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Resumo:

O aumento da urbanização em âmbito mundial tem impacto direto sobre o setor de
edificações. Em um contexto que combina significativo aumento na quantidade de edificações
e no tempo que as pessoas permanecem dentro das mesmas, a utilização de sistemas
artificiais de iluminação e climatização tende a se tornar ainda mais frequente. A presente
pesquisa visa avaliar os impactos de módulos fotovoltaicos (FV) sobre o desempenho térmico
de uma edificação. Os dados de temperatura interna da laje da edificação e de temperatura
ambiente externa foram obtidos por meio de sensores de temperatura instalados no
Laboratório de Energias Alternativas da Universidade Federal do Ceará (LEA-UFC).
Observou-se uma redução média de 2,15°C, equivalente à 6%, da temperatura interna da laje
sombreada com módulos FV em comparação a temperatura interna da laje sem qualquer tipo
de sombreamento, alcançando amplitude térmica máxima de 6,48°C. Além disso, ocorre maior
estabilidade térmica dos ambientes internos cobertos com módulos FV frente às amplitudes
sem cobertura de FV.
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5 - Arquitetura e energia solar 

 

Resumo. O aumento da urbanização em âmbito mundial tem impacto direto sobre o setor de edificações. Em um 

contexto que combina significativo aumento na quantidade de edificações e no tempo que as pessoas permanecem 

dentro das mesmas, a utilização de sistemas artificiais de iluminação e climatização tende a se tornar ainda mais 

frequente. A presente pesquisa visa avaliar os impactos de módulos fotovoltaicos (FV) sobre o desempenho térmico de 

uma edificação. Os dados de temperatura interna da laje da edificação e de temperatura ambiente externa foram 

obtidos por meio de sensores de temperatura instalados no Laboratório de Energias Alternativas da Universidade 

Federal do Ceará (LEA-UFC). Observou-se uma redução média de 2,15°C, equivalente à 6%, da temperatura interna 

da laje sombreada com módulos FV em comparação a temperatura interna da laje sem qualquer tipo de 

sombreamento, alcançando amplitude térmica máxima de 6,48°C. Além disso, ocorre maior estabilidade térmica dos 

ambientes internos cobertos com módulos FV frente às amplitudes sem cobertura de FV. 

 
Palavras-chave: Módulos FV, Conforto térmico, Estabilidade térmica. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da urbanização em todo o mundo tem provocado um aumento significativo na quantidade de 

edificações, especialmente nos centros urbanos. Estima-se que até 2050, cerca de 70% da população mundial estará 

localizada em centros urbanos e que o tempo de permanência destas pessoas dentro de edificações deverá aumentar, 

influênciando diretamente na utilização de sistemas artificiais de iluminação e climatização para assegurar conforto 

ambiental aos usuários (Rupp et al., 2015). 

Segundo Jonsson e Roos (2010), os edifícios são responsáveis pelo dispêndio de 30% a 40% de toda a energia 

primária consumida no mundo. Para garantir o conforto térmico (arrefecimento ou aquecimento), os mesmos chegam a 

produzir mais emissões de carbono do que o setor de transportes (WBCSD, 2008).   

Módulos FV, devido sua área e peso reduzido, podem ser aplicados à envoltória ou telhado da edificação, gerando 

energia elétrica no próprio local de consumo e evitando perdas durante o processo de transmissão e distribuição (Zomer 

et al., 2011). Além disso, o calor acumulado na parte posterior dos módulos pode ser dissipado por convecção ou 

radiação para o espaço interior e exterior, influenciando na temperatura do ambiente (Vuong; Kamel; Fung, 2015). 

Com o possível impacto dos módulos FV sobre o desempenho térmico das edificações, o presente artigo visa 

analisar essa influencia a partir de módulos FV instalados na parte superior de uma edificação. Inicialmente é feita a 

aquisição de dados da temperatura ambiente externa e da temperatura interna da laje da edificação com parte sombreada 

com módulos FV e outra sem qualquer tipo de sombreamento. A partir disso, os dados receberam tratamento estatístico 

e foram construídos gráficos a fim de obter melhor visualização sobre a intensidade e amplitude dos mesmos. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A energia renovável é vista como um passo necessário em direção ao desenvolvimento sustentável de energia, 

diminuição do uso de combustíveis fósseis e mitigação das mudanças climáticas, como afirmado por exemplo 

por Elliott (2000): “Com as preocupações com o crescimento das mudanças climáticas, o rápido desenvolvimento de 

energias renováveis tecnologias parece cada vez mais importante.” 

A geração FV apresenta-se como uma fonte com pequenos impactos e grande pontencial produtivo no Ceará, visto 

que possui a menor média anual de cobertura de nuvens do país (Martins et al, 2008). Alem disso, a fonte solar tem 

grandes possibilidades de crescimento no mercado de energia elétrica cearense (Costa et al., 2018), principalmente após 
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o advento da Resolução Normativa n° 482/2012, alterada pela Resolução Normativa n° 687/2015, que estabelece as 

condições gerais para uso de micro e minigeração distribuída (ANEEL, 2017). 

O Campus do Pici/UFC possui potencial de geração de GD FV capaz de suprir 93,29% do valor do consumo de 

energia elétrica no horário fora de ponta (HFP) e reduz a emissão de 𝐶𝑂2 em 94.736,86 kg/mês, com um prazo de 

retorno do investimento de quatro a seis anos (Costa, 2018). Já Freitas (2018) verifica, utilizando a metodologia BIM, 

que a geração FV de energia elétrica nos blocos do Instituto de Cultura e Arte (ICA), no Centro de Convivência e no 

Restaurante Universitário (RU) da UFC causa uma redução equivalente de 𝐶𝑂2 de 266,84 toneladas e que o retorno do 

investimento é apenas dois anos e meio. 

Conforme Yudong et al. (2012), o setor residencial é o maior consumidor de energia elétrica no mundo, o que 

provoca prejuízos sociais, econômicos e, principalmente, ambientais, como o aumento da emissão de gases do efeito 

estufa e também do consumo de combustíveis fósseis. Segundo o WBCSD (2008), atualmente o conhecimento e as 

tecnologias existentes podem eliminar tal problemática e ao mesmo tempo melhorar os níveis de conforto da habitação. 

Medidas que visem à redução do emprego de equipamentos elétricos de refrigeração e/ou ventilação são primordiais em 

todo o país, o que transforma componentes e sistemas construtivos de edificações em oportunidades ideais para auxiliar 

em tal redução.  

Os módulos FV absorvem a irradiação solar para produzir energia elétrica utilizável nos edifícios. No entanto, ao 

fazer isso, eles modificam o balanço energético da superfície urbana em contato com a atmosfera e, possivelmente, 

influenciam o microclima urbano. Eles também alteram a irradiação recebida pelo telhado e, portanto, o balanço 

energético do edifício (Masson et al., 2014).  

Golden et al. (2007) comparam os benefícios da utilização de módulos FV e silvicultura urbana para reduzir os 

impactos térmicos às temperaturas da superfície dos pavimentos. Os resultados da pesquisa indicam que os módulos FV 

propiciam um benefício maior de redução térmica durante o ciclo diurno, além de fornecer os benefícios adicionais de 

apoiar a demanda de pico de energia, conservar os recursos hídricos e utilizar uma fonte de energia renovável.  

Pesquisas documentam benefícios indiretos, além da redução de emissões de gases de efeito estufa, derivados do 

uso de sistemas FV em ambientes urbanos. Por exemplo, Dominguez, Kleissl e Luvall (2011) mostram que um edifício 

parcialmente coberto por módulos FV reduz sua carga anual de resfriamento.   

Masson et al. (2014) apresentam uma maneira de implementar módulos FV no esquema de Balanço Energético da 

Cidade, levando em consideração a produção de energia elétrica, o impacto no edifício e sobre o microclima urbano, 

através de fluxos radiativos e convectivos. Um grande cenário de implantação de painéis FV na área metropolitana de 

Paris é então simulado. Os resultados mostram que os painéis FV, ao sombrear os telhados, aumentam levemente a 

necessidade de aquecimento doméstico (3%). Já no verão, os painéis reduzem a energia necessária para o ar-

condicionado (12%) e também a Ilha de calor urbano (ICU): 0,2 K por dia e até 0,3 K à noite.  

Salamanca et al. (2016) examinam os impactos regionais de verão do uso de módulos FV, em telhados, na 

temperatura do ar e na demanda de energia de refrigeração nas cidades de Phoenix e Tucson. Os resultados mostram 

que a implantação de módulos FV no telhado reduzem a temperatura do ar próximo à superfície durante o ciclo diurno e 

reduz a demanda diária de energia de resfriamento em toda a cidade em 8 a 11% (sem considerar as economias 

adicionais derivadas de sua produção de eletricidade). 

 

 

3. MATERIAIS E METODOS  

 

3.1 Local do trabalho 

 

A pesquisa é realizada no Laboratório de Energias Alternativas (LEA) da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

O LEA-UFC está localizado no Campus do Pici, próximo a Av. Mister Hull, Fortaleza/CE, possuindo as seguintes 

coordenadas: latitude: 3°44'14.82"S e longitude: 38°34'21.97"O. Nesta edificação são coletados dados de temperatura 

ambiente externa e temperatura interna da laje da edificação, a cada minuto, que são utilizados na presente pesquisa. 

 

3.2 Sistema FV 

 

A planta FV, conectada à rede elétrica do Campus do Pici, possui 6 módulos de silício policristalino - módulo 

YL250P-29b - conectados em série, com potência individual de 250 kWp, totalizando uma potência nominal de 1,5 

kWp. Cada módulo possui 1,64 m de comprimento e 0,99 m de largura, totalizando uma área útil de 9,74 m². A Figura 1 

mostra a planta FV que faz sombra no ambiente interno do LEA. 

Esta GD FV é conectada a uma rede de distribuição de baixa tensão (BT), monofásica, tensão nominal de 220 V e 

funciona em um sistema de compensação de energia, portanto, estando de acordo com a NT-010 da Enel. 
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Figura 1 - GD FV instalada no LEA-UFC e conectada à rede do Campus. 

 

Os seis módulos FV estão conectados em série, ligados ao inversor monofásico PHB1500-SS, que precisa 

suportar: potência máxima de 1500 W, uma corrente CC máxima de 8,39 A e uma tensão CC máxima de 178,8 V. A 

fim de proporcionar uma operação segura da instalação, a proteção da GD FV é feita por um disjuntor de 10 A do lado 

CA do inversor, sendo este valor menor que os 25 A determinado pelo fabricante como corrente de abertura máxima 

para o modelo PHB1500-SS e maior que os 7,5 A, que representa a corrente máxima de saída CA do inversor. 

O inversor possui integradas algumas funções importantes para o bom funcionamento da microgeração FV junto à 

rede de distribuição de energia elétrica, como: monitoramento da corrente de fuga e da corrente residual entre o sistema 

FV e a rede elétrica, proteções de requisito mínimo que a NT-010 da Enel estabelece para microgeração com potência 

instalada menor ou igual a 75 kW, as proteções de anti-ilhamento, de subtensão e sobretensão e de subfrequência e 

sobrefrequência. 

 

3.3 Sistema de aquisição de dados 

 

Para ser feita a aquisição de dados de temperatura interna e externa à edificação foi necessário a utilização do 

sistema SCADA com um Controlador Lógico Programável (CLP), modelo Twido TWDLC-E40DRF, que está mostrado 

na Figura 2, e cinco sensores de temperatura. 

 

 
 

Figura 2 – CLP instalado no LEA. 
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O sensor utilizado para medição de temperatura interna da laje da edificação e de temperatura ambiente externa é o 

PT-100, visto na Figura 3. Dois sensores estão posicionados na parte interna da laje coberta com módulos FV e outros 

dois estão posicionados em laje sem qualquer tipo de cobertura, para aquisição dos dados de temperatura interna da laje 

da edificação. Já para temperatura ambiente externa, temos um sensor instalado na parte externa do laboratorio.  

O sensor PT-100 é um tipo particular de Detector de Temperatura por Resistência (RTD – Resistance Temperature 

Detectors) que mede a temperatura pela correlação da sua resistência elétrica com a temperatura (100 Ω a 0 °C). A 

maioria destes sensores é construída a partir de uma espiral de fio fino montada num suporte cerâmico ou de vidro. 

Devido a sua natureza frágil, necessitam ser instalados em bainhas protetoras. Geralmente é considerado como o mais 

exato sensor de temperatura industrial disponível, além de proporcionar estabilidade aceitável em comparação com 

outros sensores de temperatura. 

 

 
 

Figura 3 - Sensor de temperatura PT-100. 

 

Os sensores foram conectados ao CLP, que por sua vez foi conectado a uma CPU (Central Processing Unit) com 

um monitor, a qual possui o sistema SCADA instalado. As informações coletadas pelo sistema são armazenadas a cada 

1 minuto, podendo ser exportados estes dados no formato .xls. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

A análise é realizada através dos dados de temperatura interna da laje da edificação e de temperatura ambiente 

externa à edificação, para dias selecionados dos meses de outubro e novembro de 2019, a fim de entender a influência 

de módulos FV no comportamento térmico da edificação e suas características nas condições locais. O dia que mais se 

aproxima da média mensal de variação da temperatura ambiente interna foi selecionado como dia representativo para 

fins de representação gráfica no presente artigo.  

Um resumo dos dados obtidos durante o período de medição é apresentado na Tabela 1 e 2, onde é possível ver as 

datas de aferições, a temperatura interna média diária e mensal, para a laje coberta com FV e para a laje sem qualquer 

cobertura, e a variação das mesmas. O dia que mais se aproxima da média para outubro é o dia 09/10/2019 e para 

novembro é o dia 08/11/2019, logo são os dias representativos. 

 

Tabela 1 - Dados de temperatura interna da laje do LEA em outubro. 

 

DATA 
Temperatura da laje com 

cobertura FV (ºC) 

Temperatura da laje sem 

cobertura FV (ºC) 

Variação de 

temperatura (°C) 

9/10 34,54 36,69 1,90 

10/10 34,40 36,34 1,93 

13/10 34,66 36,33 1,52 

18/10 34,90 36,36 1,51 

19/10 34,95 36,57 1,47 

20/10 34,60 35,93 1,54 

25/10 35,23 37,77 2,32 

26/10 35,11 37,74 2,62 

27/10 35,39 37,84 2,38 

MEDIA MENSAL 34,90 36,57 1,90 
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Tabela 2 - Dados de temperatura interna da laje do LEA em novembro. 

 

DATA 
Temperatura da laje com 

cobertura FV (ºC) 

Temperatura da laje sem 

cobertura FV (ºC) 

Variação de 

temperatura (°C) 

1/11 34,54 37,27 2,45 

2/11 34,78 37,51 2,50 

3/11 34,67 37,29 2,59 

8/11 35,53 38,26 2,39 

9/11 35,34 37,80 2,19 

10/11 35,08 37,38 2,29 

15/11 34,98 37,27 2,42 

16/11 35,11 37,65 2,32 

17/11 35,11 37,51 2,19 

MEDIA MENSAL 35,08 37,51 2,39 

 

Os dados referentes a temperatura interna da laje e externa a edificação foram organizados conforme a Figura 4 e 

5. É possível observar as variações de temperatura interna da laje e externa à edificação, por hora, para o dia 

representativo de outubro e novembro, respectivamente. Avaliando os dados, observa-se que em todos os horários do 

dia a temperatura ambiente externa é menor que a temperatura interna da laje com FV e está é menor que a temperatura 

interna da laje sem cobertura FV. 

A temperatura ambiente externa varia entre o valor mínimo de 22,54°C e máximo de 31,77°C, as 5 horas e as 15 

horas, respectivamente. Já para temperatura interna da laje, a variação com cobertura FV é de 31,98°C a 37,44°C, e sem 

cobertura FV varia entre 32,78°C a 42,69°C, nos horários de 7h e 16h, de modo respectivo. 

 

  
 

Figura 4 – Temperatura interna da laje coberta com FV, temperatura interna da laje sem cobertura FV e 

temperatura ambiente externa para o dia representativo do mês de outubro, dia 09/10/2019. 
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Figura 5 – Temperatura interna da laje coberta com FV, temperatura interna da laje sem cobertura e da temperatura 

ambiente externa para o dia representativo do mês de novembro, dia 08/11/2019. 

 

No interior da edificação são obtidas amplitudes térmicas da laje mínimas às 6 horas e máximas às 16 horas, com a 

intensidade de 0,76°C e 5,31°C para outubro, respectivamente, em relação a utilização ou não de FV. Já para o mês de 

novembro, o pico de amplitude térmica alcança valores de 1,13°C e 6,18°C, com ocorrência no mesmo horário. 

Com a utilização de módulos FV os valores de temperatura registrados estão, com maior frequência, mais 

próximos uns dos outros. Já no ambiente sem cobertura há maior dispersão dos dados, indicando maior variação de 

temperatura e, consequentemente, menor estabilidade térmica. Este fato pode ser constatado através do desvio padrão 

dos dados do periodo, onde obtemos um valor de 1,92 para a laje sobreada por FV e 3,85 para a laje sem nenhum tipo 

de sobreamento. 

No mês de outubro a amplitude térmica da laje interna máxima diária é observada no dia 26/10, com uma média de 

2,62°C por hora. Já no dia 19/10 é verificada uma amplitude média horaria de 1,47°C, sendo o mínimo para o período. 

Esses dados podem ser visualizados na Figura 6. 

 

 
 

Figura 6 -  Variação térmica interna da laje no dia de mínimo, no dia de máximo e no dia representativo em outubro de 

2019. 
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Os dados para novembro são vistos na Figura 7, onde se verifica que a variação de temperatura interna máxima 

diária da laje ocorre no dia 03/11 e a mínima no dia 09/11, com uma média de 2,59°C e 2,19°C respectivamente.  

 

 
 

Figura 7 - Variação térmica interna da laje do dia de mínimo, do dia de máximo e do dia representativo em novembro 

de 2019. 

 

É possível observar que a utilização de módulos FV ocasiona redução média de 6% na temperatura interna da laje 

da edificação, fato que impacta a temperatura interna do ambiente e, conquesentemente, aumenta o conforto térmico dos 

habitantes e pode reduzir o consumo de energia elétrica com sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado 

(HVAC). 

 

 

5. CONCLUSÃO  

 

A presente pesquisa visa avaliar os impactos de módulos FV sobre o desempenho térmico de uma edificação. Os 

dados de temperatura interna da laje da edificação e de temperatura ambiente externa foram obtidos por meio de 

sensores de temperatura instalados no LEA-UFC. As informações foram organizadas para os meses de outubro e 

novembro de 2019, em dias específicos. A partir disso, foram construídos gráficos a fim de obter melhor visualização 

sobre a intensidade e amplitude dos dados. 

Observou-se uma redução média de 2,15°C, equivalente a 6%, da temperatura interna da laje do ambiente 

sombreado com módulos FV em comparação a temperatura interna da laje do ambiente sem qualquer tipo de 

sombreamento, alcançando amplitude térmica máxima de até 6,48°C. Além disso, ocorre maior estabilidade térmica dos 

ambientes internos cobertos com módulos FV frente às amplitudes sem cobertura de FV. 

 As vantagens da utilização de módulos FV ficam evidentes, pois além de produzir energia elétrica renovável, 

colaboram para redução da temperatura interna da laje e, consequentemente, no ambiente interno e para estabilidade 

térmica da edificação. Assim, ocorre ganho de conforto térmico e possível redução de consumo de energia elétrica com 

sistemas de refrigeração.  
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF PHOTOVOLTAIC MODULES ON THE THERMAL 

PERFORMANCE OF A BUILDING 

 

Abstract. The increase in urbanization worldwide has a direct impact on the building sector. In a context that combines 

a significant increase in the number of buildings and in the time that people stay inside, the use of artificial lighting and 

air conditioning systems tends to become even more frequent. This research aims to evaluate the impacts of 

photovoltaic modules (PV) on the thermal performance of a building. The data on the internal temperature of the 

building slab and the external ambient temperature were obtained using temperature sensors installed at the 

Alternative Energy Laboratory of the Federal University of Ceará (LEA-UFC). An average reduction of 2.15 ° C, 

equivalent to 6%, was observed in the internal temperature of the shaded slab with PV modules compared to the 

internal temperature of the slab without any type of shading, reaching a maximum thermal amplitude of 6.48 ° C. In 

addition, there is greater thermal stability of the indoor environments covered with PV modules compared to the 

amplitudes without PV coverage. 

 

Key words: PV Modules, Thermal Comfort, Thermal Stability. 
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