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RESUMO 

 
  
Este trabalho apresenta um levantamento dos equipamentos utilizados na iluminação do 

bloco I-J do campus Ecoville da UTFPR, propondo a alteração desses equipamentos, 

tendo como objetivo racionalizar o consumo energético no local com a instalação de 

equipamentos mais eficientes. O estudo ainda apresenta um pré-dimensionamento de 

um sistema solar fotovoltaico integrado ao bloco I-J, o qual é capaz de gerar energia 

elétrica com a utilização de módulos fotovoltaicos, aumentando assim, a eficiência 

energética do edifício. 

 

 

Palavras-chave: construções sustentáveis, eficiência energética, geração fotovoltaica.



ABSTRACT 

 

 

This paper presents a survey of equipment used in the lighting of the I-J Block Ecoville 

UTFPR campus, proposing to change these items, aiming to rationalize energy 

consumption on site with the installation of more efficient equipment. The study also 

shows a preliminary design of a photovoltaic solar system integrated with the I-J block, 

which is capable of generating electrical energy using photovoltaic modules, thereby 

increasing the energy efficiency of a building. 

 

 

Key-words: sustainable construction, energy efficiency, photovoltaic generation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A crescente demanda por energia elétrica exige novas alternativas que tragam 

resultados efetivos para reduzir os impactos ao meio ambiente e o consumo de matéria prima, 

haja vista que as fontes não-renováveis de energia são as mais utilizadas no mundo 

atualmente, o que vem causando grande preocupação, pois dentro de alguns anos a tendência 

é que as fontes de matéria prima se esgotem. 

Diante desse cenário, vários estudos vêm sendo conduzidos com o intuito de 

solucionar essa problemática, buscando o desenvolvimento de fontes alternativas para geração 

de energia elétrica com uma cultura sustentável, não utilizando recursos esgotáveis e, 

consequentemente, causando menos impacto ao meio ambiente. 

Sendo assim, é possível citar diversas fontes renováveis, tais como: energia hídrica; 

energia eólica; energia solar; energia geotérmica; energia das ondas e marés; energia da 

biomassa, entre outras. 

Dentre as referidas fontes renováveis, a energia solar fotovoltaica vem sendo cada vez 

mais utilizada nos países desenvolvidos, demonstrando ótimos resultados, pois sua geração é 

advinda do Sol, o qual é abundante e considerado inesgotável em nosso planeta. 

Entretanto, a preocupação não pode centrar-se apenas com a forma de geração de 

energia, mas também com o consumo, buscando, para tanto, a utilização de equipamentos 

mais eficientes e edifícios com estratégias e modelos de funcionamento que visem a redução 

do consumo de energia, pois é mais vantajoso reduzir o desperdício de energia do que 

necessitar cada vez mais de uma maior geração de energia para o desenvolvimento das 

atividades. 

 

 

 

1.1 PROBLEMA DO ESTUDO 

 

O estudo busca alternativas de como reduzir o consumo de energia elétrica no bloco I-

J do campus Ecoville da UTFPR, bem como implementar um pré-dimensionamento de um 

sistema para geração de energia elétrica no local, solucionando a problemática de limitação de 

oferta. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Estudar e analisar o bloco I-J do campus Ecoville da UTFPR realizando um 

levantamento de cargas de iluminação da área em questão com o intuito de propor um retrofit 

promovendo melhorias na parte de iluminação do edifício, bem como elaborar um pré-

dimensionamento de um sistema fotovoltaico para o bloco, a fim de otimizar o espaço 

amplificando a sua eficiência energética, visando tornar o ambiente mais sustentável. 

 

 

1.2.2 Objetivo Específicos 

Os objetivos específicos são: 

 Fazer um levantamento e identificar os equipamentos e as cargas utilizadas no sistema 

de iluminação do bloco I-J atualmente; 

 Propor o uso de equipamentos de iluminação mais eficientes; 

 Levantar dados de irradiação solar no campus Ecoville da UTFPR; 

 Realizar um pré-dimensionamento do sistema fotovoltaico na cobertura do bloco I-J. 

 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O estudo justifica-se diante do cenário atual do planeta, o qual encontra-se com seus 

recursos naturais cada dia mais escassos frente ao contínuo uso dos mesmos de modo 

desenfreado. 

Com isso, surge a necessidade do desenvolvimento e implementação de alternativas 

que otimizem tais recursos naturais, ou seja, fontes renováveis e limpas que reduzam o 

impacto ao meio ambiente, mas que ao mesmo tempo tragam eficiência para as atividades 

humanas, proporcionado assim, uma relação sustentável entre os envolvidos. 
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Para tanto será feito uma análise para propor um retrofit no sistema de iluminação para 

reduzir o consumo de energia bem como um estudo para implantação de um sistema 

fotovoltaico na edificação. 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O presente estudo é conduzido com base no levantamento dos equipamentos utilizados 

no sistema de iluminação artificial da edificação e serão propostas a substituição dos 

equipamentos de iluminação visando a economia de energia e a criação de um cenário para a 

implantação de um sistema fotovoltaico com geração de energia no local. 

O local de estudo é o bloco I-J do campus Ecoville, na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, localizado na rua Deputado Heitor Alencar Furtado, número 5.000, no 

bairro Campo Comprido, na cidade de Curitiba, estado do Paraná. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS 

 O alto crescimento populacional, a desigualdade social, a falta de planejamento das 

cidades, as mudanças climáticas, os desastres naturais, o alto consumo de recursos e a 

exploração desenfreada das florestas descrevem o modelo de crescimento atual, o qual 

desequilibra a relação entre o homem e o ambiente natural (LAMBERTS et al., 2007).  

 Segundo o Conselho Internacional da Construção (CIB), a indústria da construção é o 

setor que mais consome recursos naturais e energia, e o que mais contribui com a geração de 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos. A estimativa é que os resíduos sólidos gerados pelo setor 

equivalem a mais de 50% do total. Sendo assim, as edificações possuem grande potencial para 

trazer bons resultados no processo de recuperação do meio ambiente, trazendo para esse setor 

o grande foco da busca pelo desenvolvimento sustentável (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, n.d.). 

 Diante desse contexto, surgem as edificações sustentáveis, que promovem o uso 

racional de recursos naturais e a utilização de materiais ecologicamente corretos, 

minimizando assim, os efeitos no ambiente em que estão inseridas. A durabilidade e a 

capacidade de perdurar ao longo do tempo (a maneira como responde as condições de 

poluição do ar, da água e do solo e aos impactos ambientais) também estão diretamente 

ligadas ao conceito de sustentabilidade das edificações, sendo a durabilidade uma das 

principais questões, pois considera a qualidade do processo construtivo e dos materiais 

empregados (BLUMESCHEIN, 2004). 

 Segundo Triana (2005), as edificações devem seguir algumas diretrizes para atingirem 

um nível de sustentabilidade. Tais diretrizes foram divididas em categorias, descritas a seguir: 

a) Entorno sustentável: na implantação dar preferência para locais com infraestrutura existente 

(para projetos novos), privilegiar a revitalização urbana e a urbanização em locais degradados; 

promover a utilização de uma taxa de ocupação menor que a estabelecida pelo plano diretor 

do terreno a fim de aumentar a permeabilidade; dar preferência a implantações com acesso ao 

transporte público, priorizar o pedestre, incentivar o uso de bicicletas e promover a redução de 

ilhas de calor com utilização de árvores nativas e uso de matérias mais permeáveis e 

reflexivos na pavimentação. 

b) Recursos naturais: uso racional da água, proteção do ambiente hídrico e marinho, captação 
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e uso de água da chuva e reuso de águas cinzas, uso de metais economizadores de água, 

promover a infiltração da água da chuva e implantar sistemas alternativos de tratamento de 

esgoto; promover a eficiência energética da edificação, reduzir o consumo de energia 

(cuidados com o sistemas de iluminação, aquecimento de água, desempenho térmico da 

edificação e equipamentos para condicionamento térmico e demais equipamentos) e promover 

a geração de energia com fontes alternativas (fotovoltaica, solar térmica, eólica, biomassa, 

biogás e outras) e aplicação de critérios de projeto bioclimático; especificar materiais em 

função da durabilidade, do transporte (utilizar materiais locais ou regionais) e do valor 

energético do material através de uma análise de ciclo de vida do mesmo; promover a 

reciclagem e a recuperação de resíduos, minimizar a emissão de gases prejudiciais a camada 

de ozônio durante a operação do edifício e utilizar sistemas de condicionamento ambiental 

sem o uso de gases refrigerantes CFC (Clorofluorcarbono). 

c) Qualidade ambiental interna: manter o ar interno livre de poluentes, colocar áreas com 

fontes poluidoras distantes das áreas principais da ocupação do edifício, especificar materiais 

com baixo conteúdo de compostos orgânicos voláteis; manter os níveis de conforto térmico de 

acordo com as zonas climáticas estabelecidas; promover a ventilação natural na edificação 

através da ventilação cruzada; maximizar a iluminação natural na edificação, evitar o uso 

excessivo de luminárias e fazer uso de luminárias e lâmpadas mais eficientes; proporcionar 

bom desempenho em relação ao ruído e acústica na edificação e utilizar materiais isolantes 

acústico nas paredes e piso. 

d) Características de projeto: prever a flexibilidade e adaptabilidade para novos usos e 

sistemas técnicos, favorecer a desmontagem, reciclagem e reutilização de componentes e 

fornecer controle aos ocupantes do edifício nos sistemas de ventilação e iluminação, garantir a 

operação parcial dos sistemas técnicos em caso de falta de energia, manter projetos e 

documentação as built para evitar problemas futuros. 

e) Aspectos socioeconômicos: sociais, econômicos e assentamentos humanos. 

As construções sustentáveis além de contribuírem na redução dos impactos gerados ao 

meio ambiente, apresentam perspectivas de promoção do bem-estar social e aumento da 

produtividade dos usuários. Os aspectos relacionados ao projeto como: uso da energia e da 

água, qualidade do ar interno e especificação dos materiais devem ser pensados de forma 

combinada e simultânea (LAMBERTS et al., 2007).  

Dentre as várias diretrizes e recursos aplicáveis às edificações sustentáveis, o trabalho 

está direcionado na eficiência energética da edificação, focado na iluminação artificial e na 

geração de energia no ponto de consumo. 
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2.2 SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL 

 Na área de iluminação, a qualidade da luz é primordial, tanto no desempenho das 

atividades como na influência no estado emocional e no bem-estar das pessoas. Vários 

trabalhos realizados no Brasil apontam alguns problemas frequentes nos sistemas de 

iluminação, os quais geralmente estão fora dos padrões técnicos adequados. Os problemas 

mais recorrentes são: iluminação em excesso, falta de aproveitamento da iluminação natural, 

uso de equipamentos com baixa eficiência luminosa, falta de comandos (interruptores) nas 

luminárias, ausência de manutenção e hábitos de uso inadequados (RODRIGUES, 2002).  

 Segundo a Pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de consumo realizada pelo 

Procel (2008), o sistema de iluminação artificial representa 26% do consumo de energia em 

Instituições de ensino, Gráfico 1. Por apresentar grande parte do consumo de energia, o 

sistema de iluminação possui grande potencial para aumentar a eficiência nessas edificações.  

 

 

Gráfico 1: Distribuição do consumo de energia elétrica em Instituições de ensino 

Fonte: (PROCEL, 2008) 
 

 

 A geração de energia elétrica convencional é centralizada e distante do ponto de 

consumo. Com a distribuição da energia ocorrem perdas que ocasionam o aumento nos custos 

de produção e causam danos às concessionárias e ao meio ambiente. Devido a esses fatores, 

uma boa estratégia para solucionar alguns dos problemas enfrentados pelas concessionárias e 

pelo meio ambiente é aumentar a eficiência energética, pois ela reduz a taxa de crescimento 

de demanda por energia sem diminuir os bens e serviços fornecidos (SALAMONI e 

RÜTHER, 2003). 

A eficiência dos sistemas de iluminação artificial está diretamente ligada às 
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características técnicas, ao rendimento e eficiência de um conjunto de elementos, dentre eles: 

lâmpadas, luminárias, reatores, circuitos de distribuição e controle, iluminação natural, cores 

das superfícies internas e mobiliário (RODRIGUES, 2002). 

 

 

2.2.1 Conceitos básicos 

A iluminação eficiente de um ambiente depende do desempenho visual requerido para 

a realização de uma determinada atividade. Para entender melhor, a seguir estão alguns 

conceitos básicos de iluminação retirados do Manual de Iluminação Eficiente (RODRIGUES, 

2002) e do Manual ELEKTRO de Eficiência Energética (ELEKTRO, 2014). 

 

 Fluxo luminoso: representa a potência luminosa emitida por uma fonte luminosa, por 

segundo, em todas as direções, sob a forma de luz. Sua unidade é o lúmen (lm). 

 

 Iluminância: é o fluxo luminoso (lúmen) incidente em uma superfície por unidade de 

m², sendo sua unidade é o lux. Portanto, um lux corresponde a iluminância de uma 

superfície plana de um metro quadrado de área, na qual incide perpendicularmente um 

fluxo luminoso de um lúmen. Ainda, iluminância é a densidade de luz necessária para 

a realização de uma determinada tarefa visual.  

 
Figura 1: Fluxo luminoso e Iluminância 

Fonte: (EMPALUX, 2016) 
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A NBR 5413 estabelece os valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para 

iluminação artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria, ensino, 

esportes e outras (ABNT, 1991). 

 

 Luminância: é a luz refletida pelo objeto observado e seu entorno na direção dos olhos 

do observador.  

 

 

Figura 2: Luminância de uma superfície 

Fonte: (VIANA et al., 2012) 

 

 

 Eficiência luminosa: é a “quantidade” de luz que uma fonte luminosa pode produzir a 

partir da potência elétrica de 1 Watt. É calculada pelo quociente entre o fluxo 

luminoso emitido em lúmens e a potência consumida em Watts. Quanto maior o valor 

da eficiência luminosa de uma determinada lâmpada, maior será a quantidade de luz 

produzida com o mesmo consumo. O Gráfico 2, a seguir, apresenta a eficiência 

luminosa de alguns tipos de lâmpadas. 
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Gráfico 2: Eficiência luminosa de alguns tipos de lâmpadas 

Fonte: (EMPALUX, 2016) 

 

 Índice de Reprodução de Cor (ICR): é a medida de correspondência entre a cor real de 

um objeto e sua aparência diante de uma determinada fonte de luz. Lâmpadas com 

Índice de 100% apresentam as cores com total fidelidade e precisão. Quanto mais 

baixo o índice, mais ineficiente é a reprodução das cores, Figura 3. 

 

 

Figura 3: Índice de Reprodução de Cor de alguns tipos de lâmpadas 

Fonte: (EMPALUX, 2016) 

 

 Temperatura de cor: é a grandeza que expressa a aparência de cor da luz, sua unidade é 

o Kelvin. Quanto mais alta a temperatura de cor, mais branca é a cor da luz. A “luz 

quente” possui aparência amarelada e temperatura de cor baixa: 3.000K ou menos. Já 

a “luz fria” tem aparência azul-violeta e temperatura de cor elevada: 6.000K ou mais.  

 Curva de distribuição luminosa: a curva que representa em coordenadas polares as 

intensidades luminosas nos planos transversal e longitudinal. 
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 Ofuscamento: é o efeito de uma luz forte no campo de visão do olho humano, podendo 

provocar desconforto e prejudicar o desempenho das atividades no local. 

 

 

2.2.2 Lâmpadas empregadas na construção civil 

 As lâmpadas comerciais de iluminação são caraterizadas pela potência elétrica 

absorvida (W), fluxo luminoso produzido (lm), temperatura de cor (K) e índice de reprodução 

de cor. Os aspectos que mais contribuem para a eficiência energética do sistema de 

iluminação artificial são a eficiência luminosa e a vida útil, portanto, merecem grande 

atenção, seja na elaboração de projetos ou reformas, seja na inserção de programas de 

conservação e uso eficiente de energia (FREITAS, 2009). 

São diversas as opções de lâmpadas disponíveis atualmente no mercado e a seguir 

estão descritas as principais. 

 

 

2.2.2.1 Lâmpadas incandescentes 

 As lâmpadas incandescentes foram as primeiras lâmpadas elétricas comercializadas e 

por apresentarem menor eficiência luminosa (GHISI, 1997) atualmente foram banidas do 

mercado. São classificadas em dois tipos: comum e halógena.  

As lâmpadas incandescentes comuns funcionam com a passagem da corrente elétrica 

por um filamento de tungstênio que aquecido, gera luz. Sua oxidação é evitada pela presença 

de gás inerte ou vácuo no interior do bulbo que contém o filamento. A temperatura de cor é 

agradável e na faixa de 2.700K (amarelada) e seu índice de reprodução de cor é 100%. Não 

necessitam de equipamento auxiliar para seu funcionamento, como reator e transformador e 

sua vida útil é em torno de 1.000 horas. Utilizada para iluminação de residências, comércios e 

hotéis (RODRIGUES, 2002). 
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Figura 4: Lâmpada incandescente comum 

Fonte: (FREITAS, 2009) 

 

As lâmpadas incandescentes halógenas diferenciam-se das comuns por apresentarem 

um elemento halógeno (iodo ou bromo) que, quando reage com as partículas do filamento 

evita a deposição de resíduos nas paredes internas do bulbo, permitindo que o rendimento da 

lâmpada seja mantido constante durante grande parte da sua vida média (BRAGA, 2007). As 

vantagens dessa combinação é uma luz mais branca, brilhante e uniforme; maior eficiência 

energética que a comum; vida útil mais longa, entre 2.000 a 4.000 horas e dimensões menores 

(FREITAS, 2009). 

 

Figura 5: Lâmpada incandescente halógena 

Fonte: (PHILIPS, 2016) 

 

 

2.2.2.2 Lâmpadas de descarga 

 Nas lâmpadas de descarga, a luz é produzida pela excitação de um gás contido entre 

dois eletrodos, através da passagem de energia elétrica. Assim, é produzida uma radiação 
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ultravioleta (invisível) e, quando a radiação atinge as paredes internas do bulbo é 

transformada em luz. Devido ao seu princípio de funcionamento, as lâmpadas de descarga 

necessitam de equipamentos auxiliares como reatores e starters. Uma das desvantagens 

dessas lâmpadas é o efeito estroboscópio que elas produzem, pois piscam na mesma 

frequência da tensão de alimentação (60 Hz), podendo causar acidentes de trabalho em locais 

que possuem motores que giram em alta velocidade (por exemplo, 3.600 RPM) (LAMBERTS 

et al., 2013). 

 Segundo Viana et al. (2012), as lâmpadas de descarga são divididas em:  

 Lâmpadas de alta pressão: Mercúrio, Sódio, Mista e Vapores metálicos. 

 Lâmpadas de baixa pressão: Fluorescentes (Vapor de mercúrio) e Sódio baixa pressão. 

 

Suas características construtivas estão descritas a seguir: 

 Meio interno: possuem gases ou vapores internamente que variam conforme o tipo de 

lâmpada, sendo utilizados com maior frequência os gases: argônio, neônio, xenônio, 

hélio ou criptônio e os vapores são de mercúrio ou de sódio. 

 Tubo de descarga: onde é feita a composição de gases e vapores. Local que ocorre a 

descarga elétrica e normalmente, sua forma é tubular. 

 Eletrodos: feitos normalmente de tungstênio espiralado, contendo um material baixo 

emissivo que facilita a emissão dos elétrons. É fixado na base da lâmpada com uma 

ligação hermética (selo).  

 Bulbo externo: sua função é proteger o tubo de descarga. É protegido com gás inerte 

(nitrogênio) ou opera a vácuo, e pode ser coberto internamente com uma camada 

difusora ou de fósforo para melhorar a reprodução de cores, além de absorver a 

radiação ultravioleta emitida pelas lâmpadas. 

 

a) Fluorescentes 

 

 As lâmpadas fluorescentes são lâmpadas de descarga de baixa pressão nas quais a luz 

é produzida por pós fluorescentes ativados pela radiação ultravioleta da descarga. Possuem 

boa eficiência luminosa (quatro a seis vezes maior que as lâmpadas incandescentes) e vida 

média alta, alguns modelos em torno de 6.000 a 9.000 horas. Apresentam baixa luminância, 

reduzindo a possibilidade de ofuscamento (LAMBERTS et al., 2013). 

Normalmente possuem formato tubular longo com um filamento em cada extremidade 
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e contém vapor de mercúrio em baixa pressão com gás inerte para facilitar a partida. O bulbo 

tem uma camada que cobre sua parte interna com um pó fluorescente ou fósforo, que 

determinam a quantidade e a temperatura de cor da luz emitida, conforme ilustra a Figura 6 

(VIANA et al., 2012). 

 

 
Figura 6: Lâmpada Fluorescente 

Fonte: (VIANA et al., 2012) 

 

 

Existem alguns tipos de lâmpadas fluorescentes tubulares. A T8 é muito eficiente por 

possuir menor diâmetro, menor potência (32W) e fluxo luminoso equivalente ao da 

fluorescente comum (T12) de 40W, uma boa alternativa para edificações comerciais. Mais 

eficientes ainda, as lâmpadas tipo T5 (28W), possuem consumo energético na ordem de 70% 

da T12 para a mesma luminosidade e sua vida útil é o dobro das anteriores, chegando a 

16.000 horas (LAMBERTS et al., 2013). 
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Figura 7: Comparação entre lâmpadas fluorescentes 

Fonte: (LAMBERTS et al., 2013) 

 

 

a.1) Fluorescentes compactas 

 

 São lâmpadas fluorescentes de tamanho reduzido, criadas para substituir as lâmpadas 

incandescentes com muitas vantagens, sendo elas: redução de até 80% no consumo de 

energia, durabilidade aproximadamente 10 vezes maior, aquecem menos o ambiente 

(reduzindo a carga térmica de grandes instalações) e bom índice de reprodução de cores, 

próximo a 85% (RODRIGUES, 2002). 

Disponíveis em diversos tamanhos e formas, com bases tipo rosca ou pino. Em alguns 

modelos, os dispositivos de partida (reatores e starters) estão incorporado ao seu invólucro 

(VIANA et al., 2012). 

A Figura 8 ilustra 4 tipos de lâmpadas fluorescentes compactas disponíveis no 

mercado. A lâmpada com indicação do número 1 é a circular com diâmetro padrão (26mm) e 

possui starter e reator incorporados; a número 2 é a compacta com dois ou mais tubos 

paralelos interligados e o starter e o reator são incorporados; a 3 é compacta com invólucro 

adicional com reator e starter incorporados e a 4 é a compacta com dois ou mais tubos 

paralelos interconectados e sem dispositivos de partida incorporados (LAMBERTS et al., 

2013). 
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Figura 8: Tipos de lâmpadas fluorescentes compactas 

Fonte: (LAMBERTS et al., 2013) 

 

 

b) Vapor de mercúrio 

 

 A lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão consiste basicamente em um bulbo de 

vidro resistente e que contém um tubo de descarga de quartzo para suportar altas 

temperaturas. No seu interior, possui argônio e mercúrio que, quando vaporizado, produz o 

efeito luminoso. Essas lâmpadas necessitam de um reator específico para funcionar, cuja 

função é controlar a corrente e tensão elétrica da operação. São utilizadas na iluminação 

pública, industrial, na iluminação de monumentos, jardins e fachadas de edifícios 

(ELEKTRO, 2014). 

 

 

Figura 9: Lâmpada de vapor mercúrio de alta pressão 

Fonte: (VIANA et al., 2012) 
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 Possui boa eficiência luminosa, sua luz tem aparência branca-azulada e sua duração 

está entre 6.000 e 9.000 horas. Porém possuem pouca qualidade na reprodução de cores, alto 

custo inicial e tempo longo de acendimento, levando de 4 a 5 minutos para atingir o fluxo 

luminoso máximo (LAMBERTS et al., 2013). 

 

 

c) Luz mista 

 

 São uma combinação entre as lâmpadas de vapor de mercúrio e as incandescentes, ou 

seja, é um tubo de descarga de mercúrio ligado em série com um filamento incandescente 

(RODRIGUES, 2002).  

 

 

Figura 10: Lâmpada mista 

Fonte: (VIANA et al., 2012) 

 

 Não necessitam de reator para funcionar, pois o filamento além de emitir a energia 

luminosa, também funciona como elemento de estabilização da lâmpada. A luz produzida é de 

cor branca difusa, proveniente das lâmpadas de mercúrio e da luz de cor quente da 

incandescente, formando uma aparência agradável. Sua vida mediana é superior a 6.000 horas 

e sua eficiência é baixa (22 lm/W), apenas superior à lâmpada incandescente. Podem ser 

utilizadas em vias públicas, jardins, praças, estacionamentos, comercio em geral e na 

substituição de lâmpadas incandescentes, e, assim como as lâmpadas de vapor de mercúrio de 

alta pressão, devem ser instaladas em locais onde o pé direito é superior a 4 metros (VIANA 

et al., 2012). 
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d) Vapor de sódio 

 

 As lâmpadas de vapor sódio podem ser de baixa ou alta pressão. As de baixa pressão 

possuem um tubo de descarga em forma de U e um eletrodo em cada extremidade, com gás 

argônio e neônio em baixa pressão para facilitar a partida. O conjunto é protegido por um 

invólucro de vidro tubular com vácuo. Possui vida mediana de aproximadamente 15.000 

horas e ótima eficiência luminosa (podendo chegar a 200 lm/W). Por possuir baixo índice de 

reprodução de cores, é utilizada em autoestradas, portos, pátios de manobra e outros (VIANA 

et al., 2012). 

 

Figura 11: Lâmpada de vapor de sódio de baixa pressão 

Fonte: (VIANA et al., 2012)   

 

Nas lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão, Figura 12, o tubo de descarga contém 

um excesso de sódio, possuem um índice de reprodução de cor superior às de baixa pressão e 

boa eficiência luminosa, podendo chegar a 130 lm/W. Possuem tonalidade alaranjada e são 

empregadas nos diversos tipos de iluminação externa e industrial de grande altura 

(LAMBERTS et al., 2013). Sua vida mediana é superior a 24.000 horas (VIANA et al., 2012). 

 

Figura 12: Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão 

Fonte: (VIANA et al., 2012) 
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e) Vapor metálico 

 

 Nas lâmpadas de vapor metálico, a luz é produzida pela excitação de átomos de 

aditivos metálicos em um tubo de arco de quartzo. É necessário o uso de um reator para 

controlar a tensão e corrente de operação, e um ignitor para dar partida. Possui uma boa 

reprodução de cores e é disponível nos formatos tubular, ovoide e tubular de duplo contato 

(RODRIGUES, 2002).  

 
Figura 13: Lâmpadas de vapor metálico 

Fonte: (VIANA et al., 2012) 

 

 

 
Figura 14: Modelos de lâmpadas de vapor metálico 

Fonte: (EMPALUX, 2016) 

 

 

São semelhantes às lâmpadas de vapor de mercúrio, porém apresentam uma eficiência 

luminosa maior e a vida mediana é em torno de 15.000 horas. Suas aplicações são diversas, na 

iluminação de grandes lojas, estádios de futebol, monumentos, indústrias e até na iluminação 

automotiva, com as lâmpadas de xenônio, que são lâmpadas de vapor metálico com atmosfera 

de xenônio, que acendem instantaneamente (VIANA et al., 2012). 
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2.2.2.3 Lâmpadas LED 

 O LED (light-emitting diode) é um diodo semicondutor que quando energizado emite 

luz visível. A emissão de luz ocorre com a mudança de camada dos elétrons, ocasionada pela 

passagem de corrente elétrica. É monocromático, e a cor depende do cristal e da impureza de 

dopagem com que é fabricado (ELEKTRO, 2014). 

 É um componente do tipo bipolar, possui um terminal chamado anodo e outro cátodo. 

Dependendo de como for polarizado, permite ou não a passagem da corrente elétrica e, 

consequentemente, a geração de luz. O componente mais importante do LED é o chip 

semicondutor, pois é responsável pela geração de luz (SCOPACASA, 2008). A Figura 15 

apresenta um esquema básico dos componentes do LED. 

 

 

Figura 15: Componentes do LED 

Fonte: (ELEKTRO, 2014) 

 

 

 Os LEDs possuem tamanho reduzido e estão disponíveis em encapsulamentos de 

3mm, 5mm e 10mm e em diversas cores como branco, vermelho, verde, laranja, azul e 

demais. Essa tecnologia está sendo produzida com custos cada vez menores e sendo utilizada 

na substituição a diversos tipos de lâmpadas (VIANA et al., 2012). 

 As vantagens são inúmeras, entre elas: sua vida útil pode atingir 100.000 horas; baixo 

custo de manutenção; baixo consumo de energia (possuem excelente eficiência energética); 

efeito visual máximo (possibilidade de colorir superfícies com luz); acendimento imediato; 

resistente a grandes variações de temperatura e vibração; não liberam calor; são 

ecologicamente corretos (não utilizam vapor de mercúrio nem chumbo); não emitem radiação 



32 
 

  

ultravioleta (não atraem mosquitos e insetos); operam em baixa tensão e oferecem segurança 

para os usuários durante instalação e operação (ELEKTRO, 2014). 

 

 
Figura 16: Lâmpadas de LED 

Fonte: (PHILIPS, 2016) 

 

 

 
Figura 17: Lâmpada tubular de LED 

Fonte: (MAXX MADE, 2016) 

 

 

Apesar de terem sido inventadas em 1963, os LEDs chegaram ao setor de iluminação 

apenas em 1999. As lâmpadas de LED são vistas como o futuro próximo da iluminação, pelas 

inúmeras vantagens que oferecem, (VILUX, n.d.). Nesse sentido, o GREENPEACE (2010) 

apresentou uma comparação entre as lâmpadas incandescentes, fluorescentes e a LED. As 

lâmpadas fluorescentes compactas usam aproximadamente 75% menos energia e duram 10 

vezes mais que as fluorescentes e as lâmpadas LEDs consomem 90% menos e duram 50 vezes 

mais que as lâmpadas incandescentes. 
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2.3 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 Os raios solares além de trazerem a luz e o calor essencial para a vida na Terra podem 

gerar energia tanto na forma de calor como de eletricidade. A conversão direta de luz em 

eletricidade é chamada Energia Solar Fotovoltaica. Tal processo de conversão ocorre pelo 

efeito fotovoltaico, no qual as células fotovoltaicas, dispositivos fabricados com um material 

semicondutor, receptam os fótons (pequenos elementos provenientes da luz solar) despertando 

os elétrons. O movimento dos elétrons, presente no material semicondutor, gera corrente 

elétrica e consequentemente eletricidade (PINHO e GALDINO, 2014).  

O processo ocorre de modo silencioso, sem emitir gases, sem necessidade de um 

operador no sistema e somente a componente luminosa da energia solar (fótons) é utilizada na 

conversão fotovoltaica. A componente térmica (radiação infravermelha) é utilizada em outros 

processos, como por exemplo: aquecimento de água ou geração de energia em sistemas termo 

solares com concentradores (LAMBERTS et al., 2010). 

 

 

2.3.1 Radiação Solar 

 O Sol é a fonte de energia com maior potencial para suprir a demanda energética 

crescente no mundo. O aproveitamento direto da sua oferta ajuda a reduzir os efeitos causados 

pelas mudanças climáticas, processo acelerado pela queima de combustíveis fósseis, como 

carvão e petróleo. A radiação que chega até a Terra pode ser dividida em duas componentes: 

radiação direta e radiação difusa, Figura 18 (IBICT, n.d.). 
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Figura 18: Radiação direta e difusa 

Fonte: (IBICT, n.d.) 

 

A componente da radiação solar que percorre o Sol sem sofrer espelhamento ou 

reflexão é a radiação direta. Já a porção que atinge a superfície absorvedora após ter sido 

espalhada pelos gases atmosféricos ou refletida pelas nuvens é chamada de radiação difusa 

(BENEDITO, 2009). 

 

 

 

2.3.1 Células e módulos fotovoltaicos 

 A geração fotovoltaica faz uso de elementos semicondutores fotossensíveis que 

convertem a radiação solar em uma diferença de potencial nos terminais da junção P-N1, 

Figura 19. A circulação de corrente elétrica é resultado da ligação elétrica desses terminais 

(EPE, 2012). Em condições normais de teste, uma célula solar produz diferença de potencial 

entre 0,5 e 0,8V (PINHO e GALDINO, 2014), sendo necessário para utilização prática serem 

arranjadas em ligações série-paralelo, constituindo os módulos de baixa potência (EPE, 2012). 

Atualmente, encontram-se módulos para este tipo de aplicação com potências na faixa dos 

250W e 330W. 

                                                 
1  Junção P-N é a estrutura fundamental dos componentes eletrônicos comumente denominados semicondutores, diodos e 

transistores, principalmente. Sua formação é dada pela junção de dois cristais, geralmente silício (Si) e também podendo ser germânio (Ge), 

de natureza P e N, segundo a composição atômica (ZILLES et al., 2012). 
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Figura 19: Representação do processo de conversão fotovoltaica 

Fonte: (ZILLES et al., 2012) 

 

 

As células fotovoltaicas podem ser classificadas em três gerações tecnológicas. A 

primeira e mais utilizada é dividida em duas cadeias produtivas: silício monocristalino (m-Si) 

e silício policristalino (p-Si), é considerada uma tecnologia confiável e consolidada e possui a 

melhor eficiência comercialmente disponível. A segunda geração, conhecida como filmes 

finos, é dividida em três cadeias produtivas: silício amorfo (a-Si), disseleneto de cobre e índio 

(CIS) ou disseleneto de cobre, índio e gálio (CIGS) e telureto de cádmio (CdTe). Com 

dificuldade na disponibilidade dos materiais, vida útil, rendimento e toxidade (cádmio), sua 

utilização em larga escala é prejudicada e seu rendimento é inferior a tecnologia de primeira 

geração. A terceira geração vem sendo estudada, pesquisada e testada, e também é dividida 

em três cadeias produtivas: célula fotovoltaica multijunção e célula fotovoltaica por 

concentração, células sensibilizadas por corante e célula orgânica ou polimérica. As células 

fotovoltaicas por concentração demonstraram ter potencial para módulos de alta eficiência, 

porém atualmente não possuem preço competitivo (PINHO e GALDINO, 2014).  
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Tabela 1: Tipos de células fotovoltaicas 

 
Fonte: (FREITAS e HOLLANDA, 2015) 

 

 

 Cerca de 90% dos módulos fotovoltaicos produzidos no mundo são compostos por 

células de silício monocristalino ou policristalino, sendo as de silício monocristalino (Figura 

20) mais eficientes, porém possuem maiores custos de produção (EPE, 2012). 

 

 
Figura 20: Célula de silício monocristalino 

Fonte: (CRESESB, 2008) 

 

 

 O módulo fotovoltaico é um conjunto de células fotovoltaicas interligadas e 

acondicionadas a fim de produzir tensão e correntes suficientes para a utilização da energia. 

Os módulos são projetados e fabricados para dispor as células e suas ligações elétricas, Figura 

21, garantir suporte estrutural e proteger as células de danos mecânicos e agentes ambientais 

externos, como: sol, chuva, vento e demais, com expectativa de atuar por 30 anos ou mais 

(RÜTHER, 2004).  
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Figura 21: Célula, módulo e painel fotovoltaico 

Fonte: (URBANETZ JUNIOR, 2010) 

 

 

A seleção das células a serem associadas no momento da fabricação do módulo é 

muito importante, pois se houver incompatibilidade entre suas características elétricas os 

módulos produzidos serão de baixa qualidade, haja vista que as células de menor corrente irão 

limitar o desempenho do conjunto e, consequentemente, a eficiência global do módulo FV 

será reduzida. O aumento da irradiância solar aumenta a corrente elétrica gerada pelo módulo, 

elevando assim, o seu desempenho. Porém a incidência de radiação solar e variação da 

temperatura ambiente provocam uma variação de temperatura nas células que concebem os 

módulos, ocasionando, portanto, uma queda de tensão e uma pequena elevação na corrente, a 

qual não compensa a perda de tensão, diminuindo assim, o desempenho do módulo (PINHO e 

GALDINO, 2014). 

 No aspecto ambiental, a cadeia produtiva dos painéis FV possui baixo impacto e, 

apesar de existirem rejeitos químicos (principalmente cádmio, arsênio e selênio) decorrentes 

da produção, o correto descarte desses produtos evita efeitos negativos. A emissão de gases do 

efeito estufa dos painéis, em todo seu ciclo de vida, são extremamente baixas e a energia 

empregada na fabricação é compensada em alguns meses de funcionamento (GREENPEACE, 

2010).  

Além dos ganhos ambientais, a energia solar fotovoltaica permite a utilização em 

pequena escala e pode ser instalada próxima ao ponto de consumo (na forma distribuída), 
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minimizando as perdas de energia na transmissão e distribuição da geração centralizada 

(SALAMONI e RÜTHER, 2003). 

 

 

2.3.1.1 Associação de módulos fotovoltaicos 

A tensão e a corrente desejadas para o sistema definem o tipo de associação dos 

módulos, que podem ser conectados em ligações em série e/ou em paralelo, sendo necessário 

para a escolha: as informações de como será a instalação e quais componentes serão utilizados 

no sistema, pois a tensão e corrente resultante do arranjo deve ter total compatibilidade com 

os componentes (PINHO e GALDINO, 2014). 

 

 

a) Módulos conectados em série 

 

 A conexão em série é realizada conectando-se o terminal positivo de um módulo com 

o terminal negativo de outro. Assim como em ligações de células fotovoltaicas, na ligação em 

série somam-se as tensões e a corrente (para módulos iguais) permanece a mesma, (RÜTHER, 

2004). 

A Figura 22 representa o efeito da conexão em série de módulos iguais, sendo cada 

módulo de 220 Wp, Isc=6,9 A e Voc= 43,4 V. Associando-se 4 módulos, resulta em um 

conjunto com potência igual a 880 Wp, Isc= 6,9 A e Voc= 173,6 V. Realizada a conexão em 

série, a corrente que passa por cada módulo é sempre igual entre si, mas para que a corrente 

global não seja afetada em relação à corrente individual de um módulo, assumem-se que os 

módulos estejam sob mesmas condições de radiação e temperatura e sejam idênticos. No caso 

de uma divergência de características elétricas ou sombreamento, a corrente do conjunto 

conectado é alterada e definida pelo módulo com menor corrente individual (PINHO e 

GALDINO, 2014). 
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Figura 22: Associação de módulos em série 

Fonte: (PINHO e GALDINO, 2014) 

 

 

 

b) Módulos conectados em paralelo 

 

 A conexão em paralelo é feita unindo-se todos os terminais positivos dos módulos 

entre si e igualmente os terminais negativos. Nessa ligação, somam-se as correntes e a tensão 

não se altera. O efeito da ligação de módulos em paralelo está ilustrado na Figura 23, onde as 

correntes são somadas e a tensão permanece a mesma. Nesse exemplo, cada módulo possui 

220 Wp, Isc=6,9 A e Voc= 43,4 V. Associando-se 4 módulos, cria-se um conjunto com 

potência igual a 880 Wp, Isc= 27,6 A e Voc= 43,4 V (PINHO e GALDINO, 2014). 
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Figura 23: Associação de módulos em paralelo 

Fonte: (PINHO e GALDINO, 2014) 

 

  

2.3.2 Sistemas fotovoltaicos 

 Sistema Fotovoltaico (SFV) consiste no conjunto de elementos necessários para 

converter diretamente energia solar em energia elétrica. O principal componente do SFV é o 

painel fotovoltaico e dependendo da aplicação inclui dispositivos para controle, supervisão, 

armazenamento e condicionamento da energia gerada. A fiação, estrutura de suporte e a 

fundação (quando necessária) fazem parte do SFV (LAMBERTS et al., 2010). 

 Os Sistemas Fotovoltaicos podem ser classificados em duas categorias principais: 

sistemas isolados e sistemas conectados à rede, Figura 24. Nos dois casos pode operar com 

apenas uma fonte energética (fotovoltaica) ou mais de uma fonte, denominado sistema híbrido 

que pode combinar energia fotovoltaica e eólica, por exemplo. Para definir qual sistema será 

utilizado, deve ser feito um estudo levando em consideração qual a aplicação, a 

disponibilidade de recursos, as restrições de cada projeto (investimento inicial, custo de 

manutenção, área ocupada pelo SFV, etc.), entre outros (PINHO e GALDINO, 2014). 
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Figura 24: Sistemas FV 

Fonte: (URBANETZ JUNIOR, 2010) 

 

 

 

a) Sistemas isolados: 

  

Os Sistemas Fotovoltaicos Isolados (SFI) são normalmente instalados em locais que 

não possuem acesso à rede elétrica e necessitam de um elemento que armazene energia 

elétrica (URBANETZ JUNIOR, 2010). A Figura 25 ilustra os equipamentos básicos do 

sistema: painel fotovoltaico, controlador de carga, bateria e inversor. 

 

 

 

Figura 25: Constituição básica de um sistema isolado 

Fonte: (LAMBERTS et al., 2010). 
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b) Sistemas conectados à rede: 

 

 Atualmente, os sistemas fotovoltaicos conectados à rede (SFCR) correspondem, em 

escala global, a mais de 95% do total de FV instalados (EPE, 2014). Os SFCRs são 

basicamente constituídos pelo painel FV e por um inversor, Figura 26. Segundo Urbanetz 

Junior (2010), a rede elétrica da concessionaria é vista como elemento armazenador, pois toda 

a energia gerada é inserida em paralelo com a energia da rede. O sistema apresenta diversas 

vantagens, sendo as principais: elevada produtividade (toda energia gerada é utilizada) e 

ausência de baterias, que são consideradas um elo frágil no SFI devido à baixa vida útil se 

comparada aos módulos FV e aos inversores.  

 

Figura 26: Constituição básica de um sistema conectado à rede 

Fonte: (LAMBERTS et al., 2010). 

 

 

O inversor, ao detectar a presença da rede, converte a tensão contínua vinda do painel 

FV em tensão alternada, com o mesmo padrão de tensão, frequência e fase da rede elétrica a 

qual está conectado. A energia é injetada na rede elétrica e o inversor desliga 

automaticamente, cessando o fornecimento caso seja desconectado da rede ou a rede não 

esteja energizada. Além do painel fotovoltaico e do inversor, os SFCRs possuem componentes 

de comando e proteção como: chaves, fusíveis, disjuntores e demais. Podem ser instalados 

como uma planta fotovoltaica, gerando energia de forma centralizada e distante do ponto de 

consumo, semelhante a uma usina geradora convencional. Outro modo é integrá-los às 

edificações urbanas, nos telhados e fechadas de casas e edifícios (Figura 27), gerando energia 

de forma descentralizada (no ponto de consumo) e seu excedente é enviado à rede pública 

(LAMBERTS et al., 2010). 
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Figura 27: Diagrama esquemático de um SFCR 

Fonte: (SALAMONI e RÜTHER, 2003) 

 

 

No Brasil, a Resolução Normativa nº 482 de 17 de abril de 2012 da ANEEL estabelece 

condições gerais para o acesso de minigeração e microgeração distribuída aos sistemas de 

distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica e fornece outras 

providencias. Na resolução, a ANEEL autoriza a compensação de energia nos sistemas 

fotovoltaicos (net metering) (ANEEL, 2012). 
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2.3.2.1 Panorama atual e perspectivas futuras 

Segundo o REN21 (2016), a capacidade mundial de FV instalados até o final de 2015 

é 227 GW (aproximadamente 185 milhões de painéis) e representa um acréscimo de 50 GW 

em comparação ao ano de 2014. A expansão do mercado é devida principalmente: a novos 

programas governamentais; ao aumento da demanda por eletricidade e a compensação do 

potencial solar dos FV em países que necessitam diminuir a poluição e emissão de CO2. O 

Gráfico 3 apresenta a evolução de carga instalada no mundo no período de 2005 a 2015. 

 

 

 
Gráfico 3: Capacidade mundial instalada SFV 

Fonte: (REN21, 2016) 

 

 

Embora 3 países sejam responsáveis pela maior parte da capacidade adicionada, a 

globalização contribuiu para novos mercados em todos os continentes. A demanda era 

concentrada em países ricos, mas, atualmente os países emergentes colaboraram 

significativamente para o crescimento global de FV. O Gráfico 4, apresenta a carga de FV 

instalada setorizada pelos 5 principais países adeptos dessa tecnologia e o resto do mundo, no 

período de 2005 a 2015 (REN21, 2016). 

 

 



45 
 

  

 

Gráfico 4: Capacidade mundial instalada SFV por país 

Fonte: (REN21, 2016) 

 

 

 Com um aumento estimado em 15,2 GW, a China ultrapassou a líder de longa data 

Alemanha tornando-se a líder mundial em capacidade de energia solar fotovoltaica, com 

aproximadamente 44 GW instalados e 19% do total mundial. O fato se deve ao governo 

central da China continuar elevando o alvo de instalações para aumentar a geração de energia 

renovável no país, abordando os problemas de poluição que enfrentam e apoiando a produção 

da indústria doméstica (REN21, 2016).  

 O Gráfico 5 indica a distribuição de energia gerada por fonte no ano de 2015 no Brasil. 

Com 64,0% do total e 394,2 TWh gerados, a energia hidráulica permanece disparada na 

primeira colocação (EPE, 2016). A dependência do sistema elétrico brasileiro pela chuva, 

devido ao setor hidrelétrico, pode ser aliviada pela inserção em grande escala da geração 

solar, que apesar de depender do sol, pode contribuir significativamente para diminuir essa 

dependência (SALAMONI e RÜTHER, 2003). 
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Gráfico 5: Matriz elétrica brasileira 2015 

Fonte: (EPE, 2016) 

 

 

A EPE (2016) divulgou através do BEN 2016 a capacidade instalada de FV no Brasil 

até o final do ano de 2015, que foi 34,3 MW, correspondendo a geração de 59 GWh de 

energia. A variação de geração de energia FV entre o ano de 2015 e 2014 apresentou o maior 

percentual de aumento entre as fontes, sendo igual a 266,4%, conforme indica o Gráfico 6 

(EPE, 2016). 

 

 

 
Gráfico 6: Variação percentual entre 2015/2014 de geração de energia por fonte 

Fonte: (EPE, 2016) 

 

 A expectativa é que essa tendência de crescimento continue, conforme indica a 

projeção da EPE (2014) para a capacidade instalada no Brasil até o ano de 2023, Gráfico 7, a 

seguir. O projetado é que em 2023 o Brasil tenha 835 MWp de potência instalada. Apesar de 

ser bem inferior às capacidades de alguns países como EUA, China, Japão, Austrália e outros 
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países europeus, devido ao fato de alguns desses países possuírem a matriz energética 

predominantemente fóssil, além da necessidade de reduzir as emissões e diversificarem sua 

matriz, (EPE, 2014), países que adotam a política feed-in aumentam a atratividade para os 

investidores contribuindo substancialmente na expansão do mercado (EPE, 2012). A projeção 

levou em consideração a manutenção da política net metering e a continuação da falta de 

incentivos no horizonte planejado. Foi ainda considerado uma redução de custos no sistema 

FV e a disseminação da informação ao consumidor (EPE, 2014). 

 

 

Gráfico 7: Evolução da capacidade instalada acumulada de geradores fotovoltaicos 

distribuídos no Brasil 

Fonte: (EPE, 2014) 

 

 

 Considerando um cenário mais favorável ao consumidor, a projeção para capacidade 

instalada no Brasil chegaria a 1,3 GWp em 2023, Gráfico 8. Nessa projeção, foi considerado 

que a tributação só seria feita sobre a diferença entre a energia consumida da concessionaria e 

a energia injetada na rede pelo consumidor. O efeito reduziria em 19% o custo nivelado da 

geração fotovoltaica em uma residência típica. Já na classe comercial, a consideração não 

difere muito da outra projeção, pois grande parte da geração é consumida instantaneamente e 

evita a compensação tributária (EPE, 2014). 

O Convênio ICMS 6 estabelece a incidência do ICMS sobre o consumo bruto de 

eletricidade proveniente da distribuidora, antes de qualquer compensação da geração própria. 

Isto é, o montante de energia elétrica gerado que não é consumido instantaneamente é 

exportado à rede de distribuição e, ao ser compensado em outra oportunidade, será tributado. 

Essa tributação muda a realidade do sistema de compensação de energia e, consequentemente, 
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a competitividade e perspectiva de penetração da micro e minigeração distribuída (EPE, 

2014). 

 
Gráfico 8: Comparação da evolução da capacidade fotovoltaica distribuída no Brasil 

Fonte: (EPE, 2014) 

 

 A nova projeção demonstra que a opção de tributar a energia compensada é uma clara 

dificuldade à disseminação da geração fotovoltaica distribuída (EPE, 2014). 

 Em contrapartida, o Convênio ICMS 16 de 22 de abril de 2015 autoriza a conceder 

isenção nas operações internas relativas à circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento 

sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 

482, de 2012, da ANEEL. Os estados Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito 

Federal aderiram ao Convênio e estão autorizados a conceder isenção do ICMS incidente 

sobre a energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora, na quantidade 

correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma 

unidade consumidora com os créditos de energia ativa originados na própria unidade 

consumidora, para micro e minigeração de energia (CONFAZ, 2016). Porem, 6 estados ainda 

não aderiram ao Convênio, são eles: Amapá, Amazonas, Espirito Santo, Mato Grosso do Sul, 

Paraná e Santa Catarina, a expectativa é que adiram o quanto antes. 
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3 METODOLOGIA 

 A metodologia proposta nesse trabalho aborda, primeiramente, uma pesquisa 

bibliográfica dos conceitos básicos a serem utilizados sobre construções sustentáveis, 

sistemas de iluminação artificial e energia solar fotovoltaica.  

Para o caso de estudo foi realizado um levantamento visual e fotográfico in loco do 

sistema de iluminação artificial do bloco I-J, o qual foi verificado com os projetos de 

iluminação do bloco fornecidos pelo Departamento de Projetos e Obras (DEPRO) da UTFPR. 

Para o pré-dimensionamento do sistema fotovoltaico, além de uma inspeção visual, foi 

realizada a conferência de alguns dados como área disponível e as dimensões necessárias, 

mediante o projeto da planta de cobertura, também fornecido pela UTFPR - DEPRO. 

 Ainda no pré-dimensionamento do sistema fotovoltaico, as coordenadas geográficas 

do local foram encontradas no Google Earth, os valores típicos de irradiação solar foram 

retirados do Banco de dados de irradiação solar do Projeto SWERA, o qual tem como base o 

Atlas Brasileiro de Energia Solar. O programa Radiasol foi utilizado para calcular a irradiação 

solar incidente no plano do painel FV, considerando seu ângulo de inclinação e desvio 

azimutal. 

 O presente estudo demonstra o quanto é possível reduzir o consumo de energia do 

sistema de iluminação utilizando equipamentos mais eficientes e, ainda, o quanto de energia 

um sistema fotovoltaico acoplado à edificação é capaz de gerar, priorizando a viabilidade 

técnica e com baixo custo. Também foram determinados e especificados alguns dos 

equipamentos e materiais necessários para o retrofit na iluminação e para a instalação do 

sistema fotovoltaico. 

A escolha do bloco I-J deu-se pelo fato de ser utilizado pelos alunos e professores do 

Departamento de Construção Civil e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da 

UTFPR. A edificação possui 4.646 m² de área construída e abrange 3 pavimentos: térreo, 1º 

andar e 2º andar. Se destaca por ter salas e laboratórios multidisciplinares, salas para os 

professores, salas de aula e um terraço agradável. Foi inaugurado em 2011 e desde então 

comporta os usuários.  
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3.1 CASO DE ESTUDO REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

Na procura de mecanismos capazes de melhorar a eficiência energética do sistema de 

iluminação do bloco, foi priorizada a forma menos invasiva e que tenha bons resultados e 

permita o uso de pouco recurso financeiro.  

Partindo desse princípio, os pontos de destaque para atender o objetivo foram: 

 Identificar e quantificar os equipamentos de iluminação artificial existentes na 

edificação; 

 Realizar uma avaliação visual do atual estado de conservação do sistema de 

iluminação; 

 Identificar problemas recorrentes; 

 Sugerir o retrofit em equipamentos que tragam economia de energia; 

 Proporcionar um fluxo luminoso similar ao atual. 

Com a leitura e interpretação dos projetos e o levantamento visual e fotográfico in 

loco, foi possível a identificação dos principais equipamentos de iluminação utilizados 

atualmente. Verificou-se que o bloco segue um padrão de iluminação. Dentro desse padrão, 

identifica-se a presença em todas as salas e áreas de circulação do bloco a luminária de 

sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com refletor e aletas refletivas 

fabricados em alumínio, sendo a luminária mais utilizada, Figura 28. Essas luminárias 

possuem as seguintes dimensões: 131,7x24,4x7,5cm e suas informações técnicas estão 

descritas na Tabela 2. 

 

 

 
Figura 28: Luminária de sobrepor 
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Tabela 2: Informações técnicas luminária de sobrepor 

 
Fonte: (LUZ CASA ILUMINAÇÃO, n.d.) 

 

As lâmpadas inseridas nessas luminárias são fluorescentes tubulares, conhecidas como 

T8, e possuem potência nominal de 32W. O fluxo luminoso delas apresenta variações 

conforme o modelo e a temperatura de cor, podendo ser entre 2.350 e 2.700 lm, Tabela 3. 

 

 

Tabela 3: Informações técnicas lâmpada fluorescente tubular T8 

 
Fonte: (OSRAM, 2015) 

 

 Para o funcionamento das lâmpadas, é necessário o uso de um reator. Tal acessório 

está ilustrado na Figura 29. Trata-se de um reator eletrônico para 2 lâmpadas de 32W, com a 

mesma potência da luminária e da lâmpada, a fim de tornarem o sistema compatível. 
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Figura 29: Reator eletrônico 2x32W 

Fonte: (OSRAM, 2015) 

 

 

As características técnicas do reator eletrônico estão descritas na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Informações técnicas reator eletrônico 2x32W 

 
Fonte: (OSRAM, 2015) 

 

Portanto, o conjunto que compõe a luminária de sobrepor consome, conforme 

especificação dos fabricantes, 69 W e o fluxo luminoso corresponde a 4700 lúmens.   

Outro equipamento de iluminação está presente nos maiores laboratórios 

multidisciplinares e são os refletores de sobrepor orientáveis, dispostos na altura indicada de 4 

metros. A Figura 30 ilustra esse equipamento. 
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Figura 30: Refletor de sobrepor 

 

 

 Cada refletor é composto por uma lâmpada de vapor metálico com potência de 250W, 

Figura 31, e por um reator. As informações técnicas da lâmpada constam na Tabela 5.  

 

 

 

 

Figura 31: Lâmpada vapor metálico 250W 

Fonte: (ALUMBRA, 2015) 
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Tabela 5: Informações técnicas lâmpada de vapor metálico 

 
Fonte: (ALUMBRA, 2015) 

 

 

Com um alto fluxo luminoso de 18.000 lm, as lâmpadas de vapor metálico necessitam 

de um reator para funcionarem. As dimensões e características desse equipamento estão 

descritas na Figura 32. 

 

 
 

Figura 32: Ficha técnica e características reator lâmpada vapor metálico 

Fonte: (INTRAL, 2007) 

 

 

 Com o levantamento in loco, observou-se a existência de mais dois modelos de 

luminárias na edificação. Em todos os banheiros, a luminária circular de embutir para 2 

lâmpadas fluorescentes compactas está presente, Figura 33. Nos projetos de iluminação 

fornecidos pelo DEPRO não constam essas luminárias, apenas as duas citadas anteriormente. 
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Figura 33: Luminária circular de embutir 

 

 

 As lâmpadas fluorescentes compactas utilizadas na luminária circular de embutir 

possuem potência de 20W e fluxo luminoso igual a 1.200 lm, Figura 34 e Tabela 6. 

 

 

 
Figura 34: Lâmpada fluorescente compacta 20W 

Fonte: (TASCHIBRA, 2016) 

 

 

 

 Tabela 6: Informações técnicas lâmpada fluorescente 20W 

 
Fonte: (TASCHIBRA, 2016) 
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Por fim, a luminária de emergência foi o último modelo encontrado no bloco, Figura 

35. Tal equipamento é exigido pelo Corpo de Bombeiros e não está indicado nos projetos de 

iluminação recebidos. Por ser um equipamento que permanece em stand-by, seu consumo de 

energia é muito baixo e não foi considerado no estudo. 

 

 
Figura 35: Luminária de emergência 

 

 

 A partir das luminárias e equipamentos auxiliares especificados anteriormente, foi 

possível elaborar uma tabela com a identificação do tipo e quantidade de luminárias 

existentes. Essa tabela está dividida por local e pavimento. Uma consideração já citada, foi 

priorizar os equipamentos predominantes e que consomem mais energia, pois a substituição 

deles ocasiona grande economia de energia. A existência de sensor de presença também foi 

observada, e na tabela uma coluna identifica os locais que possuem tal equipamento. 
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Tabela 7: Quantidade de luminárias por local 

Local 

Luminária de sobrepor 
com 2 lâmpadas  

fluorescentes tubular de 
32W cada e reator 

Refletor com 
lâmpada de 250W 

e reator  

Luminária circular 
com 2 lâmpadas 

fluorescentes com-
pactas de 20W cada 

Luminária de 
emergência  

Sensor 
de  

presença 

TÉRREO 

Circulação 20 0 0 5 Não 

Sanitário masculino 340 0 0 3 1 Não 

Sanitário masculino P.N.E. 341 0 0 1 0 Sim 

Sanitário feminino P.N.E. 342 0 0 1 0 Sim 

Sanitário feminino 343 0 0 3 1 Não 

Sala 344 26 0 0 1 Não 

Sala 345 38 0 0 1 Não 

Sala 346 / Laboratório  0 22 0 0 Não 

Sala 349 / Laboratório  110 16 0 2 Não 

Sala 354 1 0 0 0 Não 

Sala sem uso 4 0 0 0 Não 

1º ANDAR 

Circulação 15 0 0 4 Não 

Sanitário feminino 356 0 0 3 0 Não 

Sanitário feminino P.N.E. 357 0 0 1 0 Sim 

Sanitário masculino P.N.E. 0 0 1 0 Sim 

Sanitário masculino 0 0 3 0 Não 

Sala 358 20 0 0 0 Não 

Sala 359 32 0 0 2 Não 

Sala 360 16 0 0 0 Não 

Sala 361 / Laboratório 107 0 0 6 Não 

Sala 362 12 0 0 0 Não 

Sala 363 18 0 0 0 Não 

2º ANDAR 

Circulação 8 0 0 7 Não 

Sanitário feminino P.N.E. 0 0 1 0 Sim 

Sanitário feminino  0 0 2 0 Não 

Circulação PPGEC 18 0 0 5 Não 

Hall PPGEC 8 0 0 0 Não 

Sanitário masc. PPGEC 0 0 2 0 Não 

Sanitário masc. P.N.E. PPGEC 0 0 1 0 Sim 

Cozinha PPGEC 1 0 0 0 Não 

Sala 367 1 0 0 0 Não 

Sala 372 12 0 0 0 Não 

Sala 373 8 0 0 0 Não 

Sala 377 18 0 0 0 Não 

Sala 378 20 0 0 0 Não 

Sala 379 18 0 0 0 Não 

Sala 380  30 0 0 1 Não 

Sala 381 6 0 0 0 Não 

Sala 382 6 0 0 0 Não 

Sala 383 6 0 0 0 Não 

Quantidade total 579 38 22 36 
 

Potência unitária* (W) 69 264 40 16 
 

Potência total (W) 39.951 10.032 880 576 
 *Considera a potência do conjunto luminária e reator, quando necessário. 
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 Uma simples inspeção visual sobre a conservação e necessidade de manutenção foi de 

grande importância, haja vista que as luminárias se encontram em bom estado, a maioria não 

necessitando de substituição (ver ANEXO 1, ANEXO 2, ANEXO 3 e ANEXO 4). Então a 

sugestão se baseia em manter as luminárias existentes e trocar somente as lâmpadas, tornando 

essa uma prática sustentável. Porém, apesar dos refletores não apresentarem maus sinais, a 

troca por equipamentos mais eficientes resulta na inutilização dos componentes do 

equipamento, como: refletor, lâmpada e reator. 

Através da quantificação dos principais equipamentos de iluminação, chegou-se ao 

número total de luminárias existentes e a carga instalada. Com a identificação das principais 

características do sistema de iluminação artificial, iniciou-se a pesquisa para encontrar 

soluções que possam reduzir o consumo de energia para o sistema. 

A fim de tornar o presente estudo mais prático e identificar a redução de consumo que 

o retrofit proporcionaria, foi criado um cenário de utilização do sistema de iluminação, pois 

não se teve acesso ao consumo da edificação, e o tempo para realização do estudo não foi 

suficiente para realizar esse tipo de medição. O cenário orienta que as salas de aula, demais 

salas e área de circulação utilizam 10 horas de iluminação diária e os laboratórios e banheiros 

6 horas diárias. A consideração também define o uso em dias úteis, de segunda a sexta-feira e 

22 dias úteis mensais. 

 Para as lâmpadas fluorescentes tubulares utilizadas nas luminárias de sobrepor, 

encontrou-se disponível no mercado lâmpadas LED que se encaixam perfeitamente na 

luminária e ainda, não necessitam de reator para o acionamento e nem alteração no sistema. A 

Figura 36 ilustra a lâmpada LED, mais eficiente que as lâmpadas fluorescentes utilizadas 

atualmente, conforme indica a Tabela 8. O fluxo luminoso passaria de 4.700 para 4.200 

lúmens, podendo ser similar, porem necessita estudos in loco para avaliar. 

 

 

 

 
Figura 36: Lâmpada tubular LED 

Fonte: (PHILIPS, 2016) 
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Tabela 8: Informações técnicas lâmpada tubular LED 

 

Fonte: (PHILIPS, 2016) 

 

 O atual sistema consome 69W e com a substituição das lâmpadas por LED, o sistema 

consumiria 40W. Com esses dados, fez-se uma tabela para demonstrar os benefícios do 

retrofit para o caso dessa luminária. 
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Tabela 9: Economia de energia para o caso da luminária de sobrepor 

Local 
Quantidade 

de luminárias 
de sobrepor 

Cenário de 
consumo 
(horas) 

Consumo 
luminária 
atual 69W 

Consumo 
luminária 
proposta 

40W 

TÉRREO 

Circulação 20 10 303,60 176,00 

Sala 344 26 10 394,68 228,80 

Sala 345 38 10 576,84 334,40 

Sala 349 / Laboratório  110 6 1.001,88 580,80 

Sala 354 1 10 15,18 8,80 

Sala sem uso 4 10 60,72 35,20 

1º ANDAR 

Circulação 15 6 136,62 79,20 

Sala 358 20 10 303,60 176,00 

Sala 359 32 10 485,76 281,60 

Sala 360 16 10 242,88 140,80 

Sala 361 / Laboratório 107 6 974,56 564,96 

Sala 362 12 10 182,16 105,60 

Sala 363 18 10 273,24 158,40 

2º ANDAR 

Circulação 8 10 121,44 70,40 

Circulação PPGEC 18 10 273,24 158,40 

Hall PPGEC 8 10 121,44 70,40 

Cozinha PPGEC 1 6 9,11 5,28 

Sala 367 1 10 15,18 8,80 

Sala 372 12 10 182,16 105,60 

Sala 373 8 10 121,44 70,40 

Sala 377 18 10 273,24 158,40 

Sala 378 20 10 303,60 176,00 

Sala 379 18 10 273,24 158,40 

Sala 380  30 10 455,40 264,00 

Sala 381 6 10 91,08 52,80 

Sala 382 6 10 91,08 52,80 

Sala 383 6 10 91,08 52,80 

 
Consumo mensal (kWh) 7.374,44 4.275,04 

 
ECONOMIA (kWh/mês) 3.099,40 42,03% 

  

 

Com redução de 42,03% no consumo de energia, a substituição por lâmpadas LED 

mais eficientes, além de ganho em durabilidade (as LED têm duração especificada em 40.000 

horas e as fluorescentes 16.000 horas), garantem uma redução de 3,09 MWh no consumo 

mensal de energia. 

 Outra pesquisa foi realizada a fim de encontrar um equipamento que substitua os 

refletores utilizados. Chegou-se à conclusão que novamente a tecnologia LED é mais 
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adequada para a situação. O refletor de LED encontrado, Figura 37, apresenta menor consumo 

de energia e fluxo luminoso de 19.500 lúmens, superior ao fornecido pelo sistema atual, que é 

18.000 lúmens. Além disso, a durabilidade da lâmpada de vapor metálico varia de 5.000 a 

20.000 horas, já para o refletor a estimativa é 50.000 horas, Figura 38. 

 

 

 
Figura 37: Refletor de LED 

Fonte: (BOSS COMPUTER, 2016) 

 

 

 

Figura 38: Informações técnicas refletor de LED 

Fonte: (BOSS COMPUTER, 2016) 

 

 

 A tabela abaixo indica os resultados para o caso do retrofit nesse reator. A substituição 

traz uma economia de 321,02 kWh/mês e redução de 24,24% no consumo de energia. 
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Tabela 10: Economia de energia para o caso do refletor 

Local 
Quantidade 

de  
refletores 

Cenário de 
consumo 
(horas) 

Consumo  
refletor atual 

264W 

Consumo  
refletor  

proposto 200W 

TÉRREO 

Sala 346 / Laboratório Estruturas 22 6 766,66 580,80 

Sala 349 / Laboratório  16 6 557,57 422,40 

 
Consumo mensal (kWh) 1.324,22 1.003,20 

 
ECONOMIA (kWh/mês) 321,02 24,24% 

 

 

 Por fim, para as luminárias circulares presentes nos sanitários encontrou-se uma 

lâmpada LED mais eficiente para substituir as existentes. A lâmpada fluorescente compacta 

utilizada atualmente possui 1.200 lúmens, porém, pelo fato da lâmpada de LED ser muito 

superior, considerou-se como substituta uma lâmpada de LED com potência de 9W e 900 

lúmens, Figura 39 e Tabela 11. 

 

 
Figura 39: Lâmpada LED  

Fonte: (TASCHIBRA, 2016) 

 

 

 

Tabela 11: Informações técnicas lâmpada LED 

 
Fonte: (TASCHIBRA, 2016) 
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 A Tabela a seguir indica os resultados com a proposta de substituição das lâmpadas 

dessa luminária. 

 

Tabela 12: Economia de energia para o caso da luminária circular 

Local 
Quantidade de 

luminárias 
circulares  

Cenário de 
consumo 
(horas) 

Consumo 
luminária 
atual 40W 

Consumo 
luminária 

proposta 18W 

TÉRREO 

Sanitário masculino 340 3 6 15,84 7,13 

Sanitário masculino P.N.E. 341 1 6 5,28 2,38 

Sanitário feminino P.N.E. 342 1 6 5,28 2,38 

Sanitário feminino 343 3 6 15,84 7,13 

1º ANDAR 

Sanitário feminino 356 3 6 15,84 7,13 

Sanitário feminino P.N.E. 357 1 6 5,28 2,38 

Sanitário masculino P.N.E. 1 6 5,28 2,38 

Sanitário masculino 3 6 15,84 7,13 

2º ANDAR 

Sanitário feminino P.N.E. 1 6 5,28 2,38 

Sanitário feminino  2 6 10,56 4,75 

Sanitário masc. PPGEC 2 6 10,56 4,75 

Sanitário masc. P.N.E. PPGEC 1 6 5,28 2,38 

 
Consumo mensal (kWh) 116,16 52,27 

 
ECONOMIA (kWh/mês) 63,89 55,00% 

 

 Nos banheiros destinados a Portadores de Necessidades Especiais (P.N.E.) há sensores 

de presença. Esse tipo de equipamento traz uma redução significativa no consumo de energia. 

Infelizmente, não são todos os banheiros que possuem esse equipamento, e para a realização 

dos cálculos foi considerado o cenário de 6 horas de utilização diária.  

 A proposta de retrofit definida anteriormente, propõe a substituição dos sistemas 

utilizados atualmente pela tecnologia LED. A Tabela 13 resume as diferenças de consumo no 

cenário do sistema atual e o proposto. 

 

Tabela 13: Quadro resumo de redução de consumo de energia 

 

 

Consumo estimado (kWh/mês) 

 
Situação atual Proposta de retrofit 

Luminária de sobrepor 7.374,44 4.275,04 

Refletor 1.324,22 1.003,20 

Luminária circular 116,16 52,27 

RESULTADO 8.814,83 5.330,51 

ECONOMIA DE ENERGIA 3.484,32 kWh/mês 39,53% 
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 A estimativa da proposta de retrofit é economizar aproximadamente 3.484 kWh/mês, 

uma redução de 39,53% no consumo de energia comparado ao sistema utilizado na 

edificação. Mas é possível melhor ainda mais esse cenário, aumentando a eficiência do 

sistema com a instalação de sensores de presença, equipamentos que detectam a presença dos 

ocupantes e acionam a iluminação.  

A Tabela 14 apresenta o potencial de redução de consumo de energia com a utilização 

de sensores de presença para algumas aplicações. Como uma excelente alternativa para 

reduzir ainda mais o consumo de energia da edificação, propõe-se a utilização desse tipo de 

sensor.  

 

Tabela 14: Potencial de redução de consumo de energia com o uso de sensores de presença 

  
Fonte: (ALVAREZ, 1998) 

 

 Além da proposta de retrofit reduzir em mais de 39% o consumo de energia no sistema 

de iluminação artificial para o cenário criado e sabendo que essa economia pode aumentar 

ainda mais com a instalação de sensores de presença, a durabilidade também é outra grande 

vantagem, pois assim o custo de manutenção e operação reduziria, tendo em vista que as 

lâmpadas possuem vida útil muito superior as atuais, Tabela 15. 

 

Tabela 15: Durabilidade das lâmpadas 

 
Durabilidade especificada (horas) 

 
Situação atual Proposta de retrofit 

Luminária de sobrepor 16.000 40.000 

Refletores 20.000 50.000 

Luminária circular 6.000 25.000 

 

 Verificou-se ainda que o bloco possui alguns problemas recorrentes, dentre eles: 

iluminação acionada sem necessidade (locais com luz acesa sem ocupantes), circuitos mal 

distribuídos que não permitem flexibilidade na iluminação e obrigam os usuários a acionarem 
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iluminação superior à requerida, lâmpadas queimadas e falta de manutenção no sistema. A 

Figura 40 e Figura 41 ilustram alguns desses problemas. 

 

 

 
Figura 40: Banheiro com iluminação acesa sem necessidade 

 

 

 

 
Figura 41: Luminária sem manutenção: reator ou lâmpadas queimadas 
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3.2 CASO DE ESTUDO REFERENTE AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

O ponto de partida para o estudo de pré-dimensionamento do sistema solar 

fotovoltaico conectado à rede foi identificar a cobertura do bloco I-J, a área disponível e as 

condições para instalação dos módulos, Figura 42.  

 

 
Figura 42: Vista aérea da cobertura do bloco I-J 

Fonte: (GOOGLE EARTH, 2016) 

 

Com o projeto de Planta de Piso fornecido pela UTFPR através do DEPRO, foi 

possível verificar as dimensões da cobertura do bloco I-J e a posição que se encontra. Com 

uma medição angular realizada no software AutoCAD, detectou-se que a cobertura possui um 

desvio azimutal em relação ao Norte de 64º Leste. O telhado possui 3 águas e com o 

AutoCAD encontrou-se a área de cada água, conforme descrito na Figura 43. As áreas obtidas 

referem-se somente ao espaço que no desenho estão indicadas como telhas, pois é a área 

considerada para a colocação dos módulos fotovoltaicos.  
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Figura 43: Planta de cobertura do bloco I-J 

Fonte: (UTFPR - DEPRO, 2013) 

 

 A água do telhado escolhida para o pré-dimensionamento foi a de 401,57 m², pois é a 

mais favorável para a colação do painel, não possui sombreamento e conta com a maior área 

dentre as 3.  

O módulo adotado para compor o sistema foi o HR-315P da marca ELCO, um modelo 

atualizado do módulo que está presente no SFV da sede Neoville da UTFPR (URBANETZ 

JUNIOR et al., 2016). Além disso, as células que compõe o módulo são de silício 

policristalino, tecnologia mais comercializada atualmente, Figura 44.  
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Figura 44: Módulo fotovoltaico ELCO HR-315P 

Fonte: (ELCO, 2016) 

 

 

 

O módulo possui potência especificada de 315 Wp e dimensões 1952x992x40mm, 

demais caracteristicas elétricas e mecânicas estão descritas na Tabela 16 e Tabela 17. 
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Tabela 16: Características elétricas módulo HR-315P 

 
Fonte: (ELCO, 2016) 

 

 

 

Tabela 17: Características mecânicas módulo HR-315P 

 
Fonte: (ELCO, 2016) 

 

Após a definição do módulo e sabendo-se as dimensões do telhado, foi possível 

simular a melhor composição do painel. Fez-se um desenho com os módulos dispostos em 2 

posições distintas. A Figura 45 apresenta o desenho da primeira disposição dos módulos. 
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 Nesse formato, pode-se instalar 135 módulos, considerando uma borda livre de 1,85m 

e 1,325m. As bordas consideradas são essenciais para facilitar o acesso para manutenção e 

limpeza dos equipamentos. Medidas do desenho expressas em centímetros e desenho sem 

escala. 

 

Figura 45: Disposição dos módulos I 

Fonte: (UTFPR - DEPRO, 2013) 

 

 

 Em outra disposição, o painel compõe-se com 143 módulos, sendo, portanto, a opção 

escolhida, pois garante melhor aproveitamento da área disponível com a colocação de mais 

módulos. A borda livre para o caso é 1,35m e 1,825m, Figura 46. 
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Figura 46: Disposição dos módulos II 

Fonte: (UTFPR - DEPRO, 2013) 

 

Então, foram encontradas as coordenadas geográficas do campus Ecoville com o 

auxílio do Google Earth para prosseguir o estudo de pré-dimensionamento do SFCR. Com a 

coordenada do campus definida em (-25,44º, -49,35º), encontrou-se no banco de dados do 

Projeto SWERA a coordenada que mais se aproxima do local, a coordenada (-25,43º, -49,37º). 

A distância entre as duas coordenadas é aproximada em 2,22 km, Figura 47. 
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Figura 47: Distância entre coordenadas geográficas 

Fonte: (GOOGLE EARTH, 2016) 

 

Da planilha global horizontal do Projeto SWERA retirou-se os dados de irradiação 

solar incidente na coordenada (-25,43º, -49,37º) e criou-se a estação UTFPR ECOVILLE no 

programa Radiasol com esses dados, Figura 48. 

 

 
Figura 48: Estação UTFPR ECOVILLE 

Fonte: (RADIASOL, 2016) 

 

 

 A próxima etapa foi encontrar os valores de irradiação no plano do painel fotovoltaico. 

Para isso, admitiu-se uma inclinação de 10º para a instalação do painel, mínima definida para 

autolimpeza através da chuva. No programa RADIASOL, na estação ECOVILLE UTFPR, 
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colocou-se a inclinaçao de 10º e o desvio azimutal de 64º Leste em relação ao Norte, Figura 

49. 

 

 
Figura 49: Irradiação solar diária no plano do painel FV 

Fonte: (RADIASOL, 2016) 

 

Com o uso do programa obteve-se os valores de irradiação no plano do painel FV, 

Tabela 18. 

 

Tabela 18: Dados irradiação solar no plano do painel FV 

 
Irradiação Solar Diária em kWh/m².dia  

 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

HTOT = 5,78 5,67 5,27 4,51 3,62 3,34 3,61 4,55 4,57 5,24 6,23 6,04 4,87 

Fonte: (RADIASOL, 2016) 

 

Definida a quantidade de módulos do painel, calculou-se a potência do mesmo: 

 315 Wp X 143 módulos = 45.045 Wp 

Baseado na potência de 45.045 Wp e uma taxa de desempenho de 75% do SFCR 

obteve-se os valores de energia que o SFCR geraria, utilizando a fórmula: 
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Onde: 

45.045 PFV - Potencia do painel FV (kW) 

4,87 HTOT - irradiação solar incidente no plano dos módulos FV (kWh/m².dia) 

0,75 PR - Performance Ratio 

 

Encontraram-se então os dados de geração de energia mensal para o SFCR, Tabela 19, 

sendo a média mensal 4.935,81 kWh e 60,05 MWh/ano.  

 

Tabela 19: Geração de energia do SFCR 

ENERGIA em kWh/mês  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

 
6.053,37  

 
5.363,51  

 
5.519,25  

 
4.570,94  

 
3.791,21  

 
3.385,13  

 
3.780,74 

 
4.765,20  

 
4.631,75  

 
5.487,83  

 
6.314,18  

 
6.325,67  

 

 

Por fim, com as simulações do SFCR feitas, dimensionou-se o inversor e os tipos de 

ligações do sistema. Inicialmente, encontrou-se dois inversores compatíveis com o painel, o 

20000TL e o 25000TL da marca SMA Solar Technology, Figura 50. 

 

 

 
Figura 50: Inversor 20000TL e 25000TL 

Fonte: (SMA Solar Technology, 2010) 
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Os dados técnicos dos inversores estão descritos na Tabela 20. 

 

 

Tabela 20: Dados técnicos dos inversores 

 
Fonte: (SMA Solar Technology, 2010) 

 

As comparações das características técnicas dos inversores com as características dos 

módulos são tomadas como base para definir as ligações entre os módulos. Com a 

determinação dos dados, elaborou-se uma tabela para iniciar o dimensionamento, Tabela 21. 

 

Tabela 21: Dados módulo e inversores 

  Módulo HR-315P Inversor 20000TL Inversor 25000TL 

Voc 45,29 V 1000 V 1000 V 

Vmpp 36,98 V 320 a 800 V 320 a 800 V 

Isc 9,11 A - - 

Impp 8,52 A 33 A 33 A 

Potência CC máx - 20.440 W 25.550 W 

 

  

 

  Então, calculou-se com os dados da Tabela 21, retirados dos manuais dos 

equipamentos, os arranjos descritos a seguir. 
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Inversor 1: 25000TL     Verificação 

80 módulos x 315 Wp = 24.960 Wp    (24.960 < 25.550 Wp) 

 Entrada A:  

40 módulos, sendo duas ligações em paralelo de 20 módulos em série. 

Voc = 45,29 V x 20 = 905,80 V    (905,80 < 1.000 V) 

Vmppt = 36,98 V x 20 = 739,60 V    (390 < 739,60 < 800 V) 

Imppt = 8,52 A x 2 = 17,04 A    (17,04 < 33 A) 

 Entrada B:  

40 módulos, sendo duas ligações em paralelo de 20 módulos em série. 

Voc = 45,29 V x 20 = 905,80 V    (905,80 < 1.000 V) 

Vmppt = 36,98 V x 20 = 739,60 V    (390 < 739,60 < 800 V) 

Imppt = 8,52 A x 2 = 17,04 A    (17,04 < 33 A) 

 

 

Inversor 2: 20000TL     Verificação 

63 módulos x 315 Wp = 19.845 Wp    (19.845 < 20.440 Wp) 

 Entrada A:  

42 módulos, sendo duas ligações em paralelo de 21 módulos em série. 

Voc = 45,29 V x 21 = 951,09 V    (951,09 < 1.000 V) 

Vmppt = 36,98 V x 21 = 776,58 V    (390 < 776,58 < 800 V) 

Imppt = 8,52 A x 2 = 17,04 A    (17,04 < 33 A) 

 Entrada B:  

21 módulos ligados em série. 

Voc = 45,29 V x 21 = 951,09 V    (951,09 < 1.000 V) 

Vmppt = 36,98 V x 21 = 776,58 V    (390 < 776,58 < 800 V) 

Imppt = 8,52 A x 1 = 8,52 A     (8,52 < 33 A) 

 

 Então, criou-se dois esquemas básicos para ilustrar as ligações entre os módulos e as 

entradas nos dois inversores, Figura 51 e Figura 52.  

 Observação: os inversores possuem saída trifásica 380 V, porém nas dependências da 

UTFPR a rede elétrica é trifásica 220 V, então deverá ser colocado na saída de cada inversor 

um transformador trifásico adaptador de tensão (380V/220V) com a potência igual a do 

inversor correspondente. 
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Figura 51: Inversor 1: 25000TL 

 

 

 
Figura 52: Inversor 2: 20000TL 
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Por fim, para ilustrar o referido painel, criou-se uma imagem perspectiva com uma 

foto retirada do Google Earth. As Figura 53 e Figura 54 apresentam a situação atual da 

cobertura do bloco I-J em duas posições. 

 

 
Figura 53: Cobertura do bloco I-J I 

Fonte: (GOOGLE EARTH, 2016) 

 

 
Figura 54: Cobertura do bloco I-J II 

Fonte: (GOOGLE EARTH, 2016) 
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 A Figura 55 ilustra uma perspectiva da cobertura da edificação com o painel FV 

proposto.  

 

 

Figura 55: Perspectiva do painel FV na cobertura do bloco I-J 
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4 CONCLUSÕES E DISCUSSÕES  

 A iluminação artificial é responsável por grande parte do gasto energético das 

edificações, principalmente nas Instituições de Ensino. Diante disso, uma ótima alternativa 

para reduzir tais gastos com energia elétrica consiste em utilizar novas tecnologias de 

lâmpadas, as quais estão disponíveis com fluxo energético equivalente as utilizadas em grande 

parte dos edifícios, porém com menor consumo energético.  

 O presente estudo mostrou que a substituição das lâmpadas e refletores proporcionou 

para o cenário proposto uma redução de 39,53% no consumo energético do sistema de 

iluminação da edificação.  

Além disso, outro aspecto relevante foi em relação a durabilidade das lâmpadas de 

LED propostas, no qual em determinado caso chega a ser 4 vezes mais durável que a lâmpada 

utilizada atualmente. Nesse sentido, vislumbra-se que os benefícios são diversos, dentre eles a 

redução de gastos com manutenção e reparo do sistema. 

 Ademais, visando diminuir ainda mais o consumo de energia na Universidade, foi 

proposta a instalação de um Sistema Solar Fotovoltaico na cobertura do bloco analisado, 

sendo esse, um Sistema Solar Fotovoltaico Conectado à Rede, nos moldes da Resolução 

Normativa nº 482 de 17 de abril de 2012 da ANEEL, utilizando-se o sistema de compensação 

de energia. 

 O Sistema Fotovoltaico projetado utiliza uma das águas da cobertura do bloco I-J, 

sendo esta a mais favorável em relação ao Norte. Nesta área elencada optou-se por uma 

disposição capaz de comportar 143 módulos de 315 Wp cada, totalizando 45.045 kWp.  

Estima-se que o Sistema é capaz de gerar em média 4.935,81 kWh por mês, 

representando 60,05 MWh por ano, sendo que esta quantidade de energia representa 55,99% 

do cenário de consumo considerado para as lâmpadas existentes na edificação atualmente e, 

92,60% do consumo de energia do cenário considerado com as luminárias propostas no 

retrofit. 

 Com isso, quando se observa a composição do retrofit no sistema de iluminação 

artificial em conjunto com o SFCR, verifica-se que eles representam 95,52% de economia de 

energia face a situação atual do sistema de iluminação, porém este percentual ainda poderia 

ser ampliado com a utilização de sensores de presença em mais ambientes analisados, haja 

vista que no levantamento in loco visualizou-se uma baixa utilização de tais equipamentos. 

 Ainda, por tratar-se de um ambiente universitário, com formadores de opinião, 
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constata-se que além dos benefícios com a redução do consumo de energia elétrica, a inserção 

de equipamentos mais eficientes e a instalação de um SFCR irá trazer benefícios de caráter 

intangível para todos, diante da otimização e eficientização do edifício público de maneira 

geral. 

Por fim, como sugestão para trabalhos futuros, melhorar o cenário de utilização do 

sistema de iluminação com medições in loco, aprimorar o perfil de utilização, verificar se a 

iluminância dos ambientes está de acordo com a NBR 5413, estudar também, as demais 

cargas elétricas presentes na edificação juntamente com a possibilidade de expansão para 

outros blocos da Universidade. 
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ANEXO 1: Luminárias I 
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ANEXO 3: Luminárias III 

 

  
ANEXO 4: Luminárias IV 


