cobertura das edificações mais 

altas ou criar planos inclinados, tal que seja possível maximizar a incidência de radiação solar 

nestas edificações e minimizar o efeito do sombreamento. Dado isso, será possível que 

situações mais próximas do ideal sejam viabilizadas para estas edificações, mas no caso dos 
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edifícios verticais, é possível que Sistemas Fotovoltáicos Mecânicos Integrados à Arquitetura 

possam maximizar o efeito da radiação solar em detrimento de não serem fixos, de forma que 

a obstrução da radiação solar pelo sombreamento seja minimizada.  

Para compor um SFVIA, baseado nos dados estimados, para a edificação 

hipotética, a melhor orientação para a instalação do sistema poderia ocorrer na fachada norte 

com ângulos de inclinação dos módulos fotovoltaicos de 15º a 45º, com melhor 

aproveitamento da radiação solar incidente nos desvios azimutais de 0º e NE 20º, visto que 

apresenta o menor percentual de sombreamento relativo a maior média anual de irradiação 

global horizontal. Contudo, se constata para todas as inclinações de painéis na latitude de 

Curitiba, um determinado potencial de geração de energia, mas com menor rendimento da 

eficiência da absorção da radiação solar, em ângulos menos inclinados de Sistemas 

Fotovoltaicos Integrados à Arquitetura devido a componete direta da radiação solar.  

Apesar disso, tais irradiações médias diárias anuais, para o desvio de azimute de 

NE 40º, se observa que para o ângulo de inclinação de 15º, o valor da soma das irradiações 

das fachadas, ultrapassa todos os outros valores de somatórias de irradiação de fachada, 

chegando a cerca de 7,10 kWh/m².dia. Também, o ângulo de inclinação de 25º para este 

mesmo desvio de azimute (NE 40º), possui a somatória de irradiações das fachadas 

equivalente ao ângulo de inclinação de 15º do desvio de azimute NE 60º.  

Baseado nisso, podemos concluir que a aplicação de ferramentas computacionais 

para elaboração das análises neste trabalho como forma de pré-dimensionamento de um 

SFVIA, pode ser traduzida de forma a auxiliar nas etapas de planejamento e projeto. Os dados 

gerados pelos softwares Radiasol 2 e SAM – System Advisor Model compõem a análise 

parcial das sombras que influênciam o SFVIA, uma vez que nesta proposta foram excluídos 

fatores externos geradores de sombreamento, no entanto, a avaliação dos dados foi pautada 

somente em verificar o auto-sombreamento do sistema fotovoltaico e sua eficiência relativa 

ao percentual de sombreamento determinado para cada fachada. O software  SAM – System 

Advisor Model possui diversas outras ferramentas capazes de analisar um sistema 

fotovoltaico, porém, para as análises realizadas, somente as funções relacionadas a 

quantificação do sombreamento foram exploradas, apesar de que a composição volumétrica 

também foi realizada neste software. Quanto a isso, podemos estabelecer que o software 

carece de mais ferramentas de modelagem para formas de modelagem tridimensionais mais 

desenvolvidas, não podendo ser feitas análises mais agilmente. Porém, quanto a quantificação 

do sombreamento, o software atende as simulações da maneira esperada para relacionamento 

dos dados gerados, mas, é de se esperar que possam ocorrer alterações em caso de 

atualizações do banco de dados de irradiação disponibilizado pelo programa.  
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