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RESUMO

Esta monografia apresenta uma avaliação da utilização de energia solar 
no  campus  sede  da  Universidade  Federal  da  Fronteira Sul  –  UFFS,  em 
Chapecó/SC.  Foram  estudadas  as  possibilidades  de  utilização  de  coletores 
solares  e  módulos  fotovoltaicos,  com  indicação  do  tipo  de  sistema  e  pré-
dimensionamento. Não houve a pretensão de esgotar todas as possibilidades, 
haja  vista  a  versatilidade  da  energia  solar.  Com  relação  ao  restaurante 
universitário, aos prédios administrativos e aos blocos A e B, observou-se que 
são potenciais locais para a instalação de sistemas fotovoltaicos. O estudo mais 
aprofundado foi realizado nos blocos A e B e mostra um retorno de R$933,99 
mensalmente, quando considerada a instalação proposta. A moradia estudantil, o 
restaurante universitário e a piscina, apresentam características apropriadas para 
a  instalação  de  coletores  solares  para  aquecimento  de  água.  Este  trabalho 
também considerou  os  aspectos  pedagógicos  das  instalações  de  sistemas de 
aproveitamento  da  energia  solar  no  campus  universitário,  que  se  tornam 
ferramentas para os estudos acadêmicos.
Palavras chave: Energia solar. Células fotovoltaicas. Coletores solares. Campus 
universitário.
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 1  INTRODUÇÃO

É proveniente do Sol grande quantidade de energia que aquece e ilumina 

a superfície terrestre, proporcionando o surgimento e desenvolvimento da vida, 

gerando a força dos ventos, criando o ciclo das águas, permitindo a fotossíntese 

das  plantas,  etc.  (CRESESB,  2003).  A potência  instantânea  produzida  pelas 

reações de fusão nuclear no sol é irradiada ao espaço em todas as direções, mas 

apenas uma pequena porção chega à Terra, cerca de 1,75·1017 W (RÜTHER, 

2004). Boa parte dessa energia não pode ser aproveitada e a distribuição pela 

superfície  terrestre  é  irregular.  Entretanto,  a  fração  energética  que  pode  ser 

diretamente aproveitada, ainda é pouco explorada. A sociedade atual sustenta-se 

na queima de combustíveis fósseis, cuja fonte não é renovável, o subproduto é 

poluente e vem causando cada vez mais problemas ambientais.

A produção de energia a partir de fontes renováveis e que apresentem 

baixo impacto ambiental  é fundamental  para sustentar  o desenvolvimento da 

sociedade, reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, melhorar a 

qualidade de vida das pessoas e reduzir o risco de desastres ambientais. Neste 

contexto, os sistemas de conversão direta da energia solar em energia elétrica e 

térmica,  são  de  grande  importância,  pois  o  sol  é  uma  fonte  inesgotável 

(considerando-se os tempos terrestres), a produção de energia é limpa, silenciosa 

e eficiente.

Sempre que um novo projeto arquitetônico ou urbanístico é iniciado, há 

a grande oportunidade de se fazer uso racional da energia, seja pela orientação 

da  implantação,  pelo  projeto  de  conforto  térmico  ou pela  incorporação  de 

sistemas auxiliares de geração de energia.

No caso de um campus universitário, além de gerar energia limpa, os 

sistemas  de  aproveitamento  da  energia  solar  propostos  funcionam  como 
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laboratórios que podem ser utilizados pelos professores e alunos. A universidade 

tem um sério compromisso em disseminar o conhecimento científico, apresentar 

as novas tecnologias e dar ao aluno a possibilidade de mudar a forma de pensar e 

agir.  Na  visão  de  Careto  e  Vendeirinho  (2003),  as  Universidades  e  outras 

Instituições de Ensino Superior precisam praticar aquilo que ensinam.
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 2  OBJETIVOS

 2.1  Objetivo Geral

Propor sistemas de aproveitamento da energia solar nos prédios e no 

sistema de infraestrutura da UFFS, campus Chapecó (SC), de forma a reduzir o 

consumo de energia elétrica,  promover  o uso de energias renováveis e criar 

laboratórios integrados ao campus para pesquisas e estudo in loco. 

 2.2  Objetivos específicos

Especificar  e  dimensionar  sistemas  solares  para  os  blocos  A e  B, 

moradia estudantil e restaurante universitário, com base no tipo de utilização, 

perfil  de consumo de energia elétrica e condições climáticas e ambientais da 

região;

Avaliar as possibilidades de utilização de energia solar nos prédios do 

campus, cujos projetos estão em fase inicial: reitoria, biblioteca central e bloco 

de salas de professores;

Verificar a aplicação de sistemas solares no sistema de infraestrutura do 

campus, considerando-se a iluminação pública e a piscina do centro esportivo.
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 3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para uma melhor compreensão dos sistemas propostos, do porquê foram 

propostos e do ambiente físico, econômico e social onde estão inseridos, faz-se 

necessária uma revisão bibliográfica, apresentando um breve histórico da UFFS; 

o cenário atual de utilização da energia elétrica no Brasil; as características da 

energia  solar;  as  tecnologias  de  aproveitamento  da  energia  solar  e  as 

características dos coletores solares e células fotovoltaicas.

 3.1  Breve Histórico da UFFS

A Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul compreende o norte do 

Rio Grande do Sul,  o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. Esta 

mesorregião localiza-se em área de fronteira com a Argentina e compreende 396 

Municípios, com área total de 121 mil quilômetros quadrados e população de 

praticamente 4 milhões de  habitantes. Sua ocupação é recente, data do início do 

século XX e tem grau de urbanização relativamente baixo em relação ao restante 

do país, em torno de 65%, concentrando ainda parcela significativa da população 

na zona rural. A mesorregião é marcada como modelo agroexportador, baseado 

no minifúndio familiar, com forte presença de imigrantes italianos, alemães e 

eslavos.  Nota-se,  nos  últimos  anos,  uma perda de  dinamismo desse  modelo 

devido  à  competição  com setores  do  latifúndio  de  monocultura  e  às  novas 

estruturações do capital globalizado.  Apesar de a Mesorregião compreender um 

quarto do território e abrigar um quarto da população da Região, o seu Produto 

Interno Bruto representa pouco mais que um décimo do Produto Interno Bruto 

da Macrorregião Sul. Além disso, o PIB per capita da Mesorregião (U$ 3.285) é 

40% menor que o da Região Sul (U$ 5.320).
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A necessidade  de  uma  universidade  pública  na  Mesorregião  Grande 

Fronteira do Mercosul não é recente. Há anos o assunto vem sendo discutido 

pela população, meios de comunicação e instituições de ensino. Um divisor de 

águas  ocorreu  em 2005,  quando  as  entidades,  ONGs,  igrejas  e  movimentos 

sociais conseguiram uma coesão e formaram o Movimento Pró-Universidade 

Federal.

Após muito trabalho e discussão, em outubro de 2007, o ministro da 

Educação, Fernando Haddad, confirmou a criação da universidade. Os trabalhos 

seguiram com a integração do MEC e a participação da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

No fim do ano de 2007, o ministro da Educação anunciou a criação de 

uma universidade na região. A solenidade contou com a presença do presidente 

da república, Luiz Inácio Lula da Silva. Políticos, representantes de movimentos 

sociais  e  integrantes  do  movimento,  também estiveram presentes  no  ato.  O 

projeto de lei 2.199-07, do deputado federal Claudio Vignatti, institui a UFFS. 

No  início  de  2009,  foi  empossada  a  comissão  de  implantação  da 

Universidade, tendo como presidente o professor Dilvo Ristoff, sendo a UFSC 

designada como tutora, cedendo espaço físico para o início dos trabalhos. Em 

setembro deste mesmo ano, a criação da UFFS foi oficializada com a lei 12.029. 

Em  seguida,  foram  realizados  os  concursos  para  professores  e  técnicos 

administrativos. As aulas iniciaram em março de 2010.

A  UFFS  é  uma  universidade  multicampi.  Atualmente,  os  campi 

localizam-se em Laranjeiras do Sul e Realeza, no Paraná; em Erechim e Cerro 

Largo, no Rio Grande do Sul; e em Chapecó, Santa Catarina (campus sede).

Hoje, a UFFS está instalada em locais provisórios, em geral, locados. 

Vem empenhando grandes esforços na construção dos cinco campi para quê, o 

mais breve possível, possa habitar as novas instalações. Vários projetos estão 
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contratados e sendo executados. Outros, já concluídos, estão com as obras em 

andamento. A coordenação dos projetos e das obras é de responsabilidade da 

Secretaria  Especial  de  Obras,  a  qual  é  um  órgão  diretamente  vinculado  à 

Reitoria da UFFS e possui as seguintes atribuições:

• Planejar o espaço físico da UFFS, em concordância com o planejamento 

acadêmico, administrativo e financeiro da instituição;

• Coordenar,  supervisionar,  controlar  e/ou  elaborar  os  projetos 

urbanísticos, arquitetônicos, de comunicação visual e de engenharia da 

Instituição; 

• Coordenar, supervisionar e controlar a execução das obras da UFFS;

• Estudar, definir e controlar o padrão e qualidade das obras e dos serviços 

de engenharia, arquitetura e urbanismo da UFFS;

• Coordenar, supervisionar o equipamento e a ocupação dos prédios da 

UFFS;

• Elaborar  orçamentos  e  iniciar  os  processos  de  licitação,  e  também, 

fiscalizar  contratos  de  obras  desenvolvidas  pela  UFFS,  relacionados 

com os trabalhos do órgão;

• Promover o aprimoramento técnico-científico dos profissionais lotados 

na Secretaria.

Em  Chapecó,  a  UFFS  possui  os  seguintes  cursos  de  graduação: 

Administração  (ênfase  em  Pequenos  Empreendimentos  e Cooperativismo), 

Agronomia  (com  ênfase  em  Agroecologia),  Ciência  da  Computação, 

Enfermagem, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em História, Licenciatura 

em  Geografia,  Licenciatura  em  Sociologia,  Licenciatura  em  Pedagogia, 

Licenciatura  em  Português  e  Espanhol,  Engenharia  Ambiental  e  Energias 

Renováveis.
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A  implantação  do  curso  de  Engenharia  Ambiental  e  Energias 

Renováveis  implicou  em  diretrizes  internas  para  utilização  de  sistemas 

ecologicamente corretos. A fim de cumpri-las, a instituição vem adotando uma 

série  de  medidas,  por  exemplo:  no  sistema  de  tratamento  de  esgoto  foram 

propostos  sistemas  auxiliares,  tipo  wetlands,  para  criar  locais  de 

experimentação;  há  também um  grupo  de  trabalho  na  área  de  biogás  para 

geração de água quente e eletricidade; a utilização de energia solar vem sendo 

explorada pela Secretaria Especial de Obras, com a possibilidade de instalação 

de sistemas de aquecimento solar e energia fotovoltaica. Para que esses sistemas 

sejam postos em prática, são necessários estudos nessas áreas. 

 3.2  Perfil de Consumo de Energia Elétrica no Brasil

O  Brasil  possui  uma  matriz  de  energia  elétrica  relativamente 

diversificada, mas é altamente dependente do sistema de geração hidroelétrico, 

conforme pode ser observado na Figura 1. Devido a essa dependência, grandes 

usinas  foram  construídas,  em  geral,  longe  dos  centros  de  consumo.  Para 

abastecê-los, grandes linhas de transmissão foram instaladas. O que se tem hoje 

é  o  chamado  Sistema  Interligado  Nacional  (SIN).  Devido  às  dimensões 

continentais do Brasil,  ocorre uma irregularidade na distribuição das chuvas. 

Através do SIN, é possível transportar energia das regiões com mais chuva para 

as regiões com menos chuva. Entretanto, o sistema possui certa fragilidade, pois 

o  parque  hidroelétrico  não  está  uniformemente  distribuído  pelo  território, 

localizando-se, em sua maior parte, na região sul e sudeste.
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Figura 1 Oferta interna de energia elétrica por fonte
Fonte: Epe (2010)

Devido  às  características  naturais  favoráveis,  o  Brasil  continua 

investindo  na  instalação  de  usinas  hidroelétricas.  No sul  e  sudeste,  onde se 

situam  os  maiores  consumidores,  o  potencial  de  instalação  de  usinas 

hidroelétricas (UEH) já foi explorado em sua maior parte, forçando a construção 

de novas UEH na região norte, como é caso da UEH de Jirau, no Rio Madeira. A 

energia proveniente das UEH depende da quantidade de chuvas, sendo estas um 

parâmetro de difícil controle, podem ocorrer racionamentos de energia elétrica 

devido à falta delas ou à má distribuição. Isso já ocorreu em 2001 e 2002, 

obrigando os consumidores a reduzir o consumo em 20%.

Segundo dados de Epe (2010), o Brasil aumentou em 45,3% a potência 

instalada de geradores eólicos, grande parte por conta do Programa de Incentivo 

às  Fontes  Alternativas  de  Energia  Elétrica  (PROINFA – 

http://www.mme.gov.br/), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. Três 

novos  parques  foram  inaugurados:  Praias  de  Parajuru,  Praia  Formosa  e 
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Icaraizinho (BARROS, 2010). A capacitação tecnológica da indústria nacional e 

o potencial  eólico do Brasil  indicam que a energia eólica ocupará um papel 

importante na matriz energética nos próximos anos. Mas algumas regiões, como 

a Amazônica e a Central, não apresentam boas condições de vento (PEREIRA, 

2006).

O Brasil está situado, majoritariamente, em uma região intertropical, o 

que  favorece  bastante  o  aproveitamento  da  energia  solar.  Ainda  não  há 

programas que incentivem a instalação de geradores fotovoltaicos, mas esse tipo 

de energia trará benefícios de médio e longo prazo para o país. Com o uso da 

energia fotovoltaica será possível  abastecer regiões remotas,  usando sistemas 

fotovoltaicos  autônomos,  pois  o  custo  de  extensão  das  redes  existentes  é 

proibitivo. Pode-se gerar energia de forma distribuída, no telhado das casas e na 

fachada dos edifícios, formando uma malha de geração urbana e consumindo 

esta energia localmente. Há, também, a possibilidade de se gerar energia em 

grandes fazendas fotovoltaicas. A energia fotovoltaica permitiria que, durante os 

momentos  de  máxima  insolação,  a  energia  produzida  pelas  hidroelétricas 

pudesse ser reduzida, reservando água para o horário de ponta e diminuindo a 

participação de usinas térmicas. Apesar de todas as possibilidades, o Brasil ainda 

carece de incentivos nesta área.

A energia solar  para aquecimento de água vem ganhando força. Nas 

residências construídas com recursos do PAC, o Ministério do Meio Ambiente 

sugeriu a utilização de coletores solares para aquecimento de água. As classes A 

e B, serviços de hotelaria e indústrias têm despertado interesse neste tipo de 

energia,  reduzindo  os  custos  com  combustíveis  fósseis  e  energia  elétrica 

(PEREIRA, 2006).

Segundo Barros (2010), numa residência, o maior consumo de energia 

elétrica está associado ao chuveiro elétrico (24%), a geladeira (22%) e ao ar-
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condicionado (20%). No comércio, o ar-condicionado corresponde a 42,3% do 

consumo. Nas indústrias, em geral, o maior gasto é com motores elétricos (força 

motriz).

 3.3  A Energia Solar

Antes  de  se  tratar  do  funcionamento  dos  sistemas  conversores,  é 

fundamental que se conheça o “combustível” que alimentará tais sistemas. Uma 

série  de  questões,  de  suma  importância  para  a  escolha,  posicionamento  e 

otimização  dos  sistemas  de  aproveitamento  da  energia  solar,  podem  ser 

respondidas com o conhecimento da energia do Sol e dos movimentos da Terra. 

Por que temos mais horas de sol durante o dia do que à noite? Por que o Sol fica 

mais  alto  no  horizonte  no  verão  do  que  no  inverno?  Quanta  energia  está 

disponível na superfície terrestre? Qual o espectro de emissão da radiação solar? 

Essas e várias outras perguntas devem ser respondidas para que o projeto dos 

sistemas seja satisfatório (MESSENGER, 2005).

No Sol ocorrem massivas reações de fusão nuclear, onde o hidrogênio é 

convertido em hélio.  A massa é convertida em energia de acordo com a equação 

de Einstein E=mc2. A radiação solar, que atinge o topo da atmosfera terrestre, 

provém  da  região  da  fotosfera  solar,  que  é  uma  camada  tênue,  com 

aproximadamente 300 km de espessura e temperatura superficial da ordem de 

5800  K.  Porém,  esta   radiação  não  se  apresenta  como um  modelo  de 

regularidade, pois há a influência das camadas externas do Sol (cromosfera e 

coroa),  com pontos quentes e frios, erupções cromosféricas, etc.  (CRESESB, 

2003).

A temperatura  de  5.800  K  faz  com que  a  cor  do  Sol  seja  branca, 

irradiando uma mistura de comprimentos de onda dentro da faixa de luz visível, 
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conforme pode ser observado na Figura 2. Para temperaturas mais altas, as cores 

deslocam-se para o azul e para temperaturas menores, as cores deslocam-se para 

o vermelho. Por isso, lâmpadas incandescentes,  que possuem temperatura de 

aproximadamente 3.000 K, produzem luz mais avermelhada. Para corpos com 

baixa  temperatura,  o  espectro  concentra-se  na  região  do  infravermelho 

(MESSENGER, 2005). 

Figura 2 Distribuição espectral da radiação solar
Fonte: Cresesb (2003)

A constante  solar  (GSC)  é  definida  como  a  potência  da  irradiação 

recebida  do  sol  em  uma  superfície  de  1  m2 perpendicular  à  direção  de 

propagação, medida no limite da atmosfera da Terra. Messenger (2006) e Papst 

(2005)  trazem o valor  médio de 1367 W/m2 para  a constante solar. Para se 

calcular a potência que efetivamente atinge a superfície da Terra, é preciso levar 
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em consideração uma série de fatores: a distância Terra-Sol, a inclinação do eixo 

terrestre, as condições atmosféricas, as condições climáticas, entre outros.

Como a Terra está em constante movimento, os níveis de radiação solar 

não  são  constantes  no  tempo,  dependem  dos  movimentos  de  rotação  e 

translação.  O movimento de rotação causa uma descontinuidade na radiação 

solar incidente na maior parte das regiões da Terra, o que é bastante indesejável 

para os sistemas de aproveitamento da energia  solar,  pois  faz com que seja 

necessário o armazenamento de energia para utilização nos períodos de baixa 

incidência  de radiação (RÜTHER  et  al.,  2005).  O movimento de  translação 

causa  uma variação na intensidade,  devido à  trajetória  elíptica,  que altera a 

distância Terra-Sol. A variação máxima de aproximadamente ±1,7% na distância 

entre a Terra e o Sol acarreta uma oscilação na constante solar da ordem de 

±3,0% (ALVARENGA, 2006).

Além dos movimentos da Terra, outra importante causa de variação da 

potência solar que chega ao planeta é o ângulo de inclinação do eixo terrestre em 

relação ao plano da órbita em torno do Sol. Essa inclinação, que varia entre 

±23,45°, causa as estações do ano e as variações na duração dos dias e das noites 

ao longo do ano. Na Figura 3 pode-se observar o efeito da inclinação da Terra. 

Nota-se uma grande diferença de incidência de radiação solar  nas diferentes 

estações do ano.
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Figura 3 Movimento da Terra ao redor do Sol
Fonte: Alvarenga (2006)

Sob a ótica dos efeitos atenuantes atmosféricos, quando a radiação solar 

entra na atmosfera terrestre, uma parte passa sem ser afetada, outra é absorvida 

pelas moléculas triatômicas de CO2 (IR),  H2O (IR) e O3 (UV), outra  sofre 

espalhamento e há uma parte refletida de volta para o espaço. Esses fenômenos 

podem ser vistos no diagrama apresentado na Figura 4. A radiação que passa 

pela atmosfera sem ser afetada é chamada de radiação direta, a parte que sofre 

espalhamento é a radiação difusa, a refletida por objetos na superfície da Terra 

é  conhecida  como  radiação  albedo e  a  soma  de  todas  as  componentes  é 

denominada radiação global ou total (MESSENGER, 2003; CRESESB, 2003). 
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Figura 4 Diagrama simbólico dos processos de interação da radiação solar 
com a atmosfera terrestre. Os valores numéricos representam a 
fração de energia em cada processo radiativo na atmosfera 

Fonte: Pereira (2006)

A  quantidade  de  radiação  absorvida  ou  espalhada  pela  atmosfera 

depende do comprimento do caminho que a luz percorre até atingir a superfície 

terrestre, ou seja, da espessura da camada atmosférica, que pode ser identificada 

por massa de ar (AM). Portanto, a radiação que atinge a superfície da Terra, 

também depende do  ângulo  Zenital  do Sol  (CRESESB, 2003).  Na  Figura 5 

pode-se  observar  o  ângulo  Zenital  e  a  diferença  de  massa  de  ar  em duas 

situações. A massa de ar é proporcional à secante do ângulo Zenital.

Em um dia de céu limpo, ao meio-dia, a potência que chega à superfície 

da  Terra  é  de  aproximadamente  1.000  W/m2,  também  denominada  1  SOL 

(RÜTHER et al., 2005; ALVARENGA, 2006).
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Figura 5 Trajetória dos raios do Sol na atmosfera e definição 
do coeficiente de "Massa de Ar" (AM)

Fonte: Cresesb (2003)

Devido  à  complexa  movimentação  Terra-Sol  exposta,  é preciso  dar 

especial atenção ao apontamento dos coletores solares. Tanto a radiação difusa 

quanto a radiação direta são convertidas em energia útil pelos coletores. Porém, 

a energia produzida pela radiação direta é muito maior do que a produzida pela 

radiação difusa (MESSENGER, 2003). Assim, os coletores devem ser orientados 

de forma que o ângulo formado entre a normal ao plano do coletor e o feixe de 

radiação direta (γ) seja nulo (MESSENGER, 2003). Há uma relação direta entre 

a área efetiva do coletor e o ângulo γ, conforme pode ser observado na Figura 6.
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Figura 6 Ilustração da dependência da área efetiva com o 
ângulo de montagem do coletor (tilt)

Fonte: Messenger (2003)

Devido ao movimento de rotação da Terra, há uma mudança de 15° por 

hora na posição relativa do Sol. Essa mudança causa dois fatores principais, que 

atenuam a produção de energia dos coletores. O primeiro é devido ao aumento 

da massa de ar que a radiação deverá atravessar. O segundo é devido ao aumento 

do ângulo γ, diminuindo a área efetiva. Esses dois fatores combinados fazem 

com que a produção de energia caia relativamente rápido antes das 10h e depois 

das 14h (MESSENGER, 2003).

 3.4  Sistemas fotovoltaicos

Os  sistemas  fotovoltaicos  são,  basicamente,  um  conjunto  de 

equipamentos interconectados capazes de converter  energia  solar  em energia 

elétrica (MAYCOCK, 1981; TREBLE, 1991).  O princípio de funcionamento 
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desses sistemas é o efeito fotovoltaico, observado pela primeira vez em 1839 por 

Edmond  Becquerel.  Somente  em  1956  foi  produzida  a  primeira  célula 

fotovoltaica comercial devido aos avanços da microeletrônica (ALVARENGA, 

2006).

 3.4.1  Tipos de Sistemas Fotovoltaicos

Os sistemas fotovoltaicos podem ser divididos em três grupos: isolados, 

híbridos e conectados à rede (CRESESB, 2003). Os principais componentes dos 

sistemas fotovoltaicos são: módulo fotovoltaico, bateria, controlador de carga e 

inversor.

 3.4.1.1  Sistemas Isolados

Os sistemas isolados são basicamente utilizados em locais em que não se 

dispõe de rede elétrica de concessionário:  comunidades isoladas, sistemas de 

irrigação, iluminação pública, estações de rádio base, entre outros. Em geral, são 

bastante simples e visam suprir pequenas demandas de energia. Necessitam de 

baterias para armazenar a energia durante os períodos de insolação. Na Figura 7 

é apresentado um diagrama de um sistema isolado. Como observa Alvarenga 

(2006), há a possibilidade de alimentação das cargas diretamente em corrente 

contínua,  ou  seja,  após  o  controlador  de  cargas.  Se todas  as  cargas  são 

alimentadas em corrente contínua, não é necessário o uso do inversor. 
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Figura 7 Sistema fotovoltaico isolado para cargas em corrente alternada
Fonte: Lamberts et al. (2010)

Como o  sistema isolado depende única e exclusivamente  da energia 

solar,  é  importantíssimo  que  esse  tipo  de  sistema  seja  corretamente 

dimensionado  e  que  os  usuários  tenham  noção  das  limitações  do  sistema. 

Sistemas  projetados  para  as  piores  condições  meteorológicas  podem  ser 

demasiadamente  caros  e  inviáveis.  Sistemas  subdimensionados  podem  não 

suprir  as  necessidades,  trazer  vários  inconvenientes  e  levar  o  usuário  ao 

descrédito da tecnologia (ALVARENGA, 2006).

 3.4.1.2  Sistemas Híbridos

Os sistemas híbridos são utilizados em plantas maiores que, em geral, 

também não possuem rede de concessionário disponível e que necessitam de 

continuidade de fornecimento de energia elétrica. São híbridos, pois empregam 

mais de uma fonte de energia para suprir a demanda. Normalmente operam em 

corrente alternada (ALVARENGA, 2006). 

Os  sistemas  utilizados  geralmente  são:  fotovoltaico,  eólico  e 
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motogerador. Os híbridos requerem técnicas mais sofisticadas e a determinação 

das fontes energéticas e os seus percentuais de participação requerem um estudo 

econômico criterioso (ALVARENGA, 2006).  Na  Figura 8 é apresentado um 

diagrama típico de um sistema com três fontes energéticas e cargas alimentadas 

em corrente alternada. Nota-se que o controlador de carga é um sistema mais 

sofisticado do que em outras aplicações. Devido ao custo do combustível do 

motogerador, tanto do ponto de vista financeiro quanto ambiental, ele somente 

deve ser ligado em último caso, quando não houver vento, nem insolação e nem 

carga nas baterias.

Figura 8 Sistema fotovoltaico híbrido
Fonte: Alvarenga (2006)

 3.4.1.3  Sistemas Conectados à Rede

Diferentemente dos sistemas isolados e híbridos, os conectados à rede 

possuem rede elétrica de concessionário disponível. Caracterizam-se por injetar 

a energia fotovoltaica produzida na rede elétrica do concessionário. Em geral, 

são pequenas usinas elétricas distribuídas, mas também podem ser construídas 

grandes plantas fotovoltaicas conectadas à rede. Um ponto interessante é que 
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não necessitam de sistema de armazenamento da energia produzida, pois quem 

garante  a  continuidade  de  fornecimento  é  o  concessionário  (ALVARENGA, 

2006).

Atualmente há um grande interesse em sistemas conectados à rede e 

incorporados  à  edificação,  pois  geram energia  que  é consumida  localmente, 

evitando  as  perdas  por  transmissão  e  distribuição.  Eles  não  ocupam  áreas 

adicionais e nem requerem infraestrutura especial, pois podem ser incorporados 

à edificação, fazendo parte do revestimento, entre outros benefícios (RÜTHER, 

2004). Na Figura 9 é apresentado um diagrama de um sistema conectado à rede. 

Nota-se grande simplicidade na instalação.

Figura 9 Sistema fotovoltaico conectado à rede 
Fonte: Lamberts et al. (2010)

 3.4.2  Principais componentes dos sistemas fotovoltaicos

 3.4.2.1  Células Fotovoltaicas

As células fotovoltaicas são construídas de forma a tirarem proveito do 

efeito  fotovoltaico  e  produzirem  energia.  Essas  células  são  junções 

semicondutoras p-n, especialmente desenhadas para converterem energia solar 
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em energia elétrica (MESSENGER, 2003). Formadas por material semicondutor, 

em geral silício, película antirreflexo e contatos metálicos em ambas as faces. Na 

Figura  10 é  apresentada  a  estrutura  básica  de  uma  célula  fotovoltaica 

(GRAMBOLE, 2010), cujo arranjo se dá em série e em paralelo, de forma a 

resultar em características de tensão e corrente desejadas. Tal arranjo é chamado 

de módulo fotovoltaico.

Figura 10 Estrutura de uma célula fotovoltaica
Fonte: Grabolle (2010)

O  silício  extremamente  puro  recebe  duas  camadas  através  de  um 

processo de  dopagem.  A camada p  é  conseguida  pela  adição  de  impurezas 

trivalentes (família IIIA),  geralmente o Boro. O elemento trivalente fará três 

ligações  covalentes  com o  silício  e  ficará  faltando uma  quarta  ligação para 

completar a banda de valência, o que gera um buraco ou lacuna. A camada n é 

conseguida  pela  adição  de  impurezas  pentavalentes  (família  VA),  sendo  o 

fósforo um material bastante utilizado. Os elementos pentavalentes fazem quatro 
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ligações  covalentes  com o  silício  e  sobra  um elétron  na  banda  de  valência 

(MESSENGER, 2003). 

Após a junção p-n ser formada, na região de transição entre os dois tipos 

de materiais, os elétrons do material n migram para o material p preenchendo as 

lacunas num processo chamado de difusão. O lado n começa a ficar positivo 

devido à perda de elétrons e o lado p começa a ficar negativo, pois ganhou 

elétrons. Assim, surge um campo elétrico entre as duas camadas que se opõe à 

continuidade da difusão de elétrons, cessando-a (DGS, 2008; MESSENGER, 

2003).

Quando a junção p-n é exposta à luz, os fótons fazem com que ligações 

sejam quebradas, assim, os elétrons são atraídos pelo campo elétrico em direção 

à camada n e as lacunas em direção à camada p. A difusão dos portadores até os 

contatos metálicos faz aparecer uma diferença de potencial nos terminais de uma 

Figura 11 Lacuna e elétron em um cristal de silício
Fonte: Messenger (2003)
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célula em circuito aberto. Se uma carga for conectada, uma corrente passa a 

fluir, e a energia é transferia da célula à carga (DGS, 2008).

Atualmente, existem vários tipos de células disponíveis comercialmente. 

Elas são basicamente construídas em silício e os principais tipos são:  silício 

monocristalino, silício policristalino e filmes finos (CRESESB, 2003).

 3.4.2.1.1  Célula de Silício Monocristalino

É a célula mais utilizada atualmente, pois apresenta alta confiabilidade e 

eficiência,  além disso,  a  tecnologia  está  bem  consolidada.  Teoricamente,  a 

eficiência desta célula pode chegar a 27%, no entanto, as unidades comerciais 

apresentam eficiências de 12% a 16% (ALVARENGA, 2006). Algumas células 

em laboratório podem chegar a 18% (CRESESB, 2003).

Necessitam de  silício  altamente  puro  e são  fabricadas pelo  processo 

Czochralski,  que  é  o  mesmo  de  fabricação  de  circuitos  integrados 

(microeletrônica).  Os altos custos, a grande quantidade de energia necessária 

para  a  fabricação  das  células  e  as  perdas  de  material  durante  o  processo, 

conduziram à busca de outras formas construtivas. Apesar das dificuldades para 

redução dos custos envolvidos na produção desse tipo de célula, a economia de 

escala e a intensa competição entre os fabricantes pode possibilitar a redução dos 

preços ao consumidor (ALVARENGA, 2006).

 3.4.2.1.2  Célula de Silício Policristalino

A produção de célula de silício policristalino é similar à da célula de 

silício monocristalino. O material é basicamente o mesmo, com a diferença de 

que no final não há um cristal único. Esse fato resulta numa pequena perda de 
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eficiência, mas requer menor energia no processo e isso a torna um pouco mais 

barata (ALVARENGA, 2006). É muito confiável, a tecnologia está consolidada e 

tem boa aceitação no mercado. 

 3.4.2.1.3  Células de Filmes Finos

As células de filmes finos são a esperança na substituição das células de 

silício  mono  e  policristalino.  Também,  atualmente,  são  grande  campo  de 

pesquisas em desenvolvimento (ALVARENGA, 2006).  A ideia  é  usar  pouco 

material, ter processos mais simples, diminuir o consumo de energia e produzi-

las  em larga  escala.  A célula  de  silício  amorfo já  está  em comercialização. 

Outras células interessantes e em desenvolvimento são: disseleneto de cobre e 

índio;  disseleneto  de  cobre,  índio  e  gálio;  telureto  de  cádmio;  e  silício 

microcristalino (LAMBERTS et al., 2010).

 3.4.2.2  Módulo Fotovoltaico

As  células  fotovoltaicas  não  apresentam  características  de  tensão  e 

corrente satisfatórias para uso em sistemas de alta potência.  Assim,  elas são 

associadas  em  série  e  em  paralelo,  de  forma  a  se  obter  as  características 

desejadas. A associação em série permite aumentar a tensão e a associação em 

paralelo permite aumentar a corrente do conjunto (CRESESB, 2003). 

Os módulos fotovoltaicos são projetados e fabricados para acomodar as 

células  fotovoltaicas  (que  são  dispositivos  sensíveis),  prover  sustentação 

mecânica,  fazer  as  conexões  elétricas  internas  e  proteger  contra  agentes 

ambientais externos (chuva, sol, ventos, etc.), com expectativa de funcionamento 

por mais de 30 anos (RÜTHER, 2004).
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Os módulos de silício cristalino são normalmente rígidos, enquanto os 

módulos de  filmes  finos podem ser  construídos sobre superfícies  rígidas ou 

substratos flexíveis, deste modo, podem ser instalados sobre superfícies curvas, 

como coberturas ou fachadas de edificações, além de serem relativamente mais 

leves (LAMBERTS et al., 2010).

Além das associações de células internas ao módulo, podem ser feitas 

associações  série  e  paralela  de  módulos  para  se  obterem  características  de 

corrente e tensão desejadas, mas é comum encontrar pequenos sistemas isolados 

operando com um único módulo fotovoltaico.

As características elétricas dos módulos fotovoltaicos são fundamentais 

para o desenvolvimento dos projetos. Por isso, os fabricantes fornecem dados 

detalhados  do  comportamento  do  módulo  sob  várias  condições.  Um  dado 

importante é a curva de corrente versus tensão. Desta curva podem ser extraídas 

informações importantes,  como: tensão de circuito aberto,  corrente de curto-

circuito,  tensão e corrente de máxima potência e,  obviamente,  os valores de 

tensão e corrente para cada condição de operação. Essa curva varia para cada 

condição ambiental de operação do módulo. Os principais fatores de influência 

são  a  intensidade de  radiação  incidente  e  a  temperatura.  A curva  fornecida 

geralmente é obtida para a condição padrão:  1.000 W/m2 (1 SOL) incidindo 

ortogonalmente  ao  módulo  e  temperatura  de   25  °C  para  as  células 

(ALVARENGA, 2006). É importante que os dados dos módulos sejam obtidos 

sob  condições  padronizadas,  pois  assim é  possível  fazer  comparações  entre 

módulos  de  diferentes  fabricantes.  Na  Figura  12 são apresentadas  curvas 

características  de  corrente  versus  tensão  e  potências  versus tensão,  com  a 

indicação do ponto de máxima potência. Embora não esteja indicado, é possível 

obter o valor da corrente de curto-circuito (tensão igual a zero) e a tensão de 

circuito aberto (corrente igual a zero) que valem, respectivamente, 1,00 A e 0,60 
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V.

Figura 12 Curvas típicas de corrente versus tensão e potência versus 
                 tensão
Fonte: adaptado de Cresesb (2003)

 3.4.2.3  Bateria

As baterias utilizadas em sistemas fotovoltaicos visam o suprimento de 

energia  no  período  noturno,  ou  mesmo  em dias  muito  nublados.  A energia 

produzida  durante  o  dia  pelo  módulo  fotovoltaico  é  armazenada  na  forma 

química pelas baterias, que depois será convertida novamente em eletricidade 

para alimentar as cargas. As baterias dos sistemas fotovoltaicos devem suportar 

grande quantidade de ciclos de carga e descarga, pois eles ocorrem diariamente. 

Também, devem suportar descargas profundas, que podem ocorrer em épocas do 

ano com baixa insolação. As baterias recomendadas são as do tipo chumbo-

ácido, embora outros tipos estejam em desenvolvimento (MESSENGER, 2003). 
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A tensão das baterias é geralmente de 12 V, mas em alguns casos são utilizadas 

baterias de 6 V. 

Existem outras opções de armazenamento da energia provenientes dos 

módulos  fotovoltaicos,  como  por  exemplo:  armazenamento  de  água  em 

reservatórios, produção de hidrogênio, células a combustível, aceleração de um 

volante de inércia, entre outros (MESSENGER, 2003).

 3.4.2.4  Controlador de carga

O  controlador  de  carga  é  um  elemento  fundamental  em sistemas 

isolados. Sua função é monitorar as condições de operação, visando maximizar a 

vida útil das baterias. Previne descargas profundas e excesso de carga. Quando a 

bateria  atinge  a  capacidade  máxima  de  carga,  ele  desconecta  o  sistema 

fotovoltaico da bateria; quando está com carga baixa, ele desconecta as cargas.

O controlador de carga apresenta, através de indicação visual, o estado 

do sistema e também, permite fazer alguns ajustes (set points). É através dele 

que o usuário sabe o estado de carga da bateria e de possíveis falhas no sistema. 

Existem vários modelos de controladores, alguns mais complexos do que outros.

Há dois tipos básicos de controladores: série e paralelo. A diferença está 

relacionada  com o  modo  de  corte  de  carga  da  bateria.  É  característica  do 

controlador paralelo colocar um curto-circuito na saída do módulo fotovoltaico 

para cessar a carga. Já o controlador série é utilizado em circuitos de maior 

corrente e atua abrindo o circuito.  

 3.4.2.5  Inversor

A maioria dos equipamentos vendidos no mercado é feita para operação 
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em corrente alternada, 127 V/220 V e 50 ou 60 Hz, que é disponibilizada pelas 

concessionárias  de  energia  elétrica,  entretanto,  os módulos  fotovoltaicos 

produzem energia em corrente contínua e as baterias somente podem armazenar 

e  gerar  corrente  contínua.  Deste modo,  para poder  alimentar  uma carga em 

corrente alternada, a partir de um sistema fotovoltaico, faz-se necessário o uso 

de um inversor, que é um dispositivo capaz de converter corrente contínua em 

corrente alternada. Como a maioria dos sistemas de conversão, os inversores 

apresentam perdas, por isso, em plantas pequenas, evita-se ao máximo o uso de 

cargas em corrente alternada, tornando desnecessário o uso do inversor. 

Nos  sistemas  conectados  à  rede,  em  que  não  há  preocupação  na 

alimentação de  cargas  específicas,  mas  sim,  em injetar  potência  na  rede  de 

distribuição, o inversor é indispensável e requer um projeto mais arrojado. Ele 

deve dispor de várias funções, como por exemplo: buscar o ponto de máxima 

potência  dos  módulos  fotovoltaicos;  sincronizar-se  com  a  rede;  detectar  a 

condição de ilhamento3 e desligar-se; entre outras. Alguns modelos de inversores 

permitem a  conexão  de  módulos  de  comunicação,  os  quais  disponibilizam, 

através de navegadores Web ou softwares proprietários, um relatório detalhado 

da energia produzida e das condições de operação do sistema em tempo real.

 3.5  Sistemas para aquecimento de água

O aquecimento dos objetos quando recebem a incidência de radiação 

solar é um efeito natural já observado e utilizado desde os tempos mais remotos. 

3 O ilhamento ocorre quando a rede do concessionário é desligada devido a uma falha 
ou manutenção no sistema, e o inversor, como recebe energia de uma fonte 
independente, mantém as cargas locais energizadas. Em geral, esta condição é 
bastante indesejável e perigosa. Os melhores inversores possuem algoritmos capazes 
de detectar a condição de ilhamento e desligarem-se automaticamente.
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A energia solar é utilizada para: secar grãos, evaporar água do mar para obtenção 

de sal, estufas para culturas temporárias de plantas e etc. (ALVARENGA, 2006). 

Em 1760, o naturalista Horace de Saussure, escreveu: “É um fato conhecido já 

há muito tempo que um recinto, uma carruagem ou outro lugar se torne mais 

quente ao receber raios de sol através de uma janela de vidro” (PAPST, 2005, p. 

112).  Utilizando-se  de  caixas  de  madeira  com paredes  de  vidro,  uma caixa 

dentro de outra, ele conseguiu temperaturas de até 109 °C (PAPST, 2005). 

O uso do chuveiro elétrico é prática amplamente difundida no Brasil, 

principalmente  nas  regiões  Sudeste,  Sul  e  Centro-Oeste.  O  chuveiro  é  um 

dispositivo de alta potência e é um dos principais causadores do horário de ponta 

noturno (PAPST, 2005; ALVARENGA, 2006). Ocorre que, sendo um aquecedor 

de  passagem,  ele  necessita  dissipar  grandes  quantidades  de  energia  em um 

pequeno intervalo de tempo para elevar a temperatura da água. Quanto maior for 

a diferença de temperatura entre a entrada e a saída, maior será a potência do 

chuveiro,  considerando-se  o  fluxo  de  água  constante.  Embora  seja  um 

dispositivo  de  alta  eficiência  de conversão de energia,  o  chuveiro  apresenta 

baixa eficiência exergética (2,7%), pois utiliza uma energia nobre para produzir 

calor de baixa temperatura (ALVARENGA, 2006). O uso de coletores solares 

diminui o consumo de pico das residências e, consequentemente, pode-se reduzir 

os  gastos  com  geração,  transmissão  e  distribuição  de  energia  elétrica 

(LAMBERTS et al., 2010).

Além do aquecimento  de água para banho,  cozinha  e lavanderia,  os 

sistemas de aquecimento de água podem ser utilizados para aquecimento de 

ambientes, principalmente nas regiões mais frias, nas quais o inverno rigoroso 

faz com que as pessoas utilizem alguma fonte de energia para se aquecerem.

A forma de se converter a energia do sol em água quente passou por 

muitos  desenvolvimentos,  de  modo  a  aumentar  a  eficiência  do  sistema  de 
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conversão  e  possibilitar  o  armazenamento  da  água  quente.  Atualmente,  os 

sistemas mais  utilizados  em pequenas e médias  plantas  são constituídos  de: 

coletor  solar  plano,  tanque  de  armazenamento  (boiler),  válvulas,  aquecedor 

auxiliar e tubulações.

 3.5.1  Principais componentes dos sistemas de aquecimento de água

 3.5.1.1  Coletor solar

O  coletor  solar  é  um  dos  principais  componentes  do  sistema  de 

aquecimento  solar,  pois  é  o  responsável  pela  conversão  e  transferência  de 

energia  do  sol  para  o  fluido  a  ser  aquecido  (PAPST, 2005).  É  constituído 

basicamente de duas partes: placas absorvedoras e gabinete isolante. Na Figura

13 é apresentado um desenho esquemático de um coletor solar.

Figura 13 Coletor solar em corte parcial
Fonte: Papst (2005)

As placas absorvedoras são construídas com chapas e tubos de materiais 
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bons condutores de calor, de forma a propiciar as trocas térmicas com o fluído a 

ser aquecido. Os materiais mais utilizados são: o cobre, o alumínio e o plástico. 

O último,  somente  é  utilizado em sistemas de baixas temperaturas  (PAPST, 

2005). Os tipos de construção mais comuns são: placa e tubo, perfil extrudado 

(plástico), placa estampada, termossifão de duas faces e tubo de calor. O tipo 

placa e tubo é o mais utilizado, pois traz bons resultados e sua fabricação é 

relativamente  simples.  Na  Figura  14 são  apresentados  os  elementos  que 

constituem o tipo de absorvedor placa e tubo. A fixação das aletas no tubo não 

deve gerar resistência de contato, pois degrada a eficiência. A placa absorvedora 

recebe  um  recobrimento  negro  para  aumentar  a  eficiência.  Existem 

recobrimentos seletivos, que melhoram ainda mais a eficiência, mas são pouco 

utilizados, pois têm custo elevado (ALVARENGA, 2006). 

Figura 14 Detalhamento do absorvedor tipo placa e tubo
Fonte: Papst (2005)

 

O gabinete deve proporcionar bom suporte mecânico a toda a estrutura 

de absorção interna e facilitar a instalação do coletor solar. Mas, principalmente, 

deve ter bom isolamento térmico, para que o calor interno gerado pelas placas 

não seja dissipado no ambiente. Em geral, a estrutura do gabinete é em alumínio. 

Na parte interna encontram-se os isolantes que, em geral, são: lã de rocha, lã de 
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vidro e poliuretano expandido. Para altas temperaturas de operação devem ser 

utilizados os melhores isolantes, pois a eficiência é inversamente proporcional à 

temperatura.  Na  parte  frontal  deve-se  prover  uma  cobertura  de  material 

transparente  que  propicie  a  entrada  dos  raios  solares,  evite  perdas  térmicas 

radiativas e garanta a vedação.

Na  Figura 15 são apresentados dados de eficiência de placas coletoras 

extraídos da literatura. As características de cada uma são:

I. Possui uma única cobertura de vidro e aletas de cobre;

II. Possui aletas de alumínio, tubos de cobre e cobertura simples de vidro;

III. Possui superfície absorvedora feita em material alternativo (concreto); 

IV. Possui uma camada dupla de lâminas de vidro como cobertura, aletas de 

alumínio e tubos de cobre.

Figura 15 Curva de eficiência de quatro placas diferentes
Fonte: Papst (2005)
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 3.5.1.2  Reservatório Térmico

Devido a não homogeneidade da radiação solar ao longo do dia e das 

estações do ano, faz-se necessário armazenar a água aquecida para utilização nos 

horários  de  pico  de  consumo.  Como  a  temperatura  da  água  no  interior  do 

reservatório será superior à do ambiente externo, o reservatório deverá possuir 

boa isolação, de forma a minimizar o gradiente térmico.

O reservatório é constituído basicamente de três partes: cilindro interno, 

isolante  e  capa  externa.  O  cilindro  interno  deve  ser  altamente  resistente  à 

corrosão e suportar pressões de até 4 kgf/cm². Geralmente são fabricados em aço 

inox, aço carbono e, atualmente, para pequenos volumes, vêm sendo utilizados 

reservatórios em termoplástico. A isolação térmica mais empregada é de espuma 

de poliuretano expandido, mas também, são utilizadas lã de vidro e de rocha. A 

capa externa dá proteção ao isolante e, geralmente, tem função estrutural.

 3.5.1.3  Aquecedor auxiliar

Nas épocas de baixa insolação, a produção de água quente diminui e o 

sistema de aquecimento não consegue suprir a demanda. Assim, para aumentar a 

confiabilidade e credibilidade do sistema, instala-se um sistema de aquecimento 

auxiliar,  que  pode  ser  elétrico,  a  GLP,  a  lenha,  a  diesel,  entre  outros.  O 

aquecedor pode ser central ou de passagem.

 3.5.2  Circulação de Água

Basicamente, há duas formas de se fazer a água circular em um sistema 

de aquecimento solar: circulação natural (termossifão) e forçada.
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 3.5.2.1  Circulação natural

A circulação natural baseia-se na diferença de densidade da água sob 

diferentes temperaturas.  Se a água que está no fundo de um reservatório se 

aquece,  ela  fica menos  densa  e,  naturalmente,  flui  para a parte  superior  do 

reservatório. A água mais fria, que está mais densa, ocupará a parte inferior. 

Considere  o  circuito  da  Figura  16,  no  qual  é  apresentado  um  esquema 

simplificado de circulação natural. Quando a água que está no coletor se aquece, 

ela, naturalmente, flui no sentido ascendente, diminuindo a pressão da tubulação 

fria e aumentando a pressão da tubulação quente. Esta diferença de pressão faz 

com que a água fria saia do reservatório, alimentando a parte fria do coletor, e 

também,  que  a  água  aquecida  pelo  coletor,  chegue  até  a  parte  superior  do 

reservatório.  Esse processo irá cessar  quando a pressão for  insuficiente para 

vencer as perdas de carga das tubulações.

Para  que  a  circulação  natural  ocorra  de  forma  satisfatória,  alguns 

cuidados devem ser tomados. O comprimento das tubulações deve ser curto, no 

máximo  6  m.  Se  a  distância  foi  maior  que  6  m,  recomenda-se  o  uso  de 

circulação forçada (PAPST, 2005). A altura h, indicada na Figura 16, deve ficar 

entre  15  e  150  cm  para  evitar  a  circulação  reversa  durante  a  noite.  É 

recomendado o uso de uma válvula de retenção para esse fim. Deve-se, ainda, 

isolar termicamente as tubulações para que não irradiem calor para o ambiente.
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Figura 16 Esquema simplificado de montagem do termossifão
Fonte: Papst (2005)

 3.5.2.2  Circulação Forçada

O sistema de circulação forçada é recomendado para médias e grandes 

instalações. Utiliza uma pequena motobomba elétrica para forçar a circulação de 

água através do circuito hidráulico. Devido à circulação forçada, a posição de 

montagem dos coletores em relação ao reservatório, não é importante, podendo 

o  coletor  ficar  acima  dele.  Além  dessa  vantagem,  o  coletor  trabalha  a 

temperaturas  mais  baixas,  o  que  eleva  o  seu  rendimento.  Na  Figura  17 é 

apresentado um esquema simplificado de um sistema com circulação forçada. 

Da mesma forma que para o termossifão, as tubulações devem ser isoladas para 

evitar perda de calor.
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Figura 17 Esquema simplificado de um sistema de circulação forçada
Fonte: Papst (2005)

 3.5.3  Arranjo de coletores

Na  grande  maioria  das  instalações,  um  único  coletor solar  não  é 

suficiente para atender a demanda de água quente. São utilizados dois ou mais 

coletores, que precisam ser arranjados de alguma forma. As maneiras utilizadas 

são: série, paralela e série-paralela (mista). 

Nas  instalações  do  tipo  série,  os  coletores  trabalham a  temperaturas 

diferentes e crescentes, causando a degradação da eficiência. A instalação série é 

recomendada com o uso de circulação forçada. A utilização de bombas favorece 

as trocas térmicas, pois é estabelecido um regime turbulento de escoamento.

As instalações paralelas são utilizadas em circuitos de circulação natural 

e tiram a maior eficiência de cada um dos coletores, devido à temperatura mais 

baixa de operação.
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As instalações série paralela buscam obter o melhor dos dois arranjos 

anteriores.  São  utilizadas  para  aquecimento  de  maiores  volumes  de  água  e 

necessitam de circulação forçada.
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 4  METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho foram avaliadas as edificações 

que estão no planejamento de construções da UFFS. A Secretaria Especial de 

Obras forneceu os dados necessários ao desenvolvimento do trabalho, como: 

implantação  dos  prédios,  projetos  arquitetônicos,  planos  de  necessidades, 

característica da ocupação dos prédios, entre outros. Um importante documento 

utilizado é o Caderno de Trabalhos, ano base 2010, desenvolvido pela Secretaria 

Especial de Obras.

A avaliação das edificações levou em consideração a implantação dos 

prédios no terreno, a incidência de radiação solar local, o uso do edifício, o perfil 

de consumo de energia elétrica, diretrizes normativas, entre outras.

Como os prédios são basicamente os mesmos em todos os campi, este 

trabalho fará uma análise dos prédios, considerando a situação em Chapecó. 

Estudos semelhantes podem ser feitos em os outros campi. Em todos os casos 

avaliados neste trabalho, será considerada a latitude de 27,12° Sul e longitude de 

52,62° Oeste.

 4.1  Dados de irradiação solar em Chapecó/SC

Para se fazer qualquer estudo de aproveitamento de energia solar, seja 

em sistemas fotovoltaicos ou seja em sistemas de aquecimento solar de água, é 

fundamental  que se conheça as características  de  irradiação solar  da região. 

Recentemente,  um importante  estudo neste  sentido  foi  realizado por  Pereira 

(2006), o Atlas Brasileiro de Energia Solar. Os dados de radiação solar da cidade 

de  Chapecó,  também  estão  disponíveis  através  do  programa  Radiasol 

(atualmente  na  versão 2.1),  desenvolvido  pela  Universidade  Federal  do  Rio 
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Grande do Sul  (UFRGS)  como parte  do  pacote Solarcad.  Com os dados já 

formatados em um banco de dados, o trabalho dos pesquisadores e projetistas é 

bastante favorecido.

Este trabalho utilizou o Atlas Brasileiro de Energia Solar e os softwares 

Radiasol e Sunny Design (SMA, 2011) como fontes de dados para os cálculos.

 4.2  Cálculo da energia produzida pelos sistemas fotovoltaicos conectados à 

rede

Para o cálculo da energia produzida pelos módulos fotovoltaicos será 

utilizada a seguinte metodologia.

G=η⋅R⋅A⋅E f

Onde:

G → Energia gerada pelo sistema fotovoltaico 

(kWh);

η → eficiência do sistema (inversor + 

conexões). Aprox. 80 %;

R → radiação média (kWh/m2);

A → área efetiva de módulos fotovoltaicos (m2);

Ef  → eficiência do módulo fotovoltaico.

 4.3  Dimensionamento de Sistemas de Aquecimento Solar de Água

O dimensionamento de sistemas de aquecimento de água (SAS) segue a 

norma NBR 15569. Repetem-se aqui os passos para dimensionamento:

1. Levantar o consumo de todos os pontos de utilização de água quente 

através da equação:
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Vconsumo=∑Qu⋅Tu⋅ f u

Onde:

Vconsumo → Volume total de consumo de água quente 

[m3];

Qu → Vazão do ponto de consumo [m3/s];

Tu → Tempo de utilização [s];

fu → Número de utilizações do ponto de consumo 

por dia.

2. Calcular o volume de armazenamento:

Varmazenamento=V consumo⋅
T consumo�T ambiente

Tarmazenamento�Tambiente

Onde:

Varmazenamento → Volume total mínimo do reservatório 

térmico [m3];

Tconsumo → Temperatura de consumo [°C];

Tambiente → Temperatura de ambiente [°C];

Tarmazenamento → Temperatura de armazenamento 

[°C].

3. Cálculo da demanda de energia útil:

Eu=
V armazenamento⋅ρ⋅Cp⋅(T armazenamento�T ambiente)

3600

Onde:

Eu → Energia diária útil [kWh/dia];

ρ → Massa específica da água (1.000) [kg/m3];

Cp → Calor específico da água (4,18) [kJ/(kg·K)].

4. Cálculo da área coletora:
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Ac=
( Eu+E perdas)⋅Fc⋅4,901

PMDEE⋅I g

Onde:

Ac → Área coletora [m2];

Eperdas → Somatório das perdas térmicas 

[kWh/dia];

Ig → Irradiação global média anual para o 

local de instalação [kWh/m2·dia];

PMDEE → Produção de energia média diária 

específica do coletor [kWh/dia]. É 

calculado pela seguinte equação:

PMDEE=4,901⋅(F Rτα
�0,0249⋅F RUL

)

Onde:

FRτα → Coeficiente de ganho do 

coletor;

FRul → Coeficiente de perdas do 

coletor.

Fc → Fator de correção da orientação do 

coletor dado pela seguinte equação:

F c=
1

1�[1,2⋅10�4⋅(β�βrecomendado)
2+3,5⋅10�5⋅γ2]

Onde:

β → Inclinação do coletor em ralação ao 

plano horizontal  [°C];

βrecomendado → Inclinação recomendada para o 

coletor solar [°C];
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γ → Ângulo de azimute [°C].
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 5  RESULTADOS E DISCUSSÃO

 5.1  Implantação dos Prédios

A implantação dos prédios no terreno da universidade está em processo 

final  de  discussão.  Enquanto  este  trabalho  foi  escrito,  alguns  ajustes  ainda 

estavam sendo feitos. No Anexo I é apresentada uma prancha da situação atual 

de implantação dos prédios.  Nota-se que ela buscou a criação de uma praça 

central, com os prédios no entorno.

Os  Blocos  A e  B  estão  em fase  de  construção  das  fundações  e  da 

estrutura pré-moldada, logo, a implantação indicada é a definitiva. Os prédios de 

laboratórios didáticos estão com a estrutura e cobertura concluídas, aguardam a 

conclusão dos projetos internos para a continuação da obra. Na  Figura 18 é 

apresentada uma imagem de satélite obtida em 2010, que mostra a construção 

dos quatro pavilhões de laboratórios didáticos. Também pode ser visto na figura, 

a formação do platô da praça central.

Nota-se  que  na  implantação  dos  prédios  foi  evitada, ao  máximo,  a 

orientação  leste  oeste.  Em geral,  isso  favorece  a  instalação  de  sistemas  de 

aproveitamento da energia solar, pois a seção longa do prédio fica virada para 

norte, ou seja, há mais área disponível para a instalação dos equipamentos. O 

telhado dos prédios e a fachada norte são pontos estratégicos e que merecem um 

tratamento especial.



54

Figura 18 Imagem do campus de Chapecó em 
outubro de 2010

Fonte: Google Earth (2011)

Laboratórios
didáticos

Praça central
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Na  Figura 19 é apresentada uma foto atual do campus de Chapecó, a 

qual mostra a região do terreno que está recebendo as primeiras edificações. Em 

primeiro plano estão os quatro laboratórios didáticos e ao fundo observa-se um 

guindaste colocando os primeiros pilares do Bloco B.

Figura 19 Foto do campus de Chapecó no dia 6 de maio de 2011
Fonte: Secretaria Especial de Obras (2011)

 5.2  Blocos A e B

O Bloco A é um prédio de sala de aulas, com quatro pavimentos, núcleo 

central  coberto  e  com  área  total  de  4.925,06  m2.  É  um  projeto  que  foi 

desenvolvido pela UFSC, cedido à UFFS para utilização, mas que passou por 

um reprojeto.  Várias melhorias foram feitas,  entre elas,  uma modificação na 

cobertura para receber painéis fotovoltaicos no lado norte. Em Chapecó serão 

construídas duas unidades, uma denominada Bloco A e outra, Bloco B. Ambas 

têm o mesmo projeto  arquitetônico,  diferindo  apenas no  leiaute interno.  Na 

Figura  20 é  apresentada  uma  vista  dos  dois  prédios. Nota-se  que  um  foi 

implantado com uma rotação de 180º em relação ao outro. 
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Algumas medidas foram tomadas para melhorar o conforto térmico: a 

orientação norte-sul, uso de brises e ventilação na cobertura para favorecer o 

efeito chaminé. Espera-se, com isso, uma redução do uso de ar-condicionado ou 

até mesmo, a não utilização do equipamento.

A cobertura do lado norte, com inclinação de 20º e desvio azimutal de 

-15°,  é um local bastante favorável à instalação de módulos fotovoltaicos. A 

cobertura foi projetada de modo a acondicionar um grande número de placas 

solares. No estudo inicial foram estimadas cerca de 162 placas de 135 Wp por 

prédio,  resultando  em  instalações  de  21,87  kWp  cada.  Na  Figura  21 é 

apresentado um detalhe da cobertura com a instalação das placas.
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Com tal número de placas fotovoltaicas, a forma mais interessante para 

aproveitamento  da  energia  é  com o  sistema  conectado à  rede.  Durante  os 

períodos de maior consumo, a energia é consumida localmente nos sistemas de 

iluminação,  climatização,  informática,  entre  outros.  Nos  períodos  de  baixo 

consumo, a energia excedente é injetada na rede de distribuição do campus e 

consumida em outros prédios.

Os Blocos A e B possuem uma sala  com 38,24  m²,  na qual  seriam 

instalados  os  inversores  e  um sistema  de  monitoramento  em tempo real  da 

energia produzida. O acesso aos painéis é facilitado, tanto para visitação quanto 

para manutenção, pois a calha no entorno da cobertura possui aproximadamente 

95 cm de largura. Assim, esta instalação fotovoltaica é totalmente visitável e 

pode servir como um laboratório para os cursos de graduação e pós-graduação. 

Esta  planta  foi  pensada  não  somente  para  gerar  energia,  mas  para  que  a 

instituição desempenhe seu importante papel na formação dos alunos, utilizando 

as tecnologias estudadas em sala de aula. A função pedagógica do laboratório é 

de fundamental importância e compensa os custos de instalação, que ainda são 
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uma barreira na disseminação dos sistemas fotovoltaicos.

Atualmente, estes prédios estão em construção. Na  Figura 22 pode-se 

ver em primeiro plano a construção das fundações do bloco A e ao fundo, a 

estrutura pré-moldada do bloco B sendo montada.

Figura 22 Foto do canteiro de obras para construção dos blocos A e B em 12 
    de maio de 2011

Fonte: Secretaria Especial de Obras (2011)

 5.2.1  Pré-dimensionamento do sistema fotovoltaico

 Considerando-se a latitude e a longitude local, a inclinação dos módulos 

e o ângulo de desvio azimutal, o software Radiasol fornece os dados da Tabela 1. 

A energia média anual para o plano inclinado é de 5,15 kWh/m2/dia.  Se for 
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considerada a instalação de módulos de silício multicristalino Kyocera de 135 

Wp (por exemplo, o modelo KD135SX), os quais ocupam uma área de 1,002 m2 

e  possuem  eficiência  de  aproximadamente  13,5%,  seria  possível  gerar 

diariamente em média:

G=η⋅R⋅A⋅E f

G=0,8⋅5,15⋅162⋅1,002⋅0,135

G=90,31
kWh
dia

Anualmente, o total gerado seria de 32.964,55 kWh. O kWh, em Santa 

Catarina, custa hoje, R$ 0,34. Com este sistema seria possível obter de retorno, 

mensalmente, em média, R$ 933,99.

Tabela 1 - Dados de irradiação média mensal para Chapecó/SC

Mês
Irradiação média [kWh/m 2/dia]

Global Direta Difusa Inclinada

Média Anual 4,76 2,82 2,30 5,15

Janeiro 5,70 2,60 2,91 5,53

Fevereiro 5,84 3,10 2,79 5,92

Março 5,05 2,83 2,61 5,46

Abril 4,35 2,98 2,05 5,04

Maio 3,60 2,75 1,72 4,49

Junho 2,96 2,27 1,55 3,83

Julho 3,32 2,62 1,60 4,24

Agosto 3,74 2,56 1,87 4,45

Setembro 4,21 2,18 2,49 4,69

Outubro 5,63 3,38 2,40 5,82

Novembro 6,23 3,29 2,78 6,11

Dezembro 6,54 3,31 2,90 6,24

Fonte: UFRGS Radiasol (2001)
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Os 162 módulos poderiam ser ligados em três grupos de 54 módulos, 

alimentando três inversores de 8,0 kW, como o Sunny Boy 8000 da SMA. Para 

atender às especificações do inversor, cada grupo formaria uma associação série-

paralela  de  3x18 módulos,  conforme  Figura  23.  Não estão  representados os 

sistemas de proteção (fusíveis, diodos, entre outros). Esse arranjo repete-se para 

as três fases. Se for considerado o módulo KD135SX, a tensão de circuito aberto 

será de 397,8 V e a corrente de curto-circuito será de 25,11 A. Se todos os 

módulos operarem no ponto de máxima potência, a tensão será de 318,6 V e a 

corrente será de 22,89 A.

Figura 23 Arranjo do sistema fotovoltaico de uma fase para os Blocos A e B

Uma ferramenta útil no desenvolvimento de projetos fotovoltaicos é o 



61

software  Sunny  Design,  desenvolvido  por  SMA (2011). Ele  está  disponível 

gratuitamente na internet e possui dados brasileiros de irradiação solar. Os dados 

mais próximos de Chapecó, que estão disponíveis, são referentes a Porto Alegre, 

no Rio Grande do Sul, situada a 456 km de distância. Os dados da instalação 

foram introduzidos no Sunny Design, e escolhidos três inversores STP 8000TL 

(inversor trifásico) e o mesmo arranjo fotovoltaico da  Figura 23. O inversor 

escolhido requer que uma linha série seja ligada separadamente das outras duas, 

mas não altera as características de geração. A simulação do software apresentou 

potência CC máxima de 24,60 kW, rendimento energético anual de 24.739 kWh 

e taxa de desempenho de 76%.

Futuramente pode ser explorada a instalação de painéis fotovoltaicos na 

fachada,  onde  hoje  estão  projetados  os  brises,  aumentando a  capacidade de 

geração  do  prédio,  conforme  a  necessidade.  A  cobertura  pode  ser  mais 

explorada, uma vez que somente foi utilizada a porção que cobre o vão central 

no lado norte.

 5.3  Moradia Estudantil

Na moradia  estudantil  poderão  morar  até  96  alunos  em cada bloco, 

sendo que em Chapecó serão construídos dois blocos, totalizando 192 alunos. 

Ela tem um perfil de uso residencial, onde grande parte dos moradores fica o dia 

fora e à noite a população é máxima. Além dos dormitórios, existem alguns 

ambientes de uso coletivo, como: cozinha, sala de estar, sala de meios (de estudo 

e informática), lavanderia e uma área de vivência na parte externa.

Devido às características citadas, no período de máxima irradiação solar, 

há pouco consumo de energia. Isso torna o sistema fotovoltaico pouco atrativo, 

pois, ou seria necessário armazenar a energia produzida (o que é pouco prático 
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para esta situação) ou ela seria consumida em outros pontos do campus, o que 

aumentaria as perdas por distribuição. Futuramente, esse aproveitamento poderia 

ser explorado, talvez em um momento em que o custo por watt de módulos 

fotovoltaicos seja mais atrativo.

Sendo  um  edifício  residencial,  há  grande  quantidade de  banhos.  É 

característico do povo brasileiro o banho diário e, muitas vezes, mais de um por 

dia. Neste aspecto, o sistema de coletores solares é uma alternativa ao chuveiro 

elétrico e aquecedores a gás. Durante o dia, enquanto a população é baixa e 

assim há um menor número de banhos, o sol aquece a água que é armazenada 

em  um  reservatório.  No  período  noturno,  quando  a  quantidade  de  banhos 

aumenta,  haverá  grande  volume  de  água  quente  disponível  no  reservatório, 

suprindo a demanda. Os invernos na região sul do Brasil são bastante rigorosos e 

é  possível  que  em  muitos  dias  do  ano  os  coletores  solares  não  elevem  a 

temperatura da água até o valor adequado para banho. Por isso, faz-se necessário 

o uso de um sistema auxiliar de aquecimento.

O  projeto  da  moradia  estudantil  está  em  desenvolvimento  sob  a 

responsabilidade da empresa Nobre Engenharia. Na Figura 24 é apresentado um 

estudo  inicial,  realizado  pela  Secretaria  Especial  de  Obras.  Essa  versão 

considerava que após a construção da segunda etapa, os prédios ficaram ligados. 

Hoje, isso foi alterado. Cada bloco será construído separadamente e na região 

entre os dois blocos, será construída uma área de vivência para os moradores.
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Figura 24 Maquete eletrônica da moradia estudantil
Fonte: Secretaria Especial de Obras (2011)

A elevação na cumeeira objetivava abrigar os reservatórios térmicos que 

seriam distribuídos e ficariam acima das placas para que ocorresse a circulação 

por  termossifão.  A intenção inicial  dos  projetistas era que  cada reservatório 

alimentasse duas ou quatro unidades residenciais. Este tipo de solução aumenta a 

demanda  de  manutenção  e  há  maior  sensibilidade  a  variações  no  perfil  de 

consumo. Assim, optou-se pelo uso de sistema centralizado de aquecimento e 

reservação de água quente. 

 5.3.1  Pré-dimensionamento do sistema de aquecimento solar

O  campus  de  Chapecó  está  localizado  em  uma  região 

predominantemente fria, onde se usa o chuveiro elétrico ou aquecedor a gás em 

todas as estações do ano. O software Radiasol traz irradiação 3,93 kWh/m2/dia 

para o ângulo de 27° e 4,12 kWh/m2/dia para o ângulo de 37°, ambas no mês de 

junho.  Assim,  foi  adotado  no  pré-dimensionamento  o  ângulo  de  37°,  por 

apresentar  melhor  aproveitamento  da  energia  solar.  A irradiação  média  foi 

calculada  para  o  pior  caso,  4,12  kWh/m2/dia.  Conforme  metodologia 
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apresentada,  segue  um pré-dimensionamento  do  sistema  de  aquecimento  da 

moradia estudantil. 

Foi disponibilizado um ponto de água quente na cozinha para auxiliar na 

higienização dos utensílios. É importante ressaltar que a temperatura da água do 

reservatório não é adequada para esse fim, pois seria necessário obter água a 

aproximadamente 70°C. Isso pode ser resolvido com a adição de um aquecedor 

elétrico de passagem, uma vez que a moradia não possui instalações de gás.

Os dados utilizados no cálculo são:

• Pontos de consumo: banheiro e cozinha;

• Número de pessoas: 96;

• Desvio azimutal: 26,9°;

• Inclinação de instalação: 27° + 10° = 37°;

• Temperatura de armazenamento: 45 °C;

• Temperatura ambiente média: 20 °C;

• Temperatura de uso: 40 °C;

• Dados do coletor solar: coletor Soletrol Max Alumínio 1.6

◦ Área: 1,6 m2;

◦ Dimensões (c x l): 1.990 x 790 mm;

◦ FRτα: 0,749;

◦ FRul: 6,674;

1. Consumo

i. Banho

• Tempo médio de banho: 10 min;

• Vazão da ducha: 6,6 l/min;

• Frequência de uso: 1 banho por aluno.
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V banho=V u⋅Tu⋅ f u

Vbanho=6,6
l

min
⋅10min⋅(1⋅96alunos)

V banho=6336l

ii. Cozinha

• Tempo médio de uso: 3 min;

• Vazão da cozinha: 3,0 l/min;

• Frequência de uso: 1 uso por aluno.

V cozinha=V u⋅T u⋅f u

Vcozinha=3,0
l

min
⋅3min⋅(1⋅96alunos)

V cozinha=864l

Assim, o volume de consumo é de:

Vconsumo=Vbanho+Vcozinha

V consumo=6336+864
V consumo=7200l

2. Volume de armazenamento

Varmazenamento=V consumo⋅
T consumo�T ambiente

Tarmazenamento�Tambiente

Varmazenamento=7.200l⋅
40° C�20° C
45° C�20°C

V armazenamento=5.760
l

dia

Será adotado o volume de armazenamento de 6.000 l/dia.

3. Energia útil e energia de  perdas
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Eu=
V armazenamento⋅ρ⋅Cp⋅(T armazenamento�T ambiente)

3600
Eu=6.000l⋅11,63⋅10�4⋅(45° C�20° C)

Eu=174,45
kWh
dia

Eperdas=15%⋅Eu

Eperdas=0,15⋅174,45
kWh
dia

E perdas=26,17
kWh
dia

4. Área coletora

PMDEE=4,901⋅(F Rτ α
�0,0249⋅F RUL

)

PMDEE=4,901⋅(0,749�0,0249⋅6,674)

PMDEE=2,86
kWh

m2 ⋅dia

F c=
1

1�[1,2⋅10�4⋅(β�βrecomendado)
2+3,5⋅10�5⋅γ2]

Fc=
1

1�[1,2⋅10�4⋅(37°�37°)2+3,5⋅10�5⋅26,92]
F c=1,026

Ac=
( Eu+E perdas)⋅F c⋅4,901

PMDEE⋅I g

Ac=
(174,45+26,17)⋅1,026⋅4,901

2,86⋅4,12
Ac=85,61m2

5. Número de placas

Considerando-se a área de placas calculada e a área de uma única placa, 

obtém-se o número de placas necessárias para atender à demanda calculada.
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N placas=
Ac

Aplaca

N placas=
85,61m2

1,6m2

N placas=53,51placas

Arredondando o número de placas, deve-se usar 54 placas.

Este é um cálculo estimativo, que segue a norma NBR 15569 e pode ser 

utilizado como base para análises mais precisas com auxílio computacional. 

 5.4  Restaurante Universitário

O  Restaurante  Universitário  (RU)  será  construído  para  atender  à 

população do campus, haja vista que, em geral, ele fica longe do núcleo urbano, 

e muitas pessoas passam o dia no campus. Há também a questão econômica, 

pois a ideia é oferecer refeições a preços bastante acessíveis. O projeto do RU 

está em fase de conclusão e, conforme plano de necessidades inicial, poderão ser 

servidas até 2.000 refeições por dia, em quatro rodadas, pois o refeitório possui 

500 lugares. Na Figura 25 é apresentada a fachada frontal do RU, onde está o 

refeitório, conforme projeto da empresa Tuni e Santos Arquitetura.

O horário de pico do RU inicia aproximadamente às 9h da manhã e vai 

até às 15h. No período matutino, o preparo dos alimentos é responsável por 

consumir  a  maior  parte  da  energia.  À  tarde,  após  servir  as  refeições,  o 

restaurante entra num processo de higienização dos utensílios. No período de 

máxima  incidência  de  radiação solar  é  que  o  restaurante  apresenta  o  maior 

consumo de  energia.  Com este  ajuste  das  curvas  de  geração  e  consumo,  o 

sistema fotovoltaico e o  sistema de  aquecimento de  água mostram-se  como 

opções de cogeração de energia. 
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Para  cada  refeição  servida  haverá  um  consumo  de  água  quente 

correspondente,  geralmente  utilizada  para  higienização  de  utensílios. 

Considerando-se  que  esta  é  mais  intensa  no  período  vespertino,  haverá  um 

período de incidência solar prévio satisfatório, que possibilitará uma colaboração 

efetiva dos sistemas de coletores solares e reservatórios térmicos para a redução 

do consumo de gás e energia elétrica. Como os pontos de consumo são poucos, 

os aquecedores de passagem a gás são os mais indicados para complementar o 

aquecimento.

Figura 25 Fachada do restaurante universitário
Fonte: Tuni e Santos Arquitetura (2011)

 5.4.1  Pré-dimensionamento do sistema de aquecimento solar

O consumo de água quente em restaurantes é citado por vários autores 
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como sendo 12 l/refeição. Esta informação é proveniente da norma NB128, que 

foi  cancelada  e  substituída  pela  NBR7198/93.  A nova norma,  ao  invés  de 

estabelecer  o  consumo  para  uma  variedade  de  situações,  deixa  a  cargo  do 

projetista  a  determinação  do  consumo  de  água  quente,  levando-se  em 

consideração as particularidades de cada instalação, as condições climáticas e as 

características de  utilização do  sistema. O consumo estabelecido pela antiga 

norma  foi  considerado  elevado pela  equipe  que  trabalhou  nos  projetos.  Foi 

estabelecido o consumo de 7,5 l / refeição como sendo um valor razoável. 

Utilizando-se  a  mesma  metodologia  da  moradia,  priorizou-se  a 

irradiação de inverno, inclinando os módulos 10° a mais do que a latitude local. 

A temperatura de consumo para higienização é recomendada em torno de 70°C. 

Os dados utilizados no cálculo são:

• Pontos de consumo: higienização de utensílios;

• Número de refeições: 2.000 / dia;

• Desvio azimutal: 7°;

• Inclinação de instalação: 27° + 10° = 37°;

• Temperatura de armazenamento: 70 °C;

• Temperatura ambiente média: 20 °C;

• Temperatura de uso: 70 °C;

• Dados do coletor solar: coletor Soletrol Max Alumínio 1.6

◦ Área: 1,6 m2;

◦ Dimensões (c x l): 1.990 x 790 mm;

◦ FRτα: 0,749;

◦ FRul: 6,674;

1. Consumo

Conforme já citado, o volume de consumo é de aproximadamente 
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15.000 l/dia.

2. Volume de armazenamento

Sendo a temperatura de consumo igual à temperatura de reservação, 

o reservatório terá uma capacidade igual ao consumo diário, neste 

caso 15.000 l.

3. Energia útil e energia de  perdas

Eu=
V armazenamento⋅ρ⋅Cp⋅(T armazenamento�T ambiente)

3600
Eu=15.000l⋅11,63⋅10�4⋅(70° C�20° C)

Eu=872,25
kWh
dia

Eperdas=15%⋅Eu

Eperdas=0,15⋅872,25
kWh
dia

Eperdas=130,84
kWh
dia

4. Área coletora

PMDEE=4,901⋅(F Rτ α
�0,0249⋅F RUL

)

PMDEE=4,901⋅(0,749�0,0249⋅6,674)

PMDEE=2,86
kWh

m2 ⋅dia

F c=
1

1�[1,2⋅10�4⋅(β�βrecomendado)
2+3,5⋅10�5⋅γ2]

Fc=
1

1�[1,2⋅10�4⋅(37°�37°)2+3,5⋅10�5⋅7,002]
F c=1,002
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Ac=
(Eu+E perdas)⋅Fc⋅4,901

PMDEE⋅I g

Ac=
(872,25+130,84)⋅1,002⋅4,901

2,86⋅4,12
Ac=417,93m2

5. Número de placas

Considerando-se a área de placas calculada e a área de uma única placa, 

obtém-se o número de placas necessárias para atender à demanda calculada.

N placas=
Ac

Aplaca

N placas=
417,93m2

1,6m2

N placas=261,2placas

Arredondando o número de placas, deve-se usar 262 placas.

A área de placas é relativamente grande e será necessário um estudo 

cuidadoso  do  local  de  instalação,  principalmente,  se  for  na  cobertura. 

Possivelmente,  as  placas  não  ficarão  concentradas  num  único  local,  mas 

separadas em dois ou três nichos.

 5.5  Prédios administrativos

Os prédios administrativos (reitoria, biblioteca central, bloco de salas de 

professores  e  centro  administrativo)  ainda  estão  numa  fase  inicial  de 

desenvolvimento  dos  projetos.  Ainda  não  há  estudos  mais  detalhados  de 

cobertura e fachadas que propiciem uma avaliação mais apurada da instalação de 

sistemas de aproveitamento da energia solar. Conforme implantação (Anexo I), 

nota-se que a orientação adotada para esses prédios, em geral, ajuda bastante na 

instalação de sistemas fotovoltaicos na fachada norte e na cobertura.
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Os prédios administrativos possuem uma curva de demanda de energia 

elétrica que se ajusta bem com a curva de irradiação solar. O mesmo ocorre com 

a demanda de ar-condicionado no verão.  Estudos mostram que,  no verão,  o 

consumo  do  ar-condicionado  representa  50%  do  consumo  de  edifícios 

comerciais em cidades como o Rio de Janeiro,  podendo chegar a 70% para 

edifícios envidraçados (RÜTHER, 2004). Nas épocas mais frias, quando o ar-

condicionado estiver funcionando no modo de aquecimento, não haverá um bom 

casamento da curva, pois a irradiação solar cai bastante no inverno.

Os sistemas fotovoltaicos são feitos para trabalhar sob as mais severas 

condições  climáticas.  Devem  durar  30  anos  ou  mais  (RÜTHER,  2004). 

Adaptam-se perfeitamente ao envelope da edificação, exercendo dupla função: 

servir  de elemento arquitetônico e gerar  energia.  O estudo de integração do 

sistema fotovoltaico com a arquitetura de prédios administrativos é relevante, 

principalmente  quando  envolve  a  fachada.  Atualmente,  tem-se  desenvolvido 

módulos  fotovoltaicos  de  filmes  finos,  que  são  translúcidos  e  podem  ser 

utilizados  em  fachadas  por  permitirem  a  entrada  de  luz.  Na  Figura  26 é 

apresentado um exemplo desse tipo de tecnologia.
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Figura 26 Painéis solares semitransparentes podem ser 
integrados às janelas em edificações urbanas

Fonte: Rüther (2004)

 5.6  Iluminação Pública

A infraestrutura de um campus universitário é bem semelhante à de uma 

cidade.  Há  sistema  de  coleta  e  tratamento  de  esgotos,  distribuição  de  água 

potável,  distribuição  de  energia  elétrica,  redes  de dados,  sistema  viário, 

iluminação  pública,  segurança,  entre  outros.  Em  vários  desses  sistemas  é 

possível, de alguma forma, utilizar a energia solar e outras fontes renováveis. 

Este trabalho tem interesse no sistema de iluminação pública, já que a instalação 

de  luminárias  fotovoltaicas  em  pontos  estratégicos  pode  resolver  dois 

problemas: gasto com energia elétrica e infraestrutura e falta de segurança em 

caso  de  blecaute.  Considerando-se  que  as  luminárias fotovoltaicas  são mais 
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caras e requerem manutenção mais sofisticada, não há a pretensão de instalação 

exclusiva desse tipo de luminária.

A instalação convencional  de uma luminária pública requer que uma 

rede elétrica chegue até o local de instalação. Em alguns casos, as luminárias 

estão em locais distantes da subestação, o que torna mais caro e complexo levar 

energia até ela. Além disso, uma rede elétrica enterrada sempre é passível de ser 

rompida ou de ser realocada. No caso da rede ser aérea, há a poluição visual e o 

perigo de algum objeto tocar a fiação. Neste sentido, a instalação de luminárias 

fotovoltaicas  em  locais  mais  afastados  mostra-se  como  uma  alternativa 

interessante.

Como as luminárias fotovoltaicas possuem fonte de energia própria, em 

caso de blecaute, seja por falha no sistema de distribuição ou por eventual ação 

de criminosos, a continuidade na iluminação melhora a segurança das pessoas, 

pois  inibe  a ação criminosa oportunista  e  ajuda a vigilância  a  identificar  os 

responsáveis. A continuidade de iluminação em situações de falha no sistema 

principal colabora com o circuito fechado de TV (CFTV), permitindo imagens 

mais nítidas do que as obtidas com infravermelho. Estas luminárias não seriam 

somente utilizadas para segurança, mas também na complementação do sistema 

de iluminação principal.

A  energia  solar  fotovoltaica  ainda  é  cara.  A  alimentação  de 

equipamentos ineficientes deve ser evitada a todo custo para que não resulte em 

painéis sobre dimensionados, aumentando o custo da instalação. Neste sentido, 

os  fabricantes de postes solares buscam a utilização de  circuitos  eletrônicos 

altamente eficientes e, principalmente, lâmpadas e luminárias com a máxima 

eficiência possível. Isso tem levado as empresas a utilizar LED (Light-Emitting 

Diode) como fonte de luz. Os LEDs são altamente eficientes na conversão de 

energia elétrica em luz e possuem alta durabilidade. Atualmente ainda são mais 
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caros  do  que  lâmpadas  fluorescentes  equivalentes,  mas  isso  compensa  em 

algumas  situações,  pois  leva  a  painéis  fotovoltaicos  de  menor  potência.  Na 

Figura 27 é apresentada uma foto de um poste fotovoltaico com iluminação 

baseada em LED.

Figura 27 Poste solar com tecnologia LED
Fonte: Sinduscon (2011)

 5.7  Piscinas
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Faz  parte  do  projeto  de  infraestrutura  a  construção de  um  centro 

esportivo em cada campus. Esse centro conta com campos de futebol, pistas de 

corrida,  quadras poliesportivas,  piscinas,  entre  outros.  Conforme já  citado,  a 

região sul apresenta invernos rigorosos e na maior parte do ano, as piscinas 

requerem aquecimento de água para que esta prática esportiva seja explorada. O 

uso de coletores solares, especialmente projetados para aquecimento da água da 

piscina, fará com que se torne apropriada para banho em todas as épocas do ano. 

No aquecimento de piscinas, o reservatório térmico é a própria piscina. 

Como a temperatura de operação é bem inferior à utilizada em cozinhas ou em 

sistemas sanitários, os coletores dispensam a cobertura de vidro. A temperatura 

de operação da piscina é em torno de 24°C a 28°C (DGGE, 2004), geralmente, 

adota-se em projeto o valor de 28°C. No cálculo de coletores para esse tipo de 

aquecimento,  o  parâmetro principal  é  a  área  da  piscina e não o  volume de 

líquido. Para essa faixa de temperatura, recomenda-se que a área de coletores 

seja aproximadamente igual à área da piscina. Para aquecimento acima de 30°C, 

a área de coletores deve ser de 20% a 30% maior.

Um importante  aspecto  a  ser  levado  em consideração é  a  perda  de 

energia térmica. São vários os processos que causam um escape de energia nas 

piscinas. Na Figura 28 é apresentado um gráfico com os percentuais de perda. 

Nota-se que a evaporação é responsável por 70% das perdas. Além da redução 

no volume de água, há, principalmente, a perda de energia térmica. É altamente 

recomendável a utilização de uma cobertura isolante sobre a piscina quando ela 

não estiver em uso. Isso permite obter economia de 10% a 40% (DGGE, 2004).
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Figura 28 Principais perdas de energia em 
piscinas

Fonte: Dgge (2004)

O sistema de aquecimento de apoio deve ficar, preferencialmente, em 

série com o sistema solar.  Pode ser um sistema a gás ou elétrico,  conforme 

melhor se adequar à infraestrutura da instituição. Como não haverá rede de gás 

no  campus,  sendo a distribuição  feita  a  granel,  possivelmente  o  sistema de 

aquecimento  elétrico  seja  uma  opção  mais  adequada.  De qualquer  forma,  o 

projeto deve privilegiar ao máximo a utilização de energia solar.



78

 6  CONCLUSÃO

Este trabalho verificou algumas das possibilidades de uso da energia 

solar no campus sede da UFFS, na condição atual de planejamento. Os prédios 

que possuem perfil  ideal  para a instalação de sistemas de aproveitamento da 

energia solar para aquecimento de água são: a moradia estudantil, o RU, além da 

piscina. E para geração de eletricidade são: os blocos A e B, o RU e os prédios 

administrativos.

Embora  este  trabalho  tenha sido  direcionado  à  utilização de energia 

solar, não se pode esquecer das outras fontes de energia, por exemplo: eólica e 

biomassa. Estas podem ser aproveitadas dentro de um campus universitário, no 

mínimo,  como projetos piloto.  A UFFS está  dando um passo importante  na 

utilização de biomassa. Está em estudos a implantação de uma usina de biogás 

com capacidade de geração estimada em 1 MW. A região onde a universidade 

está  inserida  é  grande  produtora  de  suínos  e  aves  e os  dejetos  podem ser 

aproveitados para geração de energia.

Com a instalação desses sistemas, a UFFS estará desempenhando seu 

papel  na  construção  do  conhecimento,  no  que  tange  às  áreas  de  energias 

renováveis. Alguns passos já foram dados neste sentido; a moradia estudantil e o 

RU  serão  construídos  com  sistemas  de  aquecimento  solar  e  o  sistema  de 

infraestrutura contará com luminárias fotovoltaicas. Ainda falta dar o passo em 

direção  à  instalação  de  sistemas  fotovoltaicos  conectados  à  rede  de  energia 

elétrica. Espera-se que, futuramente, as instalações dos blocos A e B tornem-se 

realidade e que possam servir como exemplo para novas instalações dentro e 

fora do campus.
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ANEXOS
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A N E X O  II

D E C L A R A Ç Ã O

Eu,  Silvio  Antonio  Teston,  estudante  de  pós-graduação  Lato 
Sensu  da UFLA,  com número de matrícula  FAE110014 no curso de FAE - 
Formas Alternativas de Energia, declaro, para os devidos fins e efeitos, e para 
fazer prova junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de 
Lavras,  que,  sob as  penalidades previstas no   Art.  299 do Código Penal 
Brasileiro, que é de minha criação o trabalho de conclusão de curso - TCC que 
ora apresento, conforme exigência expressa no parágrafo único do Art. 11 da 
Resolução n° 1, de 3 de abril de 2001, da Câmara de Educação Superior do 
Conselho Nacional de Educação. 

Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que dispõe sobre o crime  de 
Falsidade Ideológica:
"Omitir,  em  documento  público  ou  particular,  declaração  que  dele 
devia  constar,  ou  nele  inserir  ou  fazer  inserir  declaração  falsa  ou 
diversa da que devia estar escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o  documento é 
público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e  multa, se o documento 
é particular. 
Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o  crime 
prevalecendo-se  do  cargo,  ou  se  a  falsificação  ou   alteração  é  de 
assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte”. 
Este  crime  engloba  plágio  e  compra  fraudulenta  de  documentos 
científicos. 

Por ser verdade,  e por ter  ciência  do referido artigo, firmo a 
presente declaração. 

Xaxim, 7 de julho de 2011.

___________________________
Silvio Antonio Teston


