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RESUMO 

 

Fontes renováveis de energia vêm ganhando destaque nos últimos anos devido à crescente 

preocupação quanto ao impacto ambiental e uma possível escassez de combustíveis fósseis, 

hoje principal fonte de geração de energia no mundo. Devido à elevada irradiação solar que 

incide no Brasil, projetos de geração de energia por sistemas fotovoltaicos tornam-se 

interessante para aplicações em residências, comércios e indústrias. Além da intensa irradiação 

solar, o país possui, em geral, altas temperaturas ao longo do ano, o que torna atrativo a 

aplicação da energia proveniente do sol em aparelhos de ar-condicionado, visando a 

climatização do ambiente. Esse projeto tem por objetivo o dimensionamento de um sistema de 

condicionamento de ar para uma residência, localizada no bairro do Recreio dos Bandeirantes, 

na cidade do Rio de Janeiro, utilizando equipamentos de refrigeração e de captação de energia 

solar disponíveis atualmente no mercado. A escolha dos equipamentos deu-se pela carga 

térmica da residência, calculada no presente projeto, e toda a análise técnica e financeira do 

sistema foi realizada através do uso dos softwares PVsyst e Microsoft Excel.  

 

 

 

Palavras-chave: Sistemas Fotovoltaicos, Ar-condicionado, Fontes Renováveis. 

  



ABSTRACT 

 

Renewable sources of energy have been gaining prominence in recent years due to concern 

about the environmental impact and a possible shortage of fossil fuels, which is currently a 

major source of energy generation. Due to high solar irradiation in Brazil, power generation 

projects for photovoltaic systems become interesting for applications in homes, businesses and 

industries. In addition to the intense solar irradiation, the country has, in general, high 

temperatures throughout the year, which makes attractive to the application of the energy 

coming from the sun in air conditioners, aiming the air conditioning of the environment. The 

development of new technologies and the increasing concern for human impact on climate 

changes has increased interest alternatives with lower environmental impact. This project aims 

to design an air conditioning system for a residence located in Recreio dos Bandeirantes, in the 

city of Rio de Janeiro, using refrigeration and solar photovoltaic equipment currently available 

commercially. The choice of the equipment was based on the thermal load of the residence 

which was calculated in this project. All the technical and financial analysis for the system was 

done using the software PVsyst and Microsoft Excel. 

 

 

Keywords: Photovoltaic Systems, Air-conditioning, Renewable Sources. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da sociedade moderna, assim como os processos atuais de produção 

das indústrias, resulta em um extenso acréscimo da demanda de energia produzida. De acordo 

com dados disponíveis no site do Ministério de Minas e Energia (MME), a capacidade instalada 

(CI) de geração de energia elétrica no Brasil passou de 11 GW para aproximadamente 150,4 

GW, no período entre 1970 e 2016, um acréscimo de, aproximadamente, 1367% em menos de 

cinco décadas (MME, 2017). Além da preocupação com o aumento da demanda energética, 

fez-se necessário a reflexão quanto a possível escassez de combustíveis fósseis e o impacto 

ambiental atribuído ao uso desses.  

Em 1990, o Brasil aderiu ao Protocolo de Montreal, que tinha como objetivo a redução 

gradativa do uso de CFCs (clorofluorocarbonetos), um composto responsável pela redução da 

camada de ozônio e muito utilizado como gás refrigerante na época, que viria a ser substituído 

pelo uso de HCFCs (hidroclorofluorocarbonetos), entre eles, o fluido refrigerante, muito 

utilizado em aparelhos domésticos de refrigeração, R22. Embora menos nocivos à camada de 

ozônio que os CFCs, logo foi detectado que os HCFCs estavam diretamente relacionados às 

mudanças climáticas devido a seu acentuado Potencial de Aquecimento Global (GWP – Global 

Warming Potential), conhecido como efeito estufa. Então, em 2007, o Protocolo de Montreal 

foi atualizado para que o uso de HCFCs também fossem reduzidos e eliminados até 2040. Essa 

atualização fez com que refrigerantes naturais como o dióxido de carbono (CO2) e amônia 

(NH3), por exemplo, voltassem a ser utilizados em maior volume devido ao seu baixo GWP 

(Montreal, 2011). Neste contexto, os fluidos refrigerantes tradicionais, como o R22 (GWP de 

1810) e R134a (GWP de 1430), têm elevado potencial de impacto no aquecimento global; 

portanto, os meios industrial e acadêmico têm avaliado a utilização de fluidos com reduzido 

GWP e nulo potencial de depleção de ozônio (ODP – Ozone Depletion Potential) (Linde, 2017). 

Além da precaução com os fluidos refrigerantes, fez-se necessário a conscientização 

quanto ao impacto ambiental devido à produção de energia elétrica. Em contrapartida ao resto 

do mundo que, em sua grande maioria, utiliza-se de combustíveis fósseis em abundância, o 

Brasil se destaca no percentual de produção de energia proveniente de fontes renováveis em 

sua matriz energética. De acordo com dados divulgados pelo Ministério de Minas e Energia, na 

oferta interna de energia elétrica, a previsão é que 83,3% seja fornecida por fontes renováveis, 
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sendo principalmente proveniente de usinas hidrelétricas, enquanto que no mundo essa 

proporção se dá em torno de 24% (MME, 2017). 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Ainda que a matriz energética brasileira seja bastante diversificada, pouco do potencial 

do país na produção de energia solar é aproveitado. Em 2015, apenas 0,01% da energia gerada 

no país se deu pela energia proveniente do sol (Sinimbu, 2017). 

(A)                                                                                         (B) 

Figura 1.1: Média Anual da Radiação Solar global incidente no plano horizontal.  

(A) Alemanha. (B) Brasil. 

Fonte: (Ruther, 2007) 

De acordo com a Figura 1.1, observa-se que a irradiação média anual do Brasil, Figura 

1.1B, menos intensa é maior que a irradiação mais intensa da Alemanha,Figura 1.1A . Apesar 

da vantagem climatológica, a Alemanha possui práticas de incentivo à indústria de energia solar 

que a torna mais competitiva no mercado se comparada ao Brasil. 

Além da abundante irradiação solar, o país apresenta altas temperaturas em boa parte do 

ano, principalmente no estado do Rio de Janeiro, local de estudo deste projeto, o que refletiria 

no país ser um dos maiores consumidores de sistema de refrigeração residencial do mundo. 

Porém, devido às altas tarifas energéticas praticadas no Brasil, essa lógica não condiz com a 

realidade. De acordo com dados da ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar 

Condicionado, Ventilação e Aquecimento, entre 2012 e 2013, apenas 13% das casas brasileiras 

possuíam aparelhos de ar-condicionado (ASBRAV, 2014), enquanto que uma pesquisa de 2009 

do departamento americano U.S. Energy Information Administration, mostrou que 87% das 
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casas norte-americanas eram equipadas com ao menos um aparelho de ar-condicionado 

(Administration, 2017).  

O desejo de melhorias quanto ao conforto térmico, aliado ao potencial de geração de 

energia proveniente do Sol, torna atrativo o estudo de ciclos de refrigeração capazes de 

condicionar o ar utilizando-se de sistemas solar. 

1.2 OBJETIVOS  

O presente estudo tem como objetivo principal o dimensionamento e análise de sistema 

de condicionamento de ar utilizando energia solar como fonte de energia. Pretende-se avaliar a 

viabilidade técnica e econômica de um equipamento de refrigeração de ciclo de compressão a 

vapor com auxílio de módulos fotovoltaicos como fonte principal de energia. Os seguintes 

objetivos específicos podem ser listados para o presente estudo: 

• Dimensionamento e análise de sistema de refrigeração por compressão a vapor 

convencional, utilizando unidades condensadoras e evaporadoras comerciais, 

alimentadas por módulos fotovoltaicos; 

• Determinação do tempo estimado de retorno financeiro quanto à aquisição dos 

componentes; 

• Análise do impacto ambiental devido à utilização de fonte renovável de energia na 

alimentação do equipamento de refrigeração de compressão a vapor. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

O presente trabalho está organizado conforme os seguintes capítulos: 

• Capítulo 1: Apresentação de introdução, motivação e justificativa do estudo proposto, 

bem como descrição detalhada dos objetivos do projeto. 

• Capítulo 2: Revisão da literatura quanto ao funcionamento e conceitos do ciclo 

termodinâmico de compressão a vapor, assim como quanto à funcionalidade de células 

fotovoltaicas. 

• Capítulo 3: Definição das condições do projeto: localização do projeto a ser estudado, 

incidência solar e uso das normas brasileira para determinação de condições climáticos 

de conforto. Cálculo da carga térmica, que será usada no dimensionamento do ciclo 

termodinâmico, para a climatização do local.  
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• Capítulo 4: Dimensionamento do sistema de um ciclo de compressão a vapor utilizando-

se da carga térmica calculada no capítulo 3. Determinação do modelo comercial da 

unidade evaporada e condensadora, assim como a disposição física dos módulos 

fotovoltaicos, quantidade necessária de componentes e orçamento estimado de projeto. 

• Capítulo 5: Viabilidade econômica do projeto pela estimativa do tempo de retorno do 

investimento de aquisição dos equipamentos.  

• Capítulo 6: Impacto ambiental causado pela utilização de placas fotovoltaicas como 

fonte de energia ao invés da utilização de energia elétrica fornecida pela concessionária. 

• Capítulo 7: Conclusões do projeto quanto à viabilidade técnica e econômica em virtude 

do objetivo determinado incialmente. Propostas quanto à melhoria do sistema estudado 

e futuros projetos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

 

Figura 2.1: Célula Fotovoltaica. 

Fonte: (BlueSol, 2017) 

 

O efeito fotovoltaico foi observado pela primeira vez pelo físico e cientista francês 

Alexandre Edmon Becquerel, em 1839, quando em um dos seus experimentos, a incidência da 

luz sobre um eletrodo metálico imerso em uma solução química resultou em uma tensão elétrica. 

Em 1877, dois cientistas ingleses, Adams e seu aluno Richard Day, observaram a 

descoberta de Becquerel em outro tipo de semicondutor: no selênio sólido. Desde então, 

diversos experimentos e estudos foram realizados por outros cientistas até que, em 1918, o 

cientista polonês Jan Czochralski desenvolveu um processo de fabricação de cristais de silício, 

material largamente utilizado na indústria de componentes eletrônicos e células fotovoltaicas, 

ilustrada na Figura 2.1, nos dias atuais (Villalva, 2015). 

Após a Segunda Guerra Mundial, em meio à Guerra Fria, Estados Unidos e União 

Soviética se envolveriam no que ficaria conhecido como corrida espacial. Em resposta ao 

lançamento feito pelos soviéticos do Sputnik I, primeiro satélite artificial do planeta, o então 

presidente americano Dwight Eisenhower criaria a agência espacial NASA (National 

Aeronautics and Space Administration). Em 1958, a NASA teria um papel fundamental no 

incentivo da produção de módulos fotovoltaicos ao lançar o primeiro satélite artificial, 

Vanguard I, alimentado pela energia proveniente do sol (Silva, s.d.), (Gomes, 2016). 
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2.1.1 Efeito Fotovoltaico 

Segundo Villalva (2015), define-se o efeito fotovoltaico como sendo “o fenômeno físico 

que permite a conversão direta da luz em eletricidade. Esse fenômeno ocorre quando a luz, ou 

a radiação eletromagnética do Sol, incide sobre uma célula composta de materiais 

semicondutores com propriedades específicas. ” 

A célula fotovoltaica é composta basicamente pela junção de duas camadas de materiais 

semicondutores, dos tipos P e N. O material do tipo N possui excesso de elétrons, enquanto que 

o material do tipo P apresenta lacunas devido à falta de elétrons, como pode-se observar na 

Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Estrutura molecular de semicondutores do tipo P e N. 

Fonte: (Villalva, 2015)  

 

Quando essas duas camadas são colocadas em contato, forma-se a chamada junção P-

N, aonde os elétrons livres do semicondutor do tipo N migram para os espaços vazios das 

lacunas do semicondutor do tipo P. Essa migração de elétrons forma um campo elétrico, 

originando uma barreira de potencial entre as camadas que cessa o fluxo, como demonstrado 

na Figura 2.3. Ao incidir a luz sobre a célula, os elétrons recebem energia suficiente para superar 

a barreira de potencial e movimentar-se da camada N para a P. Fechando-se o circuito, o fluxo 

de elétrons gera uma corrente elétrica, como ilustrado esquematicamente na Figura 2.4. Esse é 

o denominado efeito fotovoltaico.  
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Figura 2.3: Materiais P e N formando barreira de potencial. 

Fonte: (Villalva, 2015) 

 

 

Figura 2.4: Junção P-N recebendo luz. 

Fonte: (Villalva, 2015) 

 

Ainda que diversos outros materiais semicondutores forneçam uma eficiência superior 

à apresentada pelo silício, a simplicidade do processo de fabricação e a abundância de sua 

matéria-prima são fatores que fazem o silício ter preferência na produção de células 

fotovoltaicas. Estima-se que cerca de 95% de todas as células fotovoltaicas produzidas no 

mundo são feitas de silício, porém o alto custo no Brasil ainda se dá pela falta de conhecimento 

e tecnologia na fabricação nacional das células fotovoltaicas, obrigando o país a importar os 

componentes necessários (Villalva, 2015).  

É importante ressaltar que uma célula por si não é capaz de gerar uma grande quantidade 

de energia, portanto várias células são reunidas para produzir módulos ou painéis fotovoltaicos.  
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2.2 CICLO DE COMPRESSÃO A VAPOR 

A maioria dos sistemas de refrigeração utilizados baseia-se no ciclo de refrigeração por 

compressão a vapor. Esse ciclo, representado na Figura 2.5, é composto basicamente de quatro 

componentes: condensador, evaporador, compressor e um dispositivo de expansão, o qual pode 

ser uma válvula de expansão termostática ou tubo capilar. Sistemas de ar condicionado, bombas 

de calor, refrigeradores domésticos e comerciais são exemplos de aplicações. 

 

Figura 2.5: Ciclo de compressão a vapor 

Fonte: (Tecconcursos, 2012) 

 

Segundo Sonntag (2009), para o ciclo de compressão a vapor ideal, vapor saturado à baixa 

pressão entra no compressor e sofre uma compressão adiabática reversível 1-2. O calor é então 

rejeitado à pressão constante no processo 2-3 e o fluido de trabalho deixa o condensador como 

líquido saturado. Em seguida, no processo 3-4, o fluido de trabalho sofre uma redução da 

pressão em processo adiabático devido ao dispositivo de expansão, por fim, vaporizado à 

pressão constante no evaporador, completando o ciclo. 
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3 DEFINIÇÕES INICIAIS DE PROJETO 

O projeto será baseado na climatização de dois pavimentos de uma residência de quatro 

andares, localizada no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio de Janeiro.  

3.1 PARÂMETROS DE CONFORTO TÉRMICO 

Segundo a norma ABNT NBR 16401-2, os parâmetros de conforto são divididos em 

duas estações do ano: verão e inverno. Os valores são válidos para grupos homogêneos de 

pessoas, usando roupa típica da estação e em atividade sedentária ou leve. 

➢ Verão  

• Temperatura operativa e umidade relativa deve estar na faixa entre: 

➢ 22,5 °C a 25,2 °C e umidade relativa de 65%; 

➢ 23,0 °C a 26,0 °C e umidade relativa de 35%; 

➢ A velocidade média do ar não deve ultrapassar 0,20 m/s (grau de 

turbulência 30% a 50%). 

➢ Inverno 

• Temperatura operativa e umidade relativa deve estar na faixa entre: 

➢ 21,0 °C a 23,5 °C e umidade relativa de 60%; 

➢ 21,5 °C a 24,0 °C e umidade relativa de 30%; 

➢ A velocidade média do ar não deve ultrapassar 0,15m/s (grau de 

turbulência 30% a 50%). 

3.2 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E NÍVEL DE RADIAÇÃO SOLAR  

A residência do projeto localiza-se no bairro do Recreio dos Bandeirantes, Rio de 

Janeiro e encontra-se a um ângulo azimutal, orientação com relação ao norte geográfico, 

aproximadamente, de -18°. Através do banco de dados SWERA (Solar and Wind Energy 

Resource Assessment) obtêm-se a irradiação solar média, inclinada com o ângulo de latitude, 

igual a 5,542 kWh/m²/dia. 

3.2.1 Número de Horas de Sol Pleno 

A fim de se determinar por qual período de tempo será analisada a climatização do 

ambiente, é necessário a obtenção do número de horas de Sol pleno, que equivale ao número 

de horas com radiação constante e igual a 1000 W/m², de forma que a energia diária total 
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acumulada é mantida (Sá, 2010). Ou seja, ao dividir a irradiação encontrada, 5542 Wh/m², por 

1000 W/m² obtêm-se o valor aproximado de 5,5 horas de sol pleno por dia.  

Tanto os valores de irradiação quanto de horas de sol pleno serão utilizados para o 

dimensionamento do sistema. 

 

3.3  CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA 

O cálculo da carga térmica deve seguir a metodologia da norma ABNT NBR 16401-

1:2008. Entretanto, como concluído por (Inácio, 2014) e (Formiga, 2014), para ambientes do 

qual a refrigeração tem como finalidade apenas o conforto, sem a necessidade de um controle 

muito rígido da temperatura, como uma residência, por exemplo, o cálculo simplificado 

apresentado na norma ABNT NBR 5858:1983, norma essa cancelada após a publicação da NBR 

16401-1:2008, não apresenta diferenças que prejudiquem o projeto.  

Para compensar uma eventual diferença entre os resultados utilizando as metodologias 

diferentes, acrescentou-se um fator de correção de 10% ao cálculo simplificado da carga térmica 

pela norma ABNT NBR 5858:1983. 

Por se tratar de uma residência de quatro pavimentos, dividiu-se cada pavimento como 

uma zona, que por definição de Formiga (2014) é “um conjunto de salas com características 

construtivas e geográficas iguais, não importando a quantidade de pessoas e fonte de emissão 

de calor interna”. Os quatro pavimentos foram divididos em quatro Zonas: Zona 0, Zona 1, 

Zona 2 e Zona 3, que correspondem, respectivamente, ao subsolo, primeiro pavimento, segundo 

pavimento e terraço. Para este projeto, apenas a Zona 1 e a Zona 2 serão climatizadas, por se 

tratarem de ambientes fechados e de maior circulação que os demais. 

A planta baixa da casa, assim como as dimensões utilizadas no cálculo da Tabela 3.1 a 

seguir, encontram-se no Anexo C. O formulário de cálculo simplificado apresentado na Tabela 

3.2, e que se encontra no Anexo E, leva em consideração alguns fatores como: a área total a ser 

condicionada, o local geográfico da residência, o ângulo dessa em relação ao norte geográfico, 

as dimensões das paredes, janelas e portas, a quantidade de pessoas que se encontram no 

ambiente, assim como o tipo de atividade praticada por elas no local, possíveis fontes de calor 

como eletrodomésticos e luminárias, entre outros.  
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3.3.1 Carga Térmica da Zona 1 

O cálculo da carga térmica da Zona 1 foi determinado a partir da metodologia descrita 

no item anterior, e é apresentado na Tabela 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.1: Cálculo da Carga Térmica da Zona 1 utilizando a norma NBR-5858 

Fonte do Calor Unid.xFator Btu/h

1  - Janelas: insolação Área 1 Área 2 Total S/ Proteção Proteção Int. Proteção Ext.

1.1 - Norte 0 0 0.00 1000 480 290

1.2 - Nordeste 2.1 0.0 2.10 1000 400 290 609

1.3 - Leste 0 0 0.00 1130 550 360

1.4 - Sudeste 0 0 0.00 840 360 290

1.5 - Sul 0 0 0.00 0 0 0

1.6 - Sudoeste 0.55 1.86 2.41 1680 670 480 2170

1.7 - Oeste 0 0 0.00 2100 920 630

1.8 - Noroeste 1.68 2.1 3.78 1500 630 400 4208

2 - Janelas: transmissão

2.1 - Vidro comum

2.2 - Tijolo de vidro/ vidro duplo

3 - Paredes Construção Pesada

3.1 - Externas voltadas p/ o sul 42

3.2 - Externas outras orientações 50

3.3 - Interna // ambientes ñ cond.

4 - Teto Compr. (m) Largura (m) Total (m²)

4.1 - Laje 0 0 0.00

4.2 - Em laje, c/ 2,5 cm de isolação 

ou mais
0 0 0.00

4.3 - Entre andares 11.55 6.3 72.77

4.4 - Sob telhado isolado 0 0 0.00

4.5 - Sob telhado sem isolação 0 0 0.00

5 - Piso Compr. (m) Largura (m) Total (m²)

Piso não colocado sobre o solo 11.55 6.30 72.77

6 - Número de Pessoas

Em Atividade Normal

Em Atividade Física (Academia)

7 - Iluminação e aparelhos elétricos

Lâmpadas (Incandecentes) W

Lâmpadas (Fluorescentes) W

Aparelhos Elétricos KW

Motores HP

Número de Computadores W

8 - Portas ou vãos

Abertos constantemente

SubTotal

Unidades (m²) Fatores

4208

4208

Área Total (m²) 1740.9

8.29 210 1740.9

0.00 105 0

Área Total (m²) Construção Leve 4565

32.22 55 1353

41.29 84 2065

34.76 33 1147

3784

315 0

125 0

52 3784

72 0

160 0

3784

52 3784

3150

5 630 3150

0 1000 0

6256

4 0

720 2 1440

5.6 860 4816

645 0

29945

3.412 0

Área Total (m²) 2457

3.9 630 2457
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3.3.2 Carga Térmica da Zona 2 

Conforme a metodologia descrita na seção 3.3, o cálculo da carga térmica da Zona 2 foi 

estimado e é apresentado na Tabela 3.2. 

 

3.3.3 Carga Térmica com Fator de Correção 

Conforme descrito na seção 3.3, foi acrescentado um fator de correção de 10% ao 

cálculo da carga térmica de ambos as zonas, como pode ser visto na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3: Carga Térmica com Fator de Correção 

 

Portanto, após o acréscimo do fator de correção de 10%, define-se a carga térmica total 

mínima da casa como sendo equivalente a 71.972 Btu/h ou 6 TR. 

TR

Zona 0 - Subsolo -

Zona 1 - Térreo 3,4

Zona 2 - Primeiro Pavimento 2,6

Zona 3 - Segundo Pavimento -

TOTAL 6,0

Carga Térmica Total (Btu/h)

NÃO CONDICIONADO

37042

28388

NÃO CONDICIONADO

Carga Térmica com fator 10% 

NÃO CONDICIONADO

40746

31226

NÃO CONDICIONADO

65430 71972

Tabela 3.2: Cálculo da Carga Térmica da Zona 2 utilizando a norma NBR-5858 
Fonte do Calor Unid.xFator Btu/h

1  - Janelas: insolação Área 1 Área 2 Total S/ Proteção Proteção Int. Proteção Ext.

1.1 - Norte 0 0 0.00 1000 480 290 0

1.2 - Nordeste 0.36 1.68 2.04 1000 400 290 2040

1.3 - Leste 0 0 0.00 1130 550 360 0

1.4 - Sudeste 0 0 0.00 840 360 290 0

1.5 - Sul 0 0 0.00 0 0 0 0

1.6 - Sudoeste 2.1 4.62 6.72 1680 670 480 13507

1.7 - Oeste 0 0 0.00 2100 920 630 0

1.8 - Noroeste 3.36 3.36 6.72 1500 630 400 10080

2 - Janelas: transmissão

2.1 - Vidro comum

2.2 - Tijolo de vidro/ vidro duplo

3 - Paredes Construção Pesada

3.1 - Externas voltadas p/ o sul 42

3.2 - Externas outras orientações 50

3.3 - Interna // ambientes ñ cond.

4 - Teto Compr. (m) Largura (m) Total (m²)

4.1 - Laje 0.00

4.2 - Em laje, c/ 2,5 cm de isolação 

ou mais
38.82

4.3 - Entre andares 0.00

4.4 - Sob telhado isolado 5 5.25 26.25

4.5 - Sob telhado sem isolação 0.00

5 - Piso Compr. (m) Largura (m) Total (m²)

Piso não colocado sobre o solo 11.55 6.30 72.77

6 - Número de Pessoas

Em Atividade Normal

Em Atividade Física (Academia)

7 - Iluminação e aparelhos elétricos

Lâmpadas (Incandecentes) W

Lâmpadas (Fluorescentes) W

Aparelhos Elétricos KW

Motores HP

Número de Computadores W

8 - Portas ou vãos

Abertos constantemente

SubTotal

Unidades (m²) Fatores

13507

13507

Total 3250.8

15.48 210 3250.8

0.00 105 0

Área Total (m²) Construção Leve 5253

32.22 55 1353

41.29 84 2065

55.60 33 1835

6743

315 0

4853125

52 0

72 1890

160 0

3784

52 3784

2520

4 630 2520

0 1000 0

1560

4 0

780 2 1560

860 0

645 0

39074

3.412 0

Total (m²) 2457

3.9 630 2457
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4 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA POR COMPRESSÃO A VAPOR 

Para o dimensionamento do sistema por compressão a vapor foi escolhido o sistema 

multi-split, onde se utiliza múltiplas evaporadoras, localizadas nos ambientes a serem 

climatizados, e apenas uma condensadora, onde a soma da capacidade de refrigeração das 

evaporadoras, em uso, é igual à capacidade total da condensadora. 

O sistema multi-split será baseado em equipamentos disponíveis no mercado na data do 

presente projeto. O critério de escolha foi baseado na necessidade da carga térmica de cada 

zona, determinada na seção 3.3 desse trabalho. Por se tratarem de equipamentos comerciais, a 

escolha do modelo deu-se pelo que tivesse a capacidade mais próxima do valor necessário, 

adotando-se o aparelho com capacidade imediatamente superior. 

Para a Zona 1, escolheu-se o modelo “Multisplit Inverter Springer Midea 42.000 

BTUs”, composto pelo conjunto de 3 (três) evaporadoras de 9.000 Btu/h cada, 1 (uma) 

evaporadora de 24.000 Btu/h e 1 (uma) condensadora de 42.000 Btu/h, onde as especificações 

técnicas e especificações do modelo de cada equipamento encontram-se disponíveis, 

respectivamente, no Anexo B e na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1: Equipamentos da Zona 1 

 

Para a Zona 2, escolheu-se o modelo “Multisplit Inverter Springer Midea 36.000 

BTUs”, composto pelo conjunto de 1 (uma) evaporadora de 9.000 Btu/h, 1 (uma) evaporadora 

de 12.000 Btu/h, 1 (uma) evaporadora de 24.000 Btu/h e 1 (uma) condensadora de 36.000 Btu/h, 

onde as especificações técnicas e as especificações do modelo de cada equipamento encontram-

se disponíveis, respectivamente, no Anexo B e na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2: Equipamentos da Zona 2 

 

Evaporadora Modelo Quantidade

9.000 Btu/h 42MBMA09M5 3

24.000 Btu/h 42MBMA24M5 1

Condensadora Modelo Quantidade

42.000 Btu/h 38MBPA42M5 1

Evaporadora Modelo Quantidade

9.000 Btu/h 42MBMA09M5 1

12.000 Btu/h 42MBMA12M5 1

24.000 Btu/h 42MBMA24M5 1

Condensadora Modelo Quantidade

36.000 Btu/h 38MBMA36M5 1



 

27 

 

4.1 DEFINIÇÃO DA POTÊNCIA TEÓRICA GERADA 

De acordo com (Villalva, 2015), define-se a potência teórica gerada, utilizada como 

argumento de entrada para o dimensionamento do sistema no software PVSYST, através da 

fórmula a seguir: 

𝑃𝑓𝑣 =

𝐶
𝐼𝑟𝑟
𝐹

                         (4.1) 

Onde: 

• 𝑃𝑓𝑣 =   Potência teórica [kWp]; 

• 𝐶 =  Consumo anual de energia  [
kWh 

ano
] ;  

• 𝐼𝑟𝑟 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2

𝑎𝑛𝑜
] ;  

• 𝐹 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎. 

O fator de performance serve como uma correção para eventuais perdas do sistema 

como sombreamento, temperatura, sujeira, cabeamento, entre outros. O valor utilizado nesse 

trabalho será de 0,85, conforme recomendado por (Villalva, 2017). 

4.1.1 Cálculo do Consumo Anual de Energia 

Utilizando-se da potência elétrica consumida de refrigeração de ambos os equipamentos, 

dado esse localizado no Anexo D, e do tempo de utilização especificado na seção 3.2.1, 

determina-se o consumo anual de energia, através da Tabela 4.3. 

Tabela 4.3: Consumo de Energia Anual 

 

4.2 DIMENSIONAMENTO NO SOFTWARE PVSYST 

O dimensionamento será feito através do uso do software PVsyst V6.60, onde os dados 

de entrada utilizados encontram-se na Tabela 4.4. 

  

Modelo
Potência de Refrigeração 

Consumida (W)

Consumo Total 

Mensal (kWh)

Consumo Total 

Anual (kWh)

Multisplit 36.000 Btus 4600 759 9108

Multisplit 42.000 Btus 4700 775,5 9306

Tempo de Utilização (h) 5,5 1535 18414
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Tabela 4.4: Valores de entrada no software 

 

 

As placas solares estarão dispostas no mesmo ângulo do telhado para preservar a estética 

da residência e pela praticidade quanto à instalação das mesmas. Conforme pode ser observado 

na modelagem 3D da residência, apresentada na Figura 4.1, a área do telhado é superior ao 

valor de 65 m² determinado na Tabela 4.4. Entretanto, considera-se uma distância entre as 

placas fotovoltaicas, definidos arbitrariamente como 0,04 m para ambos os eixos X e Y, e um 

espaçamento para manutenção, sobrando de área útil o valor determinado na Tabela 4.4.    

 

 

Figura 4.1: Modelagem 3D da residência 

 

 

Preenchidos os dados de entrada no programa, conforme mostrado na interface do 

software na Figura 4.2, escolheu-se o modelo comercial de inversor, presente no banco de dados 

do software, pois a energia produzida pelo módulo é corrente contínua enquanto que os 

equipamentos e a rede elétrica da residência utilizam corrente alternada, e da placa fotovoltaica. 

 

Potência Teórica (kWp) 10,7

Área Disponível (m²) 65

Ângulo do telhado 13°

Ângulo Azimutal -18°
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Figura 4.2: Interface do software PVsyst 

 

Os painéis fotovoltaicos escolhidos são da fabricante SunPower, devido a reputação de 

ser uma das melhores fabricantes da área no mundo (Richardson, 2017), e o inversor da 

fabricante Ginlong Technologies, devido a ampla disponibilidade de modelos de diversas 

potências nominal. 

Em decorrência da limitação da área disponível no telhado para a implementação de 

módulos fotovoltaicos, utilizou-se a potência teórica, apresentada na Tabela 4.4, apenas como 

base para a escolha do modelo e potência das placas. Vale ressaltar que, conforme (Villalva, 

2015), a melhor maneira de instalar um módulo solar fixo é orientando-o com a face voltada ao 

norte geográfico, mas, devido ao baixo ângulo de inclinação do telhado, a inexistência de 

prédios ou objetos capazes de causar sombreamento e a alta demanda de geração de energia, 
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fez-se necessário, devido à alta demanda de geração de energia, a instalação de módulos 

voltados ao sul.  

Através de simulações, foi possível escolher os modelos ideais e a quantidade correta 

de módulos e inversores para a obtenção de energia produzida compatível com o consumo total 

anual apresentado na Tabela 4.3. A Tabela 4.5 apresenta o modelo, a potência nominal e a 

quantidade de cada componente. 

Tabela 4.5: Componentes para a produção de energia solar 

 

 

4.2.1 Disposição Física dos Módulos Fotovoltaicos 

Definido a quantidade necessária de painéis fotovoltaicos, determina-se o arranjo desses. 

Fazendo uma analogia com circuitos elétricos, a conexão dos módulos pode ser feita em 

paralelo, em série ou combinações de ambos. 

Quando os módulos são conectados em série, a tensão de saída do conjunto equivale à 

soma da tensão fornecida por cada módulo, enquanto que a corrente é a mesma em todos os 

módulos. Ao conectar os módulos em paralelo, a tensão de saída do conjunto é a mesma 

fornecida por cada módulo, enquanto que a corrente fornecida pelo conjunto é a soma da 

corrente dos módulos (Villalva, 2015).  

 Sistemas conectados à rede elétrica, como o presente projeto, operam com tensões mais 

elevadas, sendo necessário, então, conexões em série. Porém, devido à alta potência necessária 

para o projeto, conexões em paralelo tornam-se fundamentais também. Portanto, após 

simulações no software quanto à disposição de maior eficiência, considerando as possíveis 

perdas por grandes comprimentos de cabo ou pela limitação de espaço físico do telhado, 

definiu-se a disposição física dos módulos como ilustrado na Figura 4.3. 

 

 

Módulo Fotovoltaico Modelo Potência Nominal (unitária) Quantidade

SunPower SPR-445NJ-WHT-D 445 Wp 30

Especificação Técnica

Inversor Modelo Potência Nominal (unitária) Quantidade

Ginlong Technologies Solis-4K-2G 4,0 kW 3

Especificação Técnica

Anexo B

Anexo A
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Figura 4.3: Arranjo dos módulos fotovoltaicos 

 

Os módulos, de eficiência máxima correspondente a 19,29%, serão distribuídos em 5 

(cinco) placas em série, onde um conjunto de módulos em série é denominado string, e 6 (seis) 

strings conectadas em paralelo, totalizando as 30 (trinta) placas necessárias, uma área total de 

64,9 m² e potência nominal de 13,2 kWp, sendo essa última maior que a potência teórica mínima 

determinada na seção 4.2.  

4.2.2 Análise da Produção Mensal de Energia 

Considerando o banco de dados quanto à temperatura ambiente, irradiação solar, 

frequência de chuvas de anos anteriores, o software analisa e simula uma média de produção 

de energia mensal para o sistema descrito neste projeto, conforme a Figura 4.4. 



 

32 

 

 

 

As barras na cor vinho, à esquerda, representam a energia solar disponível à medida que 

as barras na cor verde, à direita, correspondem à energia necessária para o consumo.  

Pode-se observar que os meses de janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e 

dezembro há uma disponibilidade maior que a demanda de consumo, enquanto que nos meses 

de abril a setembro a demanda de consumo supera a disponibilidade de energia solar, resultado 

esse já esperado devido à menor irradiação solar nos meses de inverno e outono, no hemisfério 

sul. Ainda que o resultado seja esperado, ele expõe a necessidade de o sistema estar conectado 

à rede elétrica convencional, caso contrário haveria desperdício da geração de energia nos 

meses de verão e primavera e o sistema não funcionaria em sua total capacidade nos meses de 

outono e inverno.  

Segundo a Resolução Normativa Nº 687 da Agência Nacional de Energia Elétrica -

ANEEL – “Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela 

unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, 

passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser 

consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses. ” (ANEEL, 2015). Portanto, todo o excesso 

de energia produzido nos meses de janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro 

poderiam ser utilizados para compensar a maior demanda nos meses de abril, maio, junho, julho, 

agosto e setembro, na forma de crédito na conta de luz a se pagar. Logo, como esse projeto não 

Figura 4.4: Produção de Energia Estimada Mensal 
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considera o uso de baterias para acúmulo de energia excedente, a conexão à rede elétrica da 

concessionária torna-se indispensável para o total funcionamento do sistema. 

4.2.3 Resultado Final da Simulação 

Através do software PVsyst, também é possível fazer avaliação da média anual da 

produção de energia elétrica a partir de painéis fotovoltaicos para as condições descritas nas 

seções anteriores, ilustrada apenas para visualização pelo leitor da interface do programa na 

Figura 4.5, no item System Production. A Análise dos resultados indicam que as escolhas dos 

módulos, inversores e a disposição física dos mesmos produziriam uma energia anual de 103% 

do consumo total anual, representado na Tabela 4.3. 

 

Figura 4.5: Simulação Final do Sistema 

 

4.3 RENDIMENTO GLOBAL DO SISTEMA 

Para obter o rendimento global do sistema, deve-se definir dois fatores: o fator de 

desempenho médio, ou performance ratio (PR), do sistema de módulos fotovoltaicos e o 

coeficiente de desempenho, ou coefficient of performance (COP), do sistema de refrigeração, 

no caso desse projeto: o sistema multi-split. 

4.3.1 Fator de Desempenho 

O fator de desempenho (Performance Ratio) do sistema de placas fotovoltaicas pode ser 

definido como a relação entre o rendimento real e o rendimento esperado do sistema 

fotovoltaico. Esse valor fornece a proporção de energia disponível após a dedução de perdas de 
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energia como, por exemplo, a eficiência dos inversores conectados à rede, sombreamentos e do 

consumo interno para o funcionamento dos componentes presentes. 

As perdas simuladas do sistema, com o auxílio do banco de dados do software, estão 

determinadas na Figura 4.6, onde a parcela em roxo expressa as perdas devido às placas 

fotovoltaicas, a parcela em verde as perdas do sistema como inversor e cabeamento, por 

exemplo, e a parcela em vinho determina a energia útil produzida. 

 
Figura 4.6: Perdas do Sistema Fotovoltaico 

 

Determinado o valor das perdas do sistema a cada mês, pode-se representar o fator de 

desempenho (𝑃𝑅) através da Figura 4.7. 
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Figura 4.7: Fator de Performance do Sistema Fotovoltaico 

 

4.3.2 Coeficiente de Desempenho 

O Coeficiente de Desempenho (COP – Coefficient of Performance) do sistema de 

refrigeração pode ser definido como sendo a relação entre a capacidade de refrigeração de um 

ar-condicionado e a entrada de energia elétrica total. Como o sistema de refrigeração do projeto 

é composto de dois aparelhos multi-split distintos, usa-se o COP do sistema total, 𝐶𝑂𝑃𝑠𝑖𝑠𝑡, 

como sendo a relação da taxa de refrigeração total pela energia total consumida. O coeficiente 

de desempenho pode ser expresso como:  

𝐶𝑂𝑃 =   
�̇�𝑐

�̇�
               (4.2) 

Onde:  

• 𝐶𝑂𝑃 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒; 

• �̇�𝑐 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑊]; 

• �̇� =   𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 [𝑊].  

Obtido os valores da potência de refrigeração consumida e a capacidade nominal de 

refrigeração de cada equipamento multi-split das especificações técnicas dos equipamentos, 

localizados no Anexo D, determina-se o valor do coeficiente de performance do sistema de 

refrigeração, conforme a Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6: Coeficiente de Performance do Sistema de Refrigeração 

 

 

4.3.3 Cálculo do Rendimento Global do Sistema 

O rendimento global do sistema, , pode ser expresso pelo produto do fator de performance 

do sistema fotovoltaico, da Figura 4.7, e do coeficiente de performance do sistema de 

refrigeração, da Tabela 4.6, (Andrade, 2014), através da fórmula: 

 =  𝐶𝑂𝑃𝑠𝑖𝑠𝑡  𝑃𝑅                (4.3)  

Portanto, utilizando-se da fórmula apresentada, obtêm-se um rendimento global do 

sistema,  , igual a 2,04, aproximadamente. 

Modelo
Potência de Refrigeração 

Consumida (W)

Capacidade Nominal 

de Refrigeração (W)
COP

Multisplit 36.000 Btus 4600 10550 2,29

Multisplit 42.000 Btus 4700 12310 2,62

2,46
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5 VIABILIDADE ECONÔMICA DO PROJETO 

Uma das maiores preocupações quando se trata de um projeto de produção de energia 

por fonte solar é quanto ao tempo de retorno financeiro (payback), devido ao alto valor de 

investimento inicial. 

Nesse capítulo será analisado, por um período de um ano, o consumo de eletricidade do 

sistema de refrigeração utilizando a rede elétrica convencional e utilizando as placas 

fotovoltaicas como fonte de energia. Utilizando-se dessas informações, será possível estimar os 

custos da conta de luz da residência e estimar o payback do projeto proposto. 

Ainda nesse capítulo, será analisado a diferença entre a rentabilidade de uma aplicação 

do investimento inicial do projeto, em um fundo financeiro, com a economia na conta de luz do 

usuário no mesmo período de tempo.  

5.1 INVESTIMENTO INICIAL DE PROJETO 

Nessa seção avalia-se o investimento inicial de projeto quanto à aquisição dos 

equipamentos de refrigeração do tipo multi-split, os módulos fotovoltaicos e os inversores. 

De acordo com (Villalva, 2017), os custos dos dois últimos elementos correspondem 

entre cerca de 70 a 75% do investimento total do sistema solar, portanto o investimento inicial 

é dividido em dois sistemas: refrigeração e solar. O segundo terá um fator de correção 

equivalente a 1,37, considerando-se, por hipótese, que 73% do investimento total seja para a 

aquisição dos módulos e inversores e, portanto, 27% do investimento do sistema solar seria 

destinado à aquisição de outros equipamentos como, por exemplo, estruturas de fixação, cabos 

e materiais elétricos, mão de obra e instalação, projeto de engenharia, dentre outros. 

É importante ressaltar que as fabricantes dos módulos fotovoltaicos e inversores 

escolhidos na seção 4.2 são estrangeiras, porém, devido à falta de informação exata quanto aos 

preços, utilizou-se valores médios praticados no mercado nacional. Ainda de acordo com 

(Villalva, 2017), estima-se os custos de cada painel fotovoltaico e inversor por suas respectivas 

potências nominal, conforme a Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1: Custo de Aquisição dos Equipamentos Solar 

 

Os custos dos equipamentos de refrigeração foram retirados de (Multi-Ar, 2017) e 

podem ser visualizados na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2: Custo de Aquisição dos Equipamentos de Refrigeração 

 

Assim, o valor total de investimento inicial do projeto é de R$ 115.710,90 (cento e 

quinze mil setecentos e dez reais e noventa centavos), onde, aproximadamente, 80% do valor 

total se deve ao sistema solar.  

Como não foi considerado anteriormente o custo proveniente da instalação do sistema 

de refrigeração nas contas, determina-se, por hipótese, o valor total de investimento do projeto 

correspondente a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dos quais R$ 4.289,10 (quatro mil 

duzentos e oitenta e nove reais e dezcentavos) seriam destinados à instalação dos equipamentos 

multi-split, valor esse que varia de acordo com a empresa responsável pela instalação. 

5.2 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A Figura 5.1 ilustra a demanda de energia elétrica proveniente da concessionária para 

cada caso: convencional e fotovoltaica. Define-se convencional como sendo o equipamento de 

refrigeração utilizando a energia da concessionária, enquanto que a fotovoltaica é definida 

como sendo a diferença da energia produzida pelas placas fotovoltaicas com a demanda de 

energia pelo consumidor. 

Equipamento

Painel Fotovoltaico

Equipamento

(< 2 kW) (< 5 kW) (< 10 kW)

R$ 3,00/W R$ 2,00/W R$ 1,50/W

Preço unitário

R$ 3,25/Wp

Preço unitário

Inversores

Modelo Custo

Multisplit 36.000 Btus R$ 10.420,00

Multisplit 42.000 Btus R$ 12.970,00
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Figura 5.1: Consumo de Energia Elétrica 

 

Os valores negativos da coluna fotovoltaica expressam a energia excedente do sistema, 

resultando em créditos na conta de luz do usuário, à medida que os valores positivos expressam 

a necessidade do complemento de energia pela concessionária, devida à baixa demanda de 

energia solar. 

Segundo a Resolução Normativa Nº 687 da Agência Nacional de Energia Elétrica -

ANEEL – “I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para 

o consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme 

o caso; ” (ANEEL, 2015). O consumo mínimo referente ao custo de disponibilidade do grupo 

B, residências, pode ser observado na Tabela 5.3 a seguir: 

Tabela 5.3: Custo de Disponibilidade do Grupo B 

 

A residência do projeto é trifásica, portanto, ainda que toda a energia necessária seja 

suprida pela geração de energia fotovoltaica, será acrescido na conta de luz o consumo mínimo 

determinado. A Figura 5.2 apresenta a tarifa da concessionária responsável pela distribuição de 

energia da cidade do Rio de Janeiro, Light, para residências de baixa tensão, com a aplicação 

dos devidos impostos. 
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Figura 5.2: Tarifa de Baixa Tensão da Concessionária de Energia Elétrica 

Fonte: (LIGHT, 2017) (adaptado) 

 

5.3 RETORNO FINANCEIRO DO PROJETO 

Utilizando-se da tarifa, custo de disponibilidade e o consumo mensal de energia elétrica, 

definem-se os gastos de conta de luz para o sistema convencional e o sistema fotovoltaico, 

conforme a Tabela 5.4. 

Tabela 5.4: Custo da Conta de Luz Elétrica 

 

Mês Convencional Fotovoltaica
Desconto na 

Conta de Luz

Janeiro 1.333,22R$                 84,06R$                    1.249,16R$              

Fevereiro 1.204,61R$                 84,06R$                    1.120,55R$              

Março 1.333,22R$                 84,06R$                    1.249,16R$              

Abril 1.290,35R$                 84,06R$                    1.206,29R$              

Maio 1.333,22R$                 84,06R$                    1.249,16R$              

Junho 1.290,35R$                 84,06R$                    1.206,29R$              

Julho 1.333,22R$                 84,06R$                    1.249,16R$              

Agosto 1.333,22R$                 84,06R$                    1.249,16R$              

Setembro 1.290,35R$                 84,06R$                    1.206,29R$              

Outubro 1.333,22R$                 84,06R$                    1.249,16R$              

Novembro 1.290,35R$                 84,06R$                    1.206,29R$              

Dezembro 1.333,22R$                 84,06R$                    1.249,16R$              

Total 15.698,58R$              1.008,74R$              14.689,83R$           
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Conforme pode-se observar nas especificações técnicas, data sheet, do modelo de 

inversor escolhido, no Anexo A, a vida útil do equipamento é de 20 (vinte) anos. Como os 

módulos fotovoltaicos costumam durar 25 (vinte e cinco) anos, considera-se o projeto com uma 

duração total de 20 (vinte) anos. O lucro líquido do sistema fotovoltaico será considerado como 

sendo o valor que deixou de ser pago em conta de luz durante o período compreendido entre o 

payback e a vida útil estipulada do sistema. 

 

 

Figura 5.3: Retorno Financeiro do Projeto 

 

Observando a Figura 5.3 e desconsiderando a variação da inflação no período de 20 

(vinte) anos, assim como um possível aumento na tarifa de energia elétrica, teríamos um 

payback do sistema em, aproximadamente, 8 anos, e após o término do período, o investimento 

inicial de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) teria um lucro líquido de R$ 173.796,69 (cento 

e setenta e três mil setecentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), visto que nesse 

período apenas o custo de disponibilidade seria pago pelo usuário. 

Considera-se agora a hipótese da não aquisição do sistema de geração de energia 

fotovoltaica, e que o mesmo investimento inicial fosse investido em outra aplicação financeira. 

Como foi desconsiderado a variação da inflação para definir o lucro do sistema solar, utilizam-

se os valores de rentabilidade absoluta, ou seja, antes da inflação, da Figura 5.4, para um mesmo 

período de tempo. Os dados são uma média da rentabilidade do primeiro semestre de 2017.  
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Figura 5.4: Rentabilidade de Investimentos Financeiros ao ano 

Fonte: (Equipe Toro Investimentos, 2017) 

 

O lucro de cada investimento, apresentado na Tabela 5.5, resultou-se da diferença do 

valor acumulado, após 20 (vinte) anos, com os gastos da conta de luz elétrica pelo mesmo 

período de tempo. É possível observar que a aplicação do investimento inicial na LCI e LCA, 

CDB e Poupança resultaria em prejuízo para o consumidor. 

Tabela 5.5: Lucro do Investimento Financeiro 

 

Ano Poupança Tesouro Selic Tesouro Prefixado CDB LCI e LCA Gasto Conta de Luz

0 120.000,00R$         120.000,00R$      120.000,00R$             120.000,00R$        120.000,00R$      -R$                           

1 124.248,00R$         127.344,00R$      128.640,000R$          125.856,00R$        125.268,00R$      15.698,58R$              

2 128.646,38R$         135.137,45R$      137.902,080R$          131.997,77R$        130.767,27R$      15.698,58R$              

3 133.200,46R$         143.407,86R$      147.831,030R$          138.439,26R$        136.507,95R$      15.698,58R$              

4 137.915,76R$         152.184,43R$      158.474,864R$          145.195,10R$        142.500,65R$      15.698,58R$              

5 142.797,98R$         161.498,11R$      169.885,054R$          152.280,62R$        148.756,43R$      15.698,58R$              

6 147.853,02R$         171.381,80R$      182.116,778R$          159.711,92R$        155.286,83R$      15.698,58R$              

7 153.087,02R$         181.870,36R$      195.229,186R$          167.505,86R$        162.103,92R$      15.698,58R$              

8 158.506,30R$         193.000,83R$      209.285,687R$          175.680,14R$        169.220,29R$      15.698,58R$              

9 164.117,42R$         204.812,48R$      224.354,257R$          184.253,33R$        176.649,06R$      15.698,58R$              

10 169.927,18R$         217.347,00R$      240.507,763R$          193.244,90R$        184.403,95R$      15.698,58R$              

11 175.942,60R$         230.648,64R$      257.824,322R$          202.675,25R$        192.499,28R$      15.698,58R$              

12 182.170,97R$         244.764,34R$      276.387,674R$          212.565,80R$        200.950,00R$      15.698,58R$              

13 188.619,82R$         259.743,92R$      296.287,586R$          222.939,01R$        209.771,71R$      15.698,58R$              

14 195.296,97R$         275.640,24R$      317.620,292R$          233.818,43R$        218.980,69R$      15.698,58R$              

15 202.210,48R$         292.509,43R$      340.488,953R$          245.228,77R$        228.593,94R$      15.698,58R$              

16 209.368,73R$         310.411,00R$      365.004,158R$          257.195,94R$        238.629,21R$      15.698,58R$              

17 216.780,38R$         329.408,16R$      391.284,457R$          269.747,10R$        249.105,03R$      15.698,58R$              

18 224.454,41R$         349.567,94R$      419.456,938R$          282.910,76R$        260.040,75R$      15.698,58R$              

19 232.400,09R$         370.961,49R$      449.657,838R$          296.716,80R$        271.456,53R$      15.698,58R$              

20 240.627,06R$         393.664,34R$      482.033,202R$          311.196,58R$        283.373,48R$      15.698,58R$              

Lucro 73.344,54-R$           79.692,74R$        168.061,602R$          2.775,02-R$             30.598,12-R$         313.971,60R$            

Investimento
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Ainda que os investimentos no Tesouro Selic e no Tesouro Prefixado tenham resultado 

em lucro líquido, os valores desses correspondem a, respectivamente, 46% e 97% do lucro 

líquido resultante do sistema solar. 

Vale ressaltar que devido ao custo de aquisição e instalação dos equipamentos de 

refrigeração, determinados na seção 5.1, o valor disponível para aplicação em um fundo de 

investimento seria inferior aos R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) aqui determinado. Porém, 

como nenhuma aplicação apresentou um lucro líquido superior ao do sistema fotovoltaico, não 

foi necessário refazer os cálculos com o valor real disponível para aplicação. 
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6 IMPACTO AMBIENTAL 

Ao se tratar de sistemas fotovoltaicos, nos vem à mente programas de sustentabilidade 

e o quanto esses podem contribuir para reduzir as emissões de gases poluentes responsáveis 

pelo efeito estufa. 

 

Fonte: (Sistema de Registro Nacional de Emissões, 2010) 

 

Como pode-se observar na Figura 6.1, no ano de 2010, as residências foram 

responsáveis por 0,0153% do total de toda produção de gases responsáveis pelo efeito estufa 

no Brasil, equivalente à, aproximadamente, 1941 Gg 𝐶𝑂2𝑒 (mil novecentos e quarenta e um 

giga gramas de dióxido de carbono equivalente) (Sistema de Registro Nacional de Emissões, 

2010). 

De acordo com cálculos gerados pelo software PVsyst, observa-se, na Figura 6.2, a 

quantidade de gás carbônico que deixaria de ser liberado na atmosfera pelo uso do sistema solar 

do projeto durante um período de 20 (vinte) anos. Todos os dados utilizados no cálculo dessa 

seção são provindos de estudos publicados por agências como, por exemplo, International 

Energy Agency (IEA) e International Panel on Climate Change (IPCC), e por dados de 

especificações técnicas dos equipamentos solar. 

  

Figura 6.1: Participação das Residências na Emissão de Gases Poluentes 
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Figura 6.2: Gás Carbônico Salvo pelo Brasil 

 

O valor total equivalente de dióxido de carbono que deixou de ser lançado na atmosfera, 

carbon balance, se dá pela diferença das Emissões por Ciclo de Vida, Life Cycle Emissions 

(LCE), pela rede elétrica convencional, representada por LCE Grid, com o LCE do sistema, 

LCE System, onde esse último é definido como a quantidade total de 𝐶𝑂2 emitido pela 

construção e operação dos inversores e módulos fotovoltaicos.  

É importante ressaltar que o LCE Grid varia de país para país, pois depende da matriz 

energética. O Brasil por ter uma matriz energética amplamente sustentável, devido à grande 

participação de hidrelétricas na produção de energia, apresenta um baixo valor de LCE. À nível 

de comparação, a China, maior poluidora do mundo (Exame, 2010), possui um LCE Grid 

quase 10 (dez) vezes maior que o do Brasil, o que tornaria o projeto aqui apresentado ainda 

mais impactante no cenário ambiental chinês, conforme pode-se observar na Figura 6.3. 
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Figura 6.3: Gás Carbônico Salvo pela China 
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7 CONCLUSÕES 

O presente projeto teve como objetivo o dimensionamento e análise de sistema de 

condicionamento de ar utilizando energia solar como fonte de energia. Para tornar o trabalho o 

mais próximo possível da realidade, escolheu-se equipamentos de refrigeração e produção de 

energia solar disponíveis no mercado na data presente, assim como seus respectivos valores na 

cotação do Real atual. 

Apesar da limitação imposta da área total disponível para a implementação das placas 

fotovoltaicas, assim como do ângulo de inclinação dessas, para preservar a estética da 

residência, o projeto provou-se viável tecnicamente, inclusive gerando um excedente de 3% da 

energia necessária para o acionamento do sistema de ar condicionado.  

Sob o ponto de vista econômico, o valor estimado do investimento inicial para a 

aquisição de todos os equipamentos, instalação e mão de obra foi de R$ 120.000,00 (cento e 

vinte mil reais) com um payback de 8,2 anos. Visto que o projeto foi feito para uma residência, 

considera-se esse investimento alto, porém, levando em conta os valores de rentabilidade do 

primeiro semestre de 2017 de aplicações financeiras de baixo risco como Poupança, LCI e LCA, 

CDB, Tesouro Direto e Tesouro Prefixado, pelo período proposto no trabalho, o investimento 

não apenas se tornaria viável financeiramente como mais vantajoso. É importante ressaltar 

ainda que se o dinheiro tivesse sido aplicado na Poupança, CDB, LCI e LCA ao longo de 20 

(vinte) anos, antes de descontar a inflação, o consumidor teria prejuízo financeiro. 

Analisando o impacto ambiental que o projeto proporcionaria, a quantidade de 𝐶𝑂2 que 

deixaria de ser liberado na atmosfera, a cada ano, pode ser considerada baixa, mas, vale lembrar 

que o projeto se trata de apenas uma residência em um universo, somente na cidade do Rio de 

Janeiro, de milhões de casas. Portanto, considerando que o projeto se mostrou técnica e 

financeiramente viável, em larga escala poderia apresentar um impacto ambiental expressivo, 

principalmente se considerado que a geração de energia elétrica proveniente de hidrelétricas é 

prejudicada em períodos de estiagem e termoelétricas, responsáveis pela liberação de diversos 

gases poluentes, são utilizadas.  

Devido ao aumento da conscientização em âmbito global quanto a uma possível 

escassez de fontes não renováveis no futuro, dos transtornos causados na natureza por fontes 

de gases responsáveis pelo efeito estufa, da ainda constante necessidade de utilizar 

termoelétricas para a geração de energia elétrica e do aumento da fabricação de células 
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fotovoltaicas, deduz-se que ao passar dos anos haverá uma redução nos custos de aquisição de 

equipamentos para produção de energia solar, o que reduziria o payback de sistemas como aqui 

apresentado, resultando no incentivo da aplicação de projetos sustentáveis. 

Iniciativas por parte de esferas governamentais como, por exemplo, redução de impostos 

para empresas produtoras de energia por fontes renováveis, financiamento de sistemas solar 

mais atrativos para pessoas físicas e investimento em parques solares acelerariam o interesse 

em projetos como aqui apresentado.  

7.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com base nos tópicos avaliados no presente projeto de pesquisa, propõe-se para futuros 

projetos: 

• Dimensionamento de um projeto de condicionamento de ar utilizando-se um 

ciclo de absorção com coletores solar como fonte térmica, e a comparação com 

um sistema como o apresentado nesse projeto; 

• Escolha de equipamentos de refrigeração com valores de COP superior aos do 

daqui apresentados, com a intenção de analisar a diferença na quantidade de 

módulos fotovoltaicos e o impacto financeiro acarretado por essa. 

• Analisar a utilização da energia gerada pelo sistema fotovoltaico com diferentes 

parâmetros como, por exemplo, para a compensação da conta de luz pelo uso de 

eletrodomésticos da casa, ou na climatização apenas dos quartos por um período 

de tempo superior ao apresentado neste projeto. 
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ANEXOS 

 

A. Data Sheet do Inversor Ginlong Technologies Solis-4K-2G 
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(continuação) 
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B. Data Sheet da Placa Fotovoltaica SunPower SPR-445NJ-WHT-D 

 

  

Description
445 W Monocrystalline 

Module
VPmax, low 74,09

BIPV N IPmax, NOCT 5,73

Nameplate Pmax 445 VPmax, NOCT 70,78

PTC 412,7 NREL Autosolver Date

Notes NREL Autosolver Time

Family Monocrystalline a_ref

A_c 2,162 I_L_ref

N_s 128 I_o_ref

Technology Mono-c-Si R_s_ref

Nameplate Isc 6,21 R_sh_ref

Nameplate Voc 90,50 Adj

Nameplate Ipmax 5,80 Mounting Rack

Nameplate Vpmax 76,70 N_p 1

Average NOCT 44,5 Type Flat Plate

γPmax -0,390000 Short Side 1,046

αIsc 0,013300 Long Side 2,067

βVoc -0,291000 Geometric Multiplier 1,0

αIpmax -0,029700 P2/Pref 0,196612810

βVpmax -0,374000 CEC Listing Date

IPmax, low 1,18 Last Update

Manufacturer

Model Number

SunPower

SPR-445NJ-WHT-D
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C. Planta Baixa da Residência 
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D. Data Sheet das unidades Evaporadoras e Condensadoras 
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E.   Formulário de Cálculo Simplificado de Carga Térmica 
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