
 
Universidade Federal de Juiz de Fora 

Curso de Engenharia Elétrica Habilitação em Energia 

 

 

 

Relatório Final 

 

 

 

PROJETO DE UMA RESIDÊNCIA 

INTELIGENTE 

 

 

 

 

 

Ewerton L. Ferreira 

Felipe R. Mattos 

Gustavo F. Oliveira 

 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 

Julho de 2016 



Relatório de atividades – Disciplina ENE 126 B – PROJETO INTEGRADOR 

_____________________________________________________________________________________ 

2 

Sumário 

II – ESTUDO BIBLIOGRÁFICO ................................................................................ 4 

II.1 –EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ARQUITETURA ................................... 4 

II.2–MATERIAIS CONSTRUTIVOS ...................................................................... 6 

II.3 - ILUMINAÇÃO .................................................................................................. 6 

II.4 – SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA ............................. 10 

II.5 – USO INTELIGENTE DA ÁGUA ................................................................. 12 

II.6 – A CONCEPÇÃO DE UM PROJETO DE USO INTELIGENTE DA 

ÁGUA ........................................................................................................................ 15 

II.7 – CONDICIONAMENTO EFICIENTE DO AR ........................................... 15 

II.8 – GERAÇÃO PRÓPRIA .................................................................................. 17 

II.9 – AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL: USO DE PROTOCOLOS SEM FIO .. 19 

III – PROPOSTAS DOS SISTEMAS EFICIENTES POSSÍVEIS DE SEREM 

IMPLEMENTADOS EM UMA RESIDÊNCIA ........................................................ 21 

III.1 –PROPOSTAS DOS SISTEMAS EFICIENTES .......................................... 23 

III.1.1 – ASPECTOS ARQUITETÔNICOS ...................................................... 24 

III.1.2 – AQUECIMENTO SOLAR TÉRMICO DA ÁGUA ........................... 24 

III.1.3 – APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA ................................. 29 

III.1.4 – SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA ............................................................................................... 30 

III.1.5 – SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADAS DE LED .................................. 34 

III.1.6 – AUTOMAÇÃO – SOLUÇÕES COMERCIAIS ................................. 35 

IV –PROJETO DAS SOLUÇÕES IDENTIFICADAS ............................................. 38 

IV.1 – AQUECIMENTO SOLAR TÉRMICO DA ÁGUA ................................... 38 

IV.1.2 – Comparativo entre solar térmico e aquecedor elétrico ...................... 45 

IV.2 – AQUECIMENTO SOLAR TÉRMICO DA PISCINA .............................. 45 

IV.3 – SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ATENDER TODA DEMANDA 

ELÉTRICA DA CASA ............................................................................................. 49 

IV.4 – SISTEMA DE APROVEITAMENTO SOLAR TÉRMICO E 

FOTOVOLTAICO PARA ATENDER TODA DEMANDA DA CASA ............. 53 

V – VIABILIDADES ECONÔMICAS DOS ESTUDOS .......................................... 56 

V.1 – ANÁLISE DO INVESTIMENTO COM AQUECIMENTO SOLAR 

TÉRMICO DA ÁGUA ............................................................................................. 56 

V.2 – ANÁLISE DO INVESTIMENTO COM SISTEMA DE GERAÇÃO 

SOLAR FOTOVOLTAICA .................................................................................... 59 

V.3 – ANÁLISE DO INVESTIMENTO COM SISTEMA DE GERAÇÃO 

SOLAR FOTOVOLTÁICA E SOLAR TÉRMICA .............................................. 62 

VI – CONCLUSÃO ...................................................................................................... 64 

VII – REFERÊNCIAS ................................................................................................. 65 

 



Relatório de atividades – Disciplina ENE 126 B – PROJETO INTEGRADOR 

_____________________________________________________________________________________ 

3 

I – INTRODUÇÃO 

O crescente aumento do consumo de energia elétrica e sua utilização de maneira 

sustentável têm sido tema para discussões e acordos a níveis nacionais e internacionais. 

É fato que existem inúmeros desafios para garantir um desenvolvimento embasado em 

medidas que visem o abastecimento energético sustentável, otimizando o uso dos 

recursos naturais. De tal maneira, a eficiência energética, se apresenta como uma das 

soluções que agregam mais benefícios, tanto ambientais como econômicos e sociais [1]. 

A eficiência no uso da energia, principalmente a energia elétrica, está em pauta 

desde os choques do petróleo na década de 70, no qual se verificou que as reservas 

fósseis não teriam seus preços sempre fixos, nem o seu uso seria sem prejuízos ao meio 

ambiente [2]. Por esse motivo, o governo brasileiro em 30 de dezembro de 1985 criou o 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), coordenado pelo 

Ministério de Minas e Energia e executado pela Eletrobrás, com o propósito de 

promover o uso racional e eficiente da energia elétrica e combater o seu desperdício [3].  

No ano de 2001 o país passou por uma crise de abastecimento no setor elétrico, 

onde através da forte participação da sociedade na busca da solução e a valorização de 

eficiência no uso de energia, tiveram que cortar seu consumo de eletricidade em 20%. 

Caso isso não ocorresse, sofreriam um aumento no valor de sua conta mensal de 

energia. Segundo tal medida, o usuário que consumisse até 100 quilowatts/hora por mês 

(30% dos lares brasileiros) não precisaria realizar tal economia, acima dessa faixa, a 

redução era obrigatória e os que não aderissem a tal plano corriam o risco de ter o 

fornecimento de energia cancelado - por três dias na primeira infração, e seis dias em 

caso de reincidência. O governo ainda impôs uma sobretaxa às contas de energia que 

fossem superiores a 200 kWh por mês, pagando 50% a mais sobre o que excedesse a 

este patamar. Haveria uma segunda sobretaxa, de 200%, para as contas acima de 500 

kWh. 

A eficiência energética em uma residência se dá através da introdução de novas 

tecnologias, incentivo a mudança de hábito do próprio consumidor em relação ao seu 

consumo de energia através dos programas e políticas de conservação e uso racional de 

energia, como o Programa Brasileiro de Etiquetagem. Este programa tem por objetivo 

informar aos consumidores o quanto determinado eletrodoméstico consome de energia 

elétrica, qual a sua relação de eficiência (mais eficiente ou menos eficiente), assim 

possibilitando uma economia com os custos gerados de sua utilização. 
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Sendo assim, nota-se que o conceito de eficiência energética residencial trata-se 

de um assunto vasto, dinâmico e complexo,o qual possui várias áreas de pesquisa. 

II – ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

Existem inúmeras propostas cujo objetivo é eficiência energética em residências, 

os estudos vão desde o modo de construção e arquitetura até implantação de modelos 

para gerar energia elétrica para o consumo e comercialização. 

II.1 –EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ARQUITETURA 

A arquitetura tem uma importante participação no que diz respeito ao conceito 

de eficiência energética residencial. Partindo desde a fase conceitual até a definição 

doprojeto arquitetônico executivo. 

Os aspectos de projetos podem influenciar no desempenho térmico do edifício, 

por terem um papel determinante no uso das estratégias de ventilação natural, reflexão 

da radiação solar direta, sombreamento, resfriamento evaporativo, isolamento térmico, 

inércia térmica e aquecimento passivo. O uso apropriado de uma dessas estratégias, ou 

de um conjunto delas, por sua vez, vai ser determinado pelas condições climáticas, 

exigências do uso e ocupação, e parâmetros de desempenho [4]. 

O sombreamento é uma das estratégias mais importantes na arquitetura. Tal 

medida deve ser utilizada sempre que a temperatura do ar for superior a 20°C[4].As 

principais técnicas de sombreamento são o uso de proteções solares ou brises, beirais de 

telhados generosos, marquises, sacadas, persianas, venezianas ou outro protetor interno, 

a orientação adequada do projeto e o uso de vegetação. 

A ventilação natural é, após o sombreamento, a estratégia bioclimáticade maior 

importância. Vale destacar que a ventilação natural é eficaz entre temperaturas de 20°C 

a 32°C, pois a partir daí os ganhos térmicos por convecção funcionariam mais como 

aquecimento do ambiente que como resfriamento [4]. É importante ressaltar que em 

temperaturas entre 27°C e 32°C a ventilação só é eficiente se a umidade relativa do ar 

possuir valores entre 15% e 75%. 

Dentre as técnicas de ventilação, a ventilação cruzada é uma das mais eficazes, 

pois exige basicamente, duas aberturas em paredes diferentes e certo conhecimento da 

orientação dos ventos[4].A Figura 1 ilustra um esquema simples de ventilação cruzada. 
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Fig. 1. Esquemático de ventilação cruzada, 

Nota-se que o modelo 5 da Figura 1 é aquele que possui melhor distribuição 

interna do ar, pois possui as janelas mais afastadas. 

Em alguns casos, é indicado o uso de captores de vento para refrescar o 

ambiente. Os captores são elementos construídos com a intenção de direcionar o vento 

da região para o ambiente interno. Os elementos de destaque são as mansardas, 

captadores de vento, lanternins, peitoris ventilados e torres de ventilação. As Figuras 2 e 

3 ilustram alguns desses elementos [4]. 

 

Fig. 2. Mansardas. 
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Fig. 3. Captadores de vento. 

As estratégias bioclimáticas apresentadas devem ser utilizadas de forma 

integrada, pois, em alguns casos, elas podem ser contraditórias. A ventilação natural, 

por exemplo, pode significar um problema no inverno, enquanto é uma solução no 

verão. O mesmo ocorre com estratégias como o aquecimento solar e o sombreamento, 

que tem suas necessidades invertidas conforme estes períodos do ano se alternam. 

II.2–MATERIAIS CONSTRUTIVOS 

A especificação dos materiais construtivos também podem influenciar na 

questão energética de uma residência. Assim, deve-se observar a transmitância térmica 

dos elementos, pois isto representa seu desempenho em termos de trocas térmicas entre 

os ambientes internos e externos. Além disso, deve ser observada também a 

transmitância visível do material, propriedade que diz respeito à quantidade de luz que 

irá atravessar o elemento transparente em direção ao ambiente interno e proporcionar 

iluminação natural e a consequente economia no uso da energia [4]. 

II.3 - ILUMINAÇÃO 

Para apresentarmos as soluções de eficiência energética sob o aspecto da 

iluminação é interessante introduzir os conceitos básicos a seguir. 

Quando se trata de uma lâmpada, existem dois aspectos primordiais que são: o 

fluxo luminoso que é quantificado em lúmen (lm) e o rendimento luminoso que é dado 

pela relação entre a energia luminosa emitida e a energia elétrica consumida. 
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O dimensionamento para uma iluminação de qualidade é feito através de estudos 

de luminotécnica, e para um bom dimensionamento, não basta apenas elevar a 

quantidade de lumens ao máximo que for possível, pois a qualidade da iluminação 

atinge um ponto ótimo com uma certa quantidade de fluxo luminoso, que se for 

excedido gera desconforto visual. Além disso, para se obter uma iluminação de 

qualidade, deve-se atentar para outro detalhe importante, que é o tipo de luz fornecida 

que pode ser basicamente de dois tipos: branco quente para locais de descanso ou 

relaxamento, e branco frio para locais de atividade como mostra a Figura 4. 

 

Fig. 4. Comparação entre branco frio e quente. 

Estudos dizem que a maioria das residências podem aplicar medidas de 

eficiência na área de iluminação, e com isso obter economias entre 15 e 20% na tarifa 

de energia, sem qualquer perda na qualidade da iluminação [5]. 

Quanto ao tipo de lâmpadas existem basicamente três: as incandescentes, as 

fluorescentes e as de LED. 

As lâmpadas incandescentes apresentam tom amarelado, confortável aos olhos, e 

e são as mais baratas, porém estão praticamente extintas, devido ao fato de 

apresentarem menor rendimento, o que as tornam desinteressantes em medidas de 

eficiência energéticas. 

As lâmpadas fluorescentes já apresentam um rendimento melhor se comparadas 

as incandescentes, e se dividem em dois grupos: compactas e tubulares. As compactas 

poder substituir diretamente as incandescentes sem a necessidade de nenhuma 

adaptação no bocal, e apesar de serem mais caras, apresentam uma vida útil entre 3 a 15 

vezes maior, e ainda consomes cerca de 80% a menos de energia elétrica para um 

mesmo nível de iluminação [5]. As fluorescentes tubulares apresentam potências, 

rendimentos luminosos e tempo de vida útil maiores do que as compactas, porém 
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necessitam de uma armadura própria para sua instalação, devido a sua dimensão ser 

mais elevada. 

As lâmpadas de LED são as mais interessantes quando se trata de eficiência 

energética, pois apesar de serem as mais caras, tem maior tempo de vida útil apresentam 

um rendimento maior do que as fluorescentes. A titulo de comparação, temos a 

informação de que uma lâmpada incandescente tem vida útil de 1000 horas e uma 

fluorescente de 10000 horas, enquanto que a de LED rende entre 20000 e 100000 horas. 

A lâmpada de LED, segundo a fabricante Phillips, converte até 40% da energia elétrica 

que consome em energia luminosa, enquanto que a lâmpada incandescente converte 

apenas 5%. Esta eficiência se traduz em grande economia de energia elétrica, pois uma 

lâmpada de LED que consome 12W ilumina tanto quanto uma lâmpada incandescente 

de 100W [6]. 

É essencial apresentar também, soluções que não se restringem a lâmpadas, que 

são alternativas tão interessantes quanto, são elas: 

- Utilização de luz natural que pode ser feita através de algumas técnicas como: 

uso de clarabóias; pátios internos a edificação que permitem iluminar com a luz do sol 

100% dos cômodos de uma edificação que mesmo mantida a área construída não 

possuía quase nenhum potencial para iluminação natural; e o outro recurso é a utilização 

de prateleiras de luz, que são colocadas a meia altura das janelas, e proporcionam maior 

penetração de luz no cômodo e dependendo do dimensionamento ainda podem prevenir 

ofuscamento. As Figuras 5, 6 e 7 mostram uma clarabóia, um esquema com uso de 

pátios e um esquema com prateleira de luz, respectivamente. 

 

Fig. 5. Clarabóia. 
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Fig. 6. Esquema com uso de pátio. 

 

Fig. 7. Prateleiras de luz. 

- Utilizar detectores de presença em lugares convenientes, como garagens ou 

outras zonas comuns de passagem, para que as lâmpadas apaguem e acendam 

automaticamente conforme uma temporização pré definida. Além da economia de 

energia, existe a vantagem de ter a possibilidade de não utilizar interruptores, 

acarretando menos circuitos instalados, menos condutores e assim mais economia na 

instalação. Segundo alguns fabricantes, esse dispositivo pode oferecer uma economia de 

energia de até 75% [6]. 

- Colocar regulares de tensão luminosa eletrônicos, ou também chamados de 

controladores de potência. 

- Utilização de interruptor de acesso remoto, que além de oferecer maior 

conforto, também pode oferecer opções de controle da intensidade da luz, e até mesmo 
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um sistema inteligente que detecta os infravermelhos e ajusta a iluminação conforme a 

necessidade [6]. 

- Preferir cores claras nas paredes e no teto. 

- Manter as lâmpadas limpas, bem como suas proteções ou ornamentos. 

- Adaptar a iluminação as necessidades do espaço e dar preferência a iluminação 

localizada, o que provoca redução no consumo, além de promover ambientes mais 

confortáveis. 

II.4 – SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA 

O aquecimento de água pode representar uma grande fatia do consumo de 

eletricidade em residências. Segundo Eletrobras e Procel (2007), 73% das residências 

brasileiras possuem chuveiro elétrico, equipamento responsável por, aproximadamente, 

24% da energia elétrica consumida. O impacto do uso do chuveiro no sistema elétrico 

brasileiro é ainda mais evidente durante o horário de ponta, quando a parcela 

correspondente ao consumo no setor residencial cresce bastante.Observa-se claramente 

através da curva de carga diária média por uso final no setor residencial para o Brasil 

(Figura 4) a influência do chuveiro sobre o pico de demanda [7]. 

 

Fig. 8. Curva de carga diária média do setor residencial por uso final no Brasil. 

Sistemas de aquecimento solar de água diminuem o consumo no pico de 

demanda do sistema elétrico nacional, reduzindo investimentos em sistemas de geração, 
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transmissão e distribuição.Neste contexto, o uso da energia solar para aquecimento de 

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

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

região com disponibilidade de níveis de irradiação solar e condições climáticas 

apropriados para o aquecimento de água. 

O aquecimento de água através da energia solar é feito usando painéis coletores 

que possibilitam o aquecimento da mesma até temperaturas em torno de 100 °C. 

Geralmente, o coletor é instalado na cobertura das edificações, inclinado de forma a 

maximizar o ganho energético. Devido à baixa densidade da energia solar que incide 

sobre a superfície terrestre, o atendimento de uma única residência pode requerer a 

instalação de uma área razoável de coletores solares. A relação adequada de área de 

coletores e reservatório térmico deverá ser adequada às condições da instalação, 

características técnicas dos equipamentos, disponibilidade da irradiação solar no local 

onde o sistema será instalado e as características de consumo da edificação [7]. 

A maior parte do território brasileiro está localizada em uma região tropical, 

com alta disponibilidade de irradiação solar. Por outro lado, as regiões Sul e Sudeste, 

cuja demanda energética para aquecimento de água são maiores, são aquelas cujo 

potencial solar disponível é menor. Por causa disso, é fundamental que se maximize o 

aproveitamento da energia solar, o que é feito posicionando corretamente os coletores 

de forma a coincidir o ganho de energia solar à demanda por energia térmica para 

aquecimento de água. No hemisfério Sul as superfícies que absorvem a maior 

quantidade de energia solar durante o ano inteiro são as voltadas para o Norte com uma 

inclinação em relação à horizontal igual à latitude local, porém é usual inclinar a placa 

um pouco mais (cerca de 10°) para favorecer o ganho de energia solar durante os meses 

de inverno. 

Os sistemas de aquecimento solar de água são basicamente constituídos por 

coletores solares,reservatório térmico, fonte auxiliar de energia, sistemas de controle e 

rede de distribuição de água aquecida. Os sistemas de aquecimento solar são 

classificados de acordo com a NBR15.569 (ABNT,2008b) conforme o arranjo, 

circulação, regime, armazenamento, alimentação e alívio de pressão. Dentro dessa 

classificação destaca-se o tipo de circulação que pode ser passivo (termo-sifão natural), 

quando a circulação da água ocorre exclusivamente por diferença de densidade, ou 

ativo, quando ocorre circulação forçada através de uma bomba [7]. 
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O aquecimento solar de água, embora oneroso na instalação, apresenta a grande 

vantagem de custo zero para aquecimento. Estima-se que o valor investido na instalação 

deste sistema dá retorno em economia de energia em aproximadamente dois anos e 

meio de uso para uma família normal e em até menos tempo para grandes edifícios. 

II.5 – USO INTELIGENTE DA ÁGUA 

Na prática, uma vasta gama de medidas estão disponíveis para a economia de 

água, e para organizar melhor, podemos dividir em quatro categorias: uso consciente da 

água, eficiência, substituição da água e o reuso. 

O uso consciente da água trata mais da mobilização das pessoas para a causa. Se 

a residência possuir toda a infraestrutura necessária para a economia de água, mas as 

pessoas que ali moram, não estarem comprometidas com a causa, tudo será em vão. 

Medidas simples como banhos reduzidos, lavagem de carros utilizando baldes, entre 

outros, são importantes. 

A eficiência no consumo de água é uma medida de otimização do uso, ao fazer 

mais, com menos. Na maioria dos casos, a melhora na eficiência do uso da água, leva à 

uma redução no consumo de energia e até uma melhora na performance. Nenhum estilo 

de vida precisa ser alterado nessa etapa, apenas o uso de equipamentos inteligentes, ou 

medidas de manutenção, como solucionar vazamentos. Na Tabela 1 abaixo, estão alguns 

equipamentos que podem ser utilizados: 

Tabela 1: Equipamentos economizadores de água 
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A substituição da água por equipamentos que utilizam, por exemplo ar, também 

é uma tendência, e já tem sido observado em construções civis. Algumas alternativas à 

água talvez não sejam viáveis, devido à alto custo dado pelo fabricante, ou mesmo um 

impacto ambiental maior, mas são justificados em casos que a água não está disponível. 

Alguns exemplos de equipamentos são: mictórios sem água, drenagem à vácuo e 

máquinas de lavar à seco 

 As definições a cerca do reuso de água variam, mas pode ser divido entre o 

reaproveitamento direto e a reciclagem. O primeiro geralmente é de baixo custo, mas 

que requer boa qualidade da água na saída para evitar a necessidade de tratamento e 

armazenamento. Já a reciclagem ou tratamento, introduz-se a necessidade de um 

investimento maior. Uma vez que a água antes do tratamento são águas residuárias: 

cinza escura ou negra, sendo necessário uso de agentes químicos e acompanhamento 

maior para garantir a qualidade.  

Tem-se então: 

 Reuso direto - não requer tratamento: 

o Aproveitamento de água da chuva (água cinza clara) 

 Reciclagem - tratamento necessário: 

o Água cinza e negra. 

 Dessa forma, as águas cinzas em claras e escuras, se dividem da seguinte forma: 

as cinza escuras são, por exemplo os efluentes de pia de cozinha, enquanto as demais, 

águas cinzas, são consideradas claras.  

 Em um projeto de uma casa inteligente, pode-se dividir as instalações de um 

projeto hidrossanitário da seguinte forma: 

 Água de abastecimento potável. 

 Água de chuva para fins não potáveis (água de chuva proveniente de áreas de 

captação de coberturas limpas – telhados – que não sejam utilizadas para 

circulação de pessoas ou animais domésticos). 

 Água de reuso para irrigação (água não potável constituída de águas cinzas 

claras – provenientes de banho, lavatório, tanque e máquina de lavar roupa e 

água de chuva proveniente de áreas de cobertura com telhado vegetado ou áreas 

utilizadas para circulação de pessoas ou animais domésticos). 
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 Águas residuárias negras e cinzas escuras (compostas por esgoto doméstico 

primário – proveniente de vaso sanitário – e de águas cinzas provenientes da pia 

de cozinha. 

 Um exemplo de sistema de abastecimento de água com aproveitamento de água 

da chuva, está na Figura 9. As águas de chuva captadas nos telhados, após  passar por 

um filtro para o descarte de sólidos, e desvio de água dos primeiros escoamentos – 

operações necessárias para melhorar a qualidade da água de chuva – são armazenadas e 

utilizadas para fins não potáveis, como descarga de vaso sanitário, máquina de lavar 

roupa, lavagem de piso e irrigação de uma pequena horta [7]. 

 

Fig. 9. Sistema de aproveitamento de água da chuva 

O sistema com bóias eletromecânicas com chave de nível, mínimo e máximo, é 

utilizado para comandar a bomba que recalca água para o reservatório superior de água 

de chuva. Quando faltar água de chuva no reservatório inferior (cisterna), e o nível 

mínimo do reservatório for atingido, sendo este regulado pela bóia de fundo, a chave 

desta bóia impedirá o funcionamento da bomba. Para não faltar água nos pontos de 

consumo não potável com a diminuição do nível de água do reservatório superior de 

água de chuva, uma chave de nível – que comanda uma válvula solenóide – possibilita o 

abastecimento suplementar proveniente do sistema de abastecimento de água potável. 
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Esse abastecimento, como previsto na NBR 15.527, não pode ser cruzado e deve ser 

realizado por via atmosférica [8]. 

II.6 – A CONCEPÇÃO DE UM PROJETO DE USO INTELIGENTE DA ÁGUA 

 Com base na literatura [9] os principais parâmetros a serem considerados no 

projeto de um sistema de aproveitamento de água de chuva são:  

 A demanda de água de chuva. 

 A demanda de água potável. 

 A qualidade requerida ao uso pretendido. 

 O regime pluviométrico local indicando o índice médio de precipitação 

pluviométrica e sua distribuição no tempo e no espaço. 

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

chuva, considerando um período mínimo de segurança aceitável para cada 

situação, ou seja, para um período de retorno satisfatório. 

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

acordo com a qualidade de água requerida. 

 O coeficiente de aproveitamento de água de chuva. 

 Os requisitos para o aproveitamento de água de chuva de coberturas em áreas 

urbanas para fins não potáveis são fornecidos pela NBR 15.527 [8]. Esta Norma se 

aplica a usos não potáveis em que as águas de chuva podem ser utilizadas após 

tratamento adequado, de acordo com a finalidade como: descargas em vasos sanitários, 

irrigação de gramados e plantas ornamentais, lavagem de veículos, limpeza de pisos e 

pavimentos, espelhos d’água e usos industriais como torres de resfriamento. 

II.7 – CONDICIONAMENTO EFICIENTE DO AR 

O conceito de conforto térmico, definido pela ABNT (NBR 15220, 2008), “é a 

satisfação psicofisiológica de um indivíduo com as condições térmicas do ambiente” 

[10]. Sendo assim, existe um senso comum para estipular uma temperatura média que 

consiga agradar a todos. Para realizar este trabalho, deve-se recorrer ao uso de 

equipamentos mecânicos para condicionamento do ar. Os sistemas de ar condicionado 

exercem um consumo energético expressivo. A Pesquisa de Posse de Equipamentos e 

Hábitos de Uso, realizada entre os anos de 2004 e 2006 pelo Procel (ELETROBRÁS, 

2007), apresenta os dados disponíveis sobre o uso final de energia nos setores 

comercial, residencial e público. Para o setor residencial, sistemas de condicionamento 
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de ar representam cerca de 20% do consumo total de energia nos domicílios brasileiros. 

A Figura 10 ilustra esta pesquisa [11]. 

 

Fig. 10. Uso final da energia no setor residencial brasileiro. 

Neste cenário, dentre os equipamentos de ar condicionado, o split inverter se 

destaca como um dos equipamentos mais eficientes. O ar-condicionado do tipo inverter 

funciona de maneira similar ao split convencional, porém o seu compressor nunca é 

desligado. Isso se deve ao fato da presença de um inversor de frequência que controla a 

velocidade do motor do compressor fazendo com que ele gire a velocidades baixas para 

manter a temperatura constante no ambiente como pode ser visto na Figura 11 [12]. 

 

Fig. 11. Comparação do sistema inverter x convencional 

Dessa forma, o split inverter possui várias vantagens sobre o splitcomum: o pico 

de energia é menor, a variação de temperatura no ambiente é menor assim como o nível 
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de ruído. A economia de energia pode variar de 40% a 60%, de acordo com a tecnologia 

de cada fabricante [12]. 

II.8 – GERAÇÃO PRÓPRIA 

A geração própria de energia numa residência pode ser feita de algumas formas, 

mas a mais interessante no momento é através de painéis solares fotovoltaicos. A 

conversão de energia ocorre de forma silenciosa, sem emitir gases poluentes, e ainda 

sem a necessidade de um operador para o sistema. 

O efeito fotovoltaico ocorre nas células solares fotovoltaicas (Figura 12), que 

são dispositivos formados por material semicondutor. 

 

Fig. 12. Célula Fotovoltaica 

Existem basicamente duas tecnologias: uma é baseada no silício cristalina na 

forma de finas fatias de silício, com espessura entre 0,18 mm e 0,25 mm, e a outra é 

baseada em filmes finos, que consiste na deposição de películas de diferentes matérias 

sobre uma base ou substrato. 

A tecnologia de silício cristalino possui uma eficiência de conversa na faixa de 

13 a 18%, e representa 80% da produção mundial, já a de filmes finos representa os 

20% restantes da produção mundial, e apresentam uma eficiência de 6 a 11%, porem 

utilizam menos matéria prima e menos energia na sua produção, além de serem mais 

leves e flexíveis, podendo ser utilizada em superfícies curvas por exemplo [7]. As 

figuras 13 e 14 mostram respectivamente a tecnologia silício cristalino e de filmes finos. 

 

Fig. 13. Tecnologia de Silício Cristalino. 
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Fig. 14. Tecnologia de filmes finos. 

O sistema fotovoltaico é composto geralmente por vários módulos ou placas, 

onde esses módulos são formados por varias células. Cada célula apresenta uma tensão 

nominal de aproximadamente 0,6 V. Além dos módulos fotovoltaicos, o sistema pode 

apresenta dispositivos de controle, supervisão, armazenamento e condicionamento de 

energia elétrica. Fazer parte também do sistema a fiação, a estrutura de suporte e a 

fundação, quando necessária. 

Os sistemas apresentam basicamente duas divisões: os isolados e os conectados 

a rede. 

Os sistemas isolados (Figura 15) necessitam de baterias para o armazenamento 

da energia gerada, já que a energia consumida pela casa raramente vai ser igual a 

consumida, portanto quando houver sobras de geração de energia, a bateria faz o 

armazenamento. Esses sistemas também utilizam um controlador de carga, que pode 

servir por exemplo para evitar a entrega de potencia quando a bateria estiver carregada e 

não houver suficiente na residência para toda a potencia que está sendo gerada naquele 

momento. 

 

Fig. 15. Sistemas isolados. 
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Os sistemas conectados (Figura 16) a rede são os de maior interesse, e entram na 

classificação de geração distribuída, pois injetam a energia gerada na rede distribuição, 

fazendo com que não seja necessário o uso de baterias. Um medidor especial precisa ser 

instalado para ler a energia que é injetada na rede, e com isso há uma compensação na 

energia consumida pela residência, onde o consumidor paga somente a diferença entre a 

energia consumida da rede e a energia injetada na rede. 

 

Fig. 16. Sistemas conectados a rede. 

Os dois sistemas necessitam da utilização de um inversor, pois a geração de 

energia fotovoltaica se dá em corrente contínua, portanto os inversores precisam fazer a 

conversão para corrente alternada senoidal e com frequência de 60 Hz, pois esse é o 

padrão de funcionamento tanto da rede de distribuição de energia, tanto dos aparelhos 

usados em nossas residências. 

No Brasil, a geração distribuída passou a ser permitida a partir de 2012, ou seja, 

nesta data passou-se a permitir que consumidores residenciais, passassem a injetar sua 

energia gerada na rede, para reduzir seus custos na tarifa de energia elétrica. Caso a 

energia consumida seja menor do que a gerada, o consumidor armazena créditos que 

podem ser utilizados para abater a tarifa de energia do mês seguinte, e esses créditos são 

validos por até 60 meses, e ainda podem ser utilizados em unidades consumidoras em 

outros locais, desde que sejam do mesmo titular e estejam na área de atendimento da 

mesma distribuidora [13]. 

II.9 – AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL: USO DE PROTOCOLOS SEM FIO 

As áreas de automaçaõ , tanto residencial como industrial , vem buscando cada 

vez mais as novas tecnologias de comunicaçaõ sem fio . Em funçaõ disso, o mercado de 

redes de transmissaõ de dados também está se expandindo , principalmente em redes 

sem fio para ambientes locais . Nesse contexto , foi criado o protocolo ZigBee , com o 

objetivo de padronizar o desenvolvimento de produtos nessa área.  



Relatório de atividades – Disciplina ENE 126 B – PROJETO INTEGRADOR 

_____________________________________________________________________________________ 

20 

O protocolo ZigBee, que utiliza a norma IEEE 802.15.4, é um dos fatores que 

influenciou essa reduçaõ do cus to de desenvolvimento de sistemas de automaçaõ sem 

fio, pois até entaõ só existiam sistemas que utilizavam protocolos fechados e específicos 

para uma determinada soluçaõ.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Módulo XBee Pro 

De acordo com Farahani (2008) o principal alvo do padraõ ZigBee são  

aplicações não muito complexas que necessitam de baixo consumo de energia , baixas 

taxas de transferências e baixo custo [14]. O que para uma rede residencial, é possível 

com equipamentos como: iluminação, sistemas de ventilação, e eletrônicos. 

Algumas das principais características do ZigBee saõ:  

 Baixo consumo de energia: possui a habilidade de operar no modo sleep, 

podendo reduzir o consumo de energia de 70mA para 6µA;  

 Baixo custo: possui uma pilha de protocolo de fácil implementação;  

 Diferentes topologias de rede : estrela, árvore ou malha  – o que é importante 

quando o alcance dependendo do modelo pode variar de 40m à 3,2km. 

Abaixo as figuras 9 e 10 abaixo, exemplificam o sistema em geral de automação 

com a interface sensores, central de controle e dispositivos. Na central ficará instalado o 

software de automaçaõ , responsável por processar os dados adquiridos dos sensores e 

aplicar as ações nos atuadores , caso seja necessário .A decisaõ de acionar ou naõ os 

dispositivos é feita com base em regras definidas pelo usuário . Sendo assim , a única 

intervenção do usuário no funcionamento do sistema é no momento de definir as regras 

para os sensores e quais dispositivos devem ser acionados caso aconteça a situaçã o 

definida nas regras [14]. 
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Fig. 18. Módulo XBee Pro 

 

Fig. 19. Adição de regras e dispositivos. 

III – PROPOSTAS DOS SISTEMAS EFICIENTES POSSÍVEIS DE SEREM 

IMPLEMENTADOS EM UMA RESIDÊNCIA 

A eficiência energética residencial é um compilado de estudos e propostas que 

visam reduz o consumo de energia em uma residência mantendo padrões aceitáveis e 

qualidade de vida para os habitantes. 

Para o estudo de caso em questão foi utilizado uma habitação localizada na 

cidade de Juiz de Fora – MG, o endereço da residência é Rua Wolfgang Amadeus 

Mozart – Bairro São Pedro. A Figura 20 ilustra a planta de situação e locação da 

residência. 
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Fig. 20. Planta de situação e locação da residência em estudo. 

A residência se encontra nas seguintes coordenadas geográficas: 

 Latitude: 21,77° 

 Longitude: 43,38° 

A área total é de 348 m² e quatro pavimentos, sendo um inferior ao nível da rua. 

Segundo [14], a casa é do tipo unifamiliar e  ocupada por quatro moradores. 

Em relação aos dados elétricos, o projeto possui padrão de entrada do tipo 

trifásico e a concessionária responsável pela distribuição de energia em sua localidade é 

Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). 

As Figuras 21 e 22 mostram a fachada e os fundos da residência, 

respectivamente. 
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Fig. 21. Fachada da residência em estudo. 

 

Fig. 22. Fundos da residência em estudo. 

III.1 –PROPOSTAS DOS SISTEMAS EFICIENTES 

Existem inúmeras propostas cujo objetivo é eficiência energética em residências, 

os estudos vão desde o modo de construção e arquitetura até implantação de modelos 
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para gerar energia elétrica para o consumo e comercialização. Estas propostas devem 

seguir premissas básicas, como conforto térmico, segurança e produtividade dos 

envolvidos. Por consequência, contribui-se para a melhoria da qualidade dos serviços de 

energia e ainda, para mitigação de impactos ambientais. 

III.1.1 – ASPECTOS ARQUITETÔNICOS 

O projeto arquitetônico da residência foi concebido com algumas 

particularidades para facilitar a implantação da eficiência energética. Destaca-se que a 

cobertura foi projetada para suportar o peso de possíveis módulos fotovoltaicos e 

respectivas estruturas de fixação. 

Observando o projeto, percebe-se também que a residência possui vários pontos 

de ventilação natural como mostra a Figura 23. 

 

Fig. 23. Elementos que propiciam ventilação natural. 

Estes elementos contribuem no que diz respeito à ventilação natural do projeto, 

minimizando o uso de aparelhos para condicionamento do ar ambiente. 

III.1.2 – AQUECIMENTO SOLAR TÉRMICO DA ÁGUA 

O sistema de aquecimento solar de água deste caso possui constituição básica 

como na maioria das outras instalações. Essa constituição é dada basicamente por 
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coletores solares, reservatório térmico, fonte auxiliar de energia (chuveiro elétrico), 

sistemas de controle e rede de distribuição de água aquecida. 

O coletor solar promove o aquecimento de um fluido de trabalho, através da 

conversão da radiação proveniente do Sol em energia térmica Erro! Fonte de referência 

não encontrada., Erro! Fonte de referência não encontrada.. O coletor é composto por 

uma caixa de metal (geralmente cobre) pintada na cor preta, pois esta absorve 

praticamente toda a radiação incidente. Apoiada no fundo da caixa de metal há uma 

chapa plana ou ondulada, tendo como cobertura uma lâmina de vidro plana e 

transparente. Sob a chapa preta está uma grade de tubos paralelos ligados nas 

extremidades por dois tubos de maior diâmetro, contendo água em seu interior. A 

Figura 24 ilustra o coletor solar e sua composição externa e interna. 

 

Fig. 24. Coletor solar. Fonte: http://www.sunline.com.cn/Solar_Heating/Flat-

Plate_Solar_Collector.htm 

Para maior eficiência do sistema, as placas coletoras devem estar direcionadas 

simétricas em relação à trajetória do sol, posição que permite maior tempo de incidência 

do sol durante o dia. Isso ocorre quando as placas estão posicionadas voltadas para o 

norte geográfico (quando instalados no hemisfério Sul como no caso do Brasil) e com 

inclinação igual à latitude local acrescida de 10 graus [14]. Para este caso, a casa possui 
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latitude de aproximadamente 21°, logo, recomenda-se a instalação dos coletores com 

31° de inclinação. 

O reservatório térmico é um recipiente utilizado para armazenamento da água 

aquecida, geralmente confeccionados de aço inoxidável com revestimento em epóxi e 

envolto por um isolante térmico, que evita ao máximo a perda de calor do fluido para o 

meio externo. Nesta etapa, é também previsto o sistema de aquecimento auxiliar 

(termostato e resistência elétrica), objetivando a garantia de fornecimento de água 

quente em períodos de baixa insolação ou consumo excessivo de água quente [14]. É 

composto basicamente por um corpo interno revestido externamente por material 

isolante e recoberto por proteção externa, como mostra a Figura 25.  

 Fig. 25. Reservatório térmico. Fonte: [17] 

Os reservatórios térmicos possuem características que devem ser analisadas em 

função da configuração do sistema de aquecimento solar pretendido. Sendo assim, a 

principal característica a ser analisada é o volume do reservatório, que deve ser 

calculado considerando a quantidade de água quente que deve estar disponível para uso. 

Esta quantidade varia caso a caso, de acordo com a residência. 

O funcionamento de um sistema de aquecimento solar térmico da água é descrito 

a partir da Figura 26. 
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Fig. 26. Funcionamento de um sistema de aquecimento solar térmico da água. Fonte: 

http://www.tema.eco.br/2013_07_01_archive.html 

Os coletores recebem luz visível e radiação infravermelha, ambas atravessam o 

vidro, porém, a radiação solar sofre uma alteração no seu comprimento de onda e fica 

retida. Como a caixa é fechada, ocorre uma espécie de efeito estufa que provoca o 

aumento de temperatura do fluido de trabalho. 

Além do reservatório térmico, existe um reservatório de água fria (caixa d’ 

água), esta caixa deve ser instalada sempre acima do boiler para mantê-lo sempre cheio. 

Como o coletor está sob efeito da radiação solar, a água quente percorre os tubos do 

coletor. Esta água é menos densa que a água fria, logo, tende a subir e a água fria passa 

a ocupar seu lugar. Este movimento natural é conhecido como termofissão. 

A Figura 27 ilustra este sistema de termofissão [16]. 
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Fig. 27. Aquecimento solar por Termofissão. [16] 

Além da termofissão, que é o fenômeno de circulação natural da água, em 

alguns casos, pode existir a circulação forçada por meio de bombeamento. 

O sistema de aquecimento solar da água mostra-se muito vantajoso e lucrativo 

como opção para substituir o tradicional chuveiro elétrico. Algumas literaturas sugerem 

que o retorno do investimento no sistema é compensado em aproximadamente 30 meses 

e demanda o uso do sistema auxiliar em poucos casos durante o ano. Segundo a 

literatura [18] a substituição de um sistema com chuveiro elétrico por um sistema de 

aquecimento solar térmico ocasiona uma redução de, em média, 70% no consumo de 

energia elétrica para aquecimento de água. 

Para evitar o mal uso e o mal aproveitamento de equipamento e instalações, que 

poderiam causar custo elevado e desperdício da energia térmica, deve-se realizar um 

dimensionamento correto do sistema. Este dimensionamento depende basicamente dos 

seguintes itens: 

 Demanda de água quente para banho; 
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 Quantidade de banhos diários; 

 Duração de cada banho; 

 Diferencial de elevação da temperatura da água; 

Cada residência possui variáveis diferentes, sendo assim, deve-se fazer um 

estudo caso a caso para otimizar o sistema. 

III.1.3 – APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA 

 O sistema de aproveitamento de água da chuva é composto pela captação da 

água através de calhas nos telhados, que após passar por um filtro para o descarte de 

sólidos, e desvio de água dos primeiros escoamentos – operações necessárias para 

melhorar a qualidade da água de chuva – são armazenadas e utilizadas para fins não 

potáveis, como descarga de vaso sanitário, máquina de lavar roupa, lavagem de piso etc.  

Um sistema com bóias eletromecânicas com chave de nível, mínimo e máximo, 

é utilizado para comandar a bomba que recalca água para o reservatório superior de 

água de chuva. É possível além disso, a maximização das economias, utilizando o 

sistema fotovoltaico nos horários em que há geração de energia elétrica. 

A proposta para aproveitamento de água da chuva inicia-se com a observação de 

alguns pontos:  

 Média pluviométrica da cidade de Juiz de Fora nos últimos 10 anos; 

 Estimar o volume de água coletado para fins não potáveis; 

 Estimar a usabilidade para cada equipamento da residência, e consumo total 

mensal; 

 Análise econômica mês a mês, levando em conta o gasto para manter o 

sistema. 

A tarifação da CESAMA vigente, apresentada no quadro abaixo, permite a 

análise econômica.   

 

 

 

 

Fig. 28. Tabela tarifária CESAMA, da Resolução ARSAE-MG 79. [19] 
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A estimativa de economia, de acordo com a literatura [14] para uma residência 

de consumo mensal 17m3, é de aproximadamente 46%, sem levar em consideração o 

custo do reservatório e mão de obra. 

III.1.4 – SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

No estudo de implantação de sistemas fotovoltaicos devem ser levados em conta 

vários fatores que dizem respeito principalmente a localização da residência. Portanto, 

devemos levantar alguns dados sobre a residência, para então, começar a pensar na 

viabilidade do projeto. 

A residência de estudo, como já foi citado anteriormente, é situada na cidade de 

Juiz de Fora, Minas Gerais, e tem coordenadas 21,77°S e 43,38°O [14]. Essas 

informações são relevantes para conhecer o comportamento de radiação solar durante o 

ano no local. 

O projeto arquitetônico da residência, já previa uma futura instalação deste 

sistema, portanto, sua cobertura já foi projetada com uma estrutura que aguentasse o 

peso dos módulos e de seus respectivos suportes de fixação, sem qualquer risco de 

sobrecarga. Além disso, a cobertura já possui suporte adequado para facilitar a 

instalação das estruturas de fixação dos módulos, e ainda possui um cômodo, próximo 

aos possíveis locais para instalação dos módulos, para acomodar um ou mais inversores 

[14].  

Devido a estes detalhes pensados no projeto da residência, há um favorecimento 

para a instalação do sistema, pois os gastos da instalação do sistema estão apenas na 

compra dos equipamentos e na instalação dos mesmos . 

Um aspecto muito limitante para instalações de sistemas fotovoltaicos é a 

presença de sombreamento no local onde se deseja instalar os módulos, e portanto não 

deveria deixar de ser analisado para o nosso caso. Através de uma simples inspeção 

visual pode-se notar que não há qualquer presença de sombreamento na cobertura da 

residência, devido ao fato de ser um bairro residencial, não havendo prédios e nem 

mesmo outras residências mais altas ou árvores no seu entorno. 

O telhado voltado para os fundos da casa é a melhor escolha para instalação dos 

painéis, pois é voltado para o Norte, recebendo maior quantidade de radiação solar, e 

além disso, o telhado da frente fica livre, fazendo com que não seja comprometida a 

estética da construção. 
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A área máxima disponível no telhado dos fundos é de 52 m² [14], porém, é ideal 

que seja reservado espaço para instalação de outros equipamentos como para-raios e 

antenas. Portanto, vamos considerar que a área disponível para instalação de painéis é 

de apenas 45 m². 

Os dados meteorológicos podem ser obtidos através da Estação Meteorológica 

Automática de Juiz de Fora, devido a sua proximidade com a residência, que no caso 

estão a uma distância inferior a 10 km, e por isso podemos assumir com alto grau de 

segurança que a residência está exposta as mesmas condições meteorológicas de 

radiação solar e temperatura ambiente. 

Através de [20] podemos fazer uma estimativa sobre o tamanho do sistema 

fotovoltaico para suprir a demanda de energia elétrica mensal, ou seja, estimar o 

tamanho do sistema que é capaz de gerar a mesma quantidade de energia que a 

residência consome mensalmente. Para isto, precisamos informar apenas a cidade, o 

estado, e o consumo mensal da residência em kWh.  

Como o consumo da residência varia de mês para mês, calculamos a média dos 

três valores de consumo mensais a que tivemos acesso (Figura 29), o que resulta no 

valor de  981 kWh.  

 

 Fig. 29 Dados de consumo. 

Os dados são considerados ultrapassados no que diz respeito ao preço da energia 

elétrica, mas como não estamos tratando de valor da tarifa e sim no valor de energia 

consumida, a fim de saber qual valor de energia mensal o sistema fotovoltaico deveria 

produzir, podemos considerar os dados satisfatórios, pelo menos para uma analise 

superficial, que é o interesse no momento.  

Após fazermos a simulação utilizando a média mensal de consumo calculada, 

obtemos as informações da Figura 30 mostrada abaixo: 
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Fig. 30.  Simulação considerando o suprimento total da demanda mensal de energia [20] 

Através do resultado desta simulação podemos perceber que a área necessária de 

para a instalação deste sistema é de aproximadamente 72 m², sendo muito superior a 

área disponível pelas considerações feitas anteriormente, que era de 45 m². 

Com isso, percebemos, que não é possível gerar a mesma quantidade de energia 

que a casa consome, a não ser que estivéssemos dispostos a utilizar a parte da frente da 

cobertura, situação que a princípio não vamos considerar. 

Portanto, rodamos algumas simulações até obter um sistema que ocupe os 45 m² 

que temos disponíveis para a instalação do sistema. Os resultados são mostrados na 

Figura 31 abaixo: 
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 Fig. 31. Simulação considerando a área disponível [20] 

Com este resultado, podemos considerar possível a implantação do sistema, no 

que diz respeito ao aspecto de espaço físico, porém, ainda devemos fazer um calculo de 

viabilidade econômica para saber se o projeto é interessante. 

Fazendo um cálculo muito aproximado, onde descartamos fatores como juros e 

inflação, e consideramos apenas o preço do kWh atual disponibilizado pela CEMIG 

como mostra a Figura 32, e a correção apenas pelo ICMS, que é o imposto mais 

significativo na tarifa de energia, e está no valor de 30% [21] atualmente para o setor 

residencial.  
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 Fig. 32. Tarifas disponibilizadas pela CEMIG [22] 

No momento estamos utilizando a bandeira verde, devido ao bom cenário 

hidrológico atual. 

Utilizando o preço da bandeira verde, e corrigindo através do ICMS, temos que 

o valor de cada kWh gerado é igual a R$ 0,7282. Multiplicando esse valor pela 

quantidade de energia gerada anualmente, temos um lucro de R$ 5330,00. 

Considerando o pior cenário de custo do investimento, que no caso seria de R$ 

50.130,00, o Payback simples seria de aproximadamente 9 anos e meio. Considerando o 

melhor cenário de custo, no caso R$ 39.000,00, o Payback simples seria de apenas 7 

anos e 4 meses. 

Considerando que o tempo médio de vida útil dos painéis solares seja de 25 anos 

[23], podemos considerar a princípio o investimento como sendo bastante interessante, 

porém devemos lembrar que para garantir a viabilidade do projeto, precisaríamos de um 

estudo mais aprofundado, tanto na consideração das especificidades no cálculo da 

energia gerada (incluindo queda no rendimento ao longo do tempo), quanto nas 

complexidades do calculo de viabilidade econômica (VPL e Payback descontado). 

III.1.5 – SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADAS DE LED 

As lâmpadas de LED apresentam maior eficiência em relação as lâmpadas 

incandescentes e fluorescentes, sendo 60% mais eficiente do que a fluorescente e 90% 

mais eficiente do que a incandescente. Por conta disso é interessante uma analise das 

economias possíveis através da substituição das lâmpadas por LED. 

Através do projeto elétrico da residência, extraímos a informação sobre a 

quantidade de lâmpadas incandescentes que a residência possui, e os valores obtidos são 

12 lâmpadas de 60 W e 86 lâmpadas de 100 W [14]. O projeto elétrico não nos dá a 

informação exata de quantas lâmpadas há em cada cômodo e muito menos sobre o 
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tempo que cada cômodo permanece com suas luzes acesas, portanto, fica difícil fazer 

uma estimativa precisa do valor de energia que essas lâmpadas consomem 

mensalmente. Para se ter uma idéia da economia possível de ser obtida, vamos 

considerar um cenário onde todas as lâmpadas ficam acesas a mesma quantidade de 

horas por dia, a fim de obter apenas uma noção da economia que pode ser gerada.  

Considerando então que as todas as lâmpadas fiquem acesas por 1 hora durante 

todos os dias do mês, teríamos um gasto de 9320 Wh/dia e consequentemente 279,6 

kWh/mês, passaríamos a ter um consumo de apenas 39,14 kWh/mês, ou seja, uma 

redução de 240,5 kWh/mês, e consequentemente uma redução de R$ 175 na tarifa de 

energia.  

Com esse calculo simples podemos perceber que é uma economia considerável, 

porem foram feitas considerações que podem se distanciar muito da realidade, e 

portanto para a realização da substituição poder ser efetivada, precisaríamos de 

informações mais precisas sobre a residência, para estimar a frequência de utilização 

das lâmpadas e aí sim ter uma informação sobre a viabilidade da substituição, já que as 

lâmpadas de LED são bem mais caras do que as incandescentes. 

III.1.6 – AUTOMAÇÃO – SOLUÇÕES COMERCIAIS 

 Diversos protocolos de comunicação são utilizados hoje em dia para 

comunicação de todos os equipamentos presentes no subsistema. Um exemplo de 

protocolo bastante difundido é o KNX (Konnex). O padrão KNX nasceu em 1999, da 

fusão de três associações: BCI, EIB e EHS. O principal motivo de seu sucesso é o fato 

de ser um protocolo aberto, unificado e certificado por diversos fabricantes que 

asseguram a compatibilidade entre produtos de diferentes marcas. Hoje segundo [24] o 

único padrão internacional de automação aprovado em nível mundial conforme os 

padrões europeus Cenelec EN 50090, CEN EM 13321-112 e posteriormente aprovado 

também como padrão internacional ISO/IEC 14543-313. Na Figura 33 temos o logotipo 

desta instituição.  

 

 

Fig. 33. Logotipo da Konnex Protocol.  

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/KNX_(standard) 
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 III.1.6.1 – IHC (Schneider Eletric) 

“O IHC - Intelligent Home Control da Schneider Electric funciona a partir de 

um controlador (central de inteligência) onde são ligados até 8 módulos de entrada e até 

16 módulos de saída” [25], onde cada módulo de entrada compreende um total de 16 

entradas e cada módulo de saída um total de 8 saídas, o que totaliza 128 pontos de saída 

e entrada em um controlador.  

O sistema IHC pode ser instalado de forma centralizada ou descentralizada, 

sendo bastante flexível, facilitando assim expansões futuras em projetos. Pode ser 

controlado de forma local através de pulsadores e controle remoto, via internet ou 

telefone. Os tipos de entradas podem ser por exemplo tipos de sensores, pulsadores, 

detectores e etc., já as saídas podem ser os circuitos de iluminação, cortinas e tomadas 

[14]. A Figura 34 ilustra o sistema com funções associadas ao protocolo KNX. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34. Funções associadas ao protocolo KNX. [25] 

 De acordo com o catálogo da Schneider para edificações inteligentes [25], tem-

se as seguintes soluções: 

 Controle inteligente de persianas:  

 Controle automático dos toldos de proteção contra o sol, por meio de 

sensores de iluminação que atuam conforme a intensidade da luz solar.   

 Fechamento automático das venezianas por meio de sensores de vento 

durante os ventos mais fortes.   

 Ajuste automático das aletas das persianas, de acordo com a intensidade da 

luz solar.   

 Gerenciamento flexível do edifício:  
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 Adaptação flexível das funções do edifício quando as salas são utilizadas 

para diferentes propósitos, como por exemplo após uma reorganização ou 

mudança.   

 Acesso remoto a todo o sistema de tecnologia do edifício por meio de PDA, 

PC ou Touchscreen. Monitoramento de janelas, portas ou estacionamento no 

subsolo por sensores que sinalizam qualquer irregularidade.   

 Exibição de cargas, curvas de desempenho, notificação imediata caso a 

temperatura atinja os limites críticos e desligamento automático dos 

dispositivos em risco.   

 Exibição dos sinais de falha e encaminhamento automático destes sinais para 

o eletricista responsável ou para o administrador do edifício.   

 As custosas cargas de pico podem ser evitadas, já que estas podem ser 

ativadas e desativadas de um modo sistemático.   

 A Figura 35 mostra uma tela Touchscreen de 7” para acesso ao sistema. 

 

 

 

 

 

Fig. 35. Tela de acesso ao sistema de gerenciamento flexível. [25] 

 Controle individual de temperatura:  

 Temperatura do ambiente dependente da presença.  

 A temperatura é ajustada imediatamente quando uma janela é aberta.  

 A temperatura ambiente é alterada automaticamente durante um tempo 

determinado e é ajustada individualmente pelas unidades de controle. Não há 

necessidade de ligar ou desligar manualmente o sistema de temperatura.  

Na Figura 36 é mostrado um pulsador que permite o controle da temperatura.  
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Fig. 36. Multifunção pulsador 2-gang (4 pulsadores) com controle de temperatura. [25] 

Controle automático de iluminação:  

 Desligamento automático e temporizado da iluminação durante os intervalos de 

trabalho ou nos finais de semana.  

 Adaptação da iluminação de acordo com a intensidade da luz do dia para ótimas 

condições de trabalho. Com o controle de luminosidade inteligente, os custos de 

energia podem ser reduzidos em até 30%.  

 Economia de energia por meio da iluminação automática de corredores, 

temporizadores de escadarias e salas que são usadas com pouca frequência, 

através do sensor de movimento interno com o acabamento da linha Unica15.  

Na Figura 37 temos o exemplo de um sensor que agrega as funções para controle de 

luminosidade. 

 

Fig. 37. Sensor de luminosidade, presença e movimento. [25] 

IV –PROJETO DAS SOLUÇÕES IDENTIFICADAS 

A partir das diversas soluções apresentadas, foi escolhido que investigasse duas 

formas de aproveitamento energético aplicados na residência em questão, que são: 

 Aquecimento solar térmico da água; 

 Sistema fotovoltaico. 

IV.1 – AQUECIMENTO SOLAR TÉRMICO DA ÁGUA 

A configuração de um sistema de aquecimento solar térmico da água pode variar 

de acordo com a maneira em que a água é aquecida e o modo de circulação. Assim, 

existem quatro configurações diferentes: 

 Sistema passivo direto; 

 Sistema passivo indireto; 

 Sistema ativo direto; 

 Sistema ativo indireto. 
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Para este projeto, a configuração escolhida é aquela indicada na maioria das 

literaturas para aquecimento em fins domésticos. A Figura 38 [26] ilustra de forma 

genérica um sistema passivo direto. 

 

Fig. 38. Sistema passivo direto 

Observa-se que o sistema é basicamente composto por um reservatório de água 

fria (caixa d’água), um reservatório de água quente (boiler), coletores solares, rede de 

distribuição e um sistema elétrico para aquecimento auxiliar. 

O primeiro passo para o projeto é realizar o dimensionamento do sistema de 

aquecimento solar térmico da água, este dimensionamento é feito a partir da 

metodologia apresentada na NBR 15569 (ABNT, 2008) [27]. A metodologia presente 

na norma determina equações que calculam a área de coletores solares e o volume de 

armazenamento necessários com base na demanda de água quente [28]. 

A Tabela 1 sintetiza as premissas básicas para o projeto de aquecimento solar 

térmico da água. 

Tabela 1. Premissas básicas para o projeto de aquecimento solar térmico da água. 

Número de habitantes 4 

Temperatura média anual de Juiz de Fora 20 °C 

Temperatura de consumo da água quente 40 °C 

Temperatura de armazenamento da água no boiler 45 °C 
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O primeiro passo, segundo a NBR 15569, é calcular o consumo (em litros) de 

cada item que demanda água quente para consumo. O volume de consumo leva em 

consideração a vazão (L/min), o tempo de utilização (min), a freqüência de uso e o 

número de usuários. Este volume é calculado a partir da Equação 1. 

𝑽𝒊𝒕𝒆𝒎 = 𝑸 ∗ 𝑻 ∗ 𝒇 ∗ 𝒏 (1) 

Onde Q é a vazão, T o tempo de utilização, f a freqüência e n o número usuários. 

Portanto, os tópicos abaixo descrevem cada item e a quantidade de litros de água 

quente demandada: 

Chuveiro para banho: foi consideradotrês chuveiros, localizados um em cada 

quarto da casa. 

 Vazão do chuveiro: 3,9 L/min; 

 Tempo médio de cada banho: 10 min; 

 Frequência de uso diário: 1 banho por usuário. 

𝑽𝒄𝒉𝒖𝒗𝒆𝒊𝒓𝒐 = 𝟑,𝟗 ∗ 𝟏𝟎 ∗ 𝟏 ∗ 𝟒 = 𝟏𝟓𝟔 𝑳 (2) 

Torneiras do lavabo: foi considerado que as torneiras localizadas nos cômodos 

que possuem chuveiro para banho demandam água quente. 

 Vazão da torneira no lavabo: 3 L/min; 

 Tempo médio de uso: 2 min; 

 Frequência de uso diário: 3 utilizações por usuário. 

𝑽𝒍𝒂𝒗𝒂𝒃𝒐 = 𝟑 ∗ 𝟐 ∗ 𝟑 ∗ 𝟒 = 𝟕𝟐 𝑳 (3) 

Torneira dacozinha: foi considerado o uso de uma torneira na cozinha com água 

quente. 

 Vazão da torneira na cozinha: 3 L/min; 

 Tempo médio de uso: 10 min; 

 Frequência de uso diário: total de 3 utilizações. 

𝑽𝒄𝒐𝒛𝒊𝒏𝒉𝒂 = 𝟑 ∗ 𝟏𝟎 ∗ 𝟑 ∗ 𝟏 = 𝟗𝟎 𝑳 (4) 

Banheira de hidromassagem: de acordo projeto arquitetônico da residência, a 

banheira mede 1,20m por 1,85m. Logo, foi considerado que a banheira demanda 

aproximadamente 300 L de água quente em cada uso. Suponha-se que no dia em que a 

banheira for usada o boiler deve ter capacidade suficiente para atender toda demanda da 

banheira e dos outros itens que necessitam de água quente. 
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𝑽𝒃𝒂𝒏𝒉𝒆𝒊𝒓𝒂 = 𝟑𝟎𝟎 𝑳 (5) 

Por fim, o volume total necessário de água quente é dado pela Equação 6. 

𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏𝟓𝟔 + 𝟕𝟐 + 𝟗𝟎 + 𝟑𝟎𝟎 = 𝟔𝟏𝟖 𝑳/𝒅𝒊𝒂 (6) 

O segundo passo é calcular o volume de capacidade do boiler, ou seja, o volume 

de armazenamento que é determinado pela Equação 7. 

𝑽𝒂𝒓𝒎𝒂𝒛 =
𝑽𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 ∗ (𝑻𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 − 𝑻𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆)

𝑻𝒂𝒓𝒎𝒂𝒛 − 𝑻𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 (7) 

Para este projeto, o volume de armazenamento é de: 

𝑽𝒂𝒓𝒎𝒂𝒛 =
𝟔𝟏𝟖 ∗ (𝟒𝟎 − 𝟐𝟎)

𝟒𝟓 − 𝟐𝟎
= 𝟒𝟗𝟒,𝟒 𝑳/𝒅𝒊𝒂 (8) 

Este volume deve ser arredondado para o maior valor acima comercial de um 

boiler, nesse caso, o boiler deverá ter 500 litros. O boiler escolhido foi da marca 

KOMECO,modelo KORT SD 500 L. 

O terceiro passo é calcular a demanda de energia útil e perdas, formulados a 

partir das Equações 9 e 10, respectivamente. 

𝑬ú𝒕𝒊𝒍 =
𝑽𝒂𝒓𝒎𝒂𝒛 ∗ 𝝆 ∗ 𝑪𝒑 ∗ (𝑻𝒂𝒓𝒎𝒂𝒛 − 𝑻𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆)

𝟑𝟔𝟎𝟎
 (9) 

𝑬𝒑𝒆𝒓𝒅𝒂𝒔 = 𝑬ú𝒕𝒊𝒍 ∗ 𝟎,𝟏𝟓 (10) 

Onde 𝝆 é a massa específica da água igual 1.000 kg/m³ e 𝑪𝒑 o calor específico 

da água igual a 4.186 J/kg.°C. 

𝑬ú𝒕𝒊𝒍 =
𝟎,𝟓 𝒎³ ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒌𝒈

𝒎𝟑
∗ 𝟒𝟏𝟖𝟔

𝑱

𝒌𝒈.°𝑪
∗  𝟒𝟓 − 𝟐𝟎 °𝑪

𝟑𝟔𝟎𝟎𝒔
= 𝟏𝟒,𝟓𝟏𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

(11) 

𝑬𝒑𝒆𝒓𝒅𝒂𝒔 = 𝟖,𝟕 ∗ 𝟎,𝟏𝟓 = 𝟐,𝟏𝟕𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 (12) 

Com os resultados acima, parte-se para a quarta e última etapa, que é 

dimensionamento da área coletora. 

𝑨𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒐𝒓𝒂 =
 𝑬ú𝒕𝒊𝒍 + 𝑬𝒑𝒆𝒓𝒅𝒂𝒔 ∗ 𝑭𝑪𝒊𝒏𝒔𝒕 ∗ 𝟒,𝟗𝟎𝟏

𝑷𝑴𝑫𝑬𝑬 ∗ 𝑰𝑮
 (13) 

Onde: 

𝑨𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒐𝒓𝒂é a área coletora, expressa em m²; 
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𝑰𝑮é o valor da irradiação global média anual para o local de instalação, expressa 

em kWh/m².dia. Para Juiz de Fora, a irradiação é de aproximadamente 4,9 kWh/m².dia 

[29]; 

𝑷𝑴𝑫𝑬𝑬 é a produção média diária de energia específica do coletor solar, 

expressa em kWh/m², calculado pela Equação 14. 

𝑷𝑴𝑫𝑬𝑬 = 𝟒,𝟗𝟎𝟏 ∗ (𝑭𝒓𝝉𝜶 − 𝟎,𝟎𝟐𝟒𝟗 ∗ 𝑭𝒓𝑼𝑳) (14) 

Em que 𝑭𝒓𝝉𝜶 é o coeficiente de ganho do coletor e 𝑭𝒓𝑼𝑳 é o coeficiente de 

perdas do coletor. Esses coeficientes são obtidos a partir dos dados técnicos dos 

coletores solares fornecidos pelos fabricantes. O coletor escolhido é da marca Komeco, 

linha Princess (KOCS PR 1.0/1.5/2.0). De acordo com a tabela do Inmetro para 

coletores solares, o coletor escolhido possui 𝑭𝒓𝝉𝜶 = 𝟎,𝟕𝟔𝟎 e 𝑭𝒓𝑼𝑳 = 𝟓,𝟒𝟖𝟎. 

Substituindo estes valores na Equação 14, temos: 

𝑷𝑴𝑫𝑬𝑬 = 𝟒,𝟗𝟎𝟏 ∗  𝟎,𝟕𝟔 − 𝟎,𝟎𝟐𝟒𝟗 ∗ 𝟓,𝟒𝟖 = 𝟑,𝟎𝟓
𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟐.𝒅𝒊𝒂
 (15) 

𝑭𝑪𝒊𝒏𝒔𝒕é o fator de correção para inclinação e orientação do coletor solar dado 

pela Equação 16. 

𝑭𝑪𝒊𝒏𝒔𝒕 =
𝟏

𝟏 − [𝟏,𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 ∗  𝜷 − 𝜷
𝒐
 
𝟐

+ 𝟑,𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 ∗ 𝜸²
 (16) 

Neste caso, 𝛃 é a inclinação do coletor em relação ao plano horizontal, 𝜷𝒐 a 

inclinação do coletor adequada para o local de instalação (latitude local acrescida de 10°) e 𝜸 o 

ângulo de orientação dos coletores solares em relação ao norte geográfico. Para esta 

residência, 𝜷 = 𝟑𝟔,𝟖𝟕°, 𝜷𝒐 = 𝟐𝟏 + 𝟏𝟎 = 𝟑𝟏° e 𝜸 = 𝟐𝟎,𝟗𝟖°. Substituindo na Equação 

16, temos: 

𝑭𝑪𝒊𝒏𝒔𝒕 = 𝟏,𝟕𝟓 (17) 

Por fim, substituindo os valores encontrados anteriormente na Equação 13 temos 

que a área coletora é de: 

𝑨𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒐𝒓𝒂 =
 𝟏𝟒,𝟓𝟏

𝒌𝑾𝒉

𝒅𝒊𝒂
+ 𝟐,𝟏𝟕

𝒌𝑾𝒉

𝒅𝒊𝒂
 ∗ 𝟏,𝟕𝟓 ∗ 𝟒,𝟗𝟎𝟏

𝟑,𝟎𝟓
𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟐.𝒅𝒊𝒂
∗ 𝟒,𝟗

𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟐.𝒅𝒊𝒂

= 𝟖,𝟐𝟎𝟏𝒎² (18) 

A área coletora adotada foi de, 𝑨𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒐𝒓𝒂 = 𝟖𝒎². Deve-se adotar quatro 

coletores solares, cada um com 2m². O coletor escolhido foi da marca KOMECO, 

modelo KOCS PR 2.0. 
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As Figura 39.1 e 39.2 ilustram os produtos selecionados da marca Komeco. 

 

Fig. 39.1. Boiler selecionado. 

 

Fig. 39.2. Coletor selecionado. 

Os quatro coletores adotados devem ser interligados um ao outro nas 

extremidades através de luva ou união de cobre para formar uma bateria de coletores, 

conforme Figura 40. 
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Fig. 3. Esquema de montagem dos coletores para formar uma bateria. 

Deve-se utilizar tubulação específica para água quente que suporte trabalhar com 

temperaturas acima de 80°C, pois como não é possível controlar a 

incidência de sol sobre os coletores, podem ocorrer situações de superaquecimentos, 

fazendo com que a temperatura da água em uma determinada situação passe de 80°C. 

Portanto, dentre as tubulações disponíveis no mercado, optou-se por tubos fabricados 

em CPVC (policloreto de vinila clorado). Estes tubos suportam picos de temperatura de 

até 95°C e o modo de instalação é semelhante ao de tubos comuns com juntas e 

conexões. Devida a sua baixa condutividade térmica, este material dispensa o uso de 

isolamento térmico. Destacam-se duas linhas para o uso deste tubo, a Aquaterm® da 

Tigre e a Ultratemp da Amanco. 

É importante que seja efetuada a limpeza do vidro do coletor periodicamente, 

para manter a eficiência do coletor. Esta limpeza poderá ser feita com água e uma 

esponja, utilizando sabão neutro. Esta deve ser realizada no inicio da manhã, pois os 

coletores ainda não receberam insolação e consequentemente encontram-se frios. Se não 

for respeitado este procedimento, pode acarretar na quebra dos vidros. Vale ressaltar 

que todo o sistema passe por uma revisão no mínimo uma vez por ano, verificando 

todas as conexões, tubulações, isolamentos térmicos e etc. 

Todo o sistema é projetado com tubos de 1”, ou seja, 25,4 mm de diâmetro. 

Sendo assim, quando a tubulação está com água fria em seu interior, gasta-se um certo 

volume até que a água quente percorra todo o trecho e chegue ao ponto final de 

consumo. Este volume, em litros, é dado pela Equação 19 e se dá em função da 

distância, em metros, que o tubo percorre até o ponto de consumo. 

𝑽𝒐𝒍𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐 = 𝝅 ∗ 𝒓𝟐 ∗ 𝐦 = 𝟑,𝟏𝟒 ∗ 𝟎,𝟎𝟏𝟐𝟕𝟐 ∗ 𝒎 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 = 𝟎,𝟓 ∗ 𝒎 (19) 

Percebe-se que a cada metro gasta-se cerca de meio litro de água gelada para que 

a água quente percorra o tubo. 
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IV.1.2 – Comparativo entre solar térmico e aquecedor elétrico 

Como destacado nos itens acima, a energia que o sistema de aquecimento solar 

térmico transfere ao fluído de trabalho é dado pela energia útil subtraindo as perdas, 

conforme Equação 20. 

𝑬𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝑬ú𝒕𝒊𝒍 − 𝑬𝒑𝒆𝒓𝒅𝒂𝒔 = 𝟏𝟒,𝟓𝟏𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 − 𝟐,𝟏𝟕𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 (20) 

𝑬𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝟏𝟐,𝟑𝟒𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂   

Supondo que para cada item que foi selecionado uma demanda de água quente 

fosse utilizado um aquecedor elétrico para suprir esta demanda. Assim, é possível 

comparar o quanto de energia elétrica seria gasto e comparar com a energia final do 

sistema térmico. 

Chuveiro elétrico: potência de 4800 W e tempo médio de uso diário de 40 

minutos. 

𝑬𝒆𝒍𝒆𝒕,𝒄𝒉𝒖𝒗𝒆𝒊𝒓𝒐 = 𝟒,𝟖𝒌𝑾 ∗ 𝟎,𝟔𝟕𝒉 = 𝟑,𝟐𝟏𝟔𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

Aquecedor elétrico de passagem para lavabo: potência de 4400 W e tempo 

médio de uso diário de 24 minutos. 

𝑬𝒆𝒍𝒆𝒕,𝒍𝒂𝒗𝒂𝒃𝒐 = 𝟒,𝟒𝒌𝑾 ∗ 𝟎,𝟒𝒉 = 𝟏,𝟕𝟔𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

Aquecedor elétrico de passagem para torneira: potência de 4400 W e tempo 

médio de uso diário de 30 minutos. 

𝑬𝒆𝒍𝒆𝒕,𝒕𝒐𝒓𝒏𝒆𝒊𝒓𝒂 = 𝟒,𝟒𝒌𝑾 ∗ 𝟎,𝟓𝒉 = 𝟐,𝟐𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

Aquecedor elétrico para banheira: potência de 8200 W e tempo médio de uso 

diário de 30 minutos. 

𝑬𝒆𝒍𝒆𝒕,𝒍𝒂𝒗𝒂𝒃𝒐 = 𝟖,𝟐𝒌𝑾 ∗ 𝟎,𝟓𝒉 = 𝟒,𝟏𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

𝑬𝒆𝒍𝒆𝒕,𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟒,𝟏 + 𝟐,𝟐 + 𝟏,𝟕𝟔 + 𝟑,𝟐𝟏𝟔 = 𝟏𝟏,𝟏𝟖𝟔𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

Conclui-se que seria gasto um total de 11,186 kWh/dia de eletricidade para 

aquecer a água dos componentes do sistema. 

IV.2 – AQUECIMENTO SOLAR TÉRMICO DA PISCINA 

O projeto em questão possui uma piscina com área de 20m² e volume de 23m³, ou seja, 

23.000 L de água. A Figura 41 ilustra a piscina da residência. Sabe-se que a piscina é descoberta 

e livre de sombreamento. 
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Fig. 41. Piscina da residência. 

Pelo fato da piscina demandar uma elevada capacidade de água quente, optou-se por 

realizar o aquecimento solar térmico da piscina de uma maneira que não utilizasse boiler. Sendo 

assim, foi escolhido um sistema composto por placas coletoras dispostas no telhado da 

residência e uma bomba de recirculação que desloca a água até os coletores para que seja 

aquecida e retorne à piscina sem a necessidade do reservatório térmico. A Figura 42 exemplifica 

o sistema descrito. 

 

Fig. 42. Aquecimento solar térmico instalado em piscinas. 
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Existem fornecedores que atendem especificamente projetos relacionados ao 

aquecimento solar térmico da água, foi escolhido o sistema da marca KOMECO, modelo KOCS 

PS 4.0, conforme Figura 43 o coletor possui 4,8m² de área coletora. 

 

Fig. 43. Modelo do coletor KOCS PS 4.0 

 O manual de instalação do equipamento fornece uma metodologia para 

dimensionamento dos equipamentos de acordo com a piscina. De acordo com esta metodologia, 

o número de coletores é dado pela Equação 21. 

𝑵𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 =
𝑨𝒑𝒊𝒔𝒄𝒊𝒏𝒂 ∗ 𝑹𝒆𝒍𝒂çã𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂

𝑨𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒐𝒓
 (21) 

A relação de área varia de acordo com o clima, aplicação e se a piscina é aberta ou 

fechada. Conforme Figura 44, a relação de área recomendada para este sistema é 1,1. 

 

Fig. 44. Relação de área recomendada. 
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Substituindo os valores na equação 22, temos: 

𝑵𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 =
𝟐𝟎𝒎² ∗ 𝟏,𝟏

𝟒,𝟖𝒎²
= 𝟒,𝟓𝟖 (22) 

Como a piscina exige muitos litros, nesse caso, optou-se por arredondar o número de 

coletores para baixo para não sobredimensionar o sistema. Logo, o número de coletores adotado 

para a piscina é 4. Os coletores devem ser interligados em paralelo para formar uma bateria 

conforme Figura 45. 

 

Fig. 45. Coletores interligados em paralelo. 

A Figura 46 ilustra hipoteticamente a configuração final do projeto, considerando o uso 

do telhado orientado para o norte para locar o sistema de aquecimento solar térmico da água da 

residência e da piscina. 

 

Fig. 46. Coletores interligados em paralelo. 
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IV.3 – SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ATENDER TODA DEMANDA 

ELÉTRICA DA CASA 

Para começar o projeto, foi preciso obter os dados de radiação da localidade 

através do programa RADIASOL 2. Além de informar as coordenadas do local, foi 

preciso informar o ângulo de azimute, que no caso é de 18º e a inclinação do painel em 

relação ao plano da superfície que é de 37º. 

Para dimensionar um sistema capaz de atender toda a demanda de energia 

elétrica da residência foi preciso ter acesso as informações de consumo mais recentes. 

Com isso, foi possível acessar as 12 ultimas contas de energia elétrica da residência, 

através das quais foi estimado qual seria a demanda de energia anual, e assim 

dimensionar um sistema que atendesse esta demanda. Abaixo temos a figura da ultima 

conta de energia : 

 

Fig. 47. Conta de energia elétrica mais recente da residência 
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Através da análise das contas, a demanda anual foi estimada em 5.568 kWh.  

O painel escolhido para fazer o projeto foi da marca Globo Brasil de 255 W [30]. 

Abaixo temos as figuras do painel e de suas especificações técnicas, respectivamente : 

 

Fig. 48. Painel solar utilizado no projeto [30]. 

 

Fig. 49. Especificações técnicas do painel utilizado [30]. 

Utilizando este painel, foi estimado através de uma simulação no MATLAB, a 

quantidade de painéis que seriam necessárias para atender a demanda considerando 
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todas as especificidades da localidade onde o sistema será instalado. O 

dimensionamento busca aproximar a geração anual do consumo anual, tendo por 

preferência optar por uma quantidade painéis que gere uma quantidade de energia 

menor do que o consumo, já que os painéis tem um alto custo, e se a geração for maior 

do que o consumo, iria acarretar em prejuízo, já que a concessionária não paga o 

gerador caso a geração seja maior do que o consumo. 

A estimativa foi de 15 painéis, e a partir deste valor, pode ser feita a escolha do 

inversor, através da utilização do valor de 0,7 para o FDI. O inversor escolhido foi o 

Grid Tie PHB de 3.000 kW [31]. As figuras abaixo mostram respectivamente, o 

inversor e suas especificações técnicas: 

 

Fig. 50. Inversor utilizado [31]. 
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Fig. 51. Especificações técnicas do inversor utilizado [31]. 

A partir da escolha do inversor, foi definido o numero exato de painéis, que não 

pode ser igual a 15 como previa a primeira estimativa, devido as especificações técnicas 

do inversor de não permitirem 15 painéis em série, portanto, a opção mais interessante 

foi a utilização de 14 painéis, sendo 2 fileiras de 7 painéis em série, o que resultou em 

um FDI de 0,85. Pode-se perceber que a especificação do painel permite essa 

configuração pois a tensão máxima é de 500 V e 7 painéis em série resultarão numa 

tensão máxima de 266 V (38 vezes 7), e a corrente máxima é igual a 18 A, sendo que 2 

strings em paralelo resultarão em uma corrente máxima de 16,56 A (8,28 vezes 2). 

No aspecto de espaço físico, a configuração se dará exatamente conforme a 

configuração elétrica, sendo 2 fileiras de 7 painéis cada uma. A figura abaixo ilustra a 

configuração dos painéis sobre o telhado da residência: 
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Fig. 52. Esquemático da distribuição espacial dos painéis sobre o telhado 

Com o inversor e o número de painéis definidos, finalmente foi possível estimar que 

a quantidade de energia produzida anualmente pelo sistema será de 5.244 kWh. 

IV.4 – SISTEMA DE APROVEITAMENTO SOLAR TÉRMICO E FOTOVOLTAICO 

PARA ATENDER TODA DEMANDA DA CASA 

Projetando para o cenário em que temos o chuveiro ligado ao fornecimento de 

energia solar térmica e o restante dos equipamentos conectados ao fornecimento 

fotovoltaico, tem-se: 

Volume total do chuveiro, conforme descrito no item IV.1: 

𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏𝟓𝟔 𝑳/𝒅𝒊𝒂 

Volume de armazenamento: 

𝑽𝒂𝒓𝒎𝒂𝒛 =
𝟏𝟏𝟓𝟔 ∗ (𝟒𝟎 − 𝟐𝟎)

𝟒𝟓 − 𝟐𝟎
= 𝟏𝟐𝟒,𝟖 𝑳/𝒅𝒊𝒂 

Dessa forma, deve-se usar um boiler de capacidade de 200L, que consta no catálogo 

de produtos da KOMEKO. 

Para o cálculo da energia tem-se: 

𝑬ú𝒕𝒊𝒍 =
𝟎,𝟐 𝒎³ ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒌𝒈

𝒎𝟑 ∗ 𝟒𝟏𝟖𝟔
𝑱

𝒌𝒈.°𝑪
∗  𝟒𝟓 − 𝟐𝟎 °𝑪

𝟑𝟔𝟎𝟎𝒔
= 𝟓,𝟖𝟏 𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

𝑬𝒑𝒆𝒓𝒅𝒂𝒔 = 𝟓,𝟖𝟏 ∗ 𝟎,𝟏𝟓 = 𝟎,𝟖𝟕𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

O resultado, nos permite calcular a nova área coletora: 
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𝑨𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒐𝒓𝒂 =
 𝟓,𝟖𝟏

𝒌𝑾𝒉

𝒅𝒊𝒂
+ 𝟎,𝟖𝟕

𝒌𝑾𝒉

𝒅𝒊𝒂
 ∗ 𝟏,𝟕𝟓 ∗ 𝟒,𝟗𝟎𝟏

𝟑,𝟎𝟓
𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟐.𝒅𝒊𝒂
∗ 𝟒,𝟗

𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟐.𝒅𝒊𝒂

= 𝟑,𝟖𝟑𝒎² 

A área coletora adotada foi de, 𝑨𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒐𝒓𝒂 = 𝟑,𝟖𝟑𝒎². Portanto deve-se adotar 

dois coletores solares, cada um com 2m².  

Agora, tem-se que a energia necessária para a instalação fotovoltaica ser 

𝑬𝒇𝒐𝒕𝒐𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒊𝒄𝒂 = 𝟓𝟓𝟔𝟖𝒌𝑾𝒉− 𝟓,𝟖𝟏
𝒌𝑾𝒉

𝒅𝒊𝒂
∗ 𝟑𝟔𝟓𝒅𝒊𝒂 = 𝟑𝟒𝟒𝟕,𝟑𝟓𝒌𝑾𝒉 

 Dimensionando o sistema fotovoltaico através do MATLAB, utilizamos os 

mesmos painéis do caso anterior, onde o sistema era exclusivamente fotovoltaico. 

O inversor utilizado não foi o mesmo, sendo escolhido a partir da quantidade de 

painéis que conseguiria gerar a energia que queremos suprir, sendo de 3444 kWh neste 

caso, portanto o inversor escolhido foi de 1500 W [32], e é mostrado abaixo seguido por 

suas especificações técnicas: 

 

Fig. 53. Inversor utilizado [32] 
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Fig. 54. Especificações técnicas do inversor [32] 

 Com a escolha do inversor, é possível definir que o número de painéis é igual a 

8, e configurado em série. Podemos garantir que essa configuração é permitida pelo 

inversor devido as suas especificações: tensão máxima de 450 V que não será excedida 

pela tensão máxima dos painéis que será de 304 V (8 vezes 38 V), e corrente máxima de 

12 A que não será excedida pela única string do sistema que tem como corrente máxima 

8,28 A . 

𝑵𝒑𝒂𝒊𝒏é𝒊𝒔 𝒔é𝒓𝒊𝒆 = 𝟖 

𝑬𝒈𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝟐𝟗𝟗𝟕 𝒌𝑾𝒉/𝒂𝒏𝒐 

𝑭𝑫𝑰 = 𝟎,𝟕𝟒𝟑𝟗 
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V – VIABILIDADES ECONÔMICAS DOS ESTUDOS 

Para finalizar a apresentação do projeto proposto, a última etapa é calcular a 

viabilidade econômica dos sistemas propostos. Este cálculo leva em conta o preço de 

cada material, mão de obra, tempo de retorno do investimento, etc. 

Uma maneira eficiente de expressar as consequências monetárias das 

alternativas disponíveis é a representação em tabelas de fluxo de caixa.A taxa mínima 

de atratividade (TMA) considerada foi a taxa de rendimento da poupança acrescida de 

2%. Tendo em vista que a poupança rendeu anualmente 8,07% em 2015, a TMA foi 

arredondada para 10%. O método utilizado foi o método do valor presente líquido que 

caracteriza-se pela transferência para o instante presente de todas as variações de caixa 

esperadas, descontadas à taxa mínima de atratividade Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. Vale ressaltar que o valor presente líquido (VPL) é o valor final do fluxo 

descontado acumulado no fim de sua vida útil. 

Uma alternativa com o valor presente líquido positivo será economicamente 

interessante, tornando-se tanto mais atrativo quanto maior for o seu valor presente 

líquido. Ou seja, quando se compara alternativas, aquela de maior valor presente líquido 

deve ser a preferida sob o ponto de vista econômico. 

V.1 – ANÁLISE DO INVESTIMENTO COM AQUECIMENTO SOLAR TÉRMICO 

DA ÁGUA 

O primeiro passo para análise de um dado investimento é estimar os gastos 

iniciais. Para o sistema de aquecimento solar térmico da água da residência em questão 

deve-se levar em conta o investimento nos coletores, boiler, tubulação específica, caixa 

d’água, etc. A Tabela 1 sintetiza os gastos com o projeto de aquecimento solar. 

Tabela 1. Investimento no sistema de aquecimento solar térmico da água 

Item Quantidade Preço unitário Preço total 

Coletor solar - 
KOMECO - KOCS PR 2.0 

4 R$ 726,18 R$ 2.904,72 

Boiler - KOMECO - 
KORT SD 500L 

1 R$ 2.488,72 R$ 2.488,72 

Caixa d'água - TIGRE - 
Polietileno 500L 

1 R$ 198,28 R$ 198,28 

Tubo de 3 metros - 
AMANCO - Ultratemp 

20 R$ 40,00 R$ 800,00 

Cola CPVC para água 
quente CPVC - 

AMANCO 
2 R$ 24,10 R$ 48,20 

Conexões hidráulicas 
CPVC - AMANCO 

15 R$ 3,90 R$ 58,50 

Instalação 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Investimento inicial total R$ 9.498,42 
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Além destes gastos iniciais, deve-se levar em conta os gastos anuais com a 

manutenção do sistema, foi considerado um valor de R$ 150,00 anuais. Este valor de 

manutenção sofre um aumento de 6% ao ano representando a inflação. 

Segundo a maioria das literaturas do assunto, a vida útil de um sistema de 

aquecimento solar térmico é de 20 anos. De toda energia anual produzida pelo sistema, 

70% dela é efetivamente utilizada, os outros 30% deve-se recorrer à fonte de energia 

auxiliar. Existe uma queda de rendimento anual do sistema de 0,75%. 

Para efetuar a análise econômica, suponha-se que 70% da energia anual 

produzida pelo sistema foi economizada com base na tarifa atual de energia elétrica. 

Também foi considerado que esta tarifa de energia elétrica valoriza-se 6% ao ano. 

𝑬𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍,𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 = 𝟏𝟒,𝟓𝟏𝒌𝑾 ∗ 𝟑𝟔𝟓 = 𝟓.𝟐𝟗𝟔,𝟏𝟓 𝒌𝑾𝒉/𝒂𝒏𝒐 

𝑬𝒆𝒇𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂,𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 = 𝟓.𝟐𝟗𝟔,𝟏𝟓 𝒌𝑾𝒉/𝒂𝒏𝒐 ∗ 𝟎,𝟕 = 𝟑.𝟕𝟎𝟕,𝟑𝟏 𝒌𝑾𝒉/𝒂𝒏𝒐 

A Tabela 2 identifica os dados inicias da análise econômica. 

Tabela 2. Dados iniciais da análise econômica 

 

 

O fluxo de caixa final do investimento é representado a partir da Tabela 3. 

Tabela 3. Fluxo de caixa do investimento 
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Conclui-se que o investimento é atrativo, o valor final acumulado com o sistema 

após os 20 anos de uso é de R$ 25.037,25, o retorno do investimento acontece 

aproximadamente após 4 anos e taxa de retorno foi de 34,63%. Estes dados são 

confirmados a partir do fluxo de caixa em barras gerados na figura abaixo. 
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V.2 – ANÁLISE DO INVESTIMENTO COM SISTEMA DE GERAÇÃO SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

Os gastos iniciais deste investimento são baseados nos preços de 14 painéis, 1 

inversor e preço para instalação do sistema. Na tabela abaixo serão mostrados os gastos 

iniciais, sendo que estão incluídos dois inversores ao invés de um, e isso se dá pelo fato 

de a vida útil do inversor ser de 15 anos, enquanto a dos painéis é de 25 anos, portanto 

para simplificar a análise fizemos a consideração de que o preço do inversor daqui a 15 

corrigido para valor presente, terá o mesmo preço do inversor atualmente. Para a 

questão de análise do investimentos, colocar o preço do segundo inversor no custo 

inicial ou colocar daqui a 15 anos não faz diferença, desde que seja feita a correção para 

o ano em que está sendo considerada a compra. 

 

Tabela 4. Custos totais 

 

Além dos gastos já citados, a tabela ainda mostra o custo de manutenção anual 

que estamos considerando como R$150,00 para cada ano, sem correção para o valor 

presente. 

Como já foi citado, os painéis estão sendo considerados com uma vida útil de 25 

anos, portanto esse será o tempo que eles estarão rendendo economia de energia. A 

produção anual do conjunto é de 5244 kWh e está sendo considerado uma depreciação 

no rendimento dos painéis de 0,75%. A tabela abaixo mostra esses dados. 

Tabela 5. Premissas do sistema Fotovoltaico 
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Sobre a tarifa de energia, a residência está na área de concessão da empresa 

CEMIG e o valor da tarifa corrigida por impostos é R$0,80/kWh e foi considerada uma 

valorização anual da tarifa de 6% . 

Tabela 6. Premissas sobre a tarifa de energia 

 

Abaixo está uma tabela que mostra o custo inicial contabilizando os dois 

inversores sendo comprados juntos.  E reforça que a potência considerada é toda 

injetada na rede. 

Tabela 7. Custo inicial e algumas premissas 

 

Abaixo temos uma tabela mostrando todos os valores de interesse em cada ano. 

Com relação ao fluxo de caixa descontado, foi utilizado uma TMA (Taxa Mínima de 

Atratividade) de 10%. 

Tabela 8. Fluxo de caixa do investimento e outros valores anuais 
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Abaixo podemos observar através da tabela que a quantidade de energia 

produzida cai anualmente, devido a depreciação de 0, 75% dos painéis, porém devido a 

valorização da tarifa de energia de 6%, as economias anuais de energia crescem mesmo 

com a diminuição da quantidade de energia produzida anualmente. E outra observação 

interessante é sobre o fluxo de caixa descontado que também diminui ao longos dos 

anos, e isso se deve ao fato de que mesmo com o aumento das economias anuais 

aumentando, elas aumentam a uma taxa menor do que a TMA que é de 10%. 

E como resultado da analise, temos que a TIR ( Taxa Interna de Retorno ) é de 

15,21%, sendo maior do que a TMA já mostra que o investimento é interessante. E 

ainda temos um VPL de R$ 20.776,04 que significa o lucro do investimento com todos 

os valores corrigidos para o presente. E ainda temos o tempo de retorno do investimento 

como sendo de 12 anos e 7 meses, que é um tempo pouco menor do que a metade da 

vida útil estimada do sistema. 

Tabela 9. Resultado final da análise 
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V.3 – ANÁLISE DO INVESTIMENTO COM SISTEMA DE GERAÇÃO SOLAR 

FOTOVOLTÁICA E SOLAR TÉRMICA 

Conforme passado na etapa anterior, temos o sistema híbrido atendendo a demanda 

do chuveiro elétrico, e demanda de energia elétrica da casa restante. O quadro de 

discriminação do CAPEX está inserido abaixo, de acordo com a tabela 10. 

 

Tabela 10. Investimento CAPEX 

Além destes gastos iniciais, deve-se levar em conta os gastos anuais com a 

manutenção do sistema, foi considerado um valor de R$ 300,00 anuais, com reajustes 

de 6% a.a. 

Segundo a maioria das literaturas do assunto, a vida útil de um sistema de 

aquecimento solar térmico é de 20 anos. De toda energia anual produzida pelo sistema, 

70% dela é efetivamente utilizada, os outros 30% deve-se recorrer à fonte de energia 

auxiliar. Existe uma queda de rendimento anual do sistema de 0,75%. 

Para efetuar a análise econômica, suponha-se novamente que 70% da energia 

anual produzida pelo sistema foi economizada com base na tarifa atual de energia 

elétrica. Também foi considerado que esta tarifa de energia elétrica se valoriza 6% ao 

ano. Abaixo os cálculos de energia gerada no sistema: 

Item Quantidade
Preço	

unitário
Preço	total

Coletor	solar	-	KOMECO	-	

KOCS	PR	2.0
2 R$726,18 R$1.452,36

Boiler	Solar	HELIOTEK	

INOX	Baixa	pressão	200L
1 R$1.478,90 R$1.478,90

Caixa	d'água	-	TIGRE	-	

Polietileno	310L
1 R$154,00 R$154,00

Tubo	de	3	metros	-	

AMANCO	-	Ultratemp
7 R$40,00 R$280,00

Cola	CPVC	para	água	

quente	CPVC	-	AMANCO
2 R$24,10 R$48,20

Conexões	hidráulicas	

CPVC	-	AMANCO
7 R$3,90 R$27,30

Instalação 1 R$1.500,00 R$1.500,00

Painel	solar	fotovoltaico 8 R$1.138,00 R$9.104,00

Inversor 1 R$5.989,30 R$5.989,30

Outros	custos	

(fotovoltaico)
1 R$5.000,00 R$5.000,00

Investimento	inicial	total R$25.034,06
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 A tabela 11, indica os dados de entrada para a simulação. 

Tabela 11. Dados de entrada no sistema 

 

 

 

O fluxo de caixa é mostrado na tabela 12. 

Tabela 12. Fluxo de Caixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coletor solar R$ 726,18 2 R$	1.452,36

Boiler R$ 1.478,90 1 R$	1.478,90

Outros + Instalação R$ 2.009,50 ----- R$	2.009,50

Módulos	FV R$	1.138,00 8 R$	9.104,00

Inversor R$	5.989,30 1 R$	5.989,30

Outros	+	Instalação R$	5.000,00 ----- R$	5.000,00

OPEX Manutenção R$ 150,00 2 R$ 300,00

Tipo de Custo

Custos (Anualizados)

Equipamento/Serviço Preço Unitário Quantidade Total

CAPEX

4481,45

0,75%

20 da Solar térmica

Produção média anual (kWh)

Queda de rendimento anual 

Vida útil (anos)

Sistema

Concessionária CEMIG

0,80

6%

Valor da Tarifa (R$/kWh)

Valorização Anual da Tarifa (%)

Tarifa de Energia

CAPEX + manut. R$ 33.661,95

TMA 10,00% R$ 31.023,36

VPL R$ 10.251,65 R$ 300,00

TI R 13,71% 4481,45

100%

0,75%

7,51

0,35

0 -31.023,36 ----- ----- ----- ----- -31.023,36 -31.023,36 -31.023,36

1 -300,00 4.481 4.481 0,80000 3.585,16 3.285,16 2.986,51 -28.036,85

2 -312,74 4.448 4.448 0,84800 3.771,77 3.459,03 2.858,70 -25.178,15

3 -320,44 4.414 4.414 0,89888 3.968,09 3.647,65 2.740,53 -22.437,62

4 -326,02 4.381 4.381 0,95281 4.174,63 3.848,61 2.628,65 -19.808,97

5 -330,41 4.349 4.349 1,00998 4.391,92 4.061,50 2.521,87 -17.287,10

6 -334,05 4.316 4.316 1,07058 4.620,52 4.286,47 2.419,60 -14.867,50

7 -337,15 4.284 4.284 1,13482 4.861,01 4.523,86 2.321,46 -12.546,04

8 -339,87 4.251 4.251 1,20290 5.114,03 4.774,16 2.227,18 -10.318,86

9 -342,28 4.220 4.220 1,27508 5.380,21 5.037,94 2.136,58 -8.182,28

10 -344,45 4.188 4.188 1,35158 5.660,25 5.315,81 2.049,47 -6.132,81

11 -346,42 4.156 4.156 1,43268 5.954,87 5.608,45 1.965,73 -4.167,08

12 -348,23 4.125 4.125 1,51864 6.264,82 5.916,59 1.885,21 -2.281,87

13 -349,91 4.094 4.094 1,60976 6.590,91 6.240,99 1.807,79 -474,08

14 -351,47 4.064 4.064 1,70634 6.933,96 6.582,49 1.733,38 1.259,30

15 -352,93 4.033 4.033 1,80872 7.294,88 6.941,95 1.661,85 2.921,14

16 -354,30 4.003 4.003 1,91725 7.674,57 7.320,28 1.593,11 4.514,25

17 -355,59 3.973 3.973 2,03228 8.074,04 7.718,45 1.527,05 6.041,30

18 -356,81 3.943 3.943 2,15422 8.494,29 8.137,48 1.463,60 7.504,90

19 -357,97 3.914 3.914 2,28347 8.936,42 8.578,45 1.402,64 8.907,54

20 -359,07 3.884 3.884 2,42048 9.401,56 9.042,48 1.344,11 10.251,65

21 -180,06 2.578 2.578 2,56571 6.614,61 6.434,55 869,50 11.121,16

22 -180,57 2.559 2.559 2,71965 6.958,90 6.778,34 832,69 11.953,85

23 -181,05 2.540 2.540 2,88283 7.321,11 7.140,06 797,39 12.751,24

24 -181,51 2.521 2.521 3,05580 7.702,18 7.520,67 763,54 13.514,78

25 -181,96 2.502 2.502 3,23915 8.103,08 7.921,12 731,09 14.245,86

13 anos(s) 3 mês(es) 9 dia(s) ROI

Custo Anual de Operação - OPEX

Energia Efetiva [kWh]

Valorização Anual da 

Tarifa (%)

Valor da Tarifa c/ 

I mpostos (R$/kWh)

6%

0,80

Fluxo de Caixa

Ano Saída [R$]

Entrada

Fluxo de Caixa [R$]
Fluxo de Caixa 

Descontado [R$]
Total Corrente [R$]

Custo Total I nicial - CAPEX

Produção Média Anual (kWh)

Porcentagem de efetividade (%)

Queda de Rendimento Anual (%)

Economias Anuais [R$]
Energia Produzida 

[kWh]

Valor Energia 

Compensada [R$/kWh]

Custo R$/kWh do 1º ano

Custo R$/kWh total
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 Como conclusão a tabela 13 exibe os sistemas apresentando os seguintes 

indicadores relevantes, sendo ainda necessárias as adaptações feitas em sala (inversor 

comprado somente após 15 anos): 

Tabela 13. Indicadores 

 

 

 

 

 

 

VI – CONCLUSÃO 

 

Este trabalho apresentou um compilado de informações sobre projetos de uma 

residência inteligente do ponto de vista da eficiência energética. Inicialmente, abordou-

se várias soluções de maneira geral e, posteriormente, o trabalho seguiu com duas 

alternativas com estudos mais específicos na área. As alternativas escolhidas foram: 

sistema de aquecimento solar térmico da água e sistema fotovoltaico para suprir a 

demanda de energia elétrica. 

Foi feito todo um dimensionamento das duas alternativas para a residência do estudo 

de caso, a fim de ilustrar como projetar os sistemas de maneira residencial. Os estudos 

foram concretos, o dimensionamento fez sentido aplicado à residência e então partiu-se 

para uma análise econômica das soluções. Percebe-se que todas as soluções investigadas 

são financeiramente favoráveis, porém, o sistema solar térmico se mostrou mais 

favorável neste quesito. 

Conclui-se que a escolha de qual projeto deve-se optar varia de acordo com a 

residência em estudo. São vários pontos que devem ser levados em conta para realizar a 

opção do projeto. A escolha pode variar de acordo com a capacidade de investimento, 

com o fato da residência estar ou não construída,  com o local de aproveitamento dos 

projetos, com a necessidade de vida útil dos sistema, etc. 

Enfim, tendo em vista que o projeto partiu de um pressuposto com uma residência, a 

escolha tendeu para o sistema fotovoltaica suprindo toda a energia elétrica da 

residência. 

 

 

Solar térmico Solar fotovoltaico Solar híbrido

VPL 25.722,52R$   20.776,04R$    10.251,65R$   

TIR 34,9% 15,2% 13,7%

ROI
3 anos 11 

meses e 9 dias

3 anos 11 

meses e 9 dias

3 anos 11 

meses e 9 dias

CAPEX + manut. R$10.775,45 R$38.003,56 R$33.661,95

Custo R$/kWh 1º ano 2,91R$            7,25R$             7,51R$            

Custo R$/kWh total 0,16R$            0,32R$             0,35R$            

Sistema
Indicador
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solar”, Juiz de Fora, UFJF. 

 

17. Silva, M. S. N., “Análise Técnica e Econômica das Alternativas Disponíveis 

para Aquecimento da Água”, Juiz de Fora, CAPES – UFJF, 2014. 
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http://www.solarvoltenergia.com.br/voce-sabe-qual-e-a-vida-util-dos-equipamentos-do-sistema-de-energia-fotovoltaica/
http://www.solarvoltenergia.com.br/voce-sabe-qual-e-a-vida-util-dos-equipamentos-do-sistema-de-energia-fotovoltaica/
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30. Painel Fotovoltáico Utilizado, disponivel em  

http://www.energyshop.com.br/produto/placa-solar-globo-brasil-255w/painel-solar-

fotovoltaico-globo-brasil-255w, acesso em 24/06/2016 

 

31. Inversor utilizado no sistema exclusivamente fotovoltaico, disponível em 

http://www.energyshop.com.br/produto/inversor-on-grid-phb-3000w/inversor-grid-tie-

phb-3000-ss-3kw , acesso em 24/06/2016 

 

32. Inversor utilizado no sistema híbrido, disponível em 

http://www.energyshop.com.br/produto/inversor-on-grid-phb-1500w/inversor-grid-tie-

phb-1500-ss-1-5kw, acesso em 25/06/2016 

 

33. OLIVEIRA, J. A. N., Engenharia Econômica: uma Abordagem às Decisões de 

Investimento, São Paulo: McGraw-Hill do Brasil,1982. 
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