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RESUMO: O artigo que se desenvolve a seguir trata de uma estratégia 
sustentável em formato de estudo de caso recentemente muito desenvolvida 
que avalia a viabilidade de implantação da energia solar fotovoltaica nas 
instalações civis de uma unidade de produção de móveis em MDF. Para 
isso, foi necessário avaliar equipamentos, estrutura e localização da 
indústria, tipos de sistemas de abastecimento energético através de energia 
solar e benfeitorias oriundas desse recurso ambiental bem empregado. O 
principal objetivo desse estudo está voltado para a sustentabilidade e 
métodos de aproveitamento de recursos ambientais renováveis, sendo este 
a utilização da energia solar para fornecimento de eletricidade em uma 
indústria. A metodologia adotada foi de caráter descritivo com abordagem 
explicativa envolvendo conceitos e teorias bases para embasar o estudo de 
caso que se descreve no trabalho, onde foi necessário realizar cálculos de 
dimensionamento de alguns elementos do sistema de abastecimento elétrico 
renovável para obter com mais precisão uma justificativa para o conceito 
sustentável.   
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INTRODUÇÃO 

 

É notório que a eletricidade tem um papel crucial na vida de cada 

indivíduo. Ela é responsável por nos proporcionar mais conforto, além de 

possibilitar que várias atividades do dia a dia sejam facilitadas, através do uso 

dos eletrodomésticos e eletrônicos. Em uma residência, a eletricidade está 

presente em cada cômodo em forma de iluminação e tomadas destinadas ao 

conforto térmico, assim em como empresas, comércios e indústrias.  

Encontrar maneiras de gerar energia elétrica de forma econômica, 

vem sendo cada vez mais importante quando comparado ao modo que é feito 

                                                 
1 Artigo elaborado para obtenção de nota do Curso de Engenharia Civil da Unidade de Ensino 
Superior Dom Bosco - UNDB. 
2 Engenheira Civil. 
3 Professor doutor e orientador. 



 

 

hoje, de forma danosa ao meio ambiente e muito cara. Segundo a CEMIG 

(2012) atualmente é gerado energia através de termelétricas, hidrelétricas, 

nucleares, biomassa, carvão mineral, solares, eólicas e entre outros; as mais 

limpas e sustentáveis são os solares e as nucleares mesmo que não possuam 

a mesma produtividade.  

Outro ponto importante retratado é a eficiência energética no setor 

da construção civil, o qual não se limita apenas ao uso da energia no processo 

de construção, mas também na utilização da mesma nas edificações já 

construídas. No caso das construções sustentáveis, meios de redução desse 

consumo devem ser elaborados tanto na execução do projeto, quanto na fase 

de uso das construções.  

Com isso, a busca por outras fontes de energia tornou-se cada vez 

mais comum, pois a maior parte da fonte energética do país é proveniente de 

usinas hidroelétricas, além do incentivo do uso racional da energia.  

O exercício da construção civil é responsável por gerar grandes 

impactos ambientais durante a execução e o uso dos tipos de obras. No 

entanto, a construção de edifícios planejados de forma mais sustentáveis 

causa impactos financeiros para a construtora. 

A pesquisa em estudo é direcionada a seguinte pergunta: É possível 

planejar empreendimentos na construção civil, com foco em estratégias 

sustentáveis, buscando benefícios ambientais? 

O projeto será realizado na cidade de São José de Ribamar que é 

um dos município localizado na ilha de São Luís no Estado do Maranhão, de 

característica geográfica rica e diversificada que apresenta condições 

adequadas de clima, vegetação e relevo para implantação de um projeto de 

grande responsabilidade ambiental. 

O estudo teve em seu conceito o uso e o procedimento construtivo, 

baseado em recursos sustentáveis, e propiciando benefícios a saúde e ao 

bem-estar das pessoas e do meio ambiente, é o Green Building - edifício verde 

(FARIA, 2016). O mesmo promete ser o futuro da construção civil, e isso já 

pode ser observado atualmente através de redução de recursos energéticos, 

hídricos e da valorização patrimonial em empreendimentos dessa tipologia.  

Por fim, é importante ressaltar que a pesquisa serve para mostrar 

que a cidade tem as condições adequadas para implementação de edificações 



 

 

verdes e que não se tem estudos e aplicações na região e muito menos 

interesse governamental. Por tanto, a função do estudo de caso é ressaltar a 

capacidade sustentável e de aplicação que a cidade de São José de Ribamar 

tem e o beneficios que isso pode trazer para a sociedade.  

A metodologia adotada foi por meio de pesquisa descritiva, com 

abordagem explicativa, com conceitos e teorias base, por ter como principal 

objetivo a descrição das características do estudo de caso em questão, ao 

analisar os materiais e recursos sustentáveis proporcionados na região que se 

destinam e se adequam aos critérios sustentáveis e por se utiliza de métodos 

práticos e/ou validados, que podem fazer comparações ao estudo em questão 

com contribuições explicativas junto com teorias clássicas e contemporâneas. 

Portanto, este artigo é dividido em introdução, fundamentação 

teórica, metodologia e resultados e discussões e conclusão, respectivamente. 

Onde se apresentam as informações, estruturas, objetivos na pieira etapa; 

desenvolvimento das ideias na segunda etapa; o tipo de pesquisa estruturada 

no trabalho na terceira etapa; os resultados obtidos embasados nas teorias já 

expostas na quarta etapa e por fim a conclusão retirada de todo artigo na sua 

ultima etapa.  

Acredita-se, que este trabalho, por meio de pesquisa e exemplos, 

conscientize os leitores para melhor desenvolver seus projetos futuros e já 

existentes com a finalidade de melhor atender as necessidades do homem 

juntamente com as o meio ambiente.  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A definição de estratégia segundo o dicionário Aurélio é o meio 

desenvolvido para conseguir vantagem sobre alguma coisa, quando 

relacionamos com a sustentabilidade iremos obter um conceito de meios 

utilizados que resultarão em um meio ambiente funcionando de forma positiva, 

é o equilibrio enre as esferas economicas, ecologicas e sociais. 

 

 

 

 



 

 

1.1  Eficiência energética  

 

Dentre as inúmeras estratégias antropológicas existentes, destaca-

se o uso eficiente e a conservação de energia, também chamado de eficiência 

energética. A prática sustentável desse recurso é oriundo da necessidade de 

reduzir os impactos ambientais gerados a partir da produção do mesmo, 

doravante essa carência fez-se oportuno pesquisar novas fontes de energia 

geradas por outros fatores existentes em abundância.  

Diante dessa infinidade de fatores ambientais existentes, os mais 

estudados e considerados como fomas alternativas de obtenção de energia 

renovável que são definidos pelo MMA (MMA – A3P, 2013), comumente 

utilizadas, são as energias solares, eólica, biomassa, hidrelétrica e geotérmica 

• Energia dos Oceanos: Pode ser gerada pela força das marés, 

associada às correntes marítimas, e pela força das ondas, sendo esta 

última com maior potencial de exploração com geradores de energia 

flutuantes ou submersos. 

• Energia Solar: Pode ser aproveitada por meio de coletores solares 

contendo células fotovoltaicas ou solares que sob a incidência do sol 

geram energia elétrica.  

• Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH): Geram menor impacto ao 

meio ambiente e é considerada PCH quando possui capacidade 

instalada maior que 1 MW e igual ou inferior a 30 MW e contendo a área 

do reservatório de no máximo 3 km².  

• Eólica: é oriundo dos ventos sendo o Brasil um país muito promissor em 

termos de produção de energia eólica. 

• Biocombustíveis: No Brasil, são utilizados o etanol e o biodiesel em larga 

escala. 

 

As fontes de energias renováveis são consideradas intermináveis e 

não prejudiciais ao meio ambiente. Visto que o estudo de caso será aplicado a 

uma indústria de fabricação de móveis, utilizando o MDF, que necessita de 

maquinário pesado e que demanda grande índice de energia mensalmente, 

será avaliado a implantação de energia solar provido de placas fotovoltaicas e 



 

 

em caso de não aproveitamento de toda energia gerada, será feito uma 

compensação mês a mês até gerar um custo benefício desejado. 

Avaliando as vantagens, é necessário desenvolver tecnologias e 

fontes renováveis de energia juntamente com a conservação e o uso eficiente 

da mesma. 

 

1.2  Métodos para reduzir o consumo energético 

 

A economia é sempre bem-vinda, ainda mais quando se refere a 

uma prática necessária para o meio ambiente. Alguns empreendimentos 

podem sofrer com a falta do recurso energético, enquanto outros não, para 

evitar essa diferença é necessário tomar medidas que viabilizem a 

continuidade do fornecimento do recurso.  

O gerenciamento das instalações, a escolha adequada dos 

equipamentos eficientes e tecnológicos, a estrutura arquitetônica, entre outros 

são alterações de hábitos usualmente utilizados por adeptos a construção 

sustentável. (MMA – A3P, 2013). Essas são apenas algumas opções de 

redução previamente identificadas, que podem ser colocadas em vigor a partir 

de estudos de viabilidade técnico econômico.  

Para possível adoção de tais medidas eficientes em uma unidade de 

produção moveleira, será feito um levantamento e acompanhamento dos 

gastos energéticos mensais, com a finalidade de estudar as medidas mais 

adequadas para o local. 

 

1.2.1 Métodos de aproveitamento solar 

 

Por ser um método que exige alto investimento, o aproveitamento da 

energia solar para gerar energia elétrica não é tão comum no Brasil. Os painéis 

solares são extremamente caros, mas não é por isso que se deve abdicar 

dessa ideia, pois existe várias outras maneiras de aproveitar a energia solar 

para garantir economia, sem a necessidade de adquirir esse material (ZILLES, 

MACÊDO, 2004). 

• Iluminação natural – é uma forma de usar a luz solar durante o dia para 

iluminar os ambientes de uma casa. Esse tipo de iluminação pode ser 



 

 

obtido através de janelas ou telhas transparentes, permitindo a entrada 

de luz. 

• Painel solar caseiro – geralmente é usado para aquecimento de água. 

Esse painel é feito com materiais básicos, incluindo garrafas pets, e é 

otimizado utilizando cores escuras para diminuir a reflexão, absorvendo 

mais calor.  

• Luminárias solares – são luminárias que funcionam a partir de células 

solares. Esse tipo de iluminação é bastante utilizado em rodovias, para 

sinalização em placas e no decorrer da rodovia, evitando a utilização da 

iluminação pública. 

 
1.3 Energia solar  

 

A energia solar é proveniente da luz na forma de radiação solar, que 

é aproveitada e utilizada por meio de diferentes tecnologias. Essa energia é 

uma boa opção na busca por novos métodos sustentáveis, pois é considerada 

uma fonte de energia renovável e limpa. 

O conhecimento sobre as fontes renováveis de energia é essencial 

para o planejamento e desenvolvimento de novos projetos, que visam a 

otimização energética do país. A criação de métodos ao setor energético 

tornou-se importante para o entendimento da influência da variabilidade 

climática sobre o uso deste recurso. 

A obtenção de energia solar para a geração de energia elétrica, se 

dá através de células fotovoltaicas, geralmente feitas de materiais sílicos. A 

energia elétrica é gerada através de painéis solares que ao receberem a 

incidência da luz solar, ocorre o efeito fotovoltaico que consiste na liberação de 

elétrons pelos átomos que sofreram incidência de fótons (partículas de luz), 

liberando energia (FRANCISCO, 2015). 

A utilização de painéis solares para geração de energia elétrica 

produz benefícios, tais como: não agride o meio ambiente em seu tempo de 

uso; a instalação dos equipamentos para a captação desta energia pode ser 

alocada mesmo em áreas de difícil acesso, pois não exigem altos 

investimentos em linha de transmissão. 



 

 

Geralmente, a prática do uso da energia solar é feita em locais 

abertos e ensolarados. Em alguns países, como Israel, boa parte da energia 

elétrica (cerca de 70%) usada nas residências é proveniente de painéis 

solares. No Brasil, a utilização de energia solar vem tomando seu espaço no 

mercado com uso voltado principalmente para o aquecimento de água 

(FRANCISCO, 2015). 

 

1.3.1 Energia solar no Maranhão 

 

Com o notório aumento da conta de energia no Maranhão, devido à 

situação financeira crítica em que o país se encontra, o investimento na 

captação da energia solar se torna uma opção cada vez mais viável, uma vez 

que a economia pode chegar à 80% (ICEMA). Assim, uma das principais 

empresas responsáveis pelas instalações da maioria dos painéis solares no 

estado é a Enova Energia. 

A Enova surgiu há alguns anos no Maranhão com um core 

bussness voltado para a sustentabilidade, especialmente para a produção de 

energia renovável. Seus sócios fundadores foram os responsáveis pela 

implantação do sistema fotovoltaico pioneiro da Ilha dos Lençóis, MA, há oito 

anos. Atualmente, a Ilha possui um abastecimento totalmente via energia solar 

e o projeto é referência nacional para o Ministério de Minas e Energia. O 

sistema de energia solar conectado à energia é composto basicamente por três 

etapas:  

• (A) Captação: Durante o dia, os painéis fotovoltaicos convertem a 

energia solar em eletricidade. A produção depende da área 

disponível em seu telhado e do nível de irradiação da cidade. 

• (B) Conversão: O inversor converte a energia solar em um formato 

que pode ser utilizado nas tomadas, sem a necessidade de trabalho 

ou alteração das instalações elétricas de sua casa. 

• (C) Remuneração: Se você não consumir toda a energia solar 

produzida, o excedente é injetado na rede da concessionária e você 

é pago com créditos na conta de eletricidade. 

 
 

 



 

 

Figura 01: Aplicação de painel solar. 

 
Fonte: Enova Energia 

 
Uma norma estabelecida em 2012 pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel), contribui para que o cenário nacional tenda a melhorar. Há três 

anos, a agência permitiu que micro e mini produtores de energia recebessem 

créditos em suas contas de luz pela eletricidade que devolvem à rede (como 

citado na etapa 3 do sistema de energia solar). Dessa forma, instalar painéis 

solares em residências e empresas significa pagar contas de luz mais baratas. 

 

1.4 Painéis solares  

 

A aplicação de painéis solares como forma de obter energia deixou 

de ser apenas um sonho e passou a ser realidade, vem sendo muito aplicado 

no Brasil em residências por ser uma fonte energética renovável.  

Algumas fontes de obter energia através de painéis solares são por 

aquecedores solares, os quais captam as ondas eletromagnéticas provenientes 

do sol e as convertem em energia térmica, aquecendo água para fins 

residenciais ou industriais; os painéis solares fotovoltaicos isolados e painéis 

solares fotovoltaicos conectados à rede, converte a energia solar em energia 

elétrica (FEDRIZZI, SAUER, 2003).  

 

1.4.1 Painéis solares fotovoltaicos 

 

A conversão dos raios solares em energia elétrica é um processo 

efetuado por equipamentos conhecidos como painéis fotovoltaicos, ou 

simplesmente placas solares. Os mesmos são fabricados com materiais que 

http://www.enova/
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=757
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=757
http://painelsolares.com/
http://painelsolares.com/energia-solar-como-funciona/


 

 

reagem ao receber a incidência de raios solares, gerando uma descarga 

elétrica, podendo ser armazenada em baterias, ou ser usada para o consumo 

residencial para iluminação, e funcionamento de certos aparelhos elétricos.  

Os processos de conversão das descargas elétricas, geradas por 

um sistema de placas fotovoltaicas de residências para o uso doméstico ou 

para a compensação energética, exigem o uso de aparelhos específicos que 

convertam a voltagem e a frequência da energia gerada pelo sistema solar 

para o mesmo usado na rede elétrica.  

Painéis solares aproveitam a energia do Sol, as células são feitas de 

um material semicondutor que é tratado de forma especial para que os raios do 

sol ajudem a criar um fluxo de elétrons, o que pode ser usado para alimentar a 

sua finalidade final. (MOEHLECKE, 2005). 

 

1.4.1.1 Princípios de funcionamento 

O sistema de funcionamento de energia fotovoltaica segundo o 

Manual Sobre Tecnologias, Projetos e Instalações (2004) define dois sistemas, 

sendo um ligado à rede elétrica (concessionária de energia elétrica, no caso do 

Maranhão, a CEMAR) e o outro sendo autônomo, sem nenhuma interferência 

da concessionária elétrica no sistema, apenas o reconhecimento do mesmo.  

Os dois sistemas funcionam muito bem em suas delimitações, a 

diferença é que no autônomo o mecanismo precisa armazenar energia para 

poder compensar quando não houver irradiação solar, visto que o sistema que 

opera ligado à rede não precisa desse armazenamento pois na ausência de 

irradiação solar a rede volta a abastecer o sistema. 

No entanto, o Centro de Referência para as Energias Solar e Eólica 

Sergio S. de Brito (CRESEB, 2008) leva em consideração um terceiro sistema 

denominado como sistema fotovoltaico híbrido, que absorve energia de mais 

de uma fonte e que são desconectados a rede convencional. É um método 

complexo pela necessidade de otimizar todas as fontes energéticas do sistema, 

tornando-o assim, indispensável o estudo particular de cada caso. A imagem 

abaixo mostra um sistema híbrido (solar, eólico e diesel) básico de forma 

didática.  

 

 

http://painelsolares.com/energia-solar-como-funciona/


 

 

 
Figura 02: Sistema Híbrido com fornecimento de energia através do sol, ventos e diesel. 

 
Fonte: CRESEB, 2008. 

 

Em todos os sistemas é utilizado placas com células fotovoltaicas 

constituídas no mercado, em sua maioria, por silício, que é um semicondutor e 

trabalha a condutividade elétrica através do efeito fotocondutivo que é utilizado 

no desenvolvimento de eletrônicos fotocélulas ou fotorresistores. (PINHO, 

GADINHO, 2014) 

A variedade é determinada pela composição dos cristais em cada 

célula, podendo ser monocristalinos, policristalino ou de silício amorfo que tem 

a sua eficiência chegando a 25% em sua melhor tecnologia.  

De acordo com o Manual de Engenharia para Sistemas 

Fotovoltaicos (2014), alguns dos fatos limitantes da eficiência de conversão é 

dado pela sombra oriunda da malha metálica e reflexão na superfície frontal, 

absorção nula de fótons de energia baixa, a resistência elétrica no contato 

metal e semicondutor e no dispositivo, entre outros.  

As células fotovoltaicas são envolvidas em uma superfície de malha 

metálica na frente e no verso para haver uma circulação de elétrons com 

menor índice de perdas de carga.   

Não se pode esquecer de relatar e dimensionar também os 

inversores que fazem a adequação da energia vinda dos módulos fotovoltaicos 

aos padrões da rede, além de fazer o monitoramento de todo o sistema. O 



 

 

dimensionamento do inversor é feito através de dados como a capacidade do 

mesmo e a potência nominal do gerador avaliados perante o local de instalação 

do sistema. 

 

1.4.1.2 Níveis solarimétricos 

O sol, nesse projeto, é a principal fonte de energia, dele será 

convertido a irradiação produzida sobre as placas instaladas no telhado em 

energia mecânica para movimentar os aparelhos fixos e moveis da empresa.  

Segundo a ABNT NBR 10899 Projeto – Energia Solar (2013) define 

irradiação solar como A irradiação solar integrada por um intervalo de tempo 

especificado, geralmente uma hora ou um dia, medida em watt hora por metro 

quadrado ou joule por metro quadrado, é simbolizada por I, quando integrada 

no tempo de uma hora, ou por H quando integrada no tempo de um dia. 

Os níveis solarimétricos constituem, segundo o Atlas Solarimétricos 

do Brasil (2000), como sendo toda a radiação solar incidente na região levando 

em consideração alguns critérios como a qualidade dos equipamentos, a 

metodologia das medidas, a distribuição espacial das medidas e as correlações 

utilizadas na estimativa da radiação solar, além dos seguintes parâmetros: 

• Duração do dia, N (h); 

• Insolação diária, n (h); 

• Fração de insolação, n/N; 

• Desvio padrão da insolação (h), onde houver; 

• Total de dias com dados de Insolação (dias), onde houver; 

• Radiação solar global diária, (MJ/m²); 

• Desvio padrão da radiação solar global diária, (MJ/m²), onde houver; 

• Total de dias com dados de radiação solar global diária, (dias), onde 
houver. (TIBA, pag. 15, 2000) 

 

No Brasil, o índice solarimétricos está representado como mostra na 

imagem abaixo variando de 4.500 a 6.100 MJ/m². dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 03: Níveis solarimétricos do Brasil. 

 
 

Fonte: ATOMRA, 2014. 
 

Pode-se perceber que no mapa de índice o Maranhão, apresenta 

variação de 5.000 a 5.700 MJ/m² sendo a concentração maior de irradiação 

solar ao oeste do estado.  

 

1.5 Escolha do local  

 

O estudo de caso será realizado na cidade de São José de Ribamar 

- MA, um município com pouco mais de 35 mil de habitantes e área aproximada 

de 386,3 km². Segundo o IBGE (censo de 2010) o município vem desenvolvendo 

polos industriais gradativamente, devido a sua extensa área ainda não 

construída e, por tal motivo, necessita de construções sustentáveis com a 

finalidade de não limitar suas atrações turísticas.  

O estudo de aplicação das placas fotovoltaicas será em um 

empreendimento industrial de móveis em MDF que está situado nesta 



 

 

localidade. Uma empresa instalada e em funcionamento há mais de 10 anos e 

que apresenta custos de consumo elétrico mensal na faixa de R$ 1.000,00 a 

R$ 1.500,00 segundo dados fornecidos pela JND Móveis.   

 
Figura 04: Área determinada para instalação das placas fotovoltaicas 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
A necessidade de instalação desse projeto parte do princípio de um 

retorno energético em um determinado tempo, a fim de cessar o custo mensal 

com a companhia maranhense e, consequentemente, aumentar o lucro 

empresarial, além de auxiliar no consumo sustentável energético.  

A Certificação é a prova que o resultado esperado é de bom agrado 

à sociedade e à empresa, motivando o polo industrial do município a produzir 

com um método ambiental sustentável.    

 

2 METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem explicativa, 

com conceitos e teorias base. A pesquisa descritiva é a que se adequa neste 

tipo de investigação, por ter como principal objetivo a descrição das 

características do estudo de caso em questão, ao analisar os materiais e 

recursos sustentáveis proporcionados na região que se destinam e se 

adequam aos critérios Green Building.  



 

 

Entende-se como pesquisa explicativa aquela que se utiliza de 

métodos práticos e/ou validados, que podem fazer comparações ao estudo em 

questão, sendo possíveis de explicação por meio de exemplos que ocorreram e 

que se adequam como contribuições explicativas junto com teorias clássicas e 

contemporâneas. 

Acredita-se que a tipologia de pesquisa acima possa contribuir para 

o sucesso desta investigação. 

O local de estudo é a empresa JND Móveis LTDA é uma fábrica de 

móveis projetados, que está no mercado maranhense desde 2008, localizada 

na Estrada de Ribamar, Sítio Saramanta, lotes 16 e 17.  

Figura 05: Fachada da empresa em estudo de caso para implantação de sistema energético 

fotovoltaico. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018 

 

A família Rosário é quem está afrente da direção da empresa; 

Wiliam César é o proprietário, é quem coordena todos os setores, mas 

principalmente o de produção dos móveis, pois é quem os clientes lidam 

diretamente. Em seguida, sua esposa Ângela Santiago, que coordena o setor 

financeiro e administrativo. E por fim, as três filhas do casal, a qual a mais 

velha, Jéssica Santiago, é a arquiteta da empresa, e as demais, Nathália e 

Débora Santiago, compõem a equipe de supervisão da produção e do 

escritório.  



 

 

A seguir estão os dados atualizados da empresa referente ao quadro 

de funcionário seno eles 2 motoristas; 6 marceneiros; 2 pintores; 1 auxiliar de 

pintura; 1 ferreiro; 1 vidraceiro; 5 meios oficiais; 10 auxiliares de marcenaria. 

A fim de oferecer condições de trabalho, a empresa oferece um total 

de 8 máquinas fixas entre elas serra esquadrejadeira, plaina desempenadeira e 

bancada multifuncional; apesenta também 28 máquinas portáteis, como 

serracopo, furadeira e lixadeira. Além de sistema de monitoramento de 10 

câmeras em funcionando 24 horas, de 1 computador de mesa e 1 ar 

condicionado 18 btu’s ligados em horário comercial.      

Será uma pesquisa baseada em literaturas, artigos científicos, 

revistas, dissertações, da qual resultará no processo de levantamento e análise 

de material publicado sobre o tema, contribuindo para se obter informações 

sobre a situação atual. Não será esquecido, porém, o roteiro de entrevista em 

que será realizado a análise do discurso dos sujeitos indagados, para que os 

autores deste ensaio possam retirar suas próprias conclusões acerca do tema 

estudado, registrando tais conclusões no trabalho. 

Todos os dados coletados serão fornecidos pela empresa JND 

Móveis, que trabalha na esfera da marcenaria adotando como missão “Criar e 

Executar móveis planejados com qualidade, funcionalidade e responsabilidade, 

através de propostas personalizadas para a exigência de cada cliente” e 

valores “Satisfação do cliente, ética profissional, comprometimento com o 

trabalho e respeito ao próximo e ao meio ambiente”.   

A partir dos dados coletados, será feito um levantamento de custos e 

de viabilidade para implantação do edifício verde no município maranhense, 

fazendo observações diretas, de forma que as informações levantadas para a 

análise sejam realizadas por meio de questionários. 

Os dados obtidos serão descritos por meio de tabelas, levando-se 

em conta aspectos tidos como relevantes, como as opiniões e comentários dos 

entrevistados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Diante das teorias explicitadas no decorrer do trabalho, o estudo de 

caso que seguirá sugere a utilização de uma fonte renovável de geração de 



 

 

energia para abastecimento de uma indústria de móveis projetados a base de 

um sistema solar fotovoltaico. 

Para dar continuidade, foi realizado um estudo prévio do lugar de 

instalação localizado na cidade de São José de Ribamar – MA. A empresa 

atualmente funciona em um galpão registrado em dois lotes, quase todo 

coberto com telha de fibrocimento dividido em duas águas e sob três pisos 

onde funcionam setores diferentes da indústria com registro único da 

concessionária de energia local.  

Considerando esses dados energéticos e analisando os níveis 

solarimétricos do local escolhido para a distribuição dos painéis fotovoltaicos 

adequado foi possível estudar o cenário. 

 

a. Análise da estrutura do local  

A empresa é estruturada sob um galpão que engloba dois lotes com 

área total construída de aproximadamente 786,32 m² sobre um terreno de 

439,87 m² e área de cobertura de 219,01 m² segundo projeto realizado pela 

autora juntamente com a arquiteta da empresa Arte Móveis. 

Foi constatado que a cobertura do galpão foi feita com telha de 

fibrocimento dividida em duas caídas d’águas que talvez não suportaria o peso 

das placas por muito tempo, visto que a empresa opera no galpão desde 2010 

e não foi realizado nenhuma reforma segundo os proprietários. Para 

melhoramento do projeto, foi sugerido a troca do material já desgastado por um 

novo do mesmo componente (fibrocimento) ou por telhas de cerâmica 

tradicional visto que o peso das placas pode comprometer a estrutura da 

cobertura.  

Foi sugerido também a abertura de mais janelas de ventilação nas 

paredes de fundo com a finalidade de melhorar a iluminação sem utilizar 

energia elétrica com a intenção de minimizar o consumo energético diário. Nos 

demais elementos estruturais a empresa opera em conformidade.  

 

b. Consumo energético do local 

Outro elemento importante para o cálculo do dimensionamento é a 

ausência de sombreamento causado pela vizinhança o que é favorável à 

eficiência do sistema, visto que os prédios mais próximos estão há 



 

 

aproximadamente 200m dos edifícios de estudo impossibilitando possíveis 

sombras durante o dia. 

Assim como o consumo médio energético, que conforme 

demonstrado na conta de luz do mês de abril de 2018 (mês de maior consumo) 

verificado no anexo A, corresponde a 1.364 kWh/mês e de acordo com dados 

fornecidos foi possível verificar a média anual (junho/2017 a maio/2018) de 

aproximadamente 1.260 kWh/mês como mostrado na tabela abaixo. 

Tabela 01: Consumo médio energético da empresa em estudo. 

CONSUMO MÉDIO ENERGÉTICO 

MÊS CONSUMO EM kWh/mês 

jun/17 1247 

jul/17 1182 

ago/17 1309 

set/17 1186 

out/17 1343 

nov/17 1292 

dez/18 1284 

jan/18 1165 

fev/18 1215 

mar/18 1195 

abr/18 1364 

mai/18 1346 

MÉDIA ANUAL  1260,67 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

Os dados foram fornecidos pela empresa e foram coletados no 

período de junho de 2017 a maio de 2018 o qual percebeu-se maior consumo 

no período de abril de 2018. 

 

c. Níveis solarimétricos 

Segundo dados obtidos pelo Centro de Referência para Energia 

Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito - CRESESB (2008), o gráfico que 

representa os índices de irradiação solar ao longo do ano no local de estudo 

indicado baseado na latitude (2,601° S) e longitude (44,149° O), está 

representado abaixo.  

Percebe-se que é dado um histórico anual juntamente com a média 

no qual é notório um pico de radiação no mês de setembro. 



 

 

Para efeito de estudo de projeto Grid-Tie (ligado à rede) é utilizado a 

maior média anual dada em kWh/m².dia, sendo a maior irradiação solar em 

quantidade de watt em 1 metro quadrado em um dia sob plano inclinado.  

Porém, por se tratar de uma indústria, a qual apresenta 

equipamentos funcionando 24h é necessário dimensionar no estado mais 

crítico de irradiação solar, ou seja, o mês que apresentar menos incidência 

solar; para evitar que o sistema não sofra com insuficiência de abastecimento 

ou falhas. Sendo assim, utilizou-se o mês de abril com plano inclinado igual a 

latitude dada por 4,64 kWh/m². dia. O quadro abaixo mostra os dados seguindo 

as informações do CRESESB. 

Quadro 01: Índices solarimétricos da empresa Arte Móveis. 

IRRADIAÇÃO SOLAR DIÁRIA MÉDIA MENSAL (kWh/m².dia) 

MESES 
DO 

ANO 

ÂNGULO 

Plano 
Horizontal 

Igual a 
latitude 

Maior 
média 
anual 

Maior mínimo 
mensal 

JAN 4,76 4,67 4,7 4,64 

FEV 4,81 4,76 4,78 4,74 

MAR 4,69 4,68 4,69 4,68 

ABR 4,6 4,64 4,63 4,65 

MAI 4,64 4,73 4,7 4,75 

JUN 4,87 4,99 4,95 5,02 

JUL 5,13 5,25 5,21 5,28 

AGO 5,7 5,78 5,75 5,8 

SET 6,13 6,14 6,14 6,15 

OUT 5,93 5,88 5,9 5,86 

NOV 5,72 5,62 5,65 5,58 

DEZ 5,41 5,3 5,34 5,25 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Em destaque está o mês de menor irradiação, o mesmo que será 

utilizado quando solicitado.  

 

d. Dimensionamento do sistema fotovoltaico 

O dimensionamento básico aplicado neste estudo de caso é uma 

adaptação dos cálculos fornecidos Douglas Lemos Monteiro (2017) e o Manual 

de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos (GTES, 2014), por ser um 

documento embasado pela CEPEL e CRESESB que são órgãos de grande 

relevância na área de atuação.  



 

 

O dimensionamento é denominado básico e adaptado visto que ele 

é realizado para demonstração de viabilidade técnica seguido por certificação. 

Sendo assim, feito através de dois módulos: o inversor e as placas, e 

consequentemente, da escolha dos equipamentos. 

 

e.  Módulo fotovoltaico  

Os módulos escolhidos para este estudo de caso apresentam 

melhor relação de custo – benefício, possuem uma eficiência que se aproxima 

com os de silício monocristalinos, porém, no mercado, são mais acessíveis 

financeiramente (MONTEIRO, 2017). Portanto, os módulos fotovoltaicos 

escolhidos são os de silício policristalino. 

Sabe-se que a escolha dos equipamentos deve corresponder com o 

que é funcional ao empreendimento e ao sistema. Para este estudo de caso, os 

fatores relevantes correspondem a potência e as dimensões. No mercado 

foram vistos equipamentos com potência nominal variando de 5W a 350W, 

porém o escolhido foi o de 330W com dimensão de 1,96m x 0,992m x 0,44m. A 

figura abaixo expõe informações técnicas de um fornecer atuante no mercado.  

Figura 06: Informações técnicas dos painéis solares escolhido para o sistema proposto. 

 
Fonte: Minha casa solar. 

 
Para o dimensionamento do arranjo fotovoltaico, dentre muitos 

existentes, foi proposto um método mais prático, Horas de Sol Pleno (HSP) e a 

correção de potência devido a temperatura. Levando em consideração a 

ausência de sombreamento na cobertura do edifício, onde serão instalados os 



 

 

painéis com inclinado aproximadamente de 23°, e a energia a ser gerada nos 

painéis de 1.260 kWh/mês ou 42.000 Wh/dia.  

O método HSP corresponde a totalidade medida em horas em um 

dia no qual a radiação sob plano inclinado é de 4,64 kWh/m² (MONTEIRO, 

2017). Portanto, temos:  

HSP = 4,64 kWh/m².dia / 1000W/m² = 4,64 Horas/dia                                    (01)                          

Para definir uma geração de um módulo fotovoltaico mais 

aproximado do real, utilizaremos a temperatura máxima, em média anual, em 

São José de Ribamar, que de acordo com o INMET é de 24°C. A fórmula para 

calcular a temperatura do módulo é definida de acordo com o livro Manual de 

Engenharia de Sistemas Fotovoltaicos do CRESESB: 

Tmod = Tamb + Kt x G                                                                                    (02)                          

 

Onde, segundo Douglas Lemos Monteiro (2017): 

Tmod (°C) – temperatura do módulo 

Tamb (°C) – temperatura ambiente 

G (W/m²) – irradiância incidente sobre o módulo 

Kt (°C/W.m²) – coeficiente térmico para o módulo, podendo ser adotado se não 

for conhecido o valor padrão de 0,03. 

 
A irradiância incidente sobre o módulo, G, pode ser calculada pela 

razão da irradiação diária pelo total de horas de atuação do sol, adotada 12 

horas: 

G = 4,64 kWh/m².dia / 12h = 386,67 W/m²                                                      (03)                                

Assim, 

Tmod = 24 + 0,03 x 386,67 = 35,6 °C                                                             (04)                                

Conhecendo a temperatura do módulo, 35,6°C, busca se os 

coeficientes térmicos do mesmo através dos coeficientes de temperatura do 

módulo definido inicialmente o qual encontram-se na tabela a seguir 

disponibilizado pelo fornecedor:  

 

 

 

 



 

 

Quadro 02: Coeficientes térmicos do modulo fotovoltaico 

COEFICIENTES VALOR 

De temperatura para 

potência 

- 0,41% / °C 

De temperatura para tensão - 0,31% / °C 

De temperatura para corrente + 0,053% / °C 

Fonte: Adaptado pelo autor. Minhacasasolar.com 

 

Sendo assim, calcula-se a potência real (Preal) do módulo, a partir 

do coeficiente de temperatura para a potência, conforme tabela acima: 

Preal = 320W x (100% – 0,41% x 35,6°C) = 320 W x 85,404% = 273,293 W                       
(05) 

A potência real gerada por uma unidade do módulo em horas por 
dia: 
P = HSP x Preal = 4,64h x 273,293 W = 1.268,08 Wh/dia                              (06) 

Para saber a quantidade de módulos deve se dividir a potência a ser 

gerada por dia pela potência real gerada por um módulo fotovoltaico. 

Número de módulos = 42.000 Wh/dia / 1.268,08 Wh/dia = 33,12                   (07) 
Portanto de acordo com os cálculos acima discorridos, são 

necessários 34 módulos fotovoltaicos para gerar a energia ativa de consumo. 

Visto que a área de cobertura como mostra a planta do edifício em anexo A, é 

de aproximadamente 2? e que o total de área ocupada pelas placas é de 

aproximadamente 65m², conclui-se que comportaria tranquilamente sobre a 

cobertura da empresa.  

 

3.1 Inversor 

 

O inversor definido para este estudo de caso é um Grid-Tie ou Grid- 

Connected o qual precisa atender as características elétricas do arranjo 

fotovoltaico dimensionadas acima com potência nominal de 33 x 320W = 

10.560 W. 

O inversor escolhido foi de um fabricante B e suas principais 

características de entrada e saída estão presentes a seguir: 

 

 

 



 

 

Figura 07: Informações técnicas de um inversor 12KW suficiente para abastecer o sistema 
proposto. 

 
Fonte: Minha casa solar. 

 
Através da potência nominal do sistema é calculada a corrente de 

saída do inversor, sendo esta: 
Ica = (33 x 320) W / 220 V = 48 A 

 
CONCLUSÃO 
 

“A ideia de sustentabilidade impulsiona a inovação, estimula a busca 

por novas tecnologias e promove o surgimento de novos nichos de mercado” 

(CNI, 2012). É tácito afirmar que, qualquer obra de construção civil causa 

impactos ao ambiente, por menor que esse impacto seja, podendo não ser 

impacto físico, mas também podendo afetar as pessoas que residem próximo a 

essas construções.  

Com isso, é possível perceber que existem soluções para minimizar 

e até mesmo acabar com tais impactos, seja elas as mais simples como o não 

desperdício de material, até medidas que envolvem tecnologias inovadoras 

desenvolvidas constantemente nos últimos anos. Assim, é necessário proteger 

não só o ambiente, como também os cidadãos de todo e qualquer impacto que 

pode ser gerado por essas construções.  

Assim, o investimento em construções sustentáveis pode muitas 

vezes custar mais caro que uma construção comum, porém no futuro pode 

gerar grandes economias para os responsáveis pela construção e para quem 

usufrui dela também.    
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