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“Ressaltamos que o conhecimento não tem o
objetivo de decidir pelo homem e sim elucidar
possibilidades, pois a escolha sempre depende
do sujeito. O desafio da produção do
conhecimento é facilitar as relações sociais.
Neste sentido, a educação e a informação se
tornam essenciais para o convívio social dos
seres humanos consigo e com a natureza.”
(LIBERAL, 2002, p. 31p).

AGRADECIMENTOS
Agradeço a Deus primeiramente, pois é o autor da minha vida e da minha fé.
Nele encontro paz e refrigério para seguir trilhando um caminho de luz nesta terra
que nos surpreende com inúmeras adversidades.
Aos meus pais, que me fizeram entender o verdadeiro sentido da palavra
família, representados na forma humana como o sinônimo de amor, dedicação,
carinho, paciência, compreensão, caráter e motivação.
Ao meu amado marido, amigo, companheiro e o pai da nossa linda Manuella,
que sempre apostou nos meus sonhos e objetivos profissionais.
Ao professor, doutor e meu orientador Daniel Setrak Sowmy, que teve um
papel estratégico para a conclusão deste trabalho.
Ao professor e doutor Claudio Mitidieri, que com sabedoria impar e com a sua
voz tão mansa, sabe nos colocar no caminho certo a ser trilhando, dispondo sempre
muita dedicação e interesse em que o objetivo da conclusão do curso seja
alcançado. Professor Claudio, a minha admiração pela sua maneira de lecionar é
enorme!
Ao professor e doutor Roberto Valer, que aceitou ao meu convite de compor a
banca, e que contribuiu de maneira significativa e estratégica para a evolução do
meu trabalho, ampliando a minha visão e conhecimento sobre o tema.
Os meus sinceros agradecimentos a Mary Yoshioka Pires de Toledo, que
sempre foi uma amiga nos momentos de dúvidas e dificuldades do dia a dia,
aconselhando de maneira gentil e ajudando a conquistar o objetivo final de
conclusão do curso.

RESUMO
O presente trabalho analisa a implementação dos sistemas fotovoltaicos em
canteiros de obras, dos quais não possuem acessibilidade de concessionárias de
energia, sendo necessária a utilização de outras fontes para o abastecimento de
energia elétrica como, por exemplo, a utilização de grupos geradores. Essa análise
visa trazer uma nova possibilidade no abastecimento elétrico dos canteiros de obras.
Foram analisados diversos canteiros para a seleção de um estudo de caso. A
seleção ocorreu entre empreendimentos de edificações, industriais e de
infraestrutura com áreas entre 40.000m² a 200.000m², sendo todos abastecidos com
energia elétrica por intermédio de grupos geradores. A seleção do estudo de caso
foi realizada por intermédio de visitas, e após a escolha foram levantados os dados
de: demanda de energia elétrica, irradiação solar, viabilidade técnica e financeira. O
estudo de caso selecionado tem uma área total dede 41.900m², localizado na cidade
de São Paulo, que por se tratar de uma obra de revitalização, o local exato onde os
cabos da concessionária de energia deveriam passar foi demolido, sendo necessária
a utilização de grupos geradores à diesel. A análise de viabilidade técnica e
financeira focou em abastecer as áreas administrativas e as áreas de vivência do
canteiro. Foram analisados duas tipologias dos sistemas fotovoltaicos: conectados à
rede e isolados. A análise de viabilidade econômica foi realizada para a aquisição
do sistema e não apenas a locação como geralmente é realizado com os grupos
geradores, permitindo assim a instalação em outros canteiros de obras, na medida
em que os empreendimentos forem finalizados. Ao analisar a viabilidade econômica
do sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica, para o canteiro selecionado,
resultou um valor presente positivo em relação à comparação do abastecimento
elétrico destas mesmas áreas serem realizadas por intermédio de grupos geradores.
Sendo possui injetar na rede a energia excedente gerada pelo sistema, gerando
creditos para o empreendimento Ao analisar a viabilidade econômica do sistema
fotovoltaico isolado, inicialmente resultou um valor negativo em relação à locação de
grupos geradores. No entanto como a proposta é da aquisição do sistema, em longo
prazo o valor se torna positivo, sensível à variabilidade e queda dos valores dos
sistemas fotovoltaicos e ainda considerando o tempo de vida útil do sistema de 25
anos. Para ambos os sistemas fotovoltaicos, dois fatores são indispensáveis para a
sua aplicação: irradiação solar que no Brasil possui bons índices e a área disponível
as para a instalação dos sistemas.
Palavras chave: Sistemas fotovoltaicos;
Construção civil.

Viabilidade em canteiro de obras;

ABSTRACT
Feasibility Analysis of the Photovoltaic System for the Supply of Electric
Energy in Construction Site.
The present work analyzes the implementation of photovoltaic systems in
construction sites, of which they do not have accessibility of the energy
concessionaires, being necessary the use of other sources for the supply of electric
energy, such as the use of generator sets. This analysis aims to bring a new
possibility o in the electric supply of construction sites. The beds analyzed for the
selection of the case study were buildings, industrial and infrastructure projects with
areas ranging from 40,000m² to 200,000m². The selection of the case study was
carried out through visits, and after the choice was made the data of: electric energy
demand, solar irradiation, technical and financial viability. The selected case study
has a total area of 41,900 m², located in the city of São Paulo. Because it is a
revitalization project, the place where the cables of the energy concessionaire should
pass was demolished, requiring the use of diesel generating sets. The analysis of
technical and financial feasibility focused on supplying the administrative areas and
living areas of the site. Two types of photovoltaic systems were analyzed: connected
to the grid and isolated. The economical feasibility analysis was performed for the
acquisition of the system and not only the lease of the system, thus allowing the
installation in other construction sites. When analyzing the economic feasibility of the
photovoltaic system connected to the electric grid, for the selected site, a positive
present value was obtained in relation to the comparison of the electric supply of
these same areas to be realized through generator sets. Being able to inject into the
network the surplus energy generated by the system, generating credits for the
enterprise. In analyzing the economic viability of the isolated photovoltaic system,
initially a negative value was obtained in relation to the rental of generator sets.
However as the proposal is about the acquisition of the system, in the long term the
value becomes positive, sensitive to the variability and fall in the values of the
photovoltaic systems and still considering the life time of the system of 25 years. For
both photovoltaic systems, two factors are indispensable for its application: solar
irradiation that in Brazil has good indices and the area available for installation of the
systems.
Keywords: 1. Photovoltaic systems. 2. Feasibility in construction site. 3. Civil
construction.
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1 INTRODUÇÃO
A energia elétrica tem uma importância estratégica para diversos setores da
economia, para o setor da construção civil ela é essencial na construção do produto,
seja de forma direta no canteiro de obras com o funcionamento dos equipamentos
como: grua, cremalheiras, plataformas elevatórias, ou de forma indireta na
fabricação dos materiais que compõem o empreendimento como: cerâmicas,
esquadrias, estruturas metálicas entre outros inúmeros materiais e equipamentos
necessários.
De acordo com o estudo: Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e
Promoção de Políticas Públicas (2014) publicado pela CBCS (Conselho Brasileiro de
Construção Sustentável), o consumo da energia elétrica é concentrado em 4 etapas
principais no setor da construção civil:
a) Extração, fabricação, produção e o transporte dos materiais;
b) Construção e energia no canteiro de obras;
c) Operação das edificações do ambiente urbano;
d) Demolição no fim do ciclo de vida de um empreendimento.
Em relação ao consumo, o setor da construção civil utiliza a energia elétrica
de forma pouco eficiente, existindo um potencial elevado para sua redução. O setor
ainda vem enfrentando grandes desafios ao tentar aumentar a eficiência energética
durante, e após a execução da obra, que é responsável por uma das maiores
demandas energética do mundo, segundo Kim (2006).
De acordo com Abreu (2012), o consumo de energia elétrica na construção
civil é significativo ao longo de seu ciclo de vida, inicia desde a extração das
matérias primas, depois no processo de fabricação e nos transportes para o
processamento dos insumos e a entrega do produto final ao cliente. Dessa maneira
a contribuição na emissão de gases na atmosfera é efetiva. Com a grande utilização
dos recursos naturais, e o aumento no consumo da demanda de energia, as
construções sustentáveis com certificações vem se destacando com o principal
objetivo no ganho na eficiência energética, buscando implementar também a
eficiência dentro dos canteiros de obras.
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De acordo com os dados publicados na Pesquisa Anual da Indústria da
Construção Civil (2015) publicados pelo IBGE, os custos dedicados à aquisição de
combustíveis e lubrificantes para a construção civil dentro do Brasil sofre uma
variação de 2,6% a 2,3%, apontando uma redução no consumo.
Em 2015, foi aprovado o Acordo de Paris1 durante a COP-21, sendo citado
como equilibrado e ambicioso plano de redução do aquecimento global. Alguns
países como Argentina, Peru, Tanzânia, Austrália, estão engajados em estudos e
diretrizes que resultem mais eficiência energética, redução de resíduos e diminuição
de emissão de CO² e outros gases.
O Brasil incluiu em sua iNDC2 (Intended Nationally Determined Contribution),
a meta de reduzir em 43% as emissões de gases que geram o efeito estufa em
2030, e também atingir em 45% as fontes de energias renováveis em sua matriz
energética.
Outro fator que impulsiona o estudo de novas fontes de energia, como por
exemplo, os sistemas fotovoltaicos, é a queda dos valores ano após ano. De acordo
com o os dados publicados pelo Estudo Estratégico Mercado Fotovoltaico de
Geração distribuída (2019), publicados pela empresa Greener, os sistemas
fotovoltaicos apresentaram uma redução de 7,5% de janeiro de 2016 a janeiro de
2019, apontando o mercado fotovoltaico como promissor.

1

O Acordo de Paris foi adotado na 21° Conferência das Partes, com o principal objetivo de reduzir as emissões de gases de
efeito estufa (GEE). O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em bem menos de
2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis préindustriais.
2

A tradução da sigla iNDC (intended Nationally Determined Contribution) de acordo com o governo brasileiro é "Pretendida
Contribuição Nacionalmente Determinada", A iNDC tem como principal objetivo colocar o mundo no caminho de uma
economia de baixo carbono, que permita mitigar às alterações climáticas. Os países envolvidos, elaboram a iNDC indicando
quais são as ações que serão tomadas e o prazo para executarem, sempre com o objetivo de redução dos gases que
provocam o efeito estufa na camada de ozônio.
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2 OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é analisar a viabilidade técnica e econômica, em
atender o abastecimento da demanda de energia elétrica em canteiro de obras, por
intermédio de sistemas fotovoltaicos: conectado à rede (on grid) e isolados (off grid),
como uma opção de recurso energético. O foco principal de abastecimento serão as
áreas administrativas e as áreas de vivência.
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3 MÉTODO
A pesquisa teve um propósito exploratório, sendo desenvolvida por intermédio
de estudos teóricos envolvendo bibliografia nacional e levantamento de informações
em campo.
O levantamento de informações em campo

teve como principal objetivo

selecionar um canteiro de obras para o estudo de caso, sendo possível o
levantamento dos dados técnicos: como o espaço disponível para a instalação dos
sistemas fotovoltaicos, demanda elétrica necessária, o tipo e o custo do
abastecimento elétrico ao decorrer do período de execução da obra.

Foram

realizadas diversas visitas em canteiros de obras, com a realização de entrevistas de
profissionais envolvidos na operação, como engenheiros eletricistas, engenheiros
civis e área de suprimentos, com o intuito de analisar dificuldades em abastecer um
canteiro de obras com energia elétrica.
O trabalho apresenta a análise teórica da aplicação dos sistemas
fotovoltaicos, avaliando os aspectos técnicos e aspectos financeiros do custo dos
sistemas.
A figura 1 apresenta as etapas, do método de pesquisa utilizada na
elaboração deste trabalho.
Figura 1 – Etapas do método de pesquisa:

Fonte: Elaborada pela autora.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1 Canteiro de Obras
Área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio
e execução de uma obra (MINISTÉRIO DO TRABALHO NR-18, 1978).
Áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da
construção, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência (ASSOCIAÇÃO
DE NORMAS TÉCNICA NBR-12284, 1991).
Para Souza (2000), o canteiro de obras é a fábrica cujo produto final é o
edifício. Sendo o canteiro de obras de fato uma indústria para a realização de um
produto maior que a indústria instalada provisoriamente, e que por se tratar de uma
indústria temporária, requer cuidados com a segurança e com a saúde dos que irão
habitar no período da execução do produto.
A preservação do meio ambiente na construção civil vem sendo um tema
muito abordado, pois a sua contribuição para a poluição do meio ambiente é
significativa e gera elevados números de resíduos ao longo da construção do
produto final. De acordo com os dados publicados no Panorama dos Resíduos
Sólidos Brasil (2016) pela ABRELPE (Associação Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos Especiais).
A indústria da construção civil junto aos seus produtos é responsável pelo
consumo de aproximadamente 40% da energia e dos recursos, gerando até 40%
dos resíduos produzidos pelas atividades humanas, segundo Priori Junior (2011).
4.1.1 Tipologias de canteiro de obras
Como cada empreendimento possui características especificas e únicas, com
tamanhos, tipologias e prazos de execução diferentes.
O canteiro de obras podem apresentar características distintas e únicas para
cada obra. De acordo com Illingworth (1993), o canteiro de obras, pode ser
enquadrado dentro de um dos três seguintes tipologias: restritos, amplos e longos e
estreitos.
No quadro 1, as tipologias ilustradas conforme descrito por Illingworth (1993).
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Quadro 1 – Tipologia de canteiro de obras

Restritos

•A construção ocupa o terreno
completo ou grande parte;
•Os acessos são restritos.

Amplos

•A construção ocupa apenas uma
pequena parcela do terreno;
•O acesso de veiculos, as áreas de
almoxarife e as áreas de vivência
são amplas.

Longos e estreitos

•São restritos em apenas uma das
dimensões, com pouca
possibilidade de acesso.

Fonte: Tipos de canteiro de obra – Illingworth (1993), adaptado pela autora.

De acordo com Illingworth (1993), para canteiros do tipo restrito que são mais
complexos, duas regras são fundamentais:
a) Sempre atacar primeiro a fronteira mais difícil – a obra deve iniciar na
divisa mais problemática do canteiro;
b) Criar espaços utilizáveis no nível do térreo tão cedo quanto possível –
em especial obras que possuem subsolos.
As etapas de planejamento do canteiro de obra contribuem para a obtenção
da melhor utilização do espaço físico disponível, de modo a possibilitar a que os
colaboradores e as máquinas trabalhem com eficiência e segurança, minimizando as
movimentações dos materiais, componentes e da mão de obra segundo Saurin e
Formoso (2006). Assim sendo o planejamento é um aliado fundamental para
qualquer tipologia de canteiro de obras.
4.1.2 Layout do canteiro de obras
O layout do canteiro de obra será adequado de acordo com o tamanho do
empreendimento e com o espaço destinado para canteiros.
Para a construção de um layout do canteiro de obra, analisar as etapas de
construção e frentes de trabalhos determinadas pelo planejamento de execução do
empreendimento enriquece e colabora para uma maior assertividade no layout.
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Algumas informações são necessárias como:


Os projetos executivos e liberados para a obra;



O cronograma físico das etapas construtivas;



O cronograma de suprimentos, para que seja analisado o volume de
materiais que serão recebidos em cada etapa construtiva;



As especificações técnicas da obra, como as metodologias construtivas
a serem utilizadas;



A aplicação de NR 18;



A definição da equipe técnica e equipes de produção;



Localização da obra;



Laudo de vizinha do empreendimento;



Abastecimento de água, energia e esgoto.

De acordo com Abrantes (2014), uma das principais ferramentas para atingir
uma boa produtividade é o layout fabricado canteiro, pois favorece não apenas o
lado operacional e técnico da produção, mas também interfere o componente
humano, que é o mais importante em um canteiro de obras.
Para Saurin e Formoso (2006), deve se desenhar os croquis de todos os
pavimentos necessários, de modo que a compreensão do layout (subsolo, térreo,
pavimentos tipos), fique evidenciada.
A sugestão é que sejam utilizados folhas A4 em consulta com o projeto
arquitetônico do empreendimento. Alguns requisitos mínimos estão listados para a
elaboração do croqui:
a) Definição aproximada do perímetro dos pavimentos, diferenciando
áreas fechadas e abertas;
b) Localização de pilares e outras estruturas que interfiram na circulação
de materiais ou pessoas;
c) Portões de entrada no canteiro (pessoas e veículos) e acesso coberto
para clientes;
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d) Localização de árvores que restrinjam ou interfiram na circulação de
materiais ou pessoas, inclusive na calçada;
e) Localização das instalações provisórias (banheiro, escritório, refeitório,
etc.) inclusive plantão de vendas se houver;
f) Todos os locais de armazenamento de materiais, inclusive depósito de
entulho;
g) Localização de calha ou tubo para remoção de entulho;
h) Localização de betoneira, grua, guincho e guincheiro, incluindo a
especificação dos lados pelos quais se fazem as cargas no guincho;
i) Localização do elevador de passageiros;
j) Localização das centrais de carpintaria e aço;
k) Pontos para içar fôrmas e armaduras;
l) Localização de passarelas, rampas e ou escadas provisórias com
indicação aproximada do desnível;
m) Linhas de fluxo principais.
De acordo com a Tisaka (2006) as edificações são classificadas em quatro
categorias:
a) Habitação: permanente, temporária, coletiva;
b) Trabalho: agropecuária, indústrias, comércio, serviços;
c) Lazer: esporte entretenimento, acervos artísticos culturais;
d) Diversos:

templos

monumentos,

religiosos,

pavilhões

de

capelas
exposições,

mortuários,

cemitérios,

auditórios,

salas

de

conferências e pavilhões para realização de congressos.
Tisaka (2006) reforça que dentro das quatro categorias, tem as classificações
I, II, III e IV, que são com instituídas com base alguns critérios:
a) Complexidade das pesquisas prévias necessárias ao projeto;
b) Diferenciação funcional, técnica e estética dos espaços e ambientes a
serem projetados;
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c) Sofisticação compositiva da obra;
d) Complexidade tecnológica, em especial dos projetos complementares;
e) Complexidade do desenvolvimento de detalhamento do projeto;
f) Intensidade de participação do cliente no projeto.
O canteiro de obras possui uma subdivisão de duas áreas, que são: áreas
denominadas a vivência (alojamento, refeitório, sanitário) e as áreas de apoio
(almoxarifado, escritório, guarita, portaria, central de concreto).
As construtoras desenvolvem padrões e modelos para os canteiros, aplicando
as normas e diretrizes para que o canteiro esteja dentro dos requisitos mínimos. O
Guia Para a Gestão de Segurança (2017) publicado pela CBIC, traz diretrizes de
aplicação das normas vigentes nas diversas áreas do canteiro para que as
construtoras possam ter êxito em suas instalações.
Na figura 2, a ilustração de um layout de canteiro de obras, disponibilizado no
Guia para a gestão de segurança (2017) publicado pela CBIC.
Figura 2 – Modelo de planta baixa do canteiro de obras:

Fonte: Guia para a gestão de segurança (2017) publicado pela CBIC.

Os requisitos para a construção de áreas de apoio e áreas de vivências são
descritas em Normas Regulamentadoras e pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas.
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Os requisitos mínimos para as áreas de vivências estão listados na NR 18 e
na NBR 12284 que é uma transcrição sem alterações técnicas da NB 1367. As áreas
de vivência são compostas pelas seguintes instalações:
a) Instalações Sanitárias: as instalações sanitárias são áreas destinadas
para a realização do asseio corporal e as necessidades fisiológicas dos
trabalhadores;
b) Vestiário: em todo e qualquer canteiro de obras, deverá ter vestiários
para que os trabalhadores que não estiverem alojados possam realizar
a troca de suas vestimentas antes e após os serviços;
c) Alojamento: em canteiro de obras que possuam alojamentos para os
trabalhadores os requisitos mínimos da NR 18 e NBR 12284, também
devem ser seguidos e aplicados;
d) Lavanderia: em canteiro de obras que possuem alojamentos, devem
ser instaladas as lavanderias para que os trabalhadores alojados
façam a lavagem de suas vestimentas;
e) Área de lazer: a área de lazer é um local destinado à recreação dos
trabalhadores. Essa área pode ser adaptada aos refeitórios;
f) Ambulatório: os ambulatórios são exigidos quando tiver acima de 50
(cinquenta) trabalhadores no canteiro de obras para a execução das
etapas de construção.
Em canteiro de obras onde as cozinhas são necessárias, as NR 18 e NBR
12284, devem ser seguidas rigorosamente.
A assim como as outras áreas de vivência, a lavanderia também deve seguir
os critérios mínimos de construção exigidos pela NR 18 e a NBR 12284.
A recomendação de Saurin e Formoso (2006) é que para a construção de
uma área de lazer, o ideal é que sejam consultados os trabalhadores e as suas
preferências. A opção mais viável é a utilização dos refeitórios, instalando televisores
e mesas de jogos para a recreação, ressaltando que a NR 18 não faz a instalação
destes itens como critérios mínimos, ficando a cargo das construtoras essa decisão.
Para a construção do ambulatório os critérios mínimos exigidos pela NR 18 e
NBR 12284, devem ser executados.
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As áreas de apoio são compostas pelas seguintes instalações:
a) Escritório (gestores, engenheiros, estagiários, mestre de obra e
produção);
b) Recepção;
c) Sala de reunião;
d) Almoxarifado e depósito;
e) Guarita e Portaria
4.1.3 Planejamento do canteiro de obras
Para Maia (2003), a evolução do projeto do canteiro se obtém com o nível das
informações do início da obra, com um estudo de viabilidade planejando todas as
fases da construção do empreendimento. Com o detalhamento das informações
reais da construção do empreendimento a assertividade na execução do projeto é
promissora.
O planejamento do canteiro de obras envolve a definição de um layout
considerando o a definição das áreas de estocagem, arranjo físico dos
trabalhadores, equipamentos, matérias e áreas de trabalho, segundo Frankenfeld
(1990).
Segundo Handa (1988), o planejamento do canteiro de obras, tem sido
negligenciado, e os problemas são resolvidos na medida em que vão acontecendo
no decorrer da execução do empreendimento, contribuindo com a falta de
organização, falta de segurança, gerando uma imagem negativa e afastando os
clientes dos canteiros.
Com essa constante negligência, o canteiro de obras em termos de
organização e segurança deixa muito a desejar, fazendo com que grandes
empresas percam prestígios e outras ganhem vantagens no ramo da construção
civil, de acordo com Gerson (2001).
Segundo Rad (1983), por muitas construtoras não possuirem um método
definido de planejamento do canteiro, e a elaboração ser realizada de acordo com
as experiências de gestores, favorece para o surgimento de problemas contribuindo
para os atrasos nos cronogramas.
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Segundo Tommelein (1992), mesmo com o reconhecimento de que o
planejamento do canteiro é lucrativo e eficiente, apresentando resultados positivos
na qualidade da construção e redução de prazos, diversos gestores utilizam uma
metodologia de trabalho de tentativas: acertos e erros, criando um estigma, para a
aplicação de conceitos de planejamento que favorecem todas as etapas da
construção, acreditando que a experiência adquirida ao longo dos anos em canteiro
de obras, supera as teorias.
Para mitigar os problemas de uma metodologia definida e detalhada, Saurin
(1997), em sua dissertação de mestrado, propõe diretrizes para que o planejamento
do canteiro de obras seja realizado com critérios, podendo assim obter resultados
positivos.
Para Valle (2010), o planejamento, o monitoramento e o controle, são
ferramentas essenciais para o sucesso na construção de um empreendimento. Com
o planejamento da execução de um canteiro de obras, é possível calcular as
demandas elétricas, hidráulicas, esgoto, entre outros itens essenciais, necessários
para a construção do empreendimento em questão, colaborando para os
dimensionamentos, reduzindo as perdas de materiais e desperdícios de energia,
água e espaço.
Com o planejamento a logística de entrada e saída de caminhões, utilização
de paletes, de caminhões menores para a distribuição dos materiais no canteiro da
obra, otimizando o tempo de todos envolvidos no canteiro.
Para Tommelein (1992) duas categorias são principais para um bom
planejamento de canteiro de obra:
a) Objetivos de alto nível operações eficientes e seguras, motivação dos
empregados, condições de ambiente e segurança, cuidado com o
aspecto visual do canteiro e limpeza;
b) Objetivos de baixo nível – otimização das distâncias de transportes
tempos de movimentação de pessoal e materiais, otimização de
manuseios de materiais e a não obstrução ao movimento de materiais
e equipamentos.
Realizado o mapeamento e identificado a melhor opção do local para as
áreas necessárias em um canteiro, todos os requisitos na NR 18 Condições e Meio
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Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e a NBR 12284 Áreas de vivência
devem compor o planejamento. O abastecimento de água deve ser seguido
conforme a NBR 5626 e as instalações de elétrica a NBR 5410.
De acordo com Saurin e Formoso (2006), a elaboração do projeto e layout do
canteiro de obra, permite a visualização de possíveis problemas e na evolução de
estudos para que sejam mitigados. Recomenda que alguns pontos sejam analisados
e considerados.
De acordo com Limmer (1997), a elaboração de uma lista das acomodações
como áreas de estocagem das ferramentas e materiais e as plantas do canteiro é
necessária.
Para Saurin (1997), a tarefa de planejamento do sistema de movimentação e
armazenamento de materiais é intimamente relacionada à atividade de planejamento
do layout do canteiro de obras, influenciando e sendo influenciada por tal atividade.
Segundo Vieira (1989) existem os principais fundamentos para o estoque,
movimentação e produção no canteiro de obras. As ilustrações destes principais
fundamentos estão indicadas no quadro 2.
Quadro 2 – Principais fundamentos para os espaços no canteiro de obra:
• Esquadrias;
CENTRAIS DE
PRODUÇÃO

ESTOQUES

•
•
•
•

Formas;
Argamassa;
Pré montagem de instalações;
Armação.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tubos e conexões;
Agregados, ensacados;
Elevadores e seus componentes;
Esquadrias;
Tintas;
Louças, metais e fixações;
Barras de aço;
Compensado para formas;
Passarela para concretagem.

• Transportes horizontais: carrinho, porta palete,
EQUIPAMENTOS
PARA
MOVIMENTAÇÃO

empilhadeira, bob-cat e dumper;
• Transportes verticais: sarrilho, elevador de obras,
talha, guincho
• Transportes em geral: gruas com torre fixa, torre
móvel sobre trilhos, torre ascensional e torre
giratória;
• Guindaste sobre rodas ou esteiras;
• Bombas de concreto e argamassa.

Fonte: VIEIRA (1989), adaptado pela autora.
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De acordo com Guerra (2015), alguns requisitos são importantes para o
planejamento da obra, sendo divididos em duas etapas sendo elas: o planejamento
da gestão integrada da obra e o planejamento da produção da obra. Para a etapa do
planejamento alguns requisitos devem ser seguidos:


Descrição da obra;



Estruturação organizacional da obra;



Programas de Saúde, Meio Ambiente e Segurança;



Consulta comunicação e conscientização do SGI;



Gerenciamento dos aspectos e perigos;



Lista de materiais controlados;



Lista de serviços controlados;



Lista de ensaios;



Validação de processos;



Ensaios de resistência impactos de corpo mole e corpo duro em pisos,
vedações, guarda-corpos, parapeitos e em tubulações aparentes até
1,5 m acima do piso;



Ensaios de estanqueidade à água em áreas molhadas (sistema de
pisos);



Ensaio de resistência mecânica dos fixadores ou suportes de
tubulações suspensas;



Medição de iluminação natural;



Medição de ruído de impacto em sistema de piso;



Medição de nível de pressão sonora de equipamento predial
hidrossanitário em dormitórios (informativo);



Medição do isolamento a ruídos aéreos em sistema de vedação vertical
e sistemas de pisos;



Lista de processos relacionados à obra;



Lista de equipamentos de produção críticos à obra;
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Destino dos resíduos produzidos pela obra;



Programa de treinamento da obra;



Projeto do canteiro.

Para Guerra (2015), o planejamento da produção do empreendimento, deve
estar baseado dentro do orçamento, memorial descritivo, o dimensionamento do
histograma de mão de obra, as curvas ABC do empreendimento indicando os
principais escopos a serem contratados e executados, índices de produtividade e
cronograma macro físico e financeiro das etapas do empreendimento.
A curva ABC na construção civil foi descrita por Limmer (1997), como uma
ferramenta de seleção de itens com os custos mais importantes de um
empreendimento para melhor controle da produção, sem aprofundar nos méritos de
outras utilidades desta ferramenta. Ela permite uma análise da importância de cada
material dentro do custo global do empreendimento, proporcionando assim uma
estratégia de política de compras.
4.1.4 Etapas de mobilização do canteiro de obras
Para que a mobilização do canteiro de obras seja implementada, algumas
etapas: Administrativas e Técnicas, devem ser realizadas com critérios atendendo a
todos os requisitos já previstos nas Normas Regulamentadores e Leis relacionadas a
atividades da construção civil.
As duas etapas a serem seguidas são:
a) Administrativa – elaboração de toda a documentação necessária,
conforme indicado nas Normas Regulamentadoras e Leis, como a
Comunicação a Delegacia Regional do trabalhão, elaboração do
PCMAT, PPRA, PCMSO, e todo o processo de gestão que envolve
a realização das atividades necessárias para a construção civil;
b) Técnica – dimensionamento da energia elétrica, água potável,
sistema de esgoto, logística, e todo o acompanhamento das etapas
do projeto coordenando a execução técnica correta e garantindo o
cumprimento das Normas Regulamentadores e Leis vigentes.
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4.1.5 Normas Regulamentadoras e Leis aplicáveis à construção civil
Em 08 de junho de 1978 a portaria n°. 3.214 aprovou as

Normas

Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do
Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. De acordo com os dados
da Previdência Social publicado com base nos dados do ano de 2016, a construção
civil teve 6% dos acidentes totais no Brasil.
Como as condições técnicas e financeiras dos empreendimentos corroboram
para a dificuldade na gestão de SST (Segurança e Saúde do Trabalhador), o Guia
Para a Gestão de Segurança (2017) publicado pela CBIC, aponta ações importantes
a serem tomadas, visando facilitar a gestão da SST nos canteiro de obras:


Exigir que apenas os trabalhadores devidamente treinados e/ou
capacitados, sejam liberados para as suas respectivas atividades;



Evitar as improvisações seja na utilização de ferramentas manuais, nos
arranjos físicos, na movimentação de cargas, nas instalações físicas
temporárias ou em outras;



Exigir a plena adequação para todas as instalações elétricas;



Somente permitir a utilização de máquinas e equipamentos com
manutenção adequada;



Vistoriais continuamente proteções coletivas, a fim de evitar qualquer
alteração que diminua sua eficácia;



Estabelecer monitoramento e controle para a correta utilização de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI);



Exigir a análise prévia dos riscos para todas as tarefas obreiras
(rotineiras e não rotineiras);



Impor a supervisão técnica habilitada em trabalhos que exijam projetos
específicos de maior risco.

As NR’s, tem um papel de regulamentador a cerca de questões relativas a
medicina do trabalho, segurança e ergonomia para as empresas privadas, públicas,
órgãos públicos, que tenham empregados regidos pela CLT, sendo a sua aplicação
obrigatória.
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As NR´s se aplicam as empresas, órgãos e entidades celetistas,
trabalhadores avulsos e rurais.
Ao todo dão 36 Normas Regulamentadoras que são obrigatórias, sendo
algumas mais importantes para a indústria da construção civil como:


NR4 - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho –
SESMT;



NR5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;



NR6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI;



NR7 - Exames Médicos;



NR8 - Edificações;



NR10 - Instalações e Serviços de Eletricidade;



NR11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de
Materiais;



NR12 - Máquinas e Equipamentos;



NR18 - Obras de Construção, Demolição, e Reparos;



NR35 - Trabalho em Altura.

A NR 18 vem estabelecer diretrizes para o planejamento, construção,
segurança e áreas de vivência de um canteiro. Cada obra possui um canteiro
personalizado que atenderá as necessidades específicas para a construção daquele
empreendimento em questão. Com essa personalização cada empreendimento
possui uma logística, consumo e etapas diferentes para a execução.
Para atingir a eficácia da prevenção de acidentes, além das Normas, há
necessidade que as construtoras desenvolvam e apliquem programas específicos
como:


PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;



PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;



PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria de Construção.
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A elaboração do PCMAT, é exigência contida na NR 18 (Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção da Portaria 3.214/78), tendo como
principal objetivo executar medidas de gerenciamento dos riscos de acidentes do
trabalho, de doenças ocupacionais e de perdas nos processos e nas instalações,
melhorando as condições e o meio ambiente de trabalho.
De acordo com a NR 18, para obras com o número de efetivos acima de 20
pessoas, é necessário à elaboração do PCMAT, contemplando os critérios de
segurança, saúde e meio ambiente. Sendo necessária a elaboração e apresentação
de um projeto de canteiro de obras.
O PCMAT divide-se em três fases:
a) Reconhecimento inicial para identificação dos riscos e estabelecimento de
prioridades e metas de avaliação e controle;
b) Avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos;
c) Implantação de medidas de controle.
4.2. Energia Solar
A energia solar é caracterizada como fonte inesgotável, e vem sendo utilizada
como uma alternativa promissora para o abastecimento energético. O termo usina
solar é utilizado tanto para projetos com produção de calor (aquecimento de água),
quanto para a produção de eletricidade. Ambas as aplicações se utilizam da energia
solar como fonte principal para a geração da energia (térmica e ou elétrica), segundo
o Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos (2014) – CRESESB.
De acordo com a publicação do Relatório Especial sobre Fontes Renováveis
de Energia e Mitigação da Mudança Climática do IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change), a energia solar foi agregada em categorias:


Solar passiva – energia bioclimática;



Solar ativa – refrigeração e aquecimentos solares;



Solar fotovoltaica – produção de energia elétrica;



Geração de energia elétrica por intermédio de concentradores solares
de alta temperatura;
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Processo inspirado na fotossíntese, onde um reator alimentado por
dióxido de carbono (CO²), água e metal ou óxido metálico, exposto à
radiação gera hidrogênio, oxigênio e monóxido de carbono, sendo o
hidrogênio o combustível solar a alimentar as células. Trata-se de uma
técnica em desenvolvimento.

4.2.1 Energia Fotovoltaica
A energia solar fotovoltaica é obtida por intermédio da conversão da luz direta
em eletricidade, denominado como efeito fotovoltaico. Primeiramente o efeito
fotovoltaico foi descoberto por Edmond Becquerel em 1839, que relatou uma
diferença de potencial nas extremidades de uma estrutura de um material
semicondutor, produzida pela absorção da luz. Já em 1876 foi concebido o primeiro
aparato fotovoltaico por intermédio de estudos da física do estado sólido e a
produção inicial iniciou apenas em 1956, segundo o Manual de Engenharia para
Sistemas Fotovoltaicos (2004) – CRESESB.
O desenvolvimento da tecnologia teve como principal apoio inicial, empresas
do setor de telecomunicações, onde as fontes de energia eram necessárias e locais
remotos. A corrida espacial foi o segundo impulsionador para o desenvolvimento da
tecnologia apresentando um fornecimento seguro e adequado para os equipamentos
espaciais ao longo prazo de tempo.
Já em 1973, com a crise do petróleo, o interesse em aplicações terrestres
para a energia solar fotovoltaica teve uma ampliação e renovação, no entanto para
que se tornasse economicamente viável, a redução dos custos de produção das
células fotovoltaicas em relação às células espaciais, era de aproximadamente 100
vezes. No ano de 1978, a indústria fotovoltaica no mundo ultrapassou o número de
1MW/p ano, de acordo com o Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos
(2004) – CRESESB.
Os Estados Unidos a partir da década de 1990 destacou como um dos líderes
mundiais na produção da tecnologia fotovoltaica, já no final desta década as
políticas do governo da Alemanha e do governo do Japão, resultaram em
substanciais aumentos

no desenvolvimento do mercado fotovoltaico. O maior

impulso para o desenvolvimento desta tecnologia foi o compromisso com a redução
de CO², de acordo com o previsto no Protocolo de Kyoto.
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No ano de 1998, a produção mundial de células fotovoltaicas atingiu a marca
de 150 MWp, com a absoluta utilização do Silício entre os materiais para a
construção das células.
No Brasil, nos anos de 50 o desenvolvimento de módulos fotovoltaicos teve
inicio no Instituto Nacional de Tecnologia e no Centro Tecnológico da Aeronáutica,
com a realização do primeiro Simpósio Brasileiro de Energia Solar em 1958. De lá
para cá, o desenvolvimento da energia fotovoltaica no Brasil teve ampliações com
tecnologias mais avançadas assim como normas Leis para a sua aplicação.
O avanço industrial na fabricação de células e módulos no inicio do século
XXI tendo a China como um dos países de destaque nesta evolução, não foi
acompanhado pelo Brasil. Em 2001, uma iniciativa do Governo Federal, criou o
Fundo Setorial de Energia, resultando em um crescimento das atividades de energia
solar e na formação de grupos de estudos de energia fotovoltaica. Já no ano de
2004, o Centro Brasileiro para Desenvolvimento de Energia Solar Fotovoltaica (CBSolar), foi criado em Porto Alegre, do qual duas ações podem ser destacadas:


A promoção do Simpósio I e II Nacional de Energia Solar Fotovoltaica
em

parceria

com

o

CRESESB

nos

anos

de

2004

e

205

respectivamente;


Desenvolvimento de tecnologias em escala piloto para a fabricação de
células fotovoltaicas de silício cristalino e de módulos fotovoltaicos,
com a análise técnica e econômica da produção em escala industrial.

Com o grande crescimento de instalações fotovoltaicas no Brasil, o Instituto
Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (INMETRO), criou um grupo para
atuar especificamente nesta área. O grupo formado por especialistas de
universidades e centros de pesquisas tem como objetivo estabelecer os requisitos
para etiquetagem dos componentes utilizados em sistemas fotovoltaicos.
Os requisitos intitularam o documento como “Requisitos de Avaliação da
Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica”, publicado
por intermédio da Portaria INMETRO nº 4/2011.
Atualmente, para que os componentes e equipamentos da em energia solar
fotovoltaica sejam comercializados no Brasil, é necessário o registro do Inmetro
conforme Resolução Conmetro nº 05 de maio de 2008.
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A queda no custo de

implantação dos sistemas fotovoltaicos vem sendo

progressiva ano após ano. De acordo com o Estudo Estratégico Mercado
Fotovoltaico de Geração distribuída – 1º trimestre de 2019, publicados pela empresa
Greener, o sistema de geração fotovoltaico de 2016 até janeiro de 2019 apresentou
uma redução de 7,5% do valor final do sistema.
Com esta redução, a energia fotovoltaica vem se mostrado mais atrativa
financeiramente, reduzindo assim o tempo de investimento inicial.
A pesquisa de aponta que, cerca de 90% dos clientes, buscam a redução de
energia, enxergando o sistema fotovoltaico promissor para atingirem esta meta.
Na figura 4 é possível verificar que a principal motivação dos clientes que
buscam os sistemas fotovoltaicos é a economia na energia elétrica em longo prazo.
Figura 4 – Principal motivação na aquisição do sistema fotovoltaico:

Fonte: Estudo Estratégico Mercado Fotovoltaico de Geração distribuída – 1º trimestre de
2019 publicados pela empresa Greener.

4.2.2 Radiação Solar
O parâmetro técnico mais relevante para um sistema fotovoltaico é o recurso
solar disponível no local da instalação do sistema, também conhecido como a
radiação solar.
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A irradiância é o fluxo radiante recebido por uma superfície. É uma unidade
de potência por área, e a irradiação é uma unidade de energia por área conforme
detalhado na figura 5.
Figura 5 – Irradiância x Irradiação:

Fonte: Disponível no site http://www.iep.org.br, acessado em 01/08/2018.

A radiação solar pode ser direta, albeldo e refletida, sendo a soma das três a
radiação global.
A radiação direta corresponde aos raios solares que chegam em uma linha
reta diretamente vindos do Sol. Já a radiação difusa são os raios que chegam de
maneira indireta, resultados da difração na atmosfera sofrendo ainfluência das
nuvens, poluição e outros objetos.
A fotosfera solar é a responsável pela radiação solar que atinge o topo da
atmosfera terrestre, uma tênue camada de plasma com aproximadamente 300 km
de espessura e com uma temperatura superficial da ordem de 5800 K.
A radiação solar, em termos de comprimentos de onda, ocupa a faixa
espectral de 100 nm a 3000 nm (3 μm), tendo densidade espectral máxima em torno
dos 550 nm, comprimento de onda que corresponde sensivelmente à luz verdeamarelada.
O maior prolongamento do espectro tem a sua máxima intensidade na banda
dos infravermelhos próximos, decaindo lentamente com a diminuição da frequência.
A radiação global pode variar de acordo com a estação climática e a latitude
do local.
De acordo com Villalva (2015), a radiação global pode ser medida por intermédio de
alguns instrumentos como piranômetro que medem a radiação solar global e direta,
sensor de radiação solar com célula de silicio e o medidor de radiação solar portátil.
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A mediação solar ao longo do dia, e o armazenamento destes dados aplicados para
o mês todo, possibilita uma curva de irradiância solar.
4.2.3 Radiação Solar no Brasil
O prinicipal parametro técnico para a implementação do projeto do sistema
fotovoltaico é o recurso solar disponivel no local onde será realizado o projeto.
No Brasil o índice de radiação é elevado, variando de 4,5 a 6,5 kWh/m²/dia,
como indica na figura 6.
Figura 6 – Mapa de radiação solar no Brasil

Fonte: Mapa de radiação solar global – Brasil (INPE 2015).

A potência da instalação do sistema fotovoltaico, irá ser determinada pelo
recurso solar. Para obter o calculo da potência, é necessário o valor de energia que
se pretende gerar.
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A seguir um cálculo para a obtenção da Potência de Pico do sistema
fotovoltaico em kWp:
, onde:
Ppv – Potência pico do sistema fotovoltaico em kWp;
Epv – energia demandada do sistema em kWh, por ano;
GHI – Recurso solar médio para o local da instalação – kWh/m².ano;
PR – Performance ratio ou taxa de desempenho.
4.2.4 Módulos Fotovoltaicos
Os módulos fotovoltaicos são os dispositivos utilizados para a conversão da
radiação solar em energia elétrica.
Existem várias tecnologias de módulos fotovoltaicos sendo utilizadas, no
entanto a tecnologia que mais se comercializa, são os módulos de silício cristalino.
4.2.5 Acumuladores Eletroquímicos
Os acumuladores eletroquímicos, também chamados de baterias, tem a
função de acumular a energia produzida durante horas, podendo ser utilizadas à
noite, ou por períodos prolongados de dias com baixa luminosidade e mau tempo.
A utilização de acumuladores é necessário para o sistema isolado (off grid),
para que a demanda em períodos em que a geração é baixa (dias nublados e
período noturno), permitindo assim que parte da energia solar convertida em energia
elétrica por intermédio dos módulos fotovoltaicos sejam armazenadas.
Já no sistema fotovoltaico conectado à rede, a utilização de acumuladores é
comum na Europa e nos Estados Unidos, se aplica para a operação ilhada do
sistema em caso de queda e ou falta de energia elétrica da distribuidora. Esse tipo
de utilização não há regulamentação no Brasil, e as distribuidoras de energia não
aceitam, exigindo a proteção para desligamento da geração em caso de
antilhamento (como o inversor fica permanentemente ligado à rede, no caso de
quedas de tensão ele deve se desligar automaticamente, evitando pôr em risco o
serviço de manutenção).
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O armazenamento de energia possui diversas formas, como campo elétrico,
campo magnético, energia mecânica, vetores energéticos etc. O dispositivo, no
entanto mais utilizado em sistemas fotovoltaico isolado é o acumulador
eletroquímico, se destacando como a maneira mais conveniente e eficiente no
armazenamento de energia elétrica.
A classificação dos acumuladores pode ser recarregável e não recarregáveis,
dependendo do tipo de célula que as compõe. As células são dividas em dois tipos:
primárias e secundárias.
Células Primárias – permitem a utilização apenas uma vez, não permitindo
ser recarregada. Quando essas células são descarregadas, sua vida útil é encerrada
e devem ser descartadas corretamente;
Células Secundárias – permitem que sejam recarregadas e reutilizadas
diversas vezes, sendo chamadas de acumuladores ou baterias de armazenamento,
sendo uteis em aplicações de longos períodos.
Os acumuladores podem ser de vários tipos, no entanto a tecnologia mais
utilizada é a de: Chumbo-ácido.
Algumas tecnologias mais modernas como: Níquel-Cádmio, Níquel-hidreto
metálico, íon de Lítio (Li-ion), apresentam maiores vantagens em relação a Chumboácido, como maior seu longo tempo de vida, baixa manutenção, excelente
capacidade de retenção a baixas temperaturas e a sobrevivência a excessivas
sobrecargas, são algumas de suas vantagens. No entanto a sua desvantagem mais
critica, é o seu elevado custo e sua limitada utilidade comparada com as baterias de
chumbo-ácido.
4.2.6 Inversores
Os inversores são dispositivos de interface com as distribuidoras de energia
elétrica, responsáveis pela proteção de sub e sobretensão, sub e sobre frequência,
antilhamento, provendo o sincronismo entre a distribuidora e a operação a qual está
conectado.
O Brasil a exemplo de outros países elaborou uma regulamentação de
normas técnicas destinadas aos equipamentos utilizados nos sistemas fotovoltaicos,
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NBR 16149 e a NBR 16150, são normas específicas para a avaliação dos
equipamentos e a sua interface com a rede elétrica.
4.2.7 Tipos de Sistemas Fotovoltaicos
A energia fotovoltaica pode ser gerada por intermédio de duas tipologias
principais: isolados (off grid) e conectados à rede (on grid). Em ambas as tipologias
podem ser combinadas como uma ou mais fonte de energia, denominando como
híbridos.
Os sistemas isolados (off grid), podem ser em minirredes (geração
partilhada)

ou

individuais

(atendimento

exclusivo

de

uma

única

unidade

consumidora).
A regulamentação inicial no Brasil para os sistemas isolados foi por
intermédio da Resolução da ANEEL Nº 83/2004 (atualmente revogada pela REN
ANEEL Nº 493 de 05/06/2012) do qual desempenhou um papel importante para a
inserção dos sistemas fotovoltaicos nos programas de eletrificação rural no Brasil.
Nesta tipologia, necessita-se de alguma forma de armazenamento. O
armazenamento geralmente é realizado por intermédio de acumuladores, para que o
acionamento dos equipamentos elétricos nos períodos em que não há geração de
energia fotovoltaica não seja interrompido.
Na figura 7, traz a ilustração do sistema isolado. Neste sistema a energia
elétrica gerada geralmente fica armazenada em banco de baterias.
Figura 7 – Ilustração do sistema fotovoltaico isolado:

Fonte: Disponível no site http://www.inovacare.solar/tecnologia, acessado em 18/09/2018.
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Já o sistema conectado à rede (on grid) a energia fotovoltaica se apresenta
como uma fonte complementar a geração convencional, dispensando a utilização de
acumuladores, pois a energia pode ser consumida diretamente pela carga, ou
injetada na rede elétrica das concessionárias.
Os sistemas conectados à rede foram incluídos na Resolução da ANEEL Nº
482 no ano de 2012.
O sistema conectado à rede (on grid) permite que a energia excedente seja
enviada para as concessionárias de energia, gerando créditos para que
posteriormente, sejam abatidos nas contas de energia.
Na figura 8, traz a ilustração de um sistema conectado à rede. Este sistema
permite que a energia excedente seja enviada para as concessionárias de energia,
sendo descontados posteriormente nas contas de energia.
Figura 8 – Ilustração do sistema conectado à rede:

Fonte: Disponível no site http://www.inovacare.solar/tecnologia, acessado em 18/09/2018.

Os sistemas fotovoltaicos híbridos podem ser sistemas que possuam mais
de uma forma de energia, como aerogeradores e grupo gerador à diesel. São
sistemas de maior complexidade que necessita de controladores que permitam a
integração entre os diferentes tipos de geradores.
A figura 9 indica o sistema hibrido.

Figura 9 – Esquema do sistema fotovoltaico hibrido
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Fonte: Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos – CRESESB – 2004.

4.2.8 Legislação sobre a geração de energia fotovoltaica
No ano de 2012, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 482, com as
primeiras regras estabelecidas para envolvendo a minigeração e a microgeração
distribuídas. Essa Resolução representou um avanço, incentivando que o a geração
distribuída no Brasil fosse difundida.
Em 2015, a Resolução Normativa nº 687, substitui a Resolução Normativa nº
482, alterando alguns pontos pendentes entrando em vigor em março de 2016,
gerando um impulso para os microgeradores e minigeradores avançarem neste
setor.
Diversas Resoluções e Leis foram criadas para atender o mercado de
geração fotovoltaica:


Resolução Normativa 167/2005 - estabelecem as regras para compra e
venda de energia por meio da geração distribuída, permitindo o comércio
de energia elétrica, apenas com concessionárias locais;
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Resolução Normativa 414/2010 – descreve os direitos e os deveres dos
consumidores e dos distribuidores, estabeleceu o contrato e as
modalidades de tarifas e de atendimento;



Resolução Normativa 481/2012 – estabelecem o desconto na TUST e na
TUSD para usinas de 30 a 300 MW, que utilizarem fontes de energias
renováveis;



Resolução Normativa 493/2012 – estabelece os procedimentos e as
condições por meio de Microssistema Isolado de Geração e Distribuição
de Energia Elétrica – MIGDI ou Sistema Individual de Geração de Energia
Elétrica com Fonte Intermitente - SIGFI;



Resolução Normativa 482/2012 – estabelecem às definições de micro e
minigeração, criação do net metering, e o modelo de geração junto à
carga;



Resolução Normativa 517/2012 – modelo de geração autoconsumo
remoto;



Resolução Normativa 687/2015 – atualização das definições de micro e
minigeração estabelecem modelos de geração empreendimentos com
múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada;



Resolução 786/2017 – altera a Resolução Normativa nº 482 de 2012,
alterando o texto “II – minigeração distribuída: central geradora de energia
elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW
e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL,
ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição
por meio de instalações de unidades consumidoras”;



SINIEF 2 / Ajuste – autorização pelo CONFAZ em não arrecadar o ICMS
sobre a energia elétrica ativa injetada na rede;



Lei 13169/2015 – o artigo 8º traz a isenção das taxas PIS e CONFINS das
unidades consumidoras incidentes sobre a energia elétrica ativa
consumida na mesma quantidade gerada e injetada na rede de
distribuição;
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Lei 13203/2015 – desconto de 50% na TUST e na TUSD, para
empreendimentos com base em fonte solar que injetam potência superior
a 30 MW e inferior a 300 MW na rede básica;



ABNT NBR 11704/2008 - Sistemas fotovoltaicos - Classificação CANCELADA em 11/02/2019;



ABNT NBR 10899/2013 - Energia solar fotovoltaica - Terminologia (em
revisão);



ABNT NBR 16149/2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da
interface de conexão com a rede elétrica de distribuição (em revisão);



ABNT NBR 16150/2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da
interface de conexão com a rede elétrica de distribuição - Procedimento de
ensaio de conformidade (em revisão);



ABNT NBR 16274/2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento,
inspeção e avaliação de desempenho (em revisão);



ABNT NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento
para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica (em
revisão);

4.2.9. Selo do INMETRO
No ano de 2011 por intermédio da Portaria Nº. 004/ 2011 (sendo revisada e
alterada pela Portaria Nº. 357 / 2014) do INMETRO com o objetivo de estabelecer
critérios para a o Programa de Avaliação da conformidade de sistemas e
equipamentos para energia fotovoltaica, pelo sistema de Etiquetagem, para que
fosse utilizada a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), foi
elaborado visando atender à eficiência energética e o nível de segurança adequado.
Os principais âmbitos de aplicação destes Requisitos de Avaliação de
Conformidade são:


Os módulos fotovoltaicos;



Os controladores de carga e descarga de baterias;
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Os inversores para sistemas autônomos com potência nominal de 5 W e
10 W;



Os inversores para sistemas conectados à rede com potência nominal de
até 10 kW;



Os acumuladores eletroquímicos (baterias).

O site do INMETRO disponibiliza atualmente tabelas de consumo e eficiência dos
principais componentes dos sistemas fotovoltaicos, como os módulos, os
acumuladores (baterias) e os inversores conectados a rede e isolados.
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5 DIMENSIONAMENTO
5.1 Projeto das instalações elétricas
As instalações elétricas de um canteiro de obra sofrem diversas alterações de
demanda e de localização, sendo necessário o ajuste ao decorrer do avanço da
construção do

empreendimento em questão. Por ser uma instalação que sofre

diversas modificações, ela é considerada como instalações provisórias, e mesmo
sendo provisório o projeto das instalações elétricas, é importante e indispensável
antes de sua instalação e ou qualquer modificação.
Nos canteiro de obras, o choque elétrico é umas das principais causas de
acidentes graves e fatais, sendo decorrentes da falta de projeto adequado somado
as dificuldades de execução e manutenção das instalações elétricas das instalações
temporárias.
Em 19/04/2018, foi publicada no Diário Oficial a Portaria 261, de 18/4/18, que
altera o item 18.21 da NR 18, que trata das instalações elétricas no âmbito da
construção civil, objeto da NR 18. Observa-se que o item 18.21.1 ratifica que as
instalações elétricas sejam temporárias ou definitivas devem obedecer ao que
estabelece a NR 10.
Sampaio (1998) aborda a negligência em diversos canteiros de obras, que
realizam as instalações provisórias de forma precária sem considerar a segurança
dos trabalhadores que se utilizam destas instalações.
De acordo com o Viana (2018), grande parte das instalações elétricas
temporárias, é executada por profissionais não qualificados, gerando riscos para a
segurança dos trabalhadores.
O projeto de instalações elétricas temporário deve ser elaborado por
profissional

legalmente

habilitado,

com

o

recolhimento

da

Anotação

de

Responsabilidade Técnica (ART), e sempre executado por profissional capacitado.
Estabelecendo os requisitos e as condições para implementação de medidas de
controle preventivas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores
nos canteiro de obras. O projeto deverá ficar à disposição das autoridades
competentes se sempre ser mantido atualizado.
Para a elaboração do projeto elétrico, alguns itens devem ser apresentados:

47



Representação gráfica;



Memória de cálculo (seção dos condutores, queda de tensão, consome
de equipamentos, demandas previstas, correntes nominais dos
dispositivos de manobra e proteção, correntes de curto-circuito,
iluminação e fator de potência);



Especificação de materiais e serviços;



Relação de quantitativo de materiais, serviços e equipamentos;



Memorial descritivo;



Aprovação;



Disposições complementares.

Para que o projeto das instalações elétricas provisórias seja elaborado com
assertividade, analisar o planejamento das etapas de construção avaliando o
histograma e o cronograma do empreendimento é sem dúvida uma ação importante.
A teoria da curva de agregação de recursos é uma ferramenta muita eficaz
para que se conheça a necessidade de toda a mão de obra necessária para a
execução das etapas de construção de um empreendimento.
De acordo com Kim e Ballard (2006), a curva de agregação de recursos é
uma ferramenta de controle, que integra programação da produção e custo. É
necessária a elaboração de 02 histogramas: 01 histograma de mão de obra, e 01
histograma de equipamentos.
Para a elaboração do histograma de mão de obra é necessário o
dimensionamento e periodicidade das equipes ao longo da execução do
empreendimento.
As equipes a serem dimensionadas são:
a) Gerência do negócio
b) Equipe Administrativa / Financeira;
c) Equipe contratos;
d) Medições;
e) Suprimentos;
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f) Almoxarifado;
g) Engenharia;
h) Planejamento de Obras;
i) Projetos de Obras;
j) Produção:
k) Estrutura;
l) Terraplenagem;
m) Acabamento;
n) Concreto;
o) Britagem;
p) Instalações

(hidráulicas,

elétricas,

eletromecânicas

e

sistemas

eletrônicos);
q) Qualidade Segurança e Meio Ambiente;
r) Segurança do Trabalho;
s) Qualidade;
t) Meio Ambiente;
u) Enfermagem do Trabalho;
v) MOI – Mão de obra indireta;
w) MOI – mão de obra indireta QSM – Qualidade Segurança e Meio
Ambiente.
O dimensionamento elétrico de um canteiro de obras, deve ser elaborado em
conjunto com a equipe de planejamento avaliando as etapas construtivas do
produto, pois dessa maneira a demanda energética necessária ao longo das etapas
da construção, possam ser atendidas e não ocorra desperdício de energia e
investimento conforme as oscilações que ocorrem de efetivo de obra e etapas
essenciais onde o pico de trabalho no canteiro demande um maior consumo.
A demanda elétrica e o consumo dependem do tipo do produto a ser
construído. Alguns empreendimentos que tenham estrutura metálica, a utilização de
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máquina de solda (que consume uma grande parte de energia elétrica) é maior se
comparado a um empreendimento que tenha outro tipo de estrutura. A elaboração
do projeto para o canteiro de obras é entendido por inúmeras construtoras como
custo desnecessário, onde a maior preocupação é o abastecimento elétrico para o
funcionamento do canteiro.
Em 18 de abril de 2018, através da Portaria n°. 261, ocorreu à alteração do da
NR 18, especificamente do item 18.21 Instalações elétricas.
De todas as inclusões e alterações do item 18.21, o destaque para a
aplicação deste trabalho é o item 18.21.2:
18.21.2 – As instalações elétricas temporárias devem ser executadas e
mantidas conforme projeto elétrico elaborado por profissional legalmente habilitado.
O plano de projeto deve conter as diretrizes e orientações dos seguintes
documentos:
a. NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
b. NR-18 – Segurança no Trabalho – Construção Civil;
c. ABNT NBR-5410/2008 - Instalações elétricas de baixa tensão;
d. ABNT NBR-5419/2018 - Proteção contra descargas atmosféricas;
e. ABNT NBR-14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a
36,2 kV;
f. Normas das Concessionárias e distribuidoras de energia elétrica;
g. RTP-05 (Relatório Técnico de Procedimento).
A entrada de energia do canteiro de obra pode ser em baixa ou média tensão,
e deverá ter a aprovação da concessionária local. A entrada de energia em alguns
canteiros só ocorre ao longo da execução do produto, sendo necessária a instalação
de grupos geradores para o funcionamento dos módulos de escritório, sanitários,
áreas de vivência, vestiários, refeitórios e equipamentos.
As etapas do projeto e da instalação da entrada de energia são:
a. Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, do projeto e da
instalação;
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b. Projeto com a metodologia construída;
c. Esquema Unifilar;
d. Laudo do sistema de Aterramento;
e. Documentação dos executores da montagem.
Toda instalação elétrica de baixa tensão deverá seguir as orientações
descritas na NBR 5410, e caso a entrada de energia não seja existente, a
construtora deverá seguir as exigências da concessionária de energia do local da
instalação do canteiro de obras.
De acordo com Negrão (2004), para as instalações elétricas provisórias do
canteiro de obras somente a aplicação da NBR 5410 não é suficiente para a
proteção dos trabalhadores, pois a exposição a áreas molhadas é grande e o nível
técnico na área de elétrica é baixo.
As instalações elétricas em canteiro de obras, são denominadas como
provisórias e ao longo da evolução do produto, essas instalações vão sofrendo
alterações e na entrega do produto, as instalações provisórias são desmobilizadas e
retiradas do empreendimento.
As instalações elétricas provisórias segundo Sampaio (1998), necessárias
para a execução de obras de construção civil, não devem ser tratadas de forma
negligente. Provisório não quer dizer precário. É preciso sempre levar em
consideração a segurança dos trabalhadores que se utilizam dessas instalações.
Para o dimensionamento elétrico necessário em um canteiro de obras, é
imprescindível ter o planejamento da obra bem detalhado, considerando as
principais frentes de trabalho e as datas marco, acordada em contrato (caso tenha),
pois impacta diretamente no número de equipamentos e mão de obra (direta e
indireta).
Para o cálculo da demanda elétrica no canteiro de obras, são necessários os
seguintes itens:
a. Estabelecer os pontos de iluminação e a potência necessária:
escritórios, refeitórios, sanitários, vestiários, iluminação externa;
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b. Estabelecer os pontos de tomadas uso geral e uso específico, e a
potência necessária;
c. Estabelecer quantidades e potência dos chuveiros elétricos;
d. Divisão dos circuitos;
e. Estabelecer principais equipamentos para a construção do produto que
necessitaram de energia elétrica, como por exemplo: lixadeiras,
furadeiras, martelete retificadeira, e etc.
f. Calcular a corrente de cada circuito;
g. Dimensionamento dos dispositivos de proteção (disjuntores);
h. Dimensionamento do quadro, conforme o número de circuitos elétricos.
Para o dimensionamento elétrico necessário no canteiro de obras, é
imprescindível ter o planejamento da obra bem detalhado, considerando as
principais.
Atualmente os módulos para o canteiro de obras já vem pronto com o
dimensionamento das cargas realizado pela empresa que fornecem os módulos
informando a capacidade necessária para o funcionamento dos módulos. Um alerta
sobre a contratação destes módulos já prontos, é que as cargas devem ser
informadas com antecedência para o engenheiro eletricista responsável pelas
instalações elétricas do canteiro, pois a validação e certificação destes módulos em
conformidade com as normas vigente são imprescindíveis. A prática muito comum
dentro das construtoras é a preocupação apenas com o tamanho e o preço dos
módulos, sem a validação dos responsáveis com as instalações elétricas no
canteiro, que são envolvidos apenas quando os módulos já estão no canteiro e
precisam ser energizados.
Para que a demanda elétrica seja calculada com assertividade, a elaboração
do histograma de mão de obra e de equipamentos é essencial que o cálculo seja o
mais próximo da realidade, no intuito de suprir a necessidade de cada etapa da
obra.
Devido

cada

empreendimento,

possuir característica

de

construção

diferente, os equipamentos a serem utilizados estão diretamente ligados a estas
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diferenças. O detalhamento das cargas e período de utilização de cada equipamento
é importante para que a demanda elétrica seja atendida.
A elaboração do projeto elétrico para o canteiro de obras pode variar de
acordo com a tipologia da obra, com o número de equipamentos, com o número de
funcionários no pico e ao longo da obra, com o tamanho do escritório, estoque e
outras particularidades que cada obra possui.
De acordo com os dados do Sistema de Avaliação da Conformidade de
Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (2017) – PBQP-H, para que as
construtoras possam alcançar os objetivos de qualidade voltados à sustentabilidade
do canteiro de obras do subsetor de obras de edificações poderá seguir o seguinte
indicador:


Indicador de consumo de energia ao final da obra: consumo de energia
no canteiro de obras por m² de área construída – medido de modo
acumulado ao final da obra, em kWh de energia elétrica / m² de área
construída.

Para fins de comparação de gestão de energia e análise dos dados de
consumo:


Ao longo da obra – cálculo realizado do consumo de energia elétrica no
canteiro de obra em relação ao número de trabalhadores por mês,
sendo realizada a medição mensalmente;
.



Ao término da obra – cálculo realizado do consumo de energia elétrica
no canteiro de obra em relação ao m² de área construída, medição
realiada de modo acumulado ao final da obra.
.

5.2 Projeto das instalações elétricas com geradores fotovoltaicos
Um projeto de sistema fotovoltaico bem sucedido é importante à conciliação
de algumas variáveis, como a orientação correta dos módulos, a área disponível
para a instalação, o recurso solar disponível no local da instalação, a demanda que
será atendida entre outros fatores como, a manutenção e a limpeza dos módulos.
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Independente da potência, um sistema de geração fotovoltaica demanda algumas
condições técnicas para que seja bem sucedido como: o tipo e a posição em que
deve os módulos deverão ser instalados, o recurso solar disponível do local
selecionado, e o acesso ao sistema para a manutenção e limpeza do sistema. O
dimensionamento de um sistema fotovoltaico é a adequação da radiação solar
recebida no local de instalação e o suprimento da demanda de energia elétrica,
segundo o estudo Especialista Técnico em energia Solar Fotovoltaico (2018)
publicado em uma parceria do GIZ e do SENAI.
O quadro 3 aponta alguns itens necessários de atenção para que o projeto e
a instalação dos sistemas fotovoltaicos sejam bem sucedidos.
Quadro 3: Aspectos técnicos para a os sistemas fotovoltaicos:
Item

Aspecto

Descrição

Técnico

Impacto

Percepção da

GIZ

autora

Alto.

ALTO.

Baixo.

MÉDIO.

Médio.

ALTO.

Impacta tecnicamente e comercialmente a instalação
1

Recurso Solar:

do sistema fotovoltaico. O recurso solar em última
instância será a determinante para que um sistema
seja considerado viável.
O tipo de instalação refere-se ao local da instalação:
solo, telhado/laje ou ainda ambos. Instalações em
solo ou laje tipicamente ocupam maior área,

2

Tipos de

principalmente em locais com latitude elevada,

Instalação:

devido ao sombreamento mútuo causado entre as
mesas dos módulos.
O posicionamento diz respeito aos ângulos azimute
e inclinação escolhida para a instalação. Este
ângulo altera o valor da energia incidente na

3

Posicionamento:

superfície dos módulos. O posicionamento pode
afetar sensivelmente a produção de energia de um
sistema.
O sombreamento aliado ao posicionamento é um
dos fatores que mais influenciam a produção
energética de um sistema fotovoltaico.

4

Sombreamento:

Sombreamentos parciais podem afetar severamente
a produção e em alguns casos causar danos
irreversíveis aos módulos fotovoltaicos (efeito hotspot).
Esta avaliação diz respeito à qualidade dos
componentes de uma instalação. Os principais

Alto.

ALTO.
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equipamentos de uma instalação fotovoltaica são os
5

Componentes de
instalação:

módulos e o conversor de corrente continua. O

Baixo.

MÉDIO.

Baixo.

MÉDIO.

Médio.

ALTO.

correto dimensionamento destes equipamentos
também é vital para o desempenho energético.
O Brasil possui na distribuição dois padrões para a
tensão de fornecimento para consumidores do Tipo
B (baixa tensão), 220/127 v e 380/220 v. Os
inversores, por ser um equipamento desenvolvido

6

Tensão de
ligação:

principalmente para as redes europeias, mesmo os
modelos topicalizados, possuem tensão de ligação
380 volts para o caso trifásico e 220 volts para o
caso monofásico.
Em todo empreendimento, antes de se proceder ao

7

Condições
prévias do local:

projeto executivo da instalação, será necessário
conhecer as condições do local. O projetista deverá
identificar rotas de cabos, espaços em quadros, tipo
de instalação elétrica existente entre outros fatores
importantes para o melhor aproveitamento da
instalação existente.
A rede elétrica do local de instalação pode se tornar
um problema difícil de resolver. Tipicamente,
sistemas que pretendem se conectar em redes
fracas, finais de linha ou com alta taxa de distorção

Condições
8

elétricas do local
de instalação:

harmônica, pode sofre com problemas de
sincronização. A intensidade do distúrbio presente
na rele elétrica pode se tornar um fator determinante

Médio.

ALTO.

na viabilidade do sistema. O distúrbio não precisa
ser proveniente necessariamente da rede elétrica,
podendo ser causado pelas cargas do local da
instalação.
Em alguns casos, o sistema simplesmente não
9

Tipo de rede
acessada

poderá ser conectado devido a restrições técnicas
da rede da concessionária. Em caso de redes
subterrâneas reticuladas, o sistema de geração

Alto.

ALTO.

Baixo.

MÉDIO.

torna a complexidade de proteção tão grande, que
este tipo de rede não pode aceitar injeção de
potência no fluxo inverso.
As condições ambientais dizem respeito ao local da
instalação. Ambientes urbanos tendem a possuir
altos níveis de poluição e particulados suspensos.
10

Condições

Existe uma perda associada à sujidade dos módulos

ambientais:

fotovoltaicos. Outros fatores como presença ou não
de animais silvestres podem impactar no tipo de
instalação elétrica escolhida.
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Os empreendimentos fotovoltaicos são uma
11

Condições de
segurança:

novidade, no entanto, quando estes se tornarem de
conhecimento publico, os módulos e demais
equipamentos podem se tornar propensos a furtos e

Médio.

MÉDIO.

Médio

ALTO.

vandalismo. Em projetos que envolvem áreas
públicas este problema pode se intensificar.
Localidades muito afastadas podem se tornar um
problema de manutenção. Hoje a utilização de
energia solar em meio rural ainda não ganhou força
regulatória ou comercial, mas pode se tornar uma
12

Condições de
operação e
manutenção

realidade com a implementação de políticas mais
agressivas que o modelo atual. Em instalações
urbanas, locais de difícil acesso podem ser
problemáticos, como grandes telhados industriais
com grande altura. A manutenção nesses casos
tende a ser necessariamente realizada por empresas
especializadas. Por fim, é importante citar a
necessidade de monitoramento dos sistemas, de
acordo com a potência instalada podem requerer
sistemas de automação mais complexos.

Fonte: Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI) - Especialista Técnico em Energia Solar Fotovoltaica 2018.

De acordo com Villalva (2015), para se dimensionar um sistema fotovoltaico,
é essencial que seja analisado a energia produzida pelo sistema fotovoltaico no local
exato da instalação. A insolação diária pode ser calculada com a ajuda de alguns
recursos como mapas solamétricos disponibilizados em alguns sites.
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6 INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
6.1. Instalação da estrutura metálica para fixação dos módulos fotovoltaicos
Para ambos os sistemas fotovoltaicos (conectados à rede e isolados) é
necessário que sejam instalados sobre uma estrutura metálica para que os módulos
fotovoltaicos possam desempenhar a sua função.
A estrutura metálica poderá ser instalada sobre o telhado (refeitórios,
estacionamentos e áreas de lazer) ou diretamente no solo, para cada tipologia e
disponibilidade de área no canteiro de obras, a melhor solução deverá ser analisada
e utilizada.
Alguns cuidados são necessários para a instalação da estrutura metálica que
apoiará os módulos fotovoltaicos.
6.1.1 Instalação da estrutura do sistema fotovoltaico no telhado:


No caso da instalação da estrutura sobre o telhado, é essencial a
resistência estrutural adequada, validada por um especialista;



A estrutura para a colocação do sistema fotovoltaico deve ser calculada
devidamente por especialista, para que o peso dos módulos;



O local de instalação da estrutura para o sistema fotovoltaico deverá ser
livre de sombreamentos, evitando assim a ineficiência do sistema;



O aterramento elétrico da estrutura metálica deverá ser executado
conforme indicado na NBR 5419 (parte 1, 2, 3 e 4);



Para a instalação e posteriormente a manutenção do sistema sobre o
telhado, os trabalhos deverá ser realizado por pessoal habilitado e
treinado conforme a NR 10, ter curso de primeiros socorros, ter
conhecimento da NR 35, e utilizar todas as proteções individuais (EPI),
especificadas para trabalho em altura e como eletricidade;

Vantagens da instalação da estrutura sobre o telhado:
 Menor situação de sombreamento;
 Menor contato de pessoas, objetos e animais;
 Estrutura de suporte mais simples.
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Desvantagens da instalação da estrutura sobre o telhado:
 Maior dificuldade de manutenção;
 Instalação mais trabalhosa;
 Riscos associados a trabalho em altura;
 Suportabilidade mecânica da cobertura.
6.1.2 Instalação da estrutura do sistema fotovoltaico sobre o solo:


A análise adequada do solo aonde será instalada as bases da estrutura
metálica, pois alguns tipos de solo podem colaborar com maior corrosão
da estrutura metálica, sendo necessária uma galvanização e proteção;



Projeto de fundação (tipo laje, tipo viga ou tipo bloco) adequado,
mantendo a orientação da estrutura de suporte do sistema fotovoltaico
com relação ao sol, e evitando danos ao sistema em períodos de fortes
ventos. Importante ressaltar que cada tipo de terreno (plano, acidentado),
deverá possuir uma fundação especifica para a instalação do sistema
fotovoltaico;



Espaço

disponível

para

a

instalação

dos

módulos,

evitando

sombreamento e riscos de quedas de materiais que possam danificar os
módulos;
Vantagens da instalação da estrutura sobre o telhado:
 Fácil instalação;
 Fácil manutenção;
 Estrutura robusta;
 Indicado para sistemas de qualquer porte;
Desvantagens da instalação da estrutura sobre o telhado:
 Maior suscetibilidade a situações de sombreamento;;
 Maior acúmulo de poeira e sujeiras;
 Maior contato com animais e pessoas.
 Riscos associados a trabalho em altura;
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 Suportabilidade mecânica da cobertura.
6.2 Implementação do Sistema fotovoltaico conectado à rede
Para que a instalação do sistema fotovoltaico conectado à rede, são
necessários os seguintes itens:


Projeto elétrico básico e executivo;



Para a elaboração do projeto de sistema fotovoltaico conectado à rede,
deve ser seguindo a norma especifica da concessionária local de
distribuição de energia;



De acordo com a Seção 3.7 do PRODIST, é estabelecido que “compete à
distribuidora a realização de todos os estudos para a integração de micro
e minigeração distribuída, sem ônus ao acessante, devendo informar à
central geradora a relação de dados necessários à elaboração

dos

estudos que devem ser apresentados quando da solicitação de acesso”;


Aterramento do sistema conforme NR 5419;



Comissionamento do sistema, verificando se a instalação do sistema foi
corretamente, sendo realizada por profissional capacidade, realizando
testes com os instrumentos adequados. Caso o comissionamento seja
realizado pelo instalador, é sugerido que um agente fiscalizador do
contratante, acompanhe os testes;



Elaboração do

plano de inspeção e manutenção, com os passos

detalhados que a equipe responsável deverá seguir;


Manutenção preventiva e corretiva do sistema. Para a manutenção nos
sistemas conectados à rede, deve-se desconectar o sistema por
intermédio do dispositivo de seccionamento ou proteção. Este dispositivo
não pode se o DSV – dispositivo de seccionamento visível (cujo acesso é
restrito a distribuidora de energia);



Os sistemas conectados à rede operam obrigatoriamente em corrente
alternada, a mesma disponibilizada pelas distribuidoras de energia;



Quando não há tensão na rede o sistema fica inoperante, independente
da irradiação solar;
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Os inversores possuem dispositivos de potência máxima;



A qualidade de energia disponibilizada pela distribuidora local pode
apresentar baixa qualidade podendo comprometer na transferência de
energia do sistema;



A tabela 1 apresenta as condicionantes impostas aos projetos de
sistemas conectados à rede;

Tabela 1 – Requisitos mínimos para sistemas conectados à rede:

EQUIPAMENTO

POTÊNCIA INSTALADA
101 kW a 500
Até 100 kW
501 kW a 1MW
kW

Elemento de
desconexão

Sim

Sim

Sim

Elemento de
interrupção

Sim

Sim

Sim

Transformador de
acoplamento

Não

Sim

Sim

Proteção de sub e
sobretensão

Sim

Sim

(não é necessário relé de
proteção especifico, mas
um sistema
eletroeletrônico que
detecte tais anomalias e
que produza uma saída
capaz de operar na lógica
de atuação do elemento
de interrupção).

(não é necessário relé de
proteção especifico, mas
um sistema
eletroeletrônico que
detecte tais anomalias e
que produza uma saída
capaz de operar na lógica
de atuação do elemento
de interrupção).

Sim

Sim

Sim

(não é necessário relé de
proteção especifico, mas
um sistema
eletroeletrônico que
detecte tais anomalias e
que produza uma saída
capaz de operar na lógica
de atuação do elemento
de interrupção).

(não é necessário relé de
proteção especifico, mas
um sistema
eletroeletrônico que
detecte tais anomalias e
que produza uma saída
capaz de operar na lógica
de atuação do elemento
de interrupção).

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Relé de sincronismo

Sim

Sim

Sim

Anti-ilhamento

Sim

Sim

Sim

Proteção de sub e
sobrefrequência

Proteção contra
desequilíbrio de
corrente
Proteção contra
desbalanço de tensão
Sobrecorrente
direcional
Sobrecorrente com
restrição de tensão

Sim
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Sim
Estudo de curto
circuito

Não

Sim

(se a norma da
distribuidora indicar a
necessidade de
realização de estudo de
curto circuito, cabe à
acessada a
responsabilidade pela sua
execução).

(se a norma da
distribuidora indicar a
necessidade de realização
de estudo de curto circuito,
cabe à acessada a
responsabilidade pela sua
execução).

Medidor 4
quadrantes

Medidor 4 quadrantes

Sistema de Medição
Bidirecional
Medição

Ensaios

(o sistema de medição
bidirecional deve, no
mínimo, diferenciar a
energia elétrica ativa
consumida da energia
elétrica ativa injetada na
rede).

Sim

Sim

(a acessante deve
apresentar certificados
(nacionais ou
internacionais) ou
declaração do fabricante
que os equipamentos
foram ensaiados
conforme normas
técnicas brasileiras ou,
na ausência, normas
internacionais).

(a acessante deve
apresentar certificados
(nacionais ou
internacionais) ou
declaração do fabricante
que os equipamentos
foram ensaiados
conforme normas técnicas
brasileiras ou, na
ausência, normas
internacionais).

Sim
(a acessante deve
apresentar certificados
(nacionais ou
internacionais) ou
declaração do fabricante
que os equipamentos
foram ensaiados conforme
normas técnicas brasileiras
ou, na ausência, normas
internacionais).

Fonte: PRODIST (2012), adaptada pela autora.

O Sistema de Compensação de Energia permite que a energia ativa injetada
por unidade consumidora com microgeração distribuída ou minigeração distribuída
seja disponibilizada à distribuidora local, e posteriormente compensada com o
consumo de energia elétrica ativa dessa unidade consumidora ou ainda de outra
unidade consumidora da qual a titularidade for à mesma de onde os créditos de
energia injetada na rede foram gerados.
O sistema conectado à rede possui um Sistema de Compensação de Energia,
do qual funciona da seguinte maneira:
 Se o sistema gerar mais energia do que a demanda pela instalação

consumidora, a energia excedente será injetada na rede elétrica, e o medidor
irá registrar essa energia;
Caso a energia gerada pelo sistema fotovoltaico seja inferior à demanda da
energia consumida, o medidor irá registrar o fluxo em seu sentido convencional,
conforme ilustrado na figura 10:
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Figura 10 – Esquema explicativo do modelo de medição bidirecional:

Fonte: Folha da nota técnica nº 0129/2012 – ANEEL.

Por intermédio da Nota Técnica nº 0129/2012, foi estabelecido que para a
medição bidirecional de energia elétrica, para fins de implementação do sistema de
compensação de energia para microgeração distribuída, poderá ser instalado dois
medidores unidirecionais nos casos em que esta alternativa se mostre mais viável,
sem perda da confiabilidade da medição.
Para a implantação do sistema fotovoltaico conectado à rede, as algumas
etapas precisam ser seguidas conforme indicado na tabela 2.
Tabela 2 – Etapas para a implantação do sistema fotovoltaico conectado à rede:
ETAPA

1.

2.

3.

Solicitação de
acesso

AÇÃO

RESPONSÁVEL

PRAZO

Formalização do
pedido e envio da
documentação

Acessante

_

Recebimento

Distribuidora

Solicitação de
pendências

Acessante

Parecer de
acesso

Parecer com
informação das
condições de
acesso

Distribuidora

Contratos

Assinatura de
contratos

Acessante e
distribuidora

Solicitação

Acessante

Realização de
vistoria

Distribuidora

_
60 dias
30 dias sem
obras adicionais
60 dias com
obras adicionais
Até 90 dias após
a etapa 2.
_

4.

Implantação
da conexão

Até 30 dias após
solicitação

Entrega Relatório
Distribuidora
de Vistoria

Até 15 dias
apósvistoria
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5.

Aprovação do
ponto de
conexão

Adequação das
condicionantes do
Relatório de
Vistoria
Aprovação do
ponto para
conexão

Acessante

Definido pelo
acessante

Distribuidora

Até 7 dias após a
adequação

Fonte: Módulo 3 do PRODIST, adaptada pela autora.

6.3 Implementação do sistema fotovoltaico isolado individual
Para a implantação do sistema fotovoltaico isolado, é necessário levantar e detalhar
o consumo e a utilização dos equipamentos, permitindo assim a elaboração da curva
de carga prevista.


Projeto elétrico básico e executivo;



Aterramento do sistema conforme NR 5419;



Comissionamento do sistema, verificando se a instalação do sistema foi
corretamente, sendo realizada por profissional capacidade, realizando
testes com os instrumentos adequados. Caso o comissionamento seja
realizado pelo instalador, é sugerido que um agente fiscalizador do
contratante, acompanhe os testes;



Elaboração do

plano de inspeção e manutenção, com os passos

detalhados que a equipe responsável deverá seguir;


Elaboração da curva de carga;



Dimensionamento do sistema de armazenamento de energia elétrica,
considerando

as

configurações

que

podem

sem

abrangentes

alimentando as cargas em corrente continua e corrente alternada;


Para os sistemas isolados, além do espaço disponível para a instalação
dos módulos, é necessário o espaço para a instalação dos acumuladores
eletroquímicos, que necessitam ser abrigados (contêineres e ou
alvenarias);



Por se tratar de sistemas que geralmente são instalados em lugares
remotos, e importante considerarem a robustez de instalação do sistema,
e a facilidade de acesso para as manutenções futuras;
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Os acumuladores eletroquímicos de energia devem sempre estar
abrigados, podendo ser o abrigo de alvenaria e ou contêineres desde que
possuam ventilação adequada para que não ocorra o aquecimento dos
acumuladores;



Os sistemas isolados podem operar por dias sem o recarregamento
completo das dos acumuladores, devido à falta de energia solar,
podendo reduzir a vida útil da célula em especial nas baterias de
chumbo-ácido;



Avaliar as diferenças técnicas e financeiras das diversas tecnologias de
acumuladores existentes no mercado, adequando o melhor custo
beneficio para o projeto a ser implantado;



Para os acumuladores de chumbo-ácido, é importante seguir os
requisitos listados na NBR 15389/2009;



Pelo fato de falhas serem ocorridas no abastecimento de energia
elétrica, nos dias em que a irradiação solar não for propicia para a
conversão da energia elétrica, considerar um grupo gerador para suprir a
demanda em caso de falhas é essencial para não paralisação dos
trabalhos no canteiro de obras;



De acordo com a RN da ANEEL 493/2012, indica a disponibilidade
mensal de energia conforme indicado na tabela 3:

Tabela 3 – Disponibilidade mensal de energia para sistema fotovoltaico isolado

Disponibilidade
Consumo de Autonomia Potência
mensal
referência
mínima
mínima
garantida
(Wh/dia/UC) (horas)
(W/UC)
(kWh/mês UC)
13
435
48
250
20
670
48
250
30
1000
48
500
45
1500
48
700
60
2000
48
1000
80
2650
48
1250
Fonte: RN ANEEL 493/2012 – adaptada pela autora.
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Para canteiro de obras distantes de grandes centros, o sistema fotovoltaico isolado
pode ser hibrido, conforme indicado na figura 9, podendo ser acoplado a outras
tecnologias como sistema eólico e grupos geradores atendendo cargas dos motores
mais robustos.
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7 ESTUDO DE CASO
Para a realização da avaliação técnica e financeira do estudo de caso, foram
definidas algumas etapas conforme indicado na figura 11.
Figura 11 – Etapas para a análise do estudo de caso:

7.1. Critérios para a escolha do canteiro de obra localização, área e acesso com realização de visitas.

7.2. Levantamento da demanda elétrica.

7.3. Definição das áreas a serem atendidas pelos
sistemas fotovoltaicos.
7.4. Análise da irradiação solar do local do canteiro de
obras selecionado.
7.5. Custo e composição do sistema fotovoltaico
isolado.
7.6. Custo e composição do sistema fotovoltaico
isolado.

7.7. Dimensionamento da área necessária para a
instalação dos sistemas fotovoltaicos.
7.8. Análise dos custos: sistemas fotovoltaicos x
grupos geradores.

7.9. Projeções relacionadas a vida útil dos sistemas fotovoltaicos.

Fonte – Elaborada pela autora.

7.1 Critérios para a escolha do canteiro de obras – estudo de caso
Para a escolha do estudo de caso, foram analisados cinco canteiros, com
características semelhantes.
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A escolha do estudo de caso se efetivou pela localização e fácil acesso para
que os dados fossem analisados e acompanhados.
Os critérios utilizados para a escolha do estudo de caso foram os seguintes:


Obras de edificações, obras industriais e obras de infraestrutura, com
áreas à partir de 40.000 m² à 200.000 m², ;



Localização do canteiro de obra – a escolha foi em um grande centro
urbano, para que fosse possível analisar a viabilidade técnica e
econômica dos sistemas fotovoltaico isolado e conectado à rede;



Abastecimento elétrico realizado por intermédio de grupos geradores
em sua totalidade.



Canteiro de obras em execução para que os custos reais com o
abastecimento de energia elétrica fossem acompanhados, contribuindo
para a análise de viabilidade financeira;



Área livre disponível para a instalação do sistema fotovoltaico.

Este empreendimento era antigo e passou por foi uma revitalização
tecnológica, para atender a demanda de um novo locatário. A revitalização reutilizou
85% da estrutura existente e teve uma expansão de um novo prédio.
O canteiro de obra foi composto pelas seguintes áreas:
a) Área total do empreendimento – 41.900 m²;
b) Tipologia de obra: Edificações sendo:
Revitalização do prédio existente: 08 pavimentos, Térreo, 02 Subsolos
e cobertura;
Construção do novo prédio anexado ao existente - 05 pavimentos, Térreo,
03 Subsolos;
c) Áreas de Vivência - área 400 m²;
d) Canteiro (escritórios) - área 193 m²;
e) Banheiros e vestiários - área 300 m²;
f) Localização: São Paulo – S.P;
g) Período de execução: 14 meses.

67

7.2 Definições das áreas a serem atendidas pelos sistemas fotovoltaicos
Neste estudo de caso, o foco principal será no abastecimento das áreas
administrativas e áreas de vivência (refeitórios e vestiários), sendo aproximadamente
13% do consumo elétrico total do canteiro, de acordo com a ilustração na figura 12.
A obtenção desses percentuais foi possível, pelo fato da demanda total do
canteiro de obras terem sido levantadas.
Figura 12 – Percentual de consumo de energia elétrica – dividida por áreas:
Percentual de consumo de energia elétrica
por áreas - Canteiro de obra:
Escritório
7%

Refeitório e
Vestiários
6%

Equipamento
87%

Fonte: Elaborada pela autora.

A demanda de energia elétrica, nas áreas administrativas e nas áreas de
vivência, podem apresentar percentuais diferentes para cada canteiro de obras, pois
cada empreendimento possuem características singulares de construção, acesso e
mobilização.
7.3 Levantamento da demanda elétrica
O dimensionamento das instalações elétricas para os canteiros foram
elaborados com base nas informações: cronograma de execução e o histograma da
mão de obra e equipamentos necessários para a execução do empreendimento em
todas as etapas da obra.
Neste canteiro o abastecimento elétrico foi de 100% por intermédio de grupos
geradores à diesel, o abastecimento elétrico por pela distribuidora local, não foi
possível pois se tratando de uma revitalização tecnológica, no local da instalação
provisória dos cabos de energia da concessionária, teve uma grande intervenção na
estrutura para adequar do novo projeto.
Cada empreendimento possui características de construção diferentes, sendo
necessária a utilização de diversos equipamentos e metodologias construtivas. As
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áreas selecionadas para o abastecimento elétrico por intermédio dos sistemas
fotovoltaicos foram às áreas administrativas e as áreas de vivência.
Na tabela 4, indica o levantamento da demanda do estudo de caso, levando
em consideração a quantidade de equipamentos e o tempo de utilização.
Tabela 4: Demanda elétrica do canteiro de obras – estudo de caso
Horas de
Uso

10

Total Potência W
400

8

3.200

Wh

5

200

1.000

8

8.000

Wh

4

1400

5.600

8

44.800

Wh

Potência W

Quant.
- Unid.

Luminárias

40

Tomadas /
computadores

ESCRITÓRIO

Aparelho de ar
condicionado

TOTAL

Demanda diária

56.000

Wh

Potência W

Quant.
- Unid.

Total Potência W

Horas de
Uso

Luminárias

40

10

400

8

3.200

Tomadas

5

1.000

4

4.000

Wh

REFEITÓRIOS E
VESTIÁRIOS

200

Demanda diária
Wh

Refrigerador

300

1

300

24

7.200

Wh

Chuveiros

4000

10

40.000

1

40.000

Wh

TOTAL

54.400

Wh

TOTAL GERAL DO
CONSUMO DIÁRIO

110

kWh

APLICANDO FATOR
DE POTÊNCIA 0,80

88

kVA

TOTAL GERAL DO
CONSUMO MENSAL

3.312

kWh

Fonte: Elaborado pela autora.

Para uma fácil visualização da dimensão da demanda elétrica deste canteiro,
uma comparação simples: o consumo geral do canteiro de obras equivale a 10
vezes o consumo de uma residência que consome 330 kWh ao mês.
7.4 Análises da irradiação solar do local do canteiro de obras – estudo de caso
A irradiação solar pode variar de acordo com a região, no entanto é possível
no Brasil a faixa de irradiação solar, não atinge níveis inferiores 4,00 kWh/m² dia.
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A média da irradiação solar na cidade de São Paulo é de 4,43 kWh no plano
horizontal, ou seja, sem nenhum grau de inclinação.
No plano inclinado com 34° de inclinação a média sobe para 4,56 kWh
tornando assim mais eficiente à captação da irradiação solar e a conversão em
energia elétrica.
7.5 Custo e composição do sistema fotovoltaico isolado
Após o levantamento da demanda necessária, e analise da irradiação solar do
local do canteiro de obra, a tabela 4 detalha a composição dos itens que compõe
dos custos do sistema fotovoltaico isolado.
Na tabela 5 está considerado:


Os equipamentos – módulos, acumuladores, inversores, controladores,
cabos, suportes de fixação dos módulos;



Mão de obra – projeto do sistema fotovoltaico, instalação e
comissionamento;



Manutenção (limpeza e checagem do funcionamento do sistema) –
para a manutenção está sendo considerado 1 por mês, pois se
tratando de um ambiente de canteiro a incidência de sujeiras como
poeiras é maior do que se comparado a uma residência e ou um
empreendimento;



Abrigo para os acumuladores eletroquímico – considerado containers
15 unidades de 20 m² - foi considerada essa quantidade, pois a medida
de cada bateria é de aproximadamente 9 m² sendo 32 baterias a área
necessária total para abrigar os acumuladores é de aproximadamente
290m²;



Grupo gerador na capacidade de 100 kVA, em stand by, para a
operação do abastecimento elétrico, em dias que o sistema apresente
falhas – sendo considerado 10% de falhas durante toda a execução do
empreendimento. O índice considerado de utilização do grupo gerador
a diesel, devida a possíveis falhas do sistema fotovoltaico isolado, será
de 10% do período total do prazo de execução da obra, ou seja, a obra
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foi executada em aproximadamente 420 dias (420*10% = 42 dias),
sendo considerada uma falha em aproximadamente 42 dias.
Tabela 5 – Composição do orçamento do sistema fotovoltaico isolado:
SISTEMA FOTOVOLTAICO ISOLADO
Descrição

Quantidade

Valor

Total

Kit isolado 90 kVA

Materiais para o sistema isolado

Quattro 48V 15kVA 230
(Victron Energy)

Módulos 365W - 72 células
(Q-Cell) Peso bruto:
22,5Kg
Bluesolar MPPT 250/100
(Victron Energy)
Bateria BYD 13,8kWh
(BYD) – Litio ferro fostato

160 unidades

10 unidades
32 unidades

R$
1.737.512,00

R$
1.737.512,00

Mão de obra para a
instalação do sistema

5 integrantes (1
eletricista + 1
engenheiro
eletricista + 3
ajudante)

R$ 37.620,00

R$ 37.620,00

Elaboração de projeto

1,00

R$ 2.915,88

R$ 2.915,88

Comissionamento do
sistema +
acompanhamento

1,00 R$ 28.800,00

R$ 28.800,00

Cabo solar Nexans

1000 metros

Conector Macho

40 unidades

Conector Fêmea

40 unidades

Inversores
Controladores
Monitoramento das
baterias
Estrutura para fixação no
solo (Romagnole)

Mão de Obra

6 unidades

Manutenção: considerando
02 ajudantes para limpeza
+ 01 eletricista para
checagem da
funcionabilidade do
sistema

6 unidades
10 unidades
1 unidade
40 unidades

01 manutenção
anual considerado 14
meses

R$ 72.975,50
R$ 5.212,54

Materiais elétricos para a
distribuição do sistema

Abrigo para
Sistema stand
os
by em caso de
acumuladores
falhas
(baterias)
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Locação de containers
Entrega, montagem e
desmontagem dos
containers
Gerador Stand By, caso o
sistema falhe - 100 kVA
Óleo Diesel - 24 litros por
hora, sendo utilizado em 8
horas ao dia, considerando
42 dias

14 meses sendo 15
módulos

R$
115.080,00

R$ 115.080,00

2,00

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

14 meses

R$ 4.200,00

R$ 58.800,00

45 dias = (24l/h
x 8 horas x 45
dias) = 8640

R$ 4,20

R$ 36.288,00

1 verba

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

1 verba R$ 60.000,00

R$ 60.000,00

Materiais (cabos, fita
isolante, conectores,
infraestrutura de
distribuição, quadros)

Mão de obra para a
instalação dos materiais
elétricos

Total do investimento para o estudo de caso - R$:

R$
2.351.991,38

Fonte: Elaborada pela autora.

Para os sistemas fotovoltaicos isolados, considerar um abrigo para os
acumuladores eletroquímicos (baterias), é essencial para a proteção dos
equipamentos, que não podem ser expostos à chuva e ao tempo.
A manutenção do sistema fotovoltaico

é indicada a cada seis meses de

utilização. Como o sistema será aplicado em um canteiro de obras, do qual o volume
de poeiras e sujeiras é maior, serão consideradas 4 manutenções anuais, no intuito
de deixar o sistema sempre operando conforme projetado.
7.6 Custos do sistema fotovoltaico conectado à rede
Para a composição do custo real do sistema fotovoltaico conectado à rede, a
planilha indica na tabela 6, compõe o custo total do sistema e a instalação.
Na tabela 6 está considerado:


Os equipamentos – módulos,
suportes de fixação dos módulos;

inversores, controladores, cabos,
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Mão de obra – projeto do sistema fotovoltaico, instalação e
comissionamento;



Manutenção (limpeza e checagem do funcionamento do sistema) –
para a manutenção está sendo considerado 1 por mês, pois se
tratando de um ambiente de canteiro a incidência de sujeiras como
poeiras é maior do que se comparado a uma residência e ou um
empreendimento;

Tabela 6 – Composição do orçamento do sistema fotovoltaico 50 kWp conectado à rede:
SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE

Materiais
elétricos para
a distribuição
do sistema

Mão de Obra

Materiais para o sistema isolado

Descrição

Quantidade

Kit conectado à rede 90kVA
Módulos 365W - 72 células (Q160 unidades
Cell) Peso bruto: 22,5Kg
Cabo solar Nexans
500 metros
Conector Macho
40 unidades
Conector Fêmea
40 unidades
Inversores
6 unidades
Controladores
6 unidades
Monitoramento das baterias

Valor

Total

R$ 228.712,00

R$ 228.712,00

1 unidade

Estrutura para fixação no solo
(Romagnole)

40 unidades

Mão de obra para a instalação
do sistema

5 integrantes
(1 eletricista +
1 engenheiro
eletricista + 3
ajudante)

R$ 37.620,00

R$ 37.620,00

Elaboração de projeto

1,00

R$ 2.915,88

R$ 2.915,88

Comissionamento do sistema +
acompanhamento

1,00

R$ 14.400,00

R$ 14.400,00

Manutenção: considerando 02
ajudantes para limpeza + 01
eletricista para checagem da
funcionabilidade do sistema

01
manutenção
anual considerado 14
meses

R$ 1.143,56

R$ 16.009,84

Materiais (cabos, fita isolante,
conectores, infraestrutura de
distribuição, quadros)

1 verba

R$ 100.000,00

R$ 100.000,00

Mão de obra para a instalação
dos materiais elétricos

1 verba

R$ 20.000,00

R$ 20.000,00

Total do investimento para o estudo de caso - R$:

Fonte: Elaborada pela autora.

R$ 419.657,72
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7.7 Dimensionamento da área necessária para a instalação dos sistemas
fotovoltaicos
Após a obtenção dos resultados, a avaliação da área necessária para a
instalação dos sistemas fotovoltaicos, deve ser verificada e validada, certificando a
disponibilidade e viabilidade de instalação.
Sistema fotovoltaico isolado – uma área necessária de aproximadamente
795m², sendo a seguinte configuração:


Módulos fotovoltaicos: cada painel possui aproximadamente 2 m²
sendo necessários para esta demanda 160 painéis, considerando uma
folga entre os painéis de 1 metro para passagem de cabos e facilidade
na manutenção teremos: 3 m² * 160 painéis = 480 m²;



Para a instalação dos inversores, será considerado 10 m²;



Para a instalação de quadros elétricos 15 m²;



Abrigo para os acumuladores eletroquímico – considerado containers
15 unidades de 20 m² - foi considerada essa quantidade, pois a medida
de cada bateria é de aproximadamente 9 m² sendo 32 baterias a área
necessária total para abrigar os acumuladores é de aproximadamente
290 m²;

Sistema fotovoltaico conectado à rede – uma área necessária de
aproximadamente 505 m², sendo a seguinte configuração:


Módulos fotovoltaicos: cada painel possui aproximadamente 2 m²
sendo necessários para esta demanda 160 painéis, considerando uma
folga entre os painéis de 1 metro para passagem de cabos e facilidade
na manutenção teremos: 3 m² * 160 = 480 m²;



Para a instalação dos inversores, será considerado 10 m²;



Para a instalação de quadros elétricos 15 m²;

7.8 Análises dos custos: sistemas fotovoltaicos x sistema de grupos geradores
O canteiro de obras selecionado como estudo de caso teve o seu
abastecimento elétrico por intermédio de grupos geradores a diesel, que devido à
nova estrutura do empreendimento não foi possível realizar a passagem dos cabos
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de média tensão para que o abastecimento de energia elétrica pela distribuidora de
energia.
Os custos de locação e manutenção do grupo gerador de 280 kVA ao longo
do período de 14 meses, está ilustrado na tabela 6.
Tabela 7: Custo de locação do grupo gerador 280 kVA – período 14 meses:
LOCAÇÃO
Gerador - 280
kVA 380 VAC

Valor locação
R$

6.900,00

Meses

Operação

14

8 horas

DIESEL
CONSUMIDO

Valor do
Consumo Consumo
litro do
litros /
diário de
óleo diesel
hora
diesel

Diesel Gerador 280 kVA 380 VAC

R$

65

520

MANUTENÇÃO
PREVENTIVA

Valor do CONTRATO

30 meses

Manutenção
Gerador - 280
kVA 380 VAC

2.000

3,85

14

Consumo por
14 meses
160.160

Valor total da
locação
R$

96.600,00

Valor total do
diesel consumido
R$

616.616,00

Valor total do CONTRATO:
R$

28.000,00

741.216,00

TOTAL: CUSTO DO GERADOR
Fonte: Elaborada pela autora.

Na tabela 8 traz a comparação dos custos entre os sistemas e algumas
características técnicas de maneira geral que cada um possui
Tabela 8 – Comparação entre o sistema fotovoltaico conectado à rede x grupos geradores:
SISTEMAS
COMPARATIVO
Grupo gerador
diesel

Sistema fotovoltaico
- conectado à rede

Sistema fotovoltaico isolado

CUSTO DO
SISTEMA
PERÍODO 14
MESES

741.216,00

419.657,72

2.351.991,38

VALOR DA
MANUTENÇÃO MENSAL

2.000,00

1.143,50

1.143,50

MODALIDADE DE
CONTRATAÇÃO

Locação por período
de execução da obra

Aquisição

Aquisição

TEMPO DE VIDA
ÚTIL

15 anos

Módulos: 25 anos

Módulos: 25 anos
Baterias de Lítio: 10 anos
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ABASTECIMENTO

TEMPO
RECOMENDADO
DE UTILIZAÇÃO

TEMPO
RECOMENDADO
PARA
MANUTENÇÃO

EMISSÃO DE CO²

Óleo diesel - 65 litros
por hora
Máximo de 8 horas
diárias. Existem
fabricantes que
recomendam 6 horas
diárias

Mensal

Fórmula: Litros
consumidos x taxa de
emissão do
combustível 160.160
LITROS (consumidos
em 14 meses) X 3,33
KgCO²/L.
Fonte:
http://www.cbcs.org.br/
sbcs10/website/userFil
es/palestras_sbcs_10/e
missao_co2_transporte
.pdf

Irradiação solar

Irradiação solar

O tempo da irradiação
solar no dia

O tempo da irradiação
solar no dia

Recomendado a cada 6
meses, no entanto por se
tratar de um canteiro de
obra está sendo
considerada 1
manutenção mensal.

Recomendado a cada 6
meses, no entanto por se
tratar de um canteiro de obra
está sendo considerada 1
manutenção mensal.

Não há emissão de CO²
ao decorrer na geração
de energia. A energia
gerada pelo sistema
fotovoltaico é limpa.

Não há emissão de CO² ao
decorrer na geração de
energia. A energia gerada
pelo sistema fotovoltaico é
limpa.

533.332,8 KgCO²/L

Fonte: Elaborada pela autora.

O grupo gerador utilizado no canteiro de obras estudo de caso foi
superdimensionado, e por esse motivo as capacidades são diferentes.
Para abastecer o consumo de energia necessário para as áreas
administrativas e as áreas de vivência, foi utilizado um grupo gerador de 280 kVA.
Convertendo kVA em kW: 280 kVA x 0,92 (fator de potência) = 258 kW.
A capacidade do grupo gerador foi superdimensionada resultando em um
custo desnecessário para o abastecimento elétrico da obra.
O

superdimensionamento

gera

um

custo

financeiro

e

ambiental

desnecessário, ressaltando sempre a importância do dimensionamento correto de
uma instalação elétrica,
7.9 Projeções considerando a vida útil dos sistemas fotovoltaicos
A proposta deste estudo, é que os sistemas fotovoltaicos sejam de posse da
construtora e não apenas locação dos equipamentos. No entanto para que
possamos avaliar a viabilidade financeira de ambos os sistemas, será realizado a
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projeção considerando o ciclo de vida dos sistemas fotovoltaicos que é de 25 anos,
comparando com a locação de grupos geradores ao longo deste mesmo período.
Na tabela 9 segue a demonstração ao longo de 25 anos, o custo aproximado
de cada sistema, mostrando positiva a utilização dos sistemas fotovoltaicos ao longo
deste período.
Tabela 9 – Comparativo entre os sistemas – projeção de 25 anos:

SISTEMAS
COMPARATIVO

CUSTO DE CADA
SISTEMA AO LONGO
DE 25 ANOS

EMISSÃO DE CO²

Grupo gerador à
diesel

Sistema
fotovoltaico conectado à rede

Sistema
fotovoltaico –
isolado

R$ 17.084.400,00

R$ 1.231.010,56

R$ 10.087.559,36

Não há emissão
de CO² ao decorrer
na geração de
energia. A energia
gerada pelo
sistema
fotovoltaico é
limpa.

Não há emissão
de CO² ao
decorrer na
geração de
energia. A
energia gerada
pelo sistema
fotovoltaico é
limpa.

FÓRMULA: Litros
consumidos X taxa
de emissão do
combustível
3.432.000 LITROS
(consumidos em 14
meses) X 3,33
KgCO²/L. Fonte:
http://www.cbcs.org.
br/sbcs10/website/us
erFiles/palestras_sb
cs_10/emissao_co2_
transporte.pdf
11.428.560
KgCO²/L

Fonte: Elaborada pela autora.

Esta considerando nesta tabela os seguintes itens para o grupo gerador:


Locação de 1 Grupo gerador 280 kVA pelo período de 300 meses ( 25
anos * 12 meses = 300 meses);



Fornecimento de óleo diesel para o abastecimento do grupo gerador
pelo período de 300 meses ( consumo mensal x 25 anos);



Manutenção preventiva do grupo gerador pelo período de 300 meses.

Esta considerando nesta tabela os seguintes itens para o sistema fotovoltaico
isolado:


O sistema de geração de energia elétrica na capacidade de 90 kVA;
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Considerando que cada empreendimento tem em média um período de
aproximadamente 24 meses, o sistema poderá ser reinstalado em 12
canteiros de obras. Sendo assim foi considerada a instalação do
sistema em 12 canteiros;



Elaboração de 12 projetos para canteiros de obras;



Acompanhamento e comissionamento em 12 canteiros de obras;



Manutenção de 300 meses – período total da vida útil do sistema;



Locação de containers para abrigar os acumuludores eletroquímicos
(baterias) pelo período de 300 meses;



Como a vida útil das baterias de lítio ferro fosfato são em média 10
anos, ao decorrer dos 25 anos, será necessário um novo kit que para
esta demanda seriam 32 baterias;



Entrega e montagem dos acumuladores em 12 canteiros de obra;



Locação de gerador em stand by para o caso de falhas no sistema,
pelo período de 300 meses;



Abastecimento de óleo diesel pelo período de 42 dias de possíveis
falhas ao decorrer das 12 obras.

Esta considerando nesta tabela os seguintes itens para o sistema fotovoltaico
conectado à rede:


O sistema de geração de energia elétrica na capacidade de 90 Kva;



Considerando que cada empreendimento tem em média um período de
aproximadamente 24 meses, o sistema poderá ser reinstalado em 12
canteiros de obras. Sendo assim foi considerada a instalação do
sistema em 12 canteiros;



Elaboração de 12 projetos para canteiros de obras;



Acompanhamento e comissionamento em 12 canteiros de obras;



Manutenção de 300 meses – período total da vida útil do sistema.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A indústria da construção civil é um dos setores mais conservadores para a
aplicação de novas tecnologias, em especial no que tange inovações nas
instalações elétricas, pois sempre ligam inovação com custo, mesmo que o ganho
em longo prazo seja mensurado.
A prática comum e rotineira é utilizar as tecnologias conhecidas para que não
se obtenha trabalhos adicionais em implementar novidades.
A demanda de energia elétrica é um algo que ao longo de décadas cresce a
cada ano, pois a população busca mais conforto térmico, investem em novos
aparelhos eletrônicos aumentando consideravelmente o consumo de energia dentro
das residências e consequentemente dentro do setor industrial.
A demanda de energia em canteiro de obras não é diferente, pois para a
construção de empreendimentos, são indispensáveis à utilização de equipamentos,
máquinas e computadores para que o produto final seja fabricado o mais próximo do
contratado pelo cliente.
Cada empreendimento possui uma demanda de energia elétrica diferente,
pois algumas tecnologias construtivas e instalações de equipamentos determinam
um consumo de energia elétrica maior ou menor.
O principal objetivo deste trabalho é trazer um estudo que demonstre a
possibilidade de utilizar os sistemas fotovoltaicos como alternativa para o
abastecimento elétrico dentro dos canteiros de obras.
Em diversas construções industriais e de infraestrutura que geralmente são
afastadas de centros urbanos a utilização de grupos geradores como principal fonte
de abastecimento de energia elétrica dentro dos canteiros de obras é uma prática
comum e muito utilizada.
Para

equipes de suprimentos que realizam a contratação dos grupos

geradores, assim como o abastecimento do óleo diesel dentro dos canteiro de obras,
encontram dificuldades, considerando que em locais afastados a entrega do óleo
diesel, por intermédio de empresas devidamente cadastradas para o transporte de
combustível, costumam cobrar um frete caro, impactando no resultado final dos
custos com o abastecimento elétrico.
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Com os problemas em abastecer os geradores e altos custos mensais na
locação dos equipamentos, e a redução do custo dos sistemas fotovoltaicos ano
após anos, fomenta analisar a possibilidade da implantação nos canteiros de obras,
podendo se tornar uma opção interessante e atrativa para a inovação do mercado
da construção civil.
O estudo mostrou que inicialmente o investimento com os sistemas
fotovoltaicos podem ser mais elevados se comparados à utilização dos grupos
geradores, no entanto em longo prazo o ganho é possível podendo chegar até no do
custo da locação dos geradores, dependendo da demanda e tempo de utilização.
A proposta é para a aquisição dos sistemas fotovoltaicos, por parte das
construtoras, podendo ser reutilizado em outros canteiros, já que a sua vida útil é de
aproximadamente 25.
Levando em consideração que em média os empreendimentos são
construídos em um prazo de 24 meses, o sistema poderá ser reutilizado em
aproximadamente 12 canteiros de obras.
Outro ponto primordial é a elaboração da demanda de maneira correta, pois
no estudo de caso os grupos geradores foram supermidensionados, gerando um
custo desnecessário para a construtora, além de produzir maior índice de CO², sem
a aplicação de eficiência energética.
Essa prática do superdimensionamento das instalações elétricas dentro dos
canteiros de obra é muito comum, pois a falta de planejamento e

do plano de

ataque detalhando as frentes de trabalhos, não é possível calcular quando, e quais
os equipamentos que necessitam da energia elétrica entraram no canteiro, gerando
sempre um desperdício de energia.
A responsabilidade em elaborar o dimensionamento da demanda de energia,
considerando as frentes de trabalho deve ser uma parceria entre engenheiros
eletricistas, gestor do empreendimento e o engenheiro de planejamento, visando
sempre em atingir o melhor resultado financeiro ano término da construção.
Com o conservadorismo de muitos gestores do setor da construção civil, a
implantação de inovação como o sistema fotovoltaico dentro dos canteiros de obras
pode parecer ao inviável e muito trabalhoso, no entanto o estudo demonstra que

80

para ambos os sistemas fotovoltaicos, a viabilidade técnica e financeira, é possível,
desde que se tenha um espaço no canteiro.
Importante mencionar que a aquisição dos sistemas fotovoltaicos para o
abastecimento elétrico dentro dos canteiros de obras, não traz só resultados
financeiros positivos em longo prazo, mas também colabora na redução de CO² na
geração da energia, e minimizando o ruído dentro dos canteiros.
Os itens compostos nos custos dos sistemas fotovoltaicos, considerados no
estudo de caso, possuem excelente qualidade (como baterias de lítio que possuem
uma vida útil de aproximadamente 10 anos em comparação com outras baterias que
apresentam vida útil de 4 anos) possibilitando ainda mais a locomoção destes
equipamentos, permitindo a reinstalação pelo período de 25 anos.
Ainda que os sistemas fotovoltaicos não sejam utilizados em totalidade da
demanda elétrica do canteiro, por fatores como espaço e alimentação de máquinas
pesada, considerar o sistema de geração fotovoltaico hibrido, é uma alternativa
atrativa que pode resultar em ganhos ao longo de sua aplicação.
Em canteiro de obras, onde possuem o fácil acesso as distribuidoras de
energia, a utilização dos sistemas conectados à rede, deve ser analisada, em função
as bandeiras tarifárias de energia da época. Uma facilidade dos sistemas
conectados à rede a geração de créditos que pode ser utilizada para o mesmo CNPJ
de instalação, no entanto em local diferente, possibilitando uma redução das contas
de energia para os casos onde a demanda elétrica for alta. Vale ressaltar que
analisar antes com a concessionária de energia as diretrizes para a ligação do
sistema conectado à rede é necessário e indispensável, pois em alguns casos o
prazo para a instalação pode ser maior do que o esperado.
O sistema conectado à rede se houver interesse do cliente (dono do
empreendimento a ser construído), poderão ser acoplados ao empreendimento,
destacando a utilização

de energia limpa, gerando um marketing positivo para

empreendimentos comerciais.
Alguns fatores positivos motivam a utilização dos sistemas fotovoltaicos,
como a irradiação solar do Brasil que apresentam números positivos, assim como a
vida útil dos sistemas que é de aproximadamente 25 anos.
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