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Como as Ciências Exatas Aplicadas e a Tecnologia podem contribuir para a evolução
responsável da humanidade, garantindo, ao mesmo tempo, a manutenção sustentável
do meio ambiente? Diante de um cenário de turbulência econômica e escassez de
recursos naturais, buscar respostas para essa pergunta se torna uma tarefa árdua,
mas é objetivando apresentar soluções que vão de encontro a esse e outros
questionamentos correlatos que a Revista FACET publica o volume 4, número 2, do
ano de 2016. Esse volume é composto por vários artigos, dispostos em ordem
alternada, que foram distribuídos em quatro temáticas, a saber: Automação, Eficiência
Energética, Meio Ambiente e Melhoria de Processos.

O tema de Eficiência Energética, os autores Lisboa Junior, Melo e Bahia também
trazem a sua contribuição no artigo “Instalações de Painéis Fotovoltaicos com Ênfase
em Avaliação das Perdas na Geração”, cuja abordagem coloca em pauta as possíveis
perdas provenientes da instalação do sistema; e no artigo “Utilização de Placas
Fotovoltaicas na Geração de Energia Elétrica em Uma Propriedade Rural” os autores
Amorim, Pinho e Assis discorrem sobre uma fonte alternativa de geração de energia
em uma área remota.

A temática de Automação, como o próprio nome sugere, trata de soluções relacionadas
à automatização de processos de trabalho, resultando em incremento da eficiência e
redução de custos. Nessa temática, os autores Alencar, Silva e Melo desenvolveram
uma solução de irrigação que é exposta no artigo “Sistema de Irrigação Automatizado
com Monitoramento e Acesso Remoto via Bluetooth para Pequenos e Micro Produtores
Rurais que Utilizam Ambientes Protegidos Para o Cultivo”, cujo conteúdo também
remete à temática de Meio Ambiente, exposta posteriormente.

Com o foco na geração termelétrica, os autores Aquino, Pinho e Maia apresentam um
estudo sobre a utilização do gás natural como combustível no artigo “Um Estudo sobre
o Uso do Gás Natural em Usinas Termoelétricas Funcionando em Ciclo Combinado”.
O artigo “Proposta de Automatização do Sistema de Correção de Fator de Potência
de um Forno Elétrico a Arco Submerso em uma Metalúrgica” dos autores Oliveira,
Melo e Rodrigues também tem um viés de Automação e explora uma solução industrial.
Para fechar a temática, os artigos “Proposta de Retrofit de Iluminação e Ganho com
Eficiência Energética e Térmica” dos autores Ribeiro, Pinho e Luiz; e “Shopping em

APRESENTAÇÃO
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Montes Claros Economiza 76% com Custo e Consumo de Energia Após a
Implementação do Sistema de Iluminação a Led” dos autores Barbosa, Melo e Assis
propõem soluções que visam a economia de energia a partir de utilização de novas
tecnologias de iluminação.

Na temática Meio Ambiente, que reúne soluções de impacto ambiental, é apresentado
o artigo “Tecnologia de Monitoramento da Qualidade do Ar” dos autores Oliveira, Pinho
e Cosme.

As Faculdades de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho
esperam promover uma leitura prazerosa e agregar conhecimento aos seus leitores
através da revista FACET, contribuindo com a divulgação de temas atuais e tendências
de tecnologia.

Rafael Carvalho Faria Andrade
Prof. Esp. Engenharia Elétrica – Faculdades Santo Agostinho
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LISBOA JUNIOR, C. R.*; MELO, E. F.**; BAHIA, V. L. ***

Resumo:  A região Norte de Minas Gerais possui um imenso potencial energético a ser
aproveitado, visto que em seu território há índices solarimétricos elevadíssimos, o que tor-
nar viável a implementação de unidades microgeradoras fotovoltaicas. Para comprovar esta
viabilidade, foi feito todo o dimensionamento dos painéis, bem como de seus componentes.
Neste artigo, são demonstradas as formas de solicitar –se junto à concessionária o proce-
dimento para que a energia produzida excedente seja injetada na rede, o que originará futu-
ros descontos ou até mesmo a venda para a concessionária.  São detalhadas as principais
fontes de perda em sua geração e propostas soluções que possam tornar-se viáveis para o
bloqueio da perda em sua geração. Assim, haverá um ganho de produtividade em sua gera-
ção, o que assegurará a viabilidade demonstrada no payback. O plano de manutenções
sugerido monstra-se promissor, uma vez que segue o manual do fabricante para reparos e
manutenções.

Palavras-chave: energia; manutenções; bloqueio de perdas; fotovoltaica; viabilidade.

Abstract:  The northern region of Minas Gerais, has a huge energy potential to be tapped , as
in its territory , has very high Solarimetric indices , which make feasible the implementation of
photovoltaic as units . To prove this viability was done all the design of the panels and their
components. Demonstrating this article, forms to request from the concessionaire the
procedure for the surplus energy produced is injected into the network, thus creating future
discounts or even sale to the dealership. As detailed the main loss sources in its generation,
and proposing solutions that could become viable to block the loss of his generation, thus
having a productivity gain in his generation, thus ensuring the viability demonstrated in payback.
Where the suggested maintenance plan, demonstrates promising as it follows the
manufacturer’s manual for repairs and maintenance.

Keywords: energy; maintenance ; loss of lock ; photovoltaics ; viability.

INSTALAÇÕES DE PAINÉIS FOT OVOLTAICOS COM
ÊNFASE EM AVALIAÇÃO DAS PERDAS NA

GERAÇÃO

* Acadêmico do 10° período de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho.
** Docente do curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho.
*** Docente do curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho.

Engenheiro Eletricista. Especialista em Gestão Contábil e Controladoria Empresarial.
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INTRODUÇÃO

A definição de um país desenvolvido está
na facilidade de acesso da sua popula-
ção a serviços de infraestrutura, de modo
que a geração e uso da energia são fato-
res determinantes para o seu desenvolvi-
mento (ANNEL, 2008).

Cada local no mundo possui uma singu-
laridade em seu clima, em virtude de sua
localização no globo terrestre. Por isso, é
impossível definir uma fonte de energia
renovável como melhor do que outra. Pois
cada país terá sua fonte a ser definida de
acordo com seu clima e região. Dentre
algumas fontes de energia renováveis
estão a solar, a eólica, a marítima, a
hídrica e as biomassas.

O Brasil possui um dos melhores índices
de radiação solares, principalmente em
seu nordeste. No semiárido nordestino
estão os melhores índices de radiação
solar, com os valores típicos de 200 a 250
W/m² de potência contínua, o que equiva-
le de 1.752 kWh/m² a 2.190 kWh/m² por
ano de radiação incidente.  Isso faz com
que a região tenha um dos maiores po-
tenciais de energia solar do mundo, con-
forme Reis (2011). Por ser Brasil um país
de dimensões chamadas de continentais,
ele localiza-se em sua maior parte no he-
misfério sul. Devido às suas grandes di-
mensões e mudanças de clima, cada re-
gião do país possui características singu-
lares, sendo em sua maior parte de clima
tropical, o que favorece a utilização de
energia proveniente dos raios solares.

As placas fotovoltaicas são utilizadas em
casas, edifícios residenciais e comerci-
ais. Na geração de energia verde, painéis
fotovoltaicos são projetados para terem
uma durabilidade de 30 anos, sobre con-
dições extremas sol, vento, chuva, entre
outras, além de terem o caráter de gera-

ção de energia (RÜTHER, 2004).

A confiabilidade e vida útil são pontos im-
portantes para análise técnica e financei-
ra na instalação de módulos fotovoltaicos.
O monitoramento da degradação é um
aspecto que interessa, sob um ponto de
vista técnico e financeiro, porque a dete-
rioração dos módulos afeta diretamente
a potência de saída e consequentemente,
o retorno do investimento é reduzido.

Todo sistema fotovoltaico é passível de
perdas, geralmente agravadas por fato-
res externos como sombreamento, ou fu-
ligem trazida com o vento constante de
algumas áreas (MAKRIDES, 2012).

Com base nas informações mencionadas
no processo, que têm uma interferência
que precisa ser analisada, serão discuti-
dos os principais tipos de degradação
que afetam os módulos fotovoltaicos para
se ter a noção de, pelo menos no aspec-
to visual, o quanto esses se encontram
deteriorados.

Neste estudo de caso, será feito o cálcu-
lo do projeto do painel fotovoltaico neces-
sário, com cálculos obtidos através dos
dados do CRESESB - do índice
solarimétrico do local desejado. O cálcu-
lo do projeto será feito para identificação
de perdas no processo dos módulos
fotovoltaicos.

Mesmo demonstrando-se, de maneira vi-
ável, a microgeração através de células
fotovoltaicas, esse sistema necessita de
cuidados e de manutenções periódicas
em seus componentes, mesmo que se-
jam simples essas manutenções. Quan-
do for necessária a substituição, ou ma-
nutenção em cabos, conexões, placas ou
inversores deverá ser executado por um
profissional capacitado dentro das nor-
mas técnicas brasileiras.
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MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido a partir da ob-
tenção do índice Solarimétrico do local
onde se deseja instalar o painel
fotovoltaico. Para efetivar tal análise, pri-
meiramente, foram obtidas as coordena-
das geográficas de latitude e longitude do
local, a saber: -16.74, -43.86. O índice
solarimétrico da CRESESB é represen-
tado pela grandeza kWh/m².dia, ou seja,
será a quantidade de watts que incidem
em uma área de 1 metro quadrado du-
rante um dia. Este resultado representa
uma estimativa média anual do índice
solarimétrico local, onde o próximo pas-
so será o de fazer a media do consumo
anual.

Com o consumo anual, será possível efe-
tivar o cálculo das potências das placas
necessárias através da equação 1.

(1)

E medindo a eficiência das placas atra-
vés da equação 2.

(2)

Posteriormente, a quantidade de placas
pela equação 3.

(3)

A escolha do inversor de frequência ocor-
rerá de acordo com as especificações do
manual, fornecido pela fabricante. Para
tanto, será necessária uma potência de
saída superior à potência gerada pelas
placas fotovoltaicas. O cálculo será reali-
zado com base na equação 4:

(4)

Os sistemas fotovoltaicos podem emitir
grande quantidade de calor nas suas cai-
xas de ligações e conexões, além de es-
tarem expostas a intempéries naturais
como sol e chuva. Os cabos instalados
devem limitar ao máximo a queda de ten-
são, ser unipolares, possuir duplo isola-
mento, estar separados por pólos e pos-
suir isolamento que suporte temperaturas
elevadas. A capacidade de condução de
corrente é limitada a 40%. Levando-se em
consideração que a temperatura dos
módulos pode ultrapassar os 50%, de
acordo com a norma NBR 5410.

O payback, do sistema fotovoltaico pro-
posto, bem como os materiais e recursos
necessários para o desenvolvimento do
presente projeto, será baseado na média
de valores pagos para se efetuar o cálcu-
lo. Não foram considerados eventuais re-
ajustes nas bandeiras tarifárias pratica-
das pela concessionária.

Toda manutenção será feita de acordo
com as normas técnicas brasileiras. Para
tanto e para evitar possíveis perdas, foi
elaborado um cronograma de manuten-
ções que deverá ser seguido para que o
sistema possa continuar sua geração e
evite o máximo de perdas possíveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O dimensionamento do painel fotovoltaico
teve seu cálculo executado com êxito para
efeito de cálculo no índice solarimétrico.
Foram utilizadas placas de 250 watts,
logo a quantidade de placas foi de 13 pla-
cas fotovoltaicas. Também foi utilizado um
inversor de frequência com potência de
4kw, com uma eventual sobra, caso seja
necessária outra adequação. Serão utili-
zadas conexões do tipo MC4, que foram
desenvolvidas para condições externas.

O Cálculo para pay back será baseado
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na média de valores pagos para se efe-
tuar o payback. Foram obtidos os seguin-
tes dados levando-se em consideração
o período de Fevereiro de 2015 a Janei-
ro de 2016: R$ 4.826,19 (quatro mil e oi-
tocentos e vinte seis reais e dezenove
centavos) de gasto anual com energia
fornecida pela concessionária. Sendo o
o pay back simples para este projeto de
4 anos 2 meses e 19 dias, e no descon-
tado de 4 anos 11 meses e 23 dias.

O payback , segundo item dos objetivos
específicos, demonstrou-se viável para
esse sistema, conforme a Tabela 2, des-
de que a energia gerada pelas placas
mantenha-se em seu pleno desempenho.
Se o sistema apresentar perda de rendi-
mento, afetará o payback de forma nega-
tiva, alongando assim o tempo para re-
torno.

Foi feita a verificação do VPL que se de-
monstrou viável, uma vez que trará um ren-
dimento de R$ 70,72 (setenta reais e se-
tenta e dois centavos), que é maior do que
se o dinheiro estivesse investido, com a
taxa aplicada à empresa de 6% a.a. Sen-
do a TIR obtida de 6,12% a.a. Foi
desconsiderado ainda o aumento ou de-
créscimo na bandeira tarifaria praticada
pelas concessionárias, pois o seu valor é
insignificante para o resultado final do
payback.

Para que não haja perdas no payback,
foram investigadas as principais causas
de perda de desempenho do sistema
fotovoltaico. Após a descoberta, foi ela-
borado com base nos conhecimentos
adquiridos, um plano de manutenções que
visa minimizar as perdas no processo de
geração da rede a ser instalada. Essa
manutenção deverá seguir os manuais do
fabricante nos quais foram caracterizadas
as soluções para possíveis problemas.
Contudo, esse plano não poderá ter tes-

tada sua eficácia, uma vez que o prazo
para instalação e começo das manuten-
ções são superiores ao tempo de conclu-
são deste trabalho.

O cronograma de manutenções será rea-
lizado da seguinte forma: placas e verifi-
cação do inversor de frequência, verifica-
ção das placas e suas conexões, quebras
ou corrosões, verificação de dejetos ou
sujeira acumulada nas placas, verificação
de cabos (avarias).

Para verificação do inversor de
frequência, 6 meses. A cada 12 meses:
verificação das placas e suas conexões
quebras ou corrosões, verificação de
dejetos ou sujeira acumulado nas placas
e verificação de cabos (avarias).

Com o cronograma feito, será de suma
importância, caso verificado algum tipo
de anormalidade no sistema, solicitar
uma pessoa qualificada para realizar a
manutenção necessária.

Seguindo o manual do fabricante para as
manutenções ou vistorias dos inversores,
devem ser observadas as orientações
para um funcionamento de maneira pro-
jetada do inversor. Se os terminais ou
conectores tiverem parafusos ou
conectores frouxos, a ação corretiva será
seu aperto. Caso o ventilador do inversor
apresente uma das características, ruído
acústico anormal ou ventilador parado,
deve ser feita a sua substituição. Se os
cartões de circuito impresso apresenta-
rem acúmulo de poeira ou óleo, deverá
ser feita a limpeza dos cartões. Se apre-
sentar algum odor, deverá ser substituído.
Já com módulo de potência / conexões
de potência, se houver acúmulo de poei-
ra, óleo e umidade, deverá ser feita a lim-
peza; com parafusos de conexão frouxos
deverá ser feito o aperto.  Caso o
dissipador apresente acúmulo de poeira
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ou sujeira, deverá ser feita a limpeza.

A verificação das placas deverá ser feita
em primeiro momento a olho nu para se
verificar acúmulo de sujeira,
sombreamento, corrosão ou quebras de-
correntes de chuvas torrenciais.

Caso seja encontrada avaria, deverá ser
seguido o seguinte plano de manutenção:
sombreamento por fauna, poda de árvo-
res próximas; sombreamento por
edificações, troca local de instalação; por
corrosão, deverá ser feita a troca de su-
porte e, caso apresente quebras ou
delaminação, deverá ser feita a substitui-
ção da placa fotovoltaica.

O plano de manutenções demonstra, por
meio dos estudos, que terá êxito em sua
execução caso seja seguido de maneira
correta.

As causas das perdas foram identificadas
em sua maioria por agentes externos, fi-
cando assim suscetível a perdas em sua
geração pela falta de manutenção do sis-
tema gerador.

Foi comprovado que o sistema de
microgeração fotovoltaico é uma alterna-
tiva viável à crise energética brasileira que
tem agravado- se cada dia mais em virtu-
de da escassez de chuvas regulares que
não têm abastecido os reservatórios das
usinas hidrelétricas, que são a principal
fonte geradora de energia do Brasil.

CONCLUSÃO

O sistema fotovoltaico proposto necessi-
tará de 13 placas fotovoltaicas e terá um
custo de R$ 21.039,80 (vinte e um mil e
trinta e nove reais e oitenta centavos).
Com tempo de retorno de 4 anos e 2
meses para o payback simples e de 4
anos e 11 meses para o pay back des-

contado.

Com a realização do trabalho, foi possí-
vel verificar que o sistema fotovoltaico é
uma alternativa viável na obtenção de
energia elétrica, uma vez que as perdas
sejam evitadas.

Ainda, é possível afirmar que o plano de
manutenções que foi proposto para o sis-
tema é de vital importância para que o
projeto tenha os cálculos mantidos. Isso
reforça ainda mais a necessidade de
acompanhamento periódico desses equi-
pamentos.

Por fim, observou-se que o sistema
fotovoltaico é uma alternativa viável na
obtenção de energia elétrica caso as per-
das sejam evitadas.
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OLIVEIRA, P. R.*; MELO, E. F.**; RODRIGUES, M. V. P.***

Resumo:  Este artigo referencia um trabalho de conclusão de curso que apresenta uma
proposta para automatizar o sistema de correção de fator de potência de um forno elétrico
a arco submerso em uma indústria metalúrgica. O sistema de correção de fator de potência
atual é realizado manualmente pelo operador da sala de comando de acordo com procedi-
mento de operação do forno, o que o torna bastante vulnerável com relação a erros
operacionais. A proposta de automatização utilizou a estrutura física existente e foi mantida
a configuração operacional original do sistema de correção antigo. Foram medidas as gran-
dezas elétricas do forno e, após as medições, foi possível conhecer o comportamento com
relação ao fator de potência. Ainda, foi possível realizar cálculos para saber se a potência
reativa capacitiva disponível no sistema original é suficiente para manter o fator de potência
entre 0,93i e 1,0i. Os dados obtidos provenientes das medições também contribuíram para
especificação do controlador de fator de potência. A aplicação da tecnologia de forma efetiva
agrega à empresa benefícios e melhorias perceptíveis no processo produtivo. Portanto, a
proposta torna-se viável em função de poder assegurar com mais eficiência o procedimen-
to operacional a ser executado, uma vez que não dependerá da intervenção humana. Isso
torna o processo produtivo menos passível de erros e possibilita a redução de problemas
ocasionados pelo baixo fator de potência.

Palavras- chave: Fator de Potência; Automatizar; Forno; Capacitores; Reativa.

Abstract:  This article references an completion of course work which present a proposal to
automate the power factor correction system of an electric arc furnace submerged in a
metallurgical industry. The current power factor correction system is carried out manually by
the control room operator in furnace operation procedure, which makes it very vulnerable
with regard to operational errors. The proposed automation used the existing physical structure
and maintained its original operating configuration of the old correction system. They measured
the electric furnace quantities after the measurements was possible to know the behavior
with respect to power factor and thus perform calculations in order to know if the capacitive
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1 INTRODUÇÃO

A correção do fator de potência (FP) nas
instalações elétricas industriais faz-se
necessária em função destas instalações
possuírem, na maioria das vezes, a cor-
rente total da linha atrasada; já que a mai-
oria das cargas é de características
indutivas. Isso implica em um ângulo de
defasagem entre a corrente e a tensão
menor que o permitido pelas concessio-
nárias de energia.

Do ponto de vista técnico e econômico,
para as concessionárias de energia isso
não é interessante, pois elas são obriga-
das a gerar mais energia do que o ne-
cessário para manter a carga de energia
solicitada pelos consumidores. O fator de
potência abaixo do recomendado impli-
ca em perdas para a concessionária,
pois ela tem que gerar uma quantidade
de energia maior do que a que necessita
para realizar o trabalho (MARKUS, 2001).

Para as indústrias, um fator de potência
baixo também não é interessante técnica
e economicamente. Pois, além de pagar
as multas cobradas pelas concessionári-
as de energia, as instalações elétricas
devem ser feitas com condutores de mai-
or bitola para suportarem a corrente mai-
or solicitada, o que implica em um maior
custo de instalação.

Nesse contexto, o presente trabalho dedi-

reactive power available in the original system is enough to keep the power factor between 0
, 93i and 1,0i. The data obtained from the measurements also contributed to power factor
controller specification. The implementation of technology effectively adds the company
benefits and noticeable improvements in the production process, so the proposal is feasible
in power function to ensure more efficiency the operating procedure to be performed, since
it does not depend on human intervention, getting the production process less error-prone
and avoiding problems caused by the low power factor.

Keywords:  Power Factor; Automate; Oven; capacitors; Reactive.

ca-se ao estudo sobre a automatização da
correção do fator de potência de um forno
elétrico a arco submerso. A correção do fa-
tor de potência existente é executada ma-
nualmente por um operador seguindo o pro-
cedimento operacional do forno, o que dei-
xa a empresa passível de erro operacional
a todo instante. A automatização proposta
visa evitar que o operador do forno cometa
erros operacionais, abstendo-se assim de
problemas ocasionados pelo baixo fator de
potência.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O fator de potência é a relação entre o
componente ativo da potência e o valor
total desta mesma potência (MAMEDE
FILHO, 2010), conforme demonstra a
equação 1:

(1)

 – Fator de potência da carga.

 Potência ativa, em W, ou seus múlti-
plos e submúltiplos.

 Potência aparente ou potência total
da carga, em VA, ou seus múltiplos e
submúltiplos.

O fator de potência também pode ser
definido como sendo o cosseno do ângu-
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lo formado entre o componente da potên-
cia ativa e o seu componente total quan-
do a potência que flui no sistema é resul-
tante de cargas lineares (MAMEDE FI-
LHO, 2010), conforme a equação 2:

(2)

A Figura 1, anexa, permite reconhecer o
ângulo do fator de potência e as potênci-
as envolvidas no seu conceito.

Segundo Mamede Filho (2010), um cir-
cuito com características indutivas possui
um valor de potência reativa e um fator
de potência representativo. Para que se
consiga reduzir o valor da potência
reativa, insere-se no circuito capacitores
que reduzam o valor da potência reativa.
Como o cosj é entre 0 e 1, calcula-se os
valores das cargas de capacitores que
aproximem o cosj de 1.

O estudo de campo foi feito através da
automatização da correção do fator de
potência de um forno elétrico a arco
submerso. O sistema é constituído por um
alimentador trifásico com tensão de
13800 V, que alimenta um conjunto cons-
tituído por três transformadores
monofásicos com potência de 16 MVA
cada, tendo uma potência trifásica total
de 48 MVA. No secundário dos transfor-
madores sai uma tensão que varia de
197,1 a 309 volts. Esta tensão, controla-
da por um comutador de tap´s automáti-
co, alimenta os eletrodos que são respon-
sáveis por formar o arco elétrico no interi-
or do forno.

O sistema de correção de fator de potên-
cia existente é feito em média tensão. A
tensão de alimentação dos bancos de
capacitores é de 13800 V, sendo que o
acionamento destes bancos é realizado
manualmente pelo operador de sala de
comando de acordo com procedimento

de operação do forno. O sistema é cons-
tituído por três bancos de capacitores com
potências variadas, sendo um primeiro
banco de potência nominal de 13,5 MVAr,
um segundo banco de 9 MVAr e o tercei-
ro de 6 MVAr.

A proposta foi de automatizar a correção
do fator de potência desse forno utilizan-
do a estrutura física já existente. Para isso,
realizou-se um estudo de campo onde
foram medidas as grandezas elétricas do
forno. Após análises, foram realizados os
cálculos para determinar qual valor de
carga reativa capacitiva necessária para
corrigir o fator de potência das instalações
para valores entre 0,93i e 1,0i. Os cálcu-
los foram realizados de acordo com a
equação 3 (MAMEDE FILHO, 2010).

(3)

  é a potência reativa capacitiva a ser
inserida com o banco de capacitores.

  é a potência ativa da carga.

 é a tangente do ângulo antes da cor-
reção.

  é a tangente do ângulo depois da
correção.

Com os valores calculados e com as me-
dições analisadas, foi possível determi-
nar a performance de funcionamento do
forno, principalmente no que diz respeito
ao fator de potência. Sendo, portanto,
possível analisar qual o comportamento
do fator de potência com a inserção de
cada estágio dos bancos de capacitores
e, ainda, em qual momento estes estági-
os foram inseridos no circuito.

Os cálculos foram necessários para de-
terminar em qual valor o fator de potência
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encontra-se no momento em que é inse-
rido o banco de capacitor e qual valor ele
assume após a inserção do banco de
capacitor. Visto que os bancos têm po-
tências altas e valores diversos.

Fez-se necessária também a
especificação do controlador do fator de
potência que controla o fator de potência
do sistema de correção dentro da faixa
programada, entre 0,93i e 1,0i.

3 RESULTADOS

Os resultados das medições das grande-
zas elétricas do forno sem a correção do
fator de potência, conforme expostos na
Tabela 1, foram analisados e, em segui-
da, realizados os cálculos para determi-
nar qual valor de carga reativa capacitiva
era necessário para corrigir o fator de
potência das instalações para valores
entre 0,93i e 1,0i. Os cálculos foram reali-
zados de acordo com a equação 3.

Os valores obtidos nas medições de-
monstram o perfil de funcionamento do
forno desde o início da operação, momen-
to em que é ligado, até a estabilização
da potência, quando o forno atinge sua
potência de trabalho.

A Figura 2, anexa, obtida através da Ta-
bela 1 contextualiza o comportamento do
fator de potência sem a correção e com
a correção, demonstrando o controle do
sistema de correção de fator de potên-
cia, ou seja, controlando o fator de potên-
cia com valores entre 0,93i e 1,0i.

A Figura 3, anexa, obtida através da Ta-
bela 1 demonstra o comportamento do
fator de potência sem correção, com cor-
reção e a potência do forno. Nota-se, por-
tanto, que conforme a potência do forno
vai aumentando, o fator de potência vai

diminuindo até o momento em que o sis-
tema de correção de fator de potência
aciona o primeiro estágio.

Assim que é acionado o primeiro está-
gio, o fator de potência é elevado, mas
conforme a potência do forno continua
aumentando, o fator de potência vai dimi-
nuindo até o momento em que é aciona-
do o segundo estágio. Quando é aciona-
do o segundo estágio, o fator de potên-
cia é elevado, mas conforme a potência
do forno continua aumentando, o fator de
potência vai diminuindo até o momento
em que é acionado o terceiro e último
estágio. Assim que é acionado o terceiro
estágio, o fator de potência é elevado, o
forno continua aumentando a potência até
atingir a potência de trabalho e o sistema
de correção de fator de potência mantém
o fator de potência das instalações, con-
forme programado, entre 0,93i e 1,0i.

4 DISCUSSÃO

A programação do controlador do fator de
potência foi feita de forma a manter o fa-
tor de potência entre 0,93i e 1,0i. Desse
modo, o primeiro estágio a entrar em fun-
cionamento é o do banco de 6 MVAr. A
Tabela 1 demonstra que quando o forno
atinge a potência de aproximadamente
21,8 MW o seu fator de potência é de
0,92i, portanto, aciona-se o primeiro es-
tágio energizando o banco de 6 MVAr. Ao
energizar o banco de 6 MVAr, o fator de
potência é elevado para um valor calcula-
do conforme a equação 4 (MAMEDE FI-
LHO, 2010).

(4)



19

Revista da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho v. 4, n. 2/2016

O fator de potência foi elevado de

 para , com a
inserção do banco de 6 MVAr.

A potência ativa do forno continua aumen-
tando conforme a Tabela 1.
Consequentemente, os valores de fator
de potência diminuem quando o forno
atinge a potência ativa de aproximada-
mente 28,8 MW e o seu fator de potência
é conforme a equação 5 (MAMEDE FI-
LHO, 2010).

   (5)

Confirma-se então que, para uma potên-
cia ativa de 28,8 MW e com o banco de 6
MVAr inserido no circuito, o fator de po-

tência será de . Portanto,
aciona-se mais um estágio, sendo este
de 9 MVAr. Pois o fator de potência está
abaixo do mínimo programado

. Ao energizar o banco de 9
MVAr, o fator de potência é elevado para
um valor calculado conforme a equação
6 (MAMEDE FILHO, 2010).

(6)

O fator de potência foi elevado de  para
com a inserção do segundo estágio, o
banco de 9 MVAr.

 A potência ativa do forno continua aumen-
tando conforme demonstrado na Tabela
1, consequentemente os valores de fator
de potência está diminuindo, quando o
forno atinge a potência ativa de aproxi-
madamente 31,9 MW o seu fator de po-
tência é conforme a equação 7
(MAMEDE FILHO, 2010).

(7)

Confirma-se então que para uma potên-
cia ativa de 31,9 MW e com o banco de 6
MVAr e de 9 MVAr inseridos no circuito,
o fator de potência é de , neste momento
o sistema de correção de fator de potên-
cia aciona mais um estágio, sendo este
de 13,5 MVAr, pois o fator de potência
está abaixo do mínimo programado que
é de  . Ao energizar o banco de 13,5 MVAr
o fator de potência foi elevado para um
valor calculado conforme a equação 8
(MAMEDE FILHO, 2010).
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  (8)

O fator de potência é elevado de
 com

a inserção do terceiro estágio e o banco
de 13,5 MVAr.

A potência ativa do forno continua aumen-
tando conforme a Tabela 1, porém ele vai
até a potência ativa máxima de 32 MW.
Sendo que o seu fator de potência fica
conforme demonstrado na equação 9
(MAMEDE FILHO, 2010).

(9)

Conforme a Tabela 1, o maior valor de
potência ativa registrado durante a medi-
ção foi de 32 MW. Enquanto o forno tra-
balhar com esta performance, o fator de
potência permanecerá em 
e o sistema de correção de fator de po-
tência irá mantê-lo neste valor. Pois sa-
tisfará o sistema de correção de fator de
potência, ou seja, irá controlar o fator de
potência das instalações para valores
entre 0,93i e 1,0i.

O controlador de fator de potência espe-
cificado é o RVT6 da ABB. Conforme o
fabricante, este controlador é capaz de

compensar o fator de potência tanto em
redes elétricas balanceadas quanto
desbalanceadas. Ele possui 6 saídas a
relé, sendo que são utilizadas somente 3
saídas, pois o sistema controla apenas 3
bancos de capacitores. Esse controlador
pode ser utilizado em média tensão.

5 CONCLUSÃO

Conclui-se que a etapa das medições das
grandezas elétricas do forno é de funda-
mental importância para se conhecer o
funcionamento do forno e, assim, dar
sequência à automatização do sistema
que corrige o fator de potência.

A execução de trabalhos em campo para
coletar informações oriundas de medi-
ções das grandezas elétricas do forno
possibilitou o conhecimento dos dados
relacionados ao fator de potência, confor-
me demonstrado na Tabela 1.

Esses dados tornaram possível a realiza-
ção de cálculos mostrando qual a potên-
cia reativa capacitiva necessária para se
manter a correção de fator de potência.
Conclui-se, portanto, que a potência
reativa capacitiva que se tem disponível
no forno é o suficiente para atender ao
objetivo que é manter o fator de potência
entre 0,93i e 1,0i.

As informações obtidas a partir das me-
dições das grandezas elétricas do forno
também foram utilizadas para especificar
o controlador de fator de potência. Assim,
foi possível conhecer o comportamento do
fator de potência do forno de forma preci-
sa e buscar no mercado um controlador
que atendesse todos os critérios técnicos
e de segurança, objetivados.

A eficácia da correção do fator de potên-
cia pode ser evidenciada através da de-
monstração da correção e análise do seu
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comportamento no momento de inserção
de cada estágio do banco de
capacitores. Tal demonstração está ilus-
trada nos gráficos e informações decor-
rentes de cálculos em função das medi-
ções que estão expostas na Tabela 1.

Em virtude dos fatos mencionados, é pos-
sível afirmar que o projeto de
automatização do sistema de correção de
fator de potência do forno elétrico é viá-
vel, pois a correção será executada sem
erros ou esquecimentos por não depen-
der da intervenção humana.
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Resumo: As bandeiras tarifárias, custos de consumo de energia elétrica e vida útil das
lâmpadas são alguns problemas que estimulam a busca por alternativas com vantagem
tecnológica, econômica e ambiental que se enquadram na utilização do LED e podem ser
aplicadas normalmente em instalações industriais e residenciais. Pois os aparelhos vendi-
dos no mercado possuem fontes chaveadas as quais permitem que essas luminárias se-
jam ligadas diretamente na rede, sem a necessidade da troca de fiação, tubulação e reato-
res, o que evita um investimento inicial ainda maior. Nesse contexto, este artigo tem como
proposta demonstrar a viabilidade de Retrofit de iluminação nas lâmpadas convencionais,
vapor de mercúrio, vapor de sódio e fluorescentes considerando a necessidade e as carac-
terísticas de cada local a ser aplicado, bem como demonstrar seu custo x beneficio.

Palavras-chave:  Iluminação, Eficiência, Led, Energia elétrica.

Abstract: The tariff flags, consumption cost electricity and lamp life are some problems that
stimulates the search for alternatives with technological , economic and environmental benefits
, advantages these that fall under the use of LED e can usually be applied in industrial plants
and residential , as the devices sold on the market have switching power supplies that enable
these luminaires to be connected directly to the network without the need to replace wiring ,
piping and reactors , preventing an even higher initial investment .The purpose of this article
is to demonstrate the feasibility of retrofitting lighting in conventional lamps , mercury vapor ,
sodium vapor and fluorescent considering the need and the characteristics of each site to be
applied to demonstrate its cost -benefit
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INTRODUÇÃO

Há uma interligação muito forte entre o ser
humano e a natureza devido à necessi-
dade que ambos possuem, consciente-
mente ou não, de estar em contato com a
luz solar para ter uma vida produtiva e
saudável.

Durante milênios, após a descoberta do
fogo, o ser humano dedicou esforços na
intenção de desenvolver formas de ilumi-
nar que pudessem facilitar suas tarefas
diárias, assim como seus momentos de
lazer. Após passar por descobertas como
a iluminação com gordura animal e vege-
tal em lucernas, a lâmpada de Argand, a
lâmpada elétrica incandescente de
Thomas Edison e suas várias derivações
como as lâmpadas halógenas, de vapor
e fluorescentes, o homem chegou à era
do Light Emitting Diodo, em português,
Diodo Emissor de Luz, mais comumente
chamado de LED. Este tem como mis-
são iluminar com eficiência, durabilidade,
resistência a impactos e vibrações, au-
sência de raios ultravioletas e
infravermelhos, maior controle de tempe-
ratura de cor, melhor índice de reprodu-
ção de cores, o principal para os tempos
de hoje (COSTA, 2014).

Atualmente quando se fala em eficiência
energética voltada para iluminação, o
LED destaca-se, pois são inúmeras as
vantagens considerando-se as elevadas
taxas extras relacionadas às bandeiras
tarifárias e custos de consumo de ener-

gia elétrica e a escolha por alternativas
que possuem vantagem tecnológica, eco-
nômica e ambiental.

O LED tem conquistado o mercado no
Brasil e no mundo. Até 2023, o LED re-
presentará 74% das vendas de lâmpadas
para projetos de Retrofit voltados ao seg-
mento de iluminação comercial. O preço
dessas lâmpadas, que ainda é um obstá-
culo, cai vertiginosamente a cada ano
(MOREIRA, 2015).

Sua grande vantagem é a possibilidade
de serem difundidas normalmente nas ins-
talações industriais e residenciais, já que
os aparelhos vendidos no mercado pos-
suem fontes chaveadas que permitem que
essas luminárias sejam ligadas direta-
mente na rede, sem a necessidade da tro-
ca de fiação, tubulação e disjuntores. Isso
evita um investimento inicial ainda maior
quando analisadas algumas possibilida-
des de substituição das luminárias, bem
como favorece a instalação de um siste-
ma de iluminação capaz de melhorar o
índice de luminosidade e uma considerá-
vel redução no consumo de energia elé-
trica.

MATERIAL E MÉTODOS

Neste item, foram divididos os locais, a
quantidade de luminárias, a iluminânicia
de cada local e a potência destas por lo-
cal específico como: galpão produtivo,
centro de distribuição, via de acesso e
corredores, conforme Figura 1.
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Dados do Galpão produtivo

· Dimensões: 215m comprimento x
148,7m largura x 14m altura.

·  Luminárias atuais: Vapor Metálico 400
w + Reator 60w.

·  Total de Luminárias: 712.

Dados das Vias de Acesso

·  Luminárias atuais: Vapor Metálico 250
w e Reator 38 w

·  Total de Luminárias: 139

·  Dimensões: altura de instalação- 10m,

distância entre postes- 22m

Centro de Distribuição

·  Dimensões: 50m comprimento x 15 lar-
gura x 14m altura.

·  Luminárias atuais: Vapor Metálico 400w
e Reator 60w.

·  Total de Luminárias: 249.

Através do Luximetro e do software
DIALUX, foram coletados os dados de
iluminância e realizados os cálculos
luminotécnicos de cada área, confor-
me Fig. 2.

Figura 1 – Representação 3D do galpão produtivo

Fonte: Dialux (2015)
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As luminárias para substituição fo-
ram dimensionadas de acordo com
a Lente, a aplicação específica de

cada setor, a adequação e estudo de
eficiência energética, conforme a fi-
gura 3.

Figura 2: V alores colet ados em lux no galpão produtivo

Fonte: Dialux (2015)

Figura 3: Fotometria das lentes em luminárias de LED

Fonte: HDA (2015)
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Lente Difusora: aplicada para
mezaninos que possuem o pé direito de
8 metros.

· Corrente luminosa (Luminária): 4986
lúmens;

· Corrente luminosa (Lâmpadas): 4211
lúmens;

·  Potência luminosa: 50.0 W.

Lente Elíptica: aplicada em corredores
e entre os paletes.

· Corrente luminosa (Luminária): 16408
lúmens;

· Corrente luminosa (Lâmpadas): 8423
lúmens;

·  Potência luminosa: 100.0 W.

Lente High-Bay: aplicada em galpões
no setor de produção com pé direito até
14 metros.

·  Corrente luminosa (Luminária): 19196
lúmens;

·  Corrente luminosa (Lâmpadas): 12634
lúmens;

·  Potência luminosa: 150.0 W.

Lente Street: aplicada em vias de aces-
so como ruas e passagem de veículos.

·  Corrente luminosa (Luminária): 12415
lúmens;

·  Corrente luminosa (Lâmpadas): 8423
lúmens;

·  Potência luminosa: 100.0 W.

Resultados

Com um investimento e substituição das
lâmpadas convencionais por lâmpadas
de LED, obtém-se uma economia consi-
derável, conforme mostra o gráfico de
custo anual, Figura 4.

Figura 4: Comparativo anual de custos de consumo das luminárias

A economia de energia elétrica e finan-
ceira do projeto ultrapassa os 70% e o

retorno de investimento se paga com 8
meses, conforme a Tabela 1.

Fonte: HDA (2015)
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DISCUSSÃO

Apesar dos números inicialmente parece-
rem altos, pôde-se perceber uma consi-
derável economia tanto financeira quanto
energética. Pois, além da redução em
mais de 75% mês, o investimento se paga
com 8 meses e ainda reduzirá custos com
manutenção das lâmpadas e custo de
descartes de lâmpadas no meio ambien-
te.

Assim como nas análises anteriores,
pode-se dizer que uma troca de uma lu-
minária de Vapor metálico 400w + Rea-
tor 60w por uma de LED 150 W resulta
em uma economia de energia imediata
mantendo-se a mesma quantidade de luz.
Mas, com o melhor aproveitamento dos
Tubos LED na luminária, além de sua
manutenção mínima com o decorrer do
tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizado o levantamento de dados do
sistema de iluminação do Galpão Fabril,
localizado em Montes Claros-MG, pôde-
se perceber que algumas das áreas cita-
das não possuem os níveis de iluminância
necessários para sua adequação à nor-
ma NBR ISO/CIE 8995-1:2013 que rege

Tabela 1: Retorno de investimento, economia financeira e energética

as condições necessárias de iluminação
em ambientes de trabalho. Assim, após
as simulações utilizando o software
DIALux, a proposta realizada sugere a tro-
ca de todas as lâmpadas Vapor metáli-
co, Vapor de Sódio e fluorescentes T8 da
edificação por lâmpadas LED que pos-
suem as mesmas características com di-
ferencial energético.

Algumas áreas como os pallets e corre-
dores serão dotadas de sensores de pre-
sença que reduzirão o brilho das lâmpa-
das na ausência de pessoas ou de
empilhadeiras, o que reduzirá considera-
velmente o consumo de energia elétrica
e a vida útil das luminárias.

O estudo de viabilidade financeira resul-
tou em um retorno menor que 8 meses,
inferior à vida útil média de 25.000 horas
das lâmpadas LED´s sugeridas, ou seja,
o investimento realizado é compensado
pela economia de energia, com geração
de lucro.

 A iniciativa governamental se mostra
muito importante, visto que apenas para
uma edificação, analisando-se o quesito
iluminação, a economia anual de energia
seria de 2.702.327kW/h; aliado ao con-
dicionamento de ar, pouparia uma quan-
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tidade considerável de energia térmica.
Como todas as edificações públicas de-
vem fazer as adequações, em alguns
anos será visível e de extrema relevância
a quantia de energia poupada.
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Resumo: As bandeiras tarifárias, custos de consumo de energia elétrica e vida útil das
lâmpadas são alguns problemas que estimulam a busca por alternativas com vantagem
tecnológica, econômica e ambiental que se enquadram na utilização do LED e podem ser
aplicadas normalmente em instalações industriais e residenciais. Pois os aparelhos vendi-
dos no mercado possuem fontes chaveadas as quais permitem que essas luminárias se-
jam ligadas diretamente na rede, sem a necessidade da troca de fiação, tubulação e reato-
res, o que evita um investimento inicial ainda maior. Nesse contexto, este artigo tem como
proposta demonstrar a viabilidade de Retrofit de iluminação nas lâmpadas convencionais,
vapor de mercúrio, vapor de sódio e fluorescentes considerando a necessidade e as carac-
terísticas de cada local a ser aplicado, bem como demonstrar seu custo x beneficio.

Palavras-chave:  Iluminação, Eficiência, Led, Energia elétrica.

Abstract: The tariff flags, consumption cost electricity and lamp life are some problems that
stimulates the search for alternatives with technological , economic and environmental benefits
, advantages these that fall under the use of LED e can usually be applied in industrial plants
and residential , as the devices sold on the market have switching power supplies that enable
these luminaires to be connected directly to the network without the need to replace wiring ,
piping and reactors , preventing an even higher initial investment .The purpose of this article
is to demonstrate the feasibility of retrofitting lighting in conventional lamps , mercury vapor ,
sodium vapor and fluorescent considering the need and the characteristics of each site to be
applied to demonstrate its cost -benefit

Keywords:  Lighting, Efficiency, Led, Energy Electric.
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INTRODUÇÃO

A eficiência energética tem como base o
uso econômico e eficaz da energia elétri-
ca sem que os equipamentos elétricos e
eletrônicos percam eficiência.

O trabalho proposto visa tornar eficiente
o sistema de iluminação em um corredor
de um Shopping na cidade de Montes
Claros – MG, obedecendo às normas de
iluminação propostas pela Associação
Brasileira de Norma Técnicas, através da
NBR ISO/ICE8995-1:2013, Iluminância de
Interiores, válida a partir de 21 de abril de
2013.

Com a seca, as hidrelétricas passaram a
gerar menos energia e as térmicas, cujo
custo de geração é mais caro, foram aci-
onadas. Com isso, a energia ficou mais
cara no país.

A partir de janeiro de 2015, as contas de
energia passaram a trazer uma novida-
de: o Sistema de Bandeiras Tarifárias.
Este sistema possui três bandeiras: ver-
de, amarela e vermelha (as mesmas co-
res dos semáforos) e indicam o seguinte
(ANEEL, 2015):

· Bandeira verde: condições favoráveis de
geração de energia- a tarifa não sofre
nenhum acréscimo;

· Bandeira amarela: condições de gera-
ção menos favoráveis- a tarifa sofre
acréscimo de R$ 0,025 para cada qui-
lowatt-hora (kWh) consumido;

· Bandeira vermelha: condições mais cus-
tosas de geração- a tarifa sofre acrés-
cimo de R$ 0,045 para cada quilowatt-
hora (kWh) consumidos.

Assim, as bandeiras verde, amarela e ver-
melha indicam se a energia custa mais
ou menos em função das condições de

geração de eletricidade (ANEEL, 2015).
Com a aplicação dessas bandeiras
tarifárias, o consumidor tem a oportunida-
de de gerenciar melhor o seu consumo
de energia elétrica e reduzir o valor da
conta de luz. É recomendável que medi-
das de eficiência energética sejam
adotadas por todos.

Hoje, o avanço da tecnologia permite que
sejam adquiridos aparelhos que usam
menos energia para atender a uma mes-
ma necessidade. Ou seja, oferecem o
mesmo conforto ou os mesmos serviços
com uma quantidade menor de recursos
energéticos (CEMIG, 2015).

A proposta deste trabalho justifica-se pela
redução no consumo de energia elétrica
em função da implementação de um sis-
tema eficiente de iluminação em um cor-
redor de um Shopping na cidade de Mon-
tes Claros – MG.

Sendo assim, este trabalho torna-se im-
portante devido às atuais condições en-
contradas no setor energético no que se
refere a custo com geração e distribuição
de energia elétrica. Para qualquer empre-
sa que queira competir no mercado, tão
competitivo nos dias de hoje, todo proje-
to que vise eficiência é de muita relevân-
cia. Utilizar a energia elétrica de forma
consciente e racional é fundamental para
o consumidor de energia elétrica e para
a sociedade. Pois, além de economizar
na conta de energia, o seu uso eficiente
ajuda evitar o aumento dos custos com o
funcionamento das usinas térmicas.

Lâmpada vapor metálico

Na construção das lâmpadas vapor me-
tálico são utilizados aditivos como índio,
tálio e sódio para obtenção de melhores
índices na reprodução de cores. Sua utili-
zação é recomendada para iluminação de
centros esportivos, centros de cidades e
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ares similares. São identificadas pela le-
tra HPI (bulbo ovóide com camada difusa)
e HPI/T (claro, tubular) e são fabricadas
de 250 a 2.000 watts de potência
(COTRIM, 2003).

São lâmpadas altamente modernas, com
duplo contato constituído por um tubo de
descarga e um bulbo externo, ambos de
quartzo. Tem como principais aplicações:
iluminação de interiores, outdoors e pe-
quenos monumentos (CAVALIN,
CERVELIN, 2005).

Lâmpadas de LED

As lâmpadas de LED são as substitutas
preferenciais das lâmpadas convencio-
nais, pois têm longa durabilidade e, prati-
camente, eliminam a necessidade de
manutenção. Trabalham em baixa corren-
te nominal e baixa tensão e são as mais
seguras fontes de iluminação artificial
(SILVA, 2004). Algumas vantagens da
lâmpada de LED, segundo Silva (2004):

· longa durabilidade;

· alta eficiência luminosa;

· variedade de cores;

· dimensões reduzidas;

· alta resistência a choques e vibrações;

· luz dirigida;

· sem radiação ultravioleta e infravermelha;

· baixo consumo de energia;

· pequena dissipação de calor.

Quando se trata de LED, há diversas van-
tagens como, por exemplo, sistema eco-
logicamente correto com baixo consumo

de energia e durabilidade em termos de
vida útil. Porém, é importante ressaltar
que o LED apresenta como desvantagem
o alto custo em relação às demais lâm-
padas, o que dificulta a implementação
de um sistema de iluminação LED (SIL-
VA, 2004). Alguns benefícios da lâmpada
de LED, conforme Silva (2004):

· proporciona novas possibilidades de
design, graças à sua variedade de co-
res;

· solução econômica de longa durabilidade;

· redução drástica da necessidade de
manutenção, o que permiti instalação
em locais de difícil acesso.

Na realidade, são inesgotáveis as aplica-
ções dessas lâmpadas que estão intima-
mente ligadas à imaginação e ao bom
gosto dos especificadores e aplicadores
de fontes de luz arrojadas, bonitas e ex-
tremamente econômicas (SILVA, 2012).

O limite para a aplicação dos LEDs é exa-
tamente o da imaginação e criatividade
dos profissionais da luz. No local onde se
colocava uma luminária com uma
incandescente de 40W ou uma halógena
de 20W, agora se instala um módulo de
LED de apenas 1W de potência, o que
permite uma grande economia de ener-
gia e a redução do tamanho da fonte de
luz (SILVA,2012).

Estudos e pesquisas mostram que os
LEDs deverão dobrar seu fluxo luminoso
a cada ano. Diante desse fato, é possível
observa-se a ampliação de seu uso na
substituição das fontes de luz tradicional.
Assim, os LEDs podem ser considerados
como o futuro imediato da iluminação
(SILVA, 2012).
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MATERIAL E MÉTODOS

No sistema de iluminação da área anali-
sada eram utilizadas 32lâmpadas vapor
metálico Philips MDW502/503 250W,
cada uma com vida útil de aproximada-
mente 9.000 horas. Considerando que
essas lâmpadas eram utilizadas 13 ho-
ras por dia nos 365 dias do ano, logo, uma
lâmpada é trocada, em média, a cada 2
anos.

O custo de cada lâmpada é de R$ 154,90
(cento e cinquenta e quatro reais e noventa
centavos), o que gera um custo de R$
4.956,80 (quatro mil novecentos e
cinquenta e seis reais e oitenta centavos),
em média, ao ano.

Na maioria dos casos, quando se troca
uma lâmpada, o reator também é troca-
do. O custo de cada reator é de R$ 64,00
(sessenta e quatro reais). Assim, o custo
gerado anualmente através das trocas
dos reatores é de R$ 2.048,00 (dois mil e
quarenta e oito reais), em média, ao ano.

Portanto, para a manutenção das lâmpa-
das do antigo sistema de iluminação era
gasto um total de R$ 7.004,80 (sete mil e
quatro reais e oitenta centavos), em mé-
dia, ao ano.

RESULTADOS

Nesse novo sistema utilizou-se as lâmpa-
das LED 60W da marca OSRAM, mode-
lo: HL SL – PRO 60 – 740 – L3 (milho 360°)
Bivolt. A lâmpada escolhida, em sua ca-
racterística técnica, tem a vida útil de
50.000 horas. O seu período de funciona-
mento na área estudada é de 13 horas
por dia durante todo o ano, logo, uma lâm-
pada é trocada, em média, a cada 11
anos. Para cálculo do custo das lâmpa-
das, foram utilizados os valores observa-
dos no mercado local.

De acordo com a administração do
shopping estudado (setor de compras), o
valor unitário das lâmpadas é de R$
599,00 (quinhentos e noventa e nove re-
ais), gerando um custo de R$19.168,00
(dezenove mil cento e sessenta e oito re-
ais). Cada uma das lâmpadas deverá ser
trocada, em média, a cada 11 anos, logo,
custaram anualmente 1.742,54 (um mil
setecentos e quarenta e dois reais e
cinquenta e quatro centavos).

Foi feito um paralelo entre os dois siste-
mas de iluminação e observados os re-
sultados positivos com a implementação
das lâmpadas LED, conforme a Tabela 1.
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Retorno do investimento

A duração do período máximo aceitável
de payback é definida pela direção da

empresa que, neste projeto, admitiu um
período máximo de 3 anos, conforme é
demonstrado na linha de tempo dos flu-
xos de caixa convencionais na Figura 1.

Tabela 1. Custos e consumo Vapor metálico x LED
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O período de payback é uma medida
absolutamente essencial na avaliação de
um projeto. Definida pela administração
da empresa, o prazo máximo para que ela
recupere o investimento inicial do seu
projeto é de 3 anos, conforme
demonstrado na Tabela 2.

DISCUSSÃO

Em apenas 1 ano e 3 meses, a empresa
recuperara seu investimento. Diante
disso, o projeto teve total aceitação, pois,
ao terceiro ano, a empresa já colheu um
lucro de mais de 42% a partir do período
de payback demonstrado na Tabela 2.

Implementar este estudo em uma
empresa significa proteger o uso de
tecnologias a favor da população e do

meio ambiente. O aumento da demanda
desses equipamentos torna o mercado
mais competitivo, favorece o
aperfeiçoamento da tecnologia e a
redução dos custos de produção, já que
as lâmpadas LED possuem valor mais
elevado se comparadas às lâmpadas de
Vapor Metálico. Com a redução do custo,
os consumidores de menor poder
aquisitivo terão maior facilidade para
adquirir essa nova tecnologia.

Portanto, é necessário que haja a
constante busca por novas tecnologias e
que o meio ambiente e seus recursos
sejam melhores aproveitados. Entretanto,
isso só será possível se a sociedade
entender os conceitos da otimização e da
preservação, em todos os níveis e
aplicações.

Figura 1 – Linha de tempo representando os fluxos de caixa do projeto

Tabela 2. Cálculo do Payback Simples
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Para novos trabalhos, propõe-se o mes-
mo retrofit em áreas da mesma ou de
outras empresas e a verificação da viabi-
lidade técnica e econômica das lâmpa-
das de LED.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no payback, o projeto foi
aprovado, além de oferecer o retorno do
investimento abaixo do que era aceitável
(em 3 anos). Esse novo sistema de
iluminação é mais eficiente, pois reduziu
o consumo de energia e aumentou a
eficiência do sistema elétrico.

Os resultados obtidos mostraram que, do
ponto de vista financeiro, além de ser
viável, é vantajoso, pois teve uma
economia de R$ 15.278,90 (quinze mil
duzentos e setenta e oito reais e noventa
centavos) ao ano. Esses resultados
podem e devem ser aplicados não só em
corredores de shopping, mas também em
estruturas de grande porte onde são mais
perceptíveis as vantagens deste projeto.
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ALENCAR, R . O.1*; SILVA, P. R. D.2; MELO, E. F. 3

Resumo:  Este trabalho tem o propósito de automatizar sistemas de irrigação para pequenos
e microprodutores rurais que utilizam ambientes protegidos para o cultivo, possibilitando a
autonomia destes irrigantes, a redução de pragas e otimização do consumo de água na
irrigação. O processamento e a interpretação dos dados são realizados através do Arduino
Mega 2560, o qual é responsável pela automação deste sistema. A automação do sistema
proposto consiste em três modos: o manual, o automático 1 e o automático 2. Pode ser
acessado pelo usuário tanto no protótipo como de forma remota com o aplicativo criado
para o sistema Android, que pode ser instalado em smartphones ou tablets. O modo manual
tem a função de ligar e desligar o sistema sem algum controle e foi criado para teste, bem
como para operação manual, caso necessário. O automático 1 possui controle de umidade,
liga e desliga o sistema conforme um padrão de umidade estabelecida. O modo automático
2 é acionado em tempos programados e, antes de atuar no horário predeterminado, verifica
a umidade do solo, podendo atuar ou não no horário programado. Esse sistema possibilitará
otimizar o recurso de mão de obra nas culturas, reduzir incidência de praga, por reduzir o
acesso de pessoas no ambiente protegido, e otimizar o consumo de água devido ao controle
de umidade.

Palavras-chave : Ambiente protegido, Arduino, Android, Sensor de umidade do solo.

Abstract:  This work is intended to automate irrigation systems for small and rural micro-
producers, who use protected environment for cultivation, allowing the autonomy of irrigation,
reducing pests and optimization of water use in irrigation. The processing and interpretation
of the data is accomplished through the Arduino Mega 2560, which is responsible for the
automation of the system. The automation of the proposed system consists of three modes,
manual, automatic 1 and automatic 2  and can be accessed by the user in both the prototype
as remotely with the application created for the Android system that can be installed on
smartphones or tablets. Manual mode has the function of turning on and off the system
without any control, this mode is designed for testing and for manual operation if necessary.

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO COM
MONIT ORAMENT O E ACESSO REMOTO VIA

BLUET OOTH PARA PEQUENOS E MICRO
PRODUTORES RURAIS QUE UTILIZAM

AMBIENTES PROTEGIDOS PARA O CULTIV O
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Automatic 1 has humidity control, on and off the system as an established humidity standard.
Auto mode 2 is triggered at scheduled times and before acting on the predetermined time
check soil moisture, can act or not in programmed.This is system time allow optimize
manpower resource in the crops reduces the incidence of plague due reduce access of
people in the protected environment and optimizes water consumption due to moisture control.

Keywords : Protected environment, Arduino, Android, soil moisture sensor.
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INTRODUÇÃO

A agricultura depende das condições
climáticas para sua produção e tem uma
alta taxa de produção nos períodos
chuvosos, mas, diante da grande
demanda de consumo dos itens
provenientes da agricultura, faz- se
necessário o uso da irrigação para
suprimir essa demanda nos períodos da
seca. Algumas culturas já necessitam de
cuidados especiais durante o período
chuvoso, pois a umidade em excesso
impacta na produção dessas e, em
alguns casos, o cultivo é comprometido,
o que eleva o custo para o consumidor
final.

Conforme a Empresa Brasileira de
Pesquisas Agropecuárias- EMBRAPA
(2016), a agricultura de sequeiro é o
cultivo implementado no período chuvoso
e pode ser um sucesso ou um risco, uma
vez que o cultivo depende das condições
climáticas. Já a agricultura de irrigação
pode ser implementada no período
chuvoso e suprida com irrigação
suplementar ou total no período de
estiagem.

Como exemplificado por Hernandez
(2016), a ciência da irrigação concebida
desde seus primórdios é abrangente e
interdisciplinar, passando pelo campo
das ciências exatas (engenharia
hidráulica, civil, elétrica, etc.). Nenhuma
delas é mais importante que outra, pois
quando se trata do uso da água, todos
esses fatores devem ser levados em
consideração. Uma irrigação pode ter
distintos métodos e sistemas, cada uma
com características próprias e usuais. Os
principais métodos de irrigação são os
por superfície, aspersão e irrigação
localizada.

Diante da recente crise hídrica que o
Brasil sofreu em 2015, faz-se necessário

o uso racional da água, principalmente no
campo onde os alimentos essenciais
como arroz, feijão, verduras e hortaliças
são produzidos e abastecem os grandes
centros urbanos. Medidas como controle
da água na irrigação e o tipo de irrigação
a ser implementado é primordial para
otimizar o consumo de água e possibilitar
uma produção estável durante todo o ano,
especialmente no período de seca.

Segundo Leite (2011), os abrigos
protegidos para cultivo são estruturas de
madeira ou outro material, conforme a
necessidade de implementação, com
cobertura de filme plástico impermeável
e revestidas nas laterais com material
plástico telado que impede a entrada de
pragas e auxilia na redução da
temperatura devido à escolha da cor.
Ainda, maximiza a produção
principalmente de hortaliças nos períodos
chuvosos, pois esse cultivo nesse período
se degrada facilmente. Durante o período
chuvoso, a área da cobertura do abrigo
funciona como uma calha coletora de
água onde ela pode ser armazenada.

O estudo deste trabalho está voltado para
pequenos produtores e microprodutores
rurais e aborda a automação dos
sistemas de irrigação em ambientes
protegidos. Para desenvolvimento deste
trabalho, será desenvolvido um protótipo
composto por Arduino, atuadores e
controle da umidade do solo. A umidade
relativa do ar, vazão e temperatura são
parâmetros informativos. A irrigação pode
ser definida em horários pré-
estabelecidos, juntamente com o controle
citado acima, para otimizar o consumo de
água e realocar a mão de obra da rega
manual para outra atividade.

MATERIAL E MÉTODOS

Para desenvolvimento deste trabalho, foi
elaborado um protótipo capaz de
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automatizar sistemas de irrigação já
instalados e que não possuem nenhum
tipo de controle. Sua abrangência está
voltada para pequenos e microprodutores
rurais que utilizam o ambiente protegido
para o cultivo.

O ambiente protegido, conforme o Centro
de Estudos Avançados em Economia
Aplicada- CEPEA (2014), é uma técnica
que possibilita um certo controle de
variáveis climáticas como temperatura,
umidade do ar, radiação solar e vento.
Esse controle favorece um ganho na
eficiência e produtividade do cultivo, bem
como uma oferta equilibrada ao longo dos
meses.

Segundo a Empresa Brasileira de
Pesquisas Agropecuária- EMBRAPA
(2016), o cultivo em ambiente protegido
é um sistema produtivo que, quando bem
empregado, possibilita o plantio em
regiões com fatores desfavoráveis, tais
como: alta umidade, vento excessivo,
grande incidência de pragas, entre outros.
A tecnologia permite que os agricultores

ofereçam ao mercado produtos com boa
qualidade visual em períodos de baixa
oferta e elevada cotação dos preços, o
que contribui para uma boa rentabilidade
e justifica o investimento com as estruturas
protegidas. Hortaliças como tomate e
pimentão, por exemplo, possuem alto
valor agregado e asseguram um bom
retorno financeiro para o agricultor.

Com a possibilidade de produzir-se ao
longo de todo o ano, diminui-se a
sazonalidade de preços e o efeito sobre os
índices de inflação. Além das questões
climáticas e mercadológicas, o plantio de
hortaliças em ambientes protegidos dificulta
a ocorrência de pragas, doenças e reduz a
aplicação de produtos químicos (com a
fertirrigação, a economia de água e
fertilizantes também é considerável),
conforme pode ser visto na Figura 1. Outra
contribuição positiva do cultivo protegido é
que ele permite a produção em áreas
urbanas e periurbanas, o que significa uma
redução do desperdício de cultivos sensíveis,
uma vez que se diminui a distância entre os
locais de produção e de consumo.

Figura 1 - Cultivo protegido de alface em estrutura em arco

Fonte: Planttec (2016)

Para realização deste trabalho, foram
realizados os testes dos componentes,
antes de iniciar-se a montagem do

protótipo. Os testes prévios foram
fundamentais para o desenvolvimento
deste, visto que ele poderia ser
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comprometido com a falha de algum
componente. Com todos os componentes
funcionando, as outras etapas podem ser
desenvolvidas.

Este protótipo propõe um sistema capaz
de automatizar sistemas de irrigações já
instalados em ambientes protegidos
como gotejamento e microaspersão,
atuando conforme os horários pré-
selecionados pelo irrigante, ou apenas
pela taxa de umidade do solo, atuando
com valores inferiores a 65% da umidade.
Também informa valores de umidade
relativa do ar e temperatura do local. Este
sistema pode ser acionado de forma
manual ou remota via Bluetooth.

Este estudo não tem o intuito de adentrar
no âmbito dos cálculos e normas de
projeto de irrigação, apenas faz o controle
dos sistemas já instalados ou novos
projetos realizados por profissionais da
área.

Criação do código do Arduino

Após a etapa de testes, foi possível criar
o código de programação no Arduino, no
qual foi feito o levantamento das variáveis
que seriam utilizadas no controle do
sistema, sendo elas tempo e umidade do
solo. Os dados como umidade relativa do
ar, temperatura e totalizador de vazão são
apenas dados informativos.

O controle do sistema possui botões
(manual, automático 1, automático 2 e o
ajuste do relógio); o modo manual tem
função de ligar e desligar o relé de forma
manual através do botão, no protótipo ou
no aplicativo. O botão automático 1 tem a

função de ler os dados do sensor resistivo
de umidade do solo que está configurado
para ligar o relé com valores abaixo de
65%  da umidade do solo e desligar o relé
com valores acima deste. Essa
programação foi criada para culturas
mais sensíveis, que necessitam de um
rega constante. O automático 2 tem a
função de ativar o relé em tempos
predeterminados e usa o relógios
DS1307 para ligar o relé e desligar, no
aplicativo, onde os horários já estão
configurados para que o usuário possa
escolher e atuar todos os dias no mesmo
horário selecionado. Esse modo foi
projetado para culturas que não necessita
de regas constantes.

Os dados informativos como totalizador
de vazão YF-201 e o sensor DHT-11 de
umidade relativa do ar e temperatura tem
seus valores visualizados pelo usuário na
tela do seu smartphone ou tablet em
tempo real.

Sensor de Fluxo de água FS-S201

O sensor de fluxo de água YF-S201,
conforme Figura 2 A e B, consiste de uma
carcaça plástica, rotor e um sensor interno
de efeito Hall. Quando a água flui através
do rotor, faz com que ele gire e as
mudanças de velocidade que variam de
acordo com o fluxo de água são lidas pelo
sensor de efeito hall, que emite o pulso
de sinal correspondente. Através desses
pulsos, são realizados os cálculos de
vazão. O sensor trabalha com a faixa de
vazão de 1 a 30L por minuto e a tensão
de operação é de 5 a 18 VDC, sendo a
tensão nominal de 5VDC (ROCHA et al.,
2014).
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Sensor de temperatura DHT1 1

O sensor DHT11 é um sensor de
temperatura e umidade ambiente
integrado em um único e pequeno
encapsulamento, conforme mostra a
Figura 3, que se comunica de forma “serial”
(digital) com qualquer microcontrolador,
utilizando apenas um pino. O elemento
interno responsável pela medição de
temperatura é um termistor, já o elemento
responsável pela medição da umidade é
uma placa capacitiva. Esse sensor trabalha

com faixa de tensão 3.3V a 5V VCC, GND
e um pino data responsável pela
comunicação serial (FRITZEN, 2016)

Conforme apresenta Coelho (2015), esse
sensor abriga um microcontrolador de 8
bits internamente para processar os
dados, enviando para o pino de saída
cada um deles devidamente tratados.
Esse sensor vem calibrado de fábrica e
os dados e coeficientes da calibração
estão gravados na memória interna do
módulo.

Figura 2 - Sensor FS-S201: A) Estrutura externa do sensor , B) Estrutura interna do sensor

Fonte: Msseletroncica (2016)

Figura- 3 Sensor DHT1 1

Fonte:  Coelho (2015)

Sensor de umidade do solo

Para Kawa (2014), os sensores
constituídos de blocos de resistência
elétrica são eletrodos revestidos de
elementos porosos cerâmicos cuja
passagem de corrente ocorre entre esse

dois sensores devido à solubilização em
água dos seus eletrólitos componentes
(Ca2+ e SO42-).

De acordo com Porta (2016), o sensor de
umidade do solo resistivo possui saídas
digitais e analógicas A0 e D0. O canal
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analógico possui uma faixa de precisão
e ajuste maior de 0 a 1023, já o canal
digital apresenta dois estados, 0 ou 1,
tensão de funcionamento de 3,3 a 5 volts.
A Figura 4 mostra o modelo utilizado no
projeto.

Figura 4 - Sensor de umidade do solo
resistivo

Fonte: http:FlipFlop (2016)

Módulo DS1307 Real Time

O módulo DS1307, conforme apresenta
a Figura 5, é um relógio de tempo real
muito utilizado em projetos nos quais se
deseja executar tarefas em uma hora
predeterminada ou execução de um
alarme conforme o horário escolhido. O
módulo possui uma memória não volátil
de 56 bytes disponível para o uso, é capaz
de fornecer informações completas como,
por exemplo, dia da semana, data, dia do
mês,  ano, e funções como minutos, horas
e segundos nos formatos 12 e 24 horas.
Anos bissextos e meses com menos de
31 dias são ajustados automaticamente.
O módulo possui uma bateria de lítio que
preserva os dados mesmo sem
alimentação e acionada automaticamente
na falta de energia (THOMSEN, 2015).

O módulo possui GND e alimentação de
5 Vcc, SDA e SCL, utilizados para
cascatear dispositivos I2C, e o pino DS,
que fornece os dados do sensor de
temperatura, se ele estiver instalado. No
lado direito, tem os pinos SCL, SDA, Vcc
e GND, mas a configuração utilizada

dependerá do projeto. Para execução
deste protótipo, foram utilizados os pinos
SCL, SDA, Vcc e GND (CAMPOS, 2015).

Figura 5 - Modulo DS1307

Fonte: FlipFlop

Montagem do Projeto

Após verificação dos parâmetros do
código e testes, foi possível começar
a montagem do protótipo. Foi utilizada
uma caixa plástica para abrigar o
Arduino, LCD 16x2, Botões, led, HC-
06, potenciômetro, bornes de ligação
para os sensores, tomadas de força
para acionamento das cargas de
potência e um tripé para sua fixação,
facilitando o manuseio e mobilidade do
protótipo que pode ser utilizado tanto
em ambiente protegido como em
campo aberto.

O Arduino foi fixado no interior da caixa
e para a ligação dos jumper’s foram
criadas duas placas universais que
foram sobrepostas com o objetivo de
otimizar o espaço interno da caixa
plástica de 15x15, reduzir quantidade de
fios e o organizá-los. Para o display LCD
16x2, foi feito um conector flat. Na placa
foram feitos barramentos de GND e 5
Volts com pinos de encaixe, conforme
Figura 6.
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4.5.3 Montagem dos dispositivos de
interface com usuário

O display 16x2 foi montado centralizado
na tampa da caixa 15x15 cm e realizadas
as ligações no Arduino. Conforme a
programação, o potenciômetro controla o

contraste do display. Os botões são
responsáveis por ativar os modos manual,
automático 1 e automático 2 e ajustar o
relógio do DS-1307, já o buzzer vai
indicar quando iniciar a irrigação de cada
modo. A montagem pode ser vista na
Figura 7.

Figura 6 - Placas universais para ligação dos jumper’s

Fonte:  Próprio autor

Figura 7 - Montagem dos dispositivos com interface com usuário

Montagem do relé e tomadas de força

O relé é o componente responsável por
comutar o sistema de força do protótipo
ligando ou desligando a alimentação de

força conforme a programação definida,
já o pino RX2 17 do Arduino é
responsável por atuar o relé. Na parte
superior da caixa foi instalada uma
conexão de alimentação de 127 Volts

Fonte:  Próprio autor
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alternados e na parte inferior uma
tomada com tensão de 127 volts
alternados para ligar uma carga. Foram
inseridos os bornes para ligação dos

sensores de vazão e umidade do solo na
parte inferior da caixa para facilitar a sua
ligação e mobilidade do protótipo,
coforme apresenta a Figura 8.

Figura- 8 Placas universais para ligação dos jumper’s

Fonte:  Próprio autor

4.4 Criação do aplicativo para o
sistema Android

O App Inventor é uma plataforma para
criação de aplicativos Android baseada
na web, é um exemplo PaaS (Platform as
a Service/Plataforma como serviço) da
Computação Distribuída, pois a
plataforma é oferecida como um serviço
e está disponível para uso, bastando
apenas que o usuário tenha um
computador conectado à internet e um
browser (GALENO; GONÇALVES,
2015).

Para a automação proposta no projeto,
foi utilizado o Arduino com comunicação
Bluetooth e a plataforma Android para
desenvolvimento de um aplicativo que
permitisse a interface usuário e sistema
e fosse possível ser instalado em qualquer

smartphone ou tablet com comunicação
Bluetooth.

A plataforma escolhida para criação do
aplicativo foi o Mit App Inventor 2, que
possui uma programação intuitiva  e
facilita a criação do aplicativo para
pessoas que têm pouca experiência com
programação.

Para desenvolvimento do aplicativo, o
primeiro passo foi o designer do
aplicativo. Foram, então, criadas duas
telas (screens) com imagens
selecionadas para aplicação. Os screens
é o ambiente de desenvolvimento no qual
são criados os botões de conexão
Bluetooth, manual, automático 1 e
automático 2, conforme apresentado na
Figura 8 A e B.
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Port as utilizadas do Arduino mega
2560

Para realização da programação e
montagem física dos componentes, foram
utilizadas portas do microcontrolador
analógicas e digitais que serão atuadas
conforme definido no programa. As portas
utilizadas estão apresentadas na Figura
10, a seguir.

Criação do Código do Arduino

A criação do código de programação no
Arduino foi possível após o levantamento
das variáveis que seriam utilizadas para
o controle do sistema, sendo elas tempo
e umidade do solo. Os dados umidade
relativa do ar, temperatura e totalizador de
vazão são apenas informativos.

Figura  9 - Screens do aplicativo

Fonte:  Próprio autor
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este protótipo apresentou resultados
satisfatórios após os testes finais. Todas
as funções funcionaram conforme o
esperado. Os controles implementados
de umidade do solo e horários
programados para a irrigação
funcionaram de acordo com a
programação do sistema e possibilitaram
uma fácil interação do sistema  com o
usuário.

O protótipo apresentou um custo final de
R$ 352 reais, incluindo os componentes
e mão de obra. É uma boa opção de custo
benefício em relação aos existentes no
mercado e possui menos funções que o
protótipo montado. Além disso, apresenta
um custo mais elevado. Foi verificada a
possibilidade de implementar mais
controles como totalizador de vazão para
irrigação e impressão do consumo médio

e implementação de controle remoto a
partir de um módulo GSM, o que
possibilita acessar o protótipo de
qualquer lugar desde que seja possível a
conexão com rede de celular. Isso
agregaria mais valor e funcionalidade ao
sistema e menor custo comparado com
um sistema que possui as mesmas
funções.

CONCLUSÃO

O projeto atendeu às expectativas em
relação às funções esperadas do
protótipo desenvolvido. Demonstrou que
pode fornecer autonomia para o homem
do campo, que deixa de ser refém do
compromisso de atuar no sistema de
forma manual e passa apenas a
monitorá-lo sem a necessidade do fator
humano de ligar e desligar, bem como
de verificar se cultura foi irrigada
corretamente ou não.

Figura 9 - Portas utilizadas no Arduino Mega 2560

Fonte:  Próprio autor
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Os controles propostos de umidade e
horários predefinidos para irrigação
tornou o sistema automático. A irrigação
é controlada pela umidade reduzindo
consideravelmente o consumo de água,
pois é realizada conforme parâmetros
definidos, o que oferece a comodidade
para o homem do campo. Ainda,
maximiza a cultura com uma rega
constante e na proporção correta.
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OLIVEIRA, L. A.1*; PINHO, E. F. M.2; COSME, E. A.3

Resumo:  A saúde humana pode ser seriamente prejudicada pela poluição do ar como por
qualquer outra poluição ambiental. Porém, a poluição do ar não é tão visível quanto as outras
poluições presentes no meio ambiente. O monitoramento da poluição do ar atualmente não
é eficaz para ambientes como residências e escritórios, pois ele é voltado para o
monitoramento da poluição de uma cidade ou região, espaços geralmente de grande escala.
Diante disso, foi construído um dispositivo inteligente para monitorar os principais poluentes
do ar numa residência urbana transmitindo as informações para um aplicativo de celular. O
dispositivo tem como finalidade medir a poluição no ambiente em que o usuário está inserido
para que ele possa prevenir-se de doenças causadas por esses poluentes como, por exemplo,
alergias e intoxicações. O dispositivo é composto por três sensores, uma plataforma de
desenvolvimento eletrônico e um aplicativo de celular. A partir dos testes feitos com o
dispositivo em residências, foram verificadas todas as suas funções e ele apresentou
funcionamento conforme o projeto, provando assim ser um experimento de resultado
satisfatório e promissor.

Palavras-chave: qualidade do ar, monitoramento, dispositivo, arduino.

Abstract:  The human health can be seriously affected by air pollution, as any other pollution
in the environment. However, the air pollution is not as visible as the other contaminants
present in the environment. The monitoring of air pollution is currently not effective to monitor
the environment, as homes and offices because it is geared to monitor the pollution of a city
or region, and these spaces usually large scale. therefore this smart device was built to
monitor the main air pollutants in an urban residence transmitting the information to a mobile
application. The device is intended to make it possible to measure pollution in the environment
where the user is, so that it can prevent diseases caused by these pollutants, such as allergies
and poisoning. The device consists of three sensors, an e-development platform and a mobile
application. As the tests with the device in homes, they were checked all its functions and he
presented functioning as designed in all of them, thus proving to be a satisfactory and promising
results experiment.

Keywords: air quality, monitoring, device, arduino.
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INTRODUÇÃO

A poluição do ar pode afetar a saúde de
várias maneiras, segundo o Ministério do
Meio Ambiente (2015), causando
principalmente doenças respiratórias e
cardiovasculares. As pessoas mais
afetadas pela poluição do ar são as
alérgicas, que têm as vias aéreas
respiratórias mais sensíveis. As alergias
são doenças causadas por agentes
físicos como poeira e ácaros; no caso
das alergias respiratórias são agentes
físicos que poluem o ar. Quando o agente
estranho entra em contato com alguma
mucosa das vias respiratórias, o
organismo aciona mecanismos de
defesa que podem resultar em uma
inflamação, o que configura a doença.
Existem vários tipos de alergias, sendo
as mais conhecidas: Rinite, Sinusite,
Bronquite e Asma.

O ar pode ser contaminado com vários
tipos de partículas, que na maioria das
vezes não são perceptíveis. Essas
partículas podem ser de poeira, pólen,
ácaros, pelos de animais, fumaça,
monóxido de carbono, etc. Todas elas
estão misturadas ao ar, porém, com a
diminuição da umidade do ar, os agentes
causadores das alergias ficam mais
tempo suspensos no ar. O maior malefício
da baixa umidade do ar é a desidratação
das células, principalmente da pele e das
mucosas. Sem a umidade, o muco que
ajuda a proteger o organismo de
infecções fica muito espesso e não
consegue limpar as vias aéreas
adequadamente.

Uma alternativa para aumentar a umidade
do ar é o umidificador, entretanto o seu
uso indevido pode piorar a situação. Pois
o aparelho pode causar um excesso de
umidade no ambiente e provocar o
aparecimento de bolor e mofo que

desencadeiam alergias do mesmo modo
que as partículas suspensas no ar seco.

Nesse sentido, o desenvolvimento de um
aparelho de medição da qualidade do ar
para o auxílio de pessoas que possuem
sensibilidade das vias aéreas, com a
presença de um módulo de medição da
umidade do ar que contará com um aviso
periódico via aplicativo de celular para
ligar ou desligar um umidificador, poderá
permitir o equilíbrio da umidade do ar e
das partículas presentes nele. O aparelho
também contará com módulos de
medição de partículas de poeira e pólen,
além de um sensor de nível de poluição
por monóxido de carbono. Todos os
sensores estarão conectados ao
aplicativo gerando avisos ao usuário do
aparelho e sugerindo ações como abrir
janelas, aspirar o pó da residência, ligar
o umidificador, entre outras.

Assim, o presente trabalho se trata da
elaboração do protótipo de um aparelho
de monitoramento da qualidade do ar por
meio da medição de sensores de
umidade, partículas suspensas e
monóxido de carbono para o auxílio de
pessoas que possuem sensibilidade das
vias aéreas. Também haverá um
aplicativo capaz de interagir com o usuário
através de notificações e sugestões de
meios para obter uma melhoria no ar do
ambiente em que se encontra.

O aparelho é composto por um Arduino
Uno R3, sensor de partículas suspensas
no ar (poeira), sensor de umidade, sensor
de monóxido de carbono e comunicador
Bluetooth para Arduíno. O software para a
programação do aparelho será feito em
plataforma aberta do Arduino, baseado
em linguagem de programação C++. O
software de avisos para o usuário será
feito no APP INVENTOR, que é uma
plataforma livre para a criação de
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aplicativos para celulares e tabletes com
o sistema operacional Android.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi construído um dispositivo inteligente
para medir e monitorar a qualidade do ar
em residências e escritórios por meio de
sensores de umidade, monóxido de
carbono e partículas inaláveis. O
dispositivo foi nomeado de BAQ (box of
air quality) que significa caixa da
qualidade do ar.

O planejamento do dispositivo foi feito
com base no funcionamento dos
aparelhos de monitoramento do ar atuais,
como se deve medir e monitorar. Ainda,
conforme legislação e regulamentação
atual.

Foi feito, então, o esquema de alerta de
periculosidade para a taxa de poluentes
registrada, descrito na Tabela 1.

Tabela 1.  Dados de alerta dos poluentes

Fonte: Padrões de qualidade do ar: experiência
comparada Brasil, EUA e União Europeia (2012).

Os dados atmosféricos da umidade do ar
têm como alerta um valor menor que 60%
de umidade relativa do ar, sendo que
abaixo deste valor o ar começa a ser
prejudicialmente seco para a população
com vias respiratórias sensíveis.

O primeiro sensor testado e configurado
para fazer parte do dispositivo foi o sensor
de umidade e temperatura ambiente DHT
11. Este sensor tem o seu funcionamento
baseado em um sensor capacitivo e um
termistor para medir a umidade e
temperatura, respectivamente. Os dados

de leitura são fornecidos pelo sensor a
cada dois segundos. Esse sensor vem
calibrado de fábrica e possui alto
desempenho com um microcontrolador
de oito bits. A ligação do sensor ao
Arduino foi feita por meio de uma
protoboard.

A programação do sensor foi facilitada
pela biblioteca DHT que existe na
plataforma IDE do Arduino. Para a
programação de sensores, existe uma
variedade de bibliotecas na plataforma
Arduino que podem ser encontradas no
IDE seguindo os seguintes passos: 1º
abrir a aba de “Sketch”; 2º passar o
indicador da tela pela opção “Incluir
Biblioteca”; 3º clicar na opção “Gerenciar
Bibliotecas”, que abrirá o Gerenciador de
Bibliotecas, no qual se pode procurar por
bibliotecas disponíveis no IDE. Se por
acaso a biblioteca procurada não estiver
nesse banco de dados, pode-se procurar
em sites que fornecem bibliotecas e
instalar através da opção “Adicionar
biblioteca .ZIP”. Após instalação da
biblioteca, deve-se procurar a partir das
abas “Sketch”, “incluir biblioteca” e rolar
a aba até encontrar o nome da biblioteca
instalada. Depois de instalar a biblioteca
no IDE do Arduino, foi feita a programação
específica para o sensor.

Depois de testado, o sensor mostrou
funcionamento adequado, então o
próximo sensor testado foi o sensor de
nível de monóxido de carbono MQ 7. Este
sensor pode medir a concentração de
monóxido de carbono no ambiente de 10
a 10000 ppm, também faz a detecção por
um ciclo de alta e baixa temperatura
detectando o monóxido de carbono na
baixa temperatura aquecida por 1.5 Volts.

A condutividade do sensor aumenta
quando a concentração de monóxido de
carbono se eleva. O material usado no
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sensor foi o dióxido de estanho. Quando
a alta temperatura aquecida, por de 5
Volts, é atingida, ele limpa os outros gases
absorvidos durante a baixa temperatura.
Ele pode ser usado tanto em sistemas
industriais como em sistemas domésticos
ou portáteis.

A ligação do sensor ao Arduino foi feita
por meio da protoboard, porém sua
biblioteca não foi encontrada disponível
no IDE do Arduino. Por isso, foi utilizado
o processo de baixar e instalar a
biblioteca manualmente. Quando a
instalação estava completa, foi verificado
um erro no processo devido ao fato de a
biblioteca não ser compatível com a
versão da IDE do Arduino usada no
projeto, sendo esta da última versão
disponível 1.6.7. Para resolver o
problema, a programação da biblioteca
foi aberta no programa DEV C++ que
comporta a leitura dos códigos fonte da
biblioteca. Após a abertura dos arquivos
em formato .h e .cpp, todos foram
corrigidos em relação ao início do código;
onde lê-se #include <WProgram.h>, deve-
se trocar por #include <Arduino.h> e o
problema foi resolvido.

Quando o sensor está recebendo 5 Volts
de tensão, o LED indicador (Pino 13 da
placa do Arduino) estará ligado. Durante
este tempo, os dados não estão prontos
para leitura. Quando o sensor estiver
recebendo 1.4 Volts de tensão, o LED
indicador estará desligado. Nesse
momento, os dados estão disponíveis
para serem lidos pelo Arduino.

Após o teste, foi verificado o funcionamento
adequado do sensor MQ 7. Então, foi
testado o último sensor deste projeto, o
sensor de poeira GP2Y1010AU0F. Este
sensor funciona com um sistema de sensor
óptico com um diodo emissor
infravermelho e um fototransistor que são

arranjados diagonalmente no aparelho
para detectar a poeira refletida no ar,
também é capaz de distinguir fumaça de
poeira. É aplicado em condicionadores,
purificadores e monitores do ar. O sensor
possui 6 pinos de ligação com o Arduino e
foram ligados a ele por meio de uma
protoboard, assim como os outros
sensores.

O sensor tem especificações para o
circuito que liga o diodo emissor, deve ser
usado um capacitor de 220 micro farad e
um resistor de 150 ohms para que a forma
de onda típica do sensor seja alcançada.
No projeto foi usado um conjunto de
resistores para chegar ao valor de 150
ohms, já o capacitor foi inserido conforme
a sugestão do fabricante. O sensor de
poeira não possui uma biblioteca pronta,
o que torna sua programação um pouco
mais complicada.

Neste projeto, a comunicação entre o
usuário e o dispositivo foi feita através de
um aplicativo de celular. Este aplicativo foi
feito para celulares que têm o sistema
operacional Android, pois, além de ser
escolhido pela grande maioria dos
usuários de celulares e tabletes, o sistema
abre espaço para que os usuários criem
aplicativos próprios.

Para criar um aplicativo Android, podem
ser usadas diversas ferramentas a partir
do nível de conhecimento que o criador
do aplicativo tem em programação. Para
quem deseja uma ferramenta simples que
possibilita construir um aplicativo
completo, o Google disponibiliza o
ambiente de desenvolvimento de
aplicativos APP INVENTOR o qual foi
usado neste projeto para construir o
aplicativo ALK, que é parte integrante do
dispositivo inteligente de monitoramento
da qualidade do ar residencial.
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O primeiro passo para a construção de
um aplicativo no APP INVENTOR é abrir
uma conta no site (http://
ai2.appinventor.mit.edu), de preferência
usando um e-mail do Gmail para abrir a
conta. O segundo passo é iniciar a
construção do aplicativo na tela principal
do site. A Figura 10 mostra a tela de
projetos do ambiente de desenvolvimento
do site; nela pode ser vista a aba “Start
New Project” que serve para iniciar um
novo projeto de aplicativo. Quando se
inicia a construção de um aplicativo, a
primeira tela que se abre é a de Designer,
que comporta a construção da tela do
aplicativo como botões, etiquetas, caixas
de texto, imagem de fundo, etc.

Na tela 1 (Screen 1) tem-se uma label que
pode ser traduzida como um espaço que
mostra um texto tanto produzido pelo
programador quanto recebido de outro
dispositivo. Neste caso, mostra o texto
que diz ao usuário que para iniciar o
recebimento de dados deve ser digitada
e enviada a letra A para o dispositivo.
Tem-se também o IpConnect, que é uma
ListPicker, ou seja, uma lista de opções
que abre para a escolha do usuário, neste
caso corresponde à lista de possíveis
conexões Bluetooth.

A PasswordTextBox1 é uma caixa de
texto destinada especialmente para
senhas, neste caso para a senha de
acesso à comunicação Bluetooth. O
btnSendText é o botão de envio de texto
do usuário. O txbTextToSend é a caixa
de texto que apresenta o texto que o
usuário digitou. O btnDisconnect é o
botão que desconecta o celular do
dispositivo. O Label1 é o espaço que
comporta o texto Status da conexão. O
lblStatus é o espaço que mostra o status
da conexão entre o dispositivo e o celular.
O Label2 é o espaço que comporta o
texto Mensagem recebida do dispositivo

conectado. O lblMsgText é o espaço
onde são mostrados os dados que vêm
do dispositivo. O botão Dicas é o botão
que comanda a mudança para a tela 2 do
aplicativo no qual estão descritas as dicas
em relação a cada alerta que o programa
manda para o usuário.

O BluetoothClient1 é um dos objetos que
fica escondido dentro do aplicativo e é
basicamente a parte que se conecta com
o Bluetooth do dispositivo. O Clock1 é
outro objeto escondido que serve para
mensurar tempo de espera para
notificações entre outras coisas. Neste
programa, ele serve como contador de
tempo entre o usuário mandar a
mensagem e o dispositivo estar pronto
para recebê-la. O Notifier1 também é um
objeto escondido que serve para notificar
alguma coisa para o usuário, no caso
deste aplicativo ele notifica quando o
Bluetooth do celular está desligado para
que o usuário ligue e seja possível fazer a
conexão entre o dispositivo e o celular.

Logo após inserir todos os objetos na tela
do aplicativo, pode-se seguir para a aba
Blocks que comporta os blocos de
programação. Nessa parte do ambiente
de programação, podem ser escolhidos os
blocos que se encaixam formando uma
lógica de programação para cada objeto
inserido na tela do aplicativo. As funções
do aplicativo são: receber as informações
dos sensores e mostrar essas informações
de forma organizada ao usuário; enviar ao
dispositivo o comando que o usuário digitar
para iniciar a leitura da informação;
disponibilizar dicas para o usuário de como
melhorar a qualidade do ar.

Sendo Screen 2 a tela 2 propriamente
dita, os Labels apresentados são textos
que formam as dicas descritas para
auxiliar o usuário a melhorar a qualidade
do ar.
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A montagem completa do circuito pode ser
vista na Figura 1. Da direita para a esquerda
na protoboard está o sensor de umidade e
temperatura, seguido do Shield Bluetooth.
Logo após está o sensor de monóxido de
carbono MQ 7, o capacitor de 220 micro
farad e o conjunto de resistores. Fora da

protoboard da direita para a esquerda,
encontra-se a placa Arduino Uno seguida
do sensor de poeira. O dispositivo é ligado
por meio do cabo USB do Arduino
conectado ao computador, porém pode ser
usada uma bateria para tornar o dispositivo
mais portátil.

Figura 1.  Circuito do dispositivo

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 2 contém os gastos que foram
necessários para a montagem do
dispositivo inteligente de monitoramento
da qualidade do ar.

Tabela 2.  Tabela de gastos com o projeto

O dispositivo foi testado em vários
horários do dia e em dias diferentes,
durante o mês de maio na estação do
outono.  Ele mediu durante a noite, em um
fim de semana, a temperatura em torno
de 24ºC e a umidade relativa do ar em
torno de 49%. A poeira durante a noite é
de baixa densidade, em torno de 9
microgramas por metro cúbico. Já o
monóxido de carbono é alto,
provavelmente devido ao trânsito mais
intenso no fim de semana nas
proximidades da residência, ou mesmo
por causa das queimadas de lixo dos
vizinhos que acontecem no horário
noturno. A Figura 2 mostra a tela do
aplicativo durante esse monitoramento.
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Figura 2 . Informações do monitoramento

Durante a tarde, uma medição comum
obteve umidade relativa do ar em 45% e
temperatura em 28ºC. O monóxido de
carbono em torno de 70 ppm e a
densidade de poeira em torno de 10
microgramas por metro cúbico. A Figura
3 mostra a leitura desse dia comum,
durante a tarde, na residência urbana
onde o dispositivo monitorou a qualidade
do ar.

Figura 3.  Informações obtidas pelo dispositivo
de monitoramento do ar

Foram feitos alguns testes a fim de
verificar-se a reação do dispositivo em
situações extremas. Eles foram feitos
durante o dia, em torno das 11h. O
primeiro foi com fumaça comum, derivada
da queima de papel, e os resultados
apontaram que a fumaça não afetou a
umidade e a temperatura, porém a
densidade de poeira no ambiente quase
dobrou e o nível de monóxido de carbono
subiu muito à medida que a fumaça
dominava o ambiente. A Figura 4 mostra
os dados relativos a esse momento.

Figura 4.  Monitoramento durante exposição à
fumaça

Após o teste com fumaça, foi feito um
teste com fuligem de papel queimado
que mostrou um aumento muito grande
na densidade de poeira no ar. A Figura 5
mostra os dados colhidos nesse teste.
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Figura 5.  Leitura obtida durante teste de fuligem

O último teste foi com um umidificador
para saber se a umidade aumentaria, o
quanto aumentaria e em quanto tempo.
Em cerca de 10 minutos com o
umidificador ligado próximo ao
dispositivo em local aberto, a umidade do
ar subiu 7%, passando de um valor de
alerta para um valor seguro e confortável.
A Figura 6 mostra a leitura ao final do teste
com o umidificador.

Existem outros projetos com a finalidade
de melhorar o monitoramento do ar
residencial e em outros ambientes, entre
eles está o projeto Node que propõe um
dispositivo portátil que, através de ondas
de infravermelho, mede níveis de
emissão de carbono e a concentração de
outros produtos tóxicos no ar, além de
medir a temperatura e velocidade do ar.
O Node foi desenvolvido pela empresa
Variable Technologies e custará US$
149,00 (cento e quarenta e nove dólares)
quando for lançado no mercado. Assim

como o BAQ, o Node também envia os
dados obtidos pelo dispositivo ao usuário
pelo celular. No entanto, o BAQ tem a
vantagem de um suporte de dicas para o
usuário que o Node não possui, além de
ser todo construído com ferramentas livres,
que são mais baratas, tornando o
dispositivo muito mais acessível ao
público.

Figura 6.  Monitoramento durante exposição ao
umidificador

Outro exemplo de dispositivo com essa
finalidade é o Atmotube, que tem o
tamanho de um chaveiro com a
capacidade de medir a poluição do ar e,
até mesmo, limpar alguns agentes
nocivos à saúde do usuário. O Atmotube
está disponível pelo preço de US$ 79,00
(setenta e nove dólares). Um aplicativo de
celular também faz parte deste
dispositivo, com a vantagem de ter um
sistema maior que conecta vários
usuários, o que permite um
monitoramento amplo e detalhado de
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bairros, cidades e, até mesmo, estados
inteiros; construindo um mapa de poluição
do ar ao redor do usuário. Como o Node,
o Atmotube não é tão acessível ao usuário
por causa do seu preço e de sua
tecnologia. Assim, a vantagem em
simplicidade e acessibilidade ainda é do
BAQ.

O projeto BAQ tem inúmeras formas de
evolução. Inicialmente, pode ser feito um
banco de dados para armazenar as
leituras no aplicativo para que possam ser
consultadas posteriormente, assim como
a criação de um ambiente online para o
compartilhamento dessas informações,
que é extremamente interessante para
gerar uma rede de monitoramento entre
os usuários do dispositivo.

Também pode ser verificada a
possibilidade de tornar o dispositivo ainda
menor para que funcione de uma maneira
mais portátil, o que acarretaria em um
custo maior por causa da mudança dos
tipos de sensores.

A partir de uma rede de usuários, pode
ser feita a encomenda do dispositivo com
sensores que o usuário escolher
conforme disponibilidade no mercado.

CONCLUSÃO

Todos os objetivos propostos no início
deste trabalho foram atingidos.

Os sensores foram selecionados
conforme sua capacidade de atuar de
forma segura, eficaz e por terem baixo
custo. O dispositivo foi montado conforme
instrução dos fabricantes de cada sensor,
testado e regulado conforme normas de
monitoramento da qualidade do ar.

O software foi programado no ambiente
de desenvolvimento do Arduino e aplicado

ao dispositivo, confirmando seu
funcionamento. O aplicativo para celular
foi desenvolvido no ambiente do APP
INVENTOR e transmitido para o aparelho.
Esse aplicativo foi utilizado com o
dispositivo de monitoramento, sendo
confirmado seu funcionamento,
compatibilidade com o dispositivo e
usabilidade.

O dispositivo foi utilizado e testado em
várias ocasiões diferentes, transmitindo
as informações de forma correta e
inteligível ao usuário, provando seu
funcionamento.
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AQUINO, W. L.1; PINHO, E. F. M.2; MAIA, N. A.3

Resumo: O presente trabalho propõe um estudo sobre o uso de gás natural como alternativa
na geração de energia elétrica. A queima do gás natural ocorre dentro de uma câmara de
combustão onde a mistura ar e combustível provoca combustão, elevando a temperatura
do combustível. Esse gás em temperatura elevada movimenta a turbina a gás que, por sua
vez, movimenta um gerador acoplado a ela, o que resultará em uma potência no eixo do
gerador; os gases ainda em temperatura elevada são dispersos por uma torre na atmosfera.
A proposta deste estudo é aproveitar esses gases do primeiro processo para a geração de
energia elétrica em um segundo ciclo, trazendo uma otimização para planta de geração a
gás. A entrada do segundo processo é chamada de ciclo a vapor. Neste processo, os gases
provenientes da combustão são reaproveitados, pois este segundo ciclo trabalha com a
vaporização da água. O calor de vapor dos combustíveis provoca a evaporação da água
que passa por dentro de serpentinas. O vapor aquecido, por sua vez, movimenta as palhetas
da turbina a vapor que provoca rotação do gerador acoplado a ela, o que resulta em uma
potência no eixo do gerador. A junção desses dois ciclos, conhecida como ciclos combinados,
aumenta a eficiência global da planta que passa a gerar maior quantidade de energia elétrica.

Palavras-chave:  Gás natural, Geração, Ciclos combinados, Termoelétricas, Cycle-tempo,
Vapor, Gases.

Abstract:  This working proposes a study on the use of natural gas as an alternative to  generate
electricity. The burning of natural gas takes place in a combustion chamber , where the air
and fuel mixture causes combustion by raising the temperature of the fuel, the gas at high
temperature drives the gas turbine , this in turn moves a generator coupled to it which resulted
in a shaft power of the generator , the gases still at high temperature are dispersed in a tower
into the atmosphere. The purpose of the study and enjoy these gases of the first process for
the generation of electricity in a second cycle , the proposal and bring an optimization for gas
generation plant. The input of the second process is called steam cycle , this process gases
from the combustion are reused , as this second cycle works with the vaporization of the
water, the fuel vapor heat causes evaporation of the water that runs through coils the heated
steam in turn drives the steam turbine vanes , turbine then causes rotation of the generator
coupled to it which results in an output on the generator shaft. The combination of these two
cycles known as combined cycle, the formation of these two cycles increases the overall
efficiency of the plant that starts to generate greater amounts of electricity.

Keywords:  natural Gas, generation, combined cycles, thermoelectric , cycle - time, steam, gas.

UM ESTUDO SOBRE O USO DO GÁS NATURAL  EM
USINAS TERMOELÉTRICAS FUNCIONANDO EM

CICLO COMBINADO

1 Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho.
2 Docente do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho.
3 Docente do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho e da Universidade Estadual de

Montes Claros- MG, Brasil. Engenheiro Eletricista. Doutor em Engenharia Elétrica.
* wesleyacme@hotmail.com



66

Revista da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho v. 4, n. 2/2016

INTRODUÇÃO

De acordo com a Empresa de Pesquisa
Energética- EPE (2007), no decorrer do
século XX, o Brasil experimentou intenso
desenvolvimento econômico, o que
resultou em uma aceleração crescente na
demanda de energia primária. Esse
rápido aumento se deve ao expressivo
processo de industrialização combinado
com uma grande expansão demográfica.
Em números, é possível explicar como o
consumo vem evoluindo.

Em 1970, a quantidade de energia
primária não chegava a atingir 70 tep
milhões (toneladas equivalentes de
petróleo) para uma população estimada
em 93 milhões de habitantes. Porém, nos
anos 2000, o cenário mudou e 190
milhões de toneladas equivalentes de
petróleo foram consumidas por 170
milhões de habitantes. Assim, o consumo
energético nacional quase triplicou em um
curto espaço de tempo. No entanto, a
expansão do parque gerador não foi
planejada adequadamente. Se for
mantido esse crescimento, em poucos
anos o país corre o risco de passar
novamente por racionamento de energia
elétrica.

Para atender à crescente demanda de
energia elétrica, é necessária uma
expansão do parque gerador sem que
isso leve a uma destruição do planeta.
Diante disso, são necessárias pesquisas
que busquem formas de geração menos
agressivas, ou seja, que poluam menos,
que desmatem menos, que contribuam
para a conservação do meio ambiente.
Dentro desse cenário, existem algumas
alternativas consideradas como fontes
renováveis que podem reduzir a
dependência das fontes usadas
atualmente como: hidráulica, eólica, solar
e biomassa. Podem, também, ser não

renováveis como, por exemplo, o gás
natural.

O gás natural, apesar de ser um
combustível fóssil e derivado do petróleo,
é um combustível ecológico e sua queima
produz uma combustão limpa, isto é, os
gases provenientes da queima do gás
natural são menos nocivos ao meio
ambiente. Assim, surge também como
uma importante alternativa de expansão
na capacidade de geração de energia
elétrica em vários países, inclusive no
Brasil.

O trabalho em ciclo combinado é
baseado em uma utilização de dois ou
mais ciclos térmicos em uma mesma
planta. Esse tipo de processo utiliza os
gases aquecidos originados da queima
das turbinas a gás para gerar vapor e
estes gases, em altas temperaturas, são
utilizados nas turbinas a vapor para a
geração de energia elétrica. Para que
esse segundo ciclo entre em
funcionamento, os gases de exaustão
devem ser recuperados (em caldeiras de
recuperação), produzindo o vapor
necessário ao acionamento das turbinas
a vapor. Assim, utilizando a mesma
quantidade de combustível, é possível
gerar maior quantidade de energia
elétrica e obter ganhos significativos no
rendimento da planta (REIS, 2011).
Nesse contexto, o presente trabalho
propõe um estudo sobre o uso do gás
natural em usinas termoelétricas
funcionando em ciclos combinados
através da simulação pelo programa
Cycle Tempo 5.1.

MATERIAL E MÉTODOS

Na pesquisa foi utilizado o programa
Cycle Tempo, versão 5.1, produzido pela
Universidade de Tecnologia de Delft
(Delft Universityof Technology). O



67

Revista da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho v. 4, n. 2/2016

programa dispõe de várias bibliotecas
onde o usuário do software deve informar
condições iniciais dos equipamentos

envolvidos na planta de cogeração. A
Figura 1 mostra a tela inicial de trabalho
do Programa.

Figura 1 - T ela inicial do programa Cycle-Tempo

As simulações fornecem resultados como
rendimento das turbinas em cada etapa,
mostrando resultados próximos dos reais,
e o programa demonstra como a turbina
funciona em ciclo simples e em ciclo
duplo. O programa calcula a quantidade

essa fase, é verificado se o circuito está
funcionado perfeitamente.  A Figura 2
mostra as ferramentas disponíveis no
software como turbinas, bombas,
condensador, compressores, trocador de
calor, desaerador, etc.

de combustível injetada e a
quantidade de energia consumida
pelo próprio ciclo, ainda traz no
final o resultado real de quantidade
de energia produzida em forma de
geração líquida.

No estágio inicial, o programa
computacional é uma plataforma
na qual o projetista deve começar
a montar a composição da planta
de geração elétrica. Em um
primeiro momento, é necessária a
adequação das ferramentas ao
projeto, adicionando ferramentas
até a composição dos ciclos. Após

Figura 2 - Ferramentas disponíveis no programa
Cycle-Tempo

Fonte: “Cycle-Tempo” 2016
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No software existem conexões para
passagem dos fluidos que devem ser
dimensionadas adequadamente e cada
conexão deve ser selecionada de acordo
com a sequência de cada ciclo. A Figura
3 mostra os tipos de conexões disponíveis
no programa.

Figura 3 – conexões entre equipamentos
disponíveis no programa Cycle-T empo

Fonte: “Cycle-Tempo” 2016

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os estudos de Zanetti
(2006), para a simulação no software
Cycle tempo 5.1 é necessário o uso de
algumas ferramentas como: turbinas a
gás, turbinas a vapor, gerador elétrico,
combustores, fonte de água, fonte de
combustível, trocadores de calor,
chaminés, bombas, válvulas, desaerador,
condensadores e conexões adequadas.
Com os componentes definidos, a
simulação da planta de cogeração pode
ser estudada.

A Figura 4 mostra a estrutura física da
planta uti l izada na simulação em
funcionamento, simulando tanto o
ciclo a vapor quanto o ciclo a gás
natural.

Figura 4: Esquema de funcionamento de uma usina termoelétrica funcionando através dos
ciclos combinados.

Fonte: Adaptado de GASNET (2010)

A Figura 5 apresenta o algoritmo para
a simulação do sistema de acordo

com os objet ivos propostos no
trabalho.
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Figura 5: Algoritmo de simulação do
sistema

SIMULAÇÃO DO CICLO A GÁS

Os valores de entrada para o ar na entrada
do compressor e POUT (pressão do Ar)
são iguais a 1.013 bar, a TOUT
(temperatura atmosférica) igual a 15 ºC,
DELP (queda de pressão)  igual a -98 kj/
kg e o fluxo de massa de -500 kg/s. A
Figura 6 mostra os parâmetros acima
referidos.

Figura 6 – Parâmetros de pressão e temperatura em que o ar entra no compressor

A segunda fase acontece no compressor
que, por sua função, comprime o ar até
que ele atinja a pressão de combustão. A
Figura 7 mostra os parâmetros adotados

para a entrada e saída do compressor
onde se verifica POUT (pressão do ar),
ETHAI (eficiência isotérmica) e ETHAM
(eficiência mecânica).

Figura 7 – Parâmetros de entra e saída do compressor
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Após a fase de compressão, o ar em alta
temperatura segue para a câmara de
combustão onde é misturado ao poder
calorífico do combustível. A mistura dos
fluidos gera uma ignição que torna a
temperatura dos gases ideais para
expansão na turbina a gás. A Figura 8

mostra os valores das entradas e saídas
da câmara de combustão onde se
verifica EEQCOD 1 (código de equação
da energia usado para calcular fluxo de
massa), DELP (variação de pressão),
TREACT ( temperatura de reação) e
PREACT (pressão de reação).

Figura 8 – Parâmetros de entrada e saída da câmara de combustão

A Figura 9 mostra os dados do poder
calorífico do combustível (gás). Os
parâmetros são POUT (pressão de

saída), TOUT (temperatura de saída)
e LHV (poder calorí f ico do
combustível).

Figura 9 – Dados do poder calorífico do gás natural

Com essas etapas cumpridas, já é
possível dimensionar os outros

componentes do sistema como a turbina.
A Figura 10 mostra no programa o



71

Revista da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho v. 4, n. 2/2016

processo de introdução das condições
iniciais da simulação para a turbina no
ciclo a gás onde se verifica GDCODE
(estagio de reação) e TIN (temperatura de
entrada).

Com final da montagem do diagrama da
simulação, o software verifica se há algum

erro, se não os dados de entrada e saída
inseridos pelo projetista são compilados,
o programa então calcula e fornece o
resultado da potência produzida na ponta
do eixo do gerador. A Figura 11 mostra o
resultado da simulação completa de
todas as ferramentas e equipamentos
necessários para compor o ciclo a gás.

Figura 10 – T ela de inclusão dos p arâmetros iniciais da turbina a gás

Figura 1 1 - Configuração ciclo a Gás

Fonte: “ Cycle – Tempo 5.1”  (2016)
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O resultado da simulação trabalhando
com gás natural demonstra que, para uma
temperatura de entrada de 2.000 ºC, a
Turbina térmica é capaz de provocar uma
geração líquida no gerador de até
426.267,94 KW.

SIMULAÇÃO CICLO A VAPOR

 A caldeira de recuperação é uma das

ferramentas mais importantes da planta
de ciclo combinado, pois tem a função
de aproveitar parte do calor dos gases
de exaustão provenientes da turbina a
gás para gerar vapor superaquecido e
de alta pressão. Esse vapor então
aciona a turbina a vapor sem a
necessidade de mais um combustível. A
Fig.12 mostra dados de entrada da
caldeira.

Figura 12 - Dados de entrada da caldeira a vapor

A turbina a vapor utilizada nesta simulação
um modelo disponível na biblioteca do
Cycle-Tempo com eficiência isotérmica

(ETHAI) = 80%. A Figura 13 mostra os
dados de entrada da turbina movida a
vapor de água.

Figura 13 – Dados de entrada da turbina a vapor
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Após a primeira expansão dos gases na
turbina, os gases em alta temperatura são
encaminhados ao condensador que é
composto por reservatório de água e
serpentina.  A água começa a circular pela
serpentina, então um processo de

evaporação é inicializado. Este vapor, por
sua vez, é encaminhado para o
desaerador que torna encaminhar o vapor
para a caldeira de recuperação. A Figura
14 mostra os dados de entrada para o
condensador.

Figura 14 - Dados de entrada para o condensador

O desaerador é um aquecedor de contato
geral que assume líquido e gases de

saída de algum processo. A Figura 15
mostra a configuração do desaerador.

Figura 15 - Configuração do desaerador
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Ainda com base nos estudos de Zamboni
e Tribess (2006), foi projetada a
configuração do ciclo combinado com a
junção dos dois ciclos, propondo o

aproveitamento do vapor de processo
para aumentar a eficiência no segundo
ciclo a vapor. A Figura 16 mostra a
simulação do ciclo combinado.

Figura 16: Configuração o ciclo combinado

Fonte: “ Cycle – Tempo 5.1”  (2016)

A Tabela 1 sintetiza os resultados obtidos
na simulação de acordo com os

parâmetros utilizados por Zamboni e
Tribess (2006).

Tabela 1:  Resultados obtidos na simulação da proposta de Zamboni e Tribess.
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Os resultados mostram que o uso do gás
natural em junção com ciclo a vapor é
muito vantajoso, aumentando 23% de
produção de energia. O vapor de
processo que seria desperdiçado é
aproveitado e dá uma maior eficiência à
planta de geração, o que mostra que os
ciclos combinados podem sim ser
utilizados em grandes plantas
termoelétricas.

No entanto, se for colocado outro vapor
no processo, é possível aumentar ainda
mais a eficiência global da planta de
cogeração. Pois o poder calorífico do gás
natural recuperado está em temperatura
elevada; mas poderia ser superaquecido
ou incrementado com outro vapor
aquecido, o que provocaria uma
evaporação do ciclo a vapor mais
eficiente.

A utilização de fontes alternativas de
energia pode diminuir a pressão sobre os
combustíveis fósseis e reduzir a
dependência das fontes de energia
usadas atualmente contribuindo, assim,
para a conservação do meio ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho de iniciação científica teve
como objetivo simular uma planta de
cogeração trabalhando em ciclo
combinado, no programa Cycle-Tempo,
para análise de cada ciclo termodinâmico
e comparação de resultados.

Em relação aos resultados, verificou-se
que o aproveitamento dos gases
disponibilizados na saída do primeiro
ciclo aumentou a quantidade de potência
elétrica da planta de cogeração de
426.267,44 KW (ciclo simples) para os
526.267,44 KW (ciclo combinado). Um
aumento de 100.000 KW de potência
elétrica que significa um incremento de

23% em valores de eficiência global da
planta em ciclo combinado. Outro fator
importante é que quanto maior for a
temperatura que chega às turbinas, o
rendimento em potência aumenta, ou seja,
é necessário trabalhar cada vez mais
com instrumentos que aumentem o poder
calorífico dos fluidos, tais como
superaquecedores e aproveitamento de
vapor de processo.

Diante do exposto, conclui-se que a
proposta de estudo foi atendida e obteve
resultados contundentes nas simulações
para sugerir uma configuração
tecnicamente viável para a geração de
energia com a utilização de gás natural
em usinas de cogeração.

Pelo fato da simulação só ter analisado
a viabilidade técnica, sugere-se aos
próximos trabalhos uma análise
econômica de custo de uma usina
desse tipo. Deixa-se também como
sugestão o incremento de algum vapor
de processo no segundo ciclo como, por
exemplo, vapor de caldeira de usinas de
canavieiras, entre outros. Os gases
dispersos no fim segundo ciclo também
podem ser utilizados para a outra
finalidade, pois são dispersos com
poder calorífico ainda satisfatório, o que
abre uma série de possíveis aplicações
de “trigeração” para as futuras
pesquisas.
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Resumo:  O presente trabalho propõe um estudo de caso quanto ao uso de energia
fotovoltaica em uma propriedade rural próxima à cidade de Montes Claros/MG. A geração de
energia solar encontra-se em constante evolução no mercado mundial por tratar-se de uma
fonte limpa, renovável e infinita que atende às necessidades do consumidor, apesar de
apresentar um custo ainda elevado. Este estudo tem como objetivos: conhecer o
funcionamento do sistema de energia fotovoltaico; fazer o levantamento da carga da
propriedade rural; realizar os cálculos do projeto fotovoltaico; calcular o custo de expansão
de rede pela concessionária e pela implantação de energia fotovoltaica; analisar o melhor
custo benefício entre as fontes energéticas. No desenvolvimento do trabalho, foi possível
conhecer as principais fontes energéticas no território brasileiro, assim como suas respectivas
características e premissas para o futuro. Com foco especifico na geração de energia solar,
foi possível conhecer os equipamentos que compõem um sistema fotovoltaico off grid. Ao
final do dimensionamento e com o levantamento de todos os equipamentos necessários
para a instalação do sistema fotovoltaico, foi realizado o orçamento para sua implantação,
assim como para expansão de rede junto à distribuição local. Após a estruturação de todo
trabalho, com levantamentos, cálculos, dimensionamentos, orçamentos e tabela de PayBack,
foi possível analisar o melhor custo benefício entre as fontes energéticas. Levando-se em
conta o investimento, o retorno financeiro e o meio ambiente, a implantação do sistema
fotovoltaico apresenta empregabilidade satisfatória em relação à expansão de rede.

Palavras-chave:  Energia Fotovoltaica, fontes energéticas, dimensionamento de sistemas,
orçamentos, análise comparativa.

Abstract:  This paper proposes a case study on the use of photovoltaics on a farm near the
town of Montes Claros / MG. Solar power generation is constantly evolving in the world market,
because it is a clean source, renewable and infinite meets the consumer’s needs, despite a
still high cost. The proposed study aims to understand the operation of the photovoltaic power
system, to survey the rural property charge, perform the calculations of the photovoltaic
project, calculate the network expansion cost by the concessionaire and the deployment of
photovoltaics and finally analyze the best value among the energy sources. In developing this
work it is possible to know the main energy sources in Brazil, as well as their respective
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characteristics and assumptions for the future. With specific focus on solar power generation,
it is possible to know the equipment that make up a PV off grid system. At the end of the
design and the lifting of all equipment needed for installation of the photovoltaic system, is
held the budget for its implementation, as well as network expansion with local distribution.
After structuring of the whole paper, including surveys, calculations, dimensioning, budgets
and Payback table it is possible to analyze the best value among the energy sources. Taking
into account the investment, financial return and the environment, the implementation of
photovoltaic system shows satisfactory employability in relation to network expansion.

Keywords:  Energy Photovoltaics, energy sources, systems design, budgets, comparative
analysis.
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INTRODUÇÃO

De acordo com Tassio Rodriguês (2012),
o surgimento da energia elétrica revela
ser esta mais velha do que se imagina.
Por volta do século VI, há 600 anos a.C,
Tales de Mileto iniciou estudos que resul-
taram em uma das fontes mais importan-
tes do mundo. Com a utilização de âmbar,
foi possível gerar energia elétrica através
de atrito entre as resinas fósseis. A partir
disso, os estudos sobre a energia se
aprofundaram.

Conforme Milcent (2011), no século XVIII,
o cientista Benjamin Franklin consolidou
o fluxo de elétrons através da descarga
dos raios. Com o uso de pipas, Franklin
carregou a garrafa de Leyden durante
tempestades, na qual foi possível a
constatação de eletricidade através dos
raios. Com essa descoberta, foi possí-
vel a criação dos para-raios. Desde en-
tão, o fluxo de descobrimentos acerca do
assunto intensificou-se: diferença de po-
tencial, atração e repulsão, descarga elé-
trica e a primeira pilha desenvolvida por
Volta. Esses foram alguns dos descobri-
mentos que impulsionaram as
tecnologias atuais.

Principalmente pela revolução industrial
ocorrida nos séculos XVIII e XIX, a ener-
gia evoluiu cada vez mais, tanto no que
diz respeito às formas de geração como
na transmissão e utilização. Na verdade
o Brasil, ou até mesmo o mundo, vive em
constantes transformações. Afinal, mu-
danças são necessárias para que se pos-
sa ter mais conforto e comodidade, com
as formas de energia, não é diferente.
Esta é uma das fontes que mais contribu-
íram para essa evolução, visto que gran-
de parte dos acontecimentos ao nosso
redor depende da energia.

Fontes hidrelétricas, nucleares, eólicas e
solares são meios capazes de produzi-
rem energia elétrica, porém cada região
apresenta uma determinada fonte primá-
ria com maior predominância ou até mes-
mo a única fonte existente. Um grande
exemplo é a energia fotovoltaica, que uti-
liza os raios ultravioletas do sol para a
geração de energia elétrica e apresenta-
se em expansão, pois se trata de uma
fonte limpa, renovável e inesgotável. No
entanto, ainda tem o custo real elevado.

No desenvolvimento do trabalho, serão
utilizados cálculos para demanda
energética, dimensionamento de sistema
fotovoltaico, levantamento dos equipa-
mentos para empregabilidade do siste-
ma solar, assim como orçamentos para
expansão de rede junto à concessionária
e instalação do sistema solar na proprie-
dade rural.

Finalmente, será feita uma análise quan-
to à instalação de um sistema fotovoltaico
e uma extensão de rede pela concessio-
nária de fonte hídrica. Considerando que
no local não tem energia elétrica, surge a
necessidade de uma extensão de rede ou
uma empregabilidade de um sistema so-
lar através de placas fotovoltaicas capaz
de suprir a demanda da propriedade. Ao
final do trabalho, o resultado obtido com-
provará o melhor custo beneficio entre as
duas fontes energéticas.

MATERIAL E MÉTODOS

Para o estudo de caso deste projeto, foi
avaliada a possibilidade de
implementação de um sistema
fotovoltaico na propriedade localizada na
comunidade rural de Ponta do Morro,
Município de Montes Claros, Minas Ge-
rais, conforme Figura 1.
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Considerando que a propriedade ainda
se encontra em construção, conforme Fi-
gura 2, os cálculos para análise de de-
manda serão baseados nas necessida-
des do proprietário, ou seja, será criada
uma tabela contendo os aparelhos e pon-
tos de energia, o que resultará na expec-
tativa de consumo total.

Levantamento de carga

A Tabela 1 abaixo foi criada com base
no objetivo e necessidade do proprie-
tário quanto ao tipo e quantidade de
aparelhos elétricos. Para tanto, levou-
se em conta sua potência e tempo de
consumo. Assim, torna-se possível o le-

Figura 1: Localização da propriedade rural

Fonte: Google maps (2016)

Figura 2: Propriedade rural para implementação do projeto

Fonte: Autor
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vantamento estimado do consumo diá-
rio da propriedade. Como não existe
conta de energia, na qual se tornaria

mais fácil o cálculo de consumo, a Ta-
bela 1 retrata os cálculos que foram re-
alizados.

Tabela 1:  Levantamento de carga diária da propriedade.

Dimensionamento do sistema
fotovoltaico

É necessário conhecer a demanda diá-
ria do local para o dimensionamento do
sistema fotovoltaico. Como foi visto na
Tabela 1, o somatório da carga diária
para este trabalho foi de 3906Wh. Assim,
o consumo diário é o somatório de toda
energia consumida no período de um dia
(24h).

O próximo cálculo será para o banco de
baterias com a utilização de dois dias
como margem de segurança na ausên-
cia de geração de energia.

Com a energia total obtida, será calcula-
da a capacidade do banco de baterias
conforme equação a seguir.

O Vb será de 24V, ou seja, no sistema
haverá duas baterias ligadas em série

para somar a tensão.

Na instalação do projeto, serão utilizadas
baterias estacionarias de 240Ah e o pró-
ximo cálculo resultará na quantidade de
conjunto de baterias necessárias para o
sistema.

Pode-se arredondar tanto para mais
quanto para menos. Neste caso, para tor-
nar o sistema mais eficaz, será arredon-
dado para cima. Com isso, serão utiliza-
dos 3 conjuntos de baterias, totalizando 6
baterias.

A Figura 3 faz referência às característi-
cas técnicas do módulo fotovoltaico de
150W  Canadian Solar – CS6C-150P,
que será utilizado no cálculo,
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especificadamente a Corrente de
Pico(Impp).

Figura 3: Especificações técnicas do módulo
Canadian  – CS6C-150P

O cálculo da energia produzida diaria-
mente pelo módulo é dado conforme
equações abaixo:

Após os cálculos da energia produzida, é
possível analisar a quantidade de módulos
que serão necessários.

Com isso, chega-se ao valor de módulos,
podendo ser arredondados para mais ou
menos. Com o objetivo de ter-se um sis-
tema mais eficaz, serão utilizados 8
módulos de 150W, suprindo assim o con-
sumo de energia do sistema. Lembrando
que o arredondamento deve ser por nú-
mero par, uma vez que a tensão do siste-
ma será de 24V.

O próximo passo será a escolha do
controlador adequado para o sistema,
considerando-se a multiplicação do con-
junto em paralelo de módulos pela corrente
de curto circuito do módulo e multiplican-
do pelo fator de segurança de 30% (1,3).

Diante disso, é necessário implantar o
controlador arredondando para cima, ou
seja, uma escala de 50ª. Neste caso, se-
rão utilizados 3 controladores função
LIGA/DESLIGA de 20A.

Por último, será avaliado o inversor ade-
quado para o sistema, momento funda-
mental para se avaliar a potência de pico
do sistema que é dada pela multiplicação
da potência do motor da geladeira por 10.

Assim, será utilizado um inversor senoidal
puro de 2000w para uma maior comodi-
dade e qualidade do sistema. Dessa for-
ma, o levantamento dos aparelhos para
implantação do sistema estará concluído.
Todo o orçamento será apresentado na
Tabela 7, no tópico de resultados e dis-
cussão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Orçamento de expansão de rede
junto à concessionária

Com o levantamento do consumo diário
concluído, o próximo passo é o levanta-
mento de expansão de rede junto à con-
cessionária de distribuição local. Nesse
momento, foi feito o orçamento, assim
como o desenho de expansão, conforme
Figura 4.
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A parte em vermelho trata-se da expan-
são, contendo 800 metros de rede

conectada à rede primária desenhada de
preto.

Figura 4: Desenho técnico de expansão de rede

Fonte: CEMIG (2016)

O orçamento apresenta todos os materi-
ais que serão necessários para sua ex-
pansão de rede, desde o transformador,
postes, cabeamentos até os mínimos pa-
rafusos necessários para a realização do

trabalho. Na Figura 5 é apresentado o
valor do projeto de expansão.

Levantamento do custo de
implantação do projeto fotovoltaico

Após a realização dos cálculos para
dimensionamento do sistema fotovoltaico,
foi realizado o orçamento do projeto, con-
forme Tabela 3. Nesta tabela é possível
observar o valor total de todos os equipa-
mentos e materiais que serão utilizados
na construção do sistema fotovoltaico na
propriedade.

Tabela 3 : Orçamento dos materiais para projeto fotovoltaico.

Fonte: ENGEEL (2016)

Figura 5: Custo de expansão de rede da
propriedade rural
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Por se tratar de uma tecnologia nova e
em crescimento, os equipamentos para
sistema fotovoltaico apresentam valores
ainda elevados. Com o objetivo de ame-
nizar o custo dos materiais para o siste-
ma fotovoltaico, foram orçados em lojas
virtuais e com valores à vista, apresen-
tando valores atrativos para investimen-
to.

Análise de viabilidade dos sistemas
energéticos

Com o levantamento de custo de ambas
fontes energéticas, expansão de rede e

sistema fotovoltaico, foi realizada a análi-
se de melhor custo benefício entre as
duas tecnologias.

Com a utilização do programa excel para
tabulação dos dados de consumo diário,
mensal e anual, foi possível gerar um grá-
fico com PayPack comparativo entre os
sistemas. A Tabela 4 apresenta os dados
tabulados utilizando o valor de R$ 0,43 por
KWh na zona rural, referente ao mês de
abril, conforme informações concedidas
pela atendente da Companhia Energética
de Minas Gerais (CEMIG) no dia 8 de
maio de 2016.

Tabela 4:  Custo médio pelo consumo

A partir dos valores de custo e consumo
anual, foi possível avaliar que, no período
de 22 anos, o fluxo de caixa estará em
R$ 38.758,06, ou seja, no primeiro ano,
será investido o valor de R$25.455,32
para implantação do projeto. Com o pas-
sar dos anos, haverá o custo anual de R$
604,76, logo, no período de 22 anos esse
valor estará acumulado em R$ 38.758,06,

lembrando que não estão sendo conside-
rados os reajustes pela concessionária.
A Figura 6 apresenta o PayBack para
extensão de rede ao longo dos 22 anos.
Na verdade, com esse investimento não
se obtém retorno, apenas desembolso,
tanto pelo investimento inicial quanto o
anual pelo consumo de energia por parte
da concessionária.

Fonte: Autor (2016)
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É possível observar pela Figura 6 que o
fluxo de caixa acumulado apresenta uma
tendência negativa, visto que não existe
retorno financeiro pelo investimento da
expansão. Pelo contrário, após a sua ins-
talação haverá um custo anual médio de
R$ 604,76 devido ao consumo da propri-
edade, conforme Tabela 4.

Para implantação do sistema fotovoltaico,
seu custo inicial ficará em R$ 13.107,61,
conforme Tabela 3. Assim, o fluxo de cai-
xa apresentado pela Figura 7 terá o cus-
to de investimento de R$ 13.107,61 que,
diferentemente da Figura 6, o valor de R$
604,76 anual será convertido em retorno,
saldo positivo, visto que não haverá con-
sumo pela concessionária.

Figura 6: Extensão de rede

Fonte: Autor (2016)

Figura 7: Implantação do sistema fotovoltaico

Fonte: Autor (2016)
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É possível observar pela Figura 7 que o fluxo
de caixa acumulado apresenta uma tendên-
cia positiva, ou seja, o valor de R$ 604,76
anual convertido para saldo positivo, ao final
de 22 anos, apresentará o investimento pago
e saldo positivo de R$ 195,13.

Para se ter uma visão ampla dos investi-
mentos aqui analisados, a Figura 8 repre-
senta de forma centralizada as Figuras 6
e 7, sendo possível visualizar as tendên-
cias inversas para as quais cada investi-
mento se direciona.

Figura 8: Comparativo do fluxo de caixa entre os sistemas

É bem visível a discrepância entre os dois
sistemas, uma vez que ambos apresen-
tam diferença quanto ao fluxo de caixa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho acadêmico apresenta resulta-
do satisfatório, uma vez que todos os
objetivos específicos foram alcançados.

O primeiro tópico tinha como objetivo co-
nhecer o funcionamento do sistema de
energia fotovoltaica, base para iniciar e
desenvolver este trabalho. Várias fontes
bibliográficas foram utilizadas como for-
ma de pesquisa e conhecimento do tra-
balho aqui tratado. Sites, livros, lojas es-
pecialistas e profissionais com conheci-
mentos técnicos contribuíram para o de-
senvolvimento dos assuntos específicos.

Após o conhecimento do sistema

fotovoltaico, foi dado início ao levanta-
mento de carga da propriedade rural. Por
se tratar de um projeto civil ainda não fi-
nalizado, consequentemente não existe
uma demanda física. Com isso, o consu-
mo foi estimado com base nas principais
necessidades do proprietário.

Com o levantamento de carga finalizado,
os cálculos do projeto fotovoltaico foram
iniciados. Teoricamente, este é o objeti-
vo mais complexo do projeto, pois nesse
momento todos os cálculos foram reali-
zados para um correto dimensionamento
do sistema solar a ser desenvolvido. Ain-
da, da quantidade de módulos, baterias,
inversor, controlador, enfim, de equipa-
mentos que necessitam de um correto
dimensionamento para trabalhar confor-
me objetivo final, que é atender a proprie-
dade rural com uma energia elétrica com
melhor custo benefício.

Fonte: Autor (2016)
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Em paralelo ao dimensionamento do sis-
tema fotovoltaico, foi realizado o orça-
mento de expansão de rede junto à con-
cessionária de distribuição local. Por não
existir energia elétrica na propriedade, a
expansão de rede foi a alternativa. Com
base na carga levantada, foi orçada a
expansão de rede apresentando o valor
final de R$25.455,32. Lembrando que
esse valor refere-se apenas à expansão
de rede, não contemplando o custo men-
sal do consumo da propriedade.

O custo de implantação do sistema
fotovoltaico foi iniciado logo após a
finalização dos cálculos do sistema solar.
Por ainda apresentar uma tecnologia ino-
vadora e em desenvolvimento, ele apre-
senta custo ainda elevado, porém bastan-
te interessante por se tratar de uma ener-
gia limpa e renovável, com fatores de
grande relevância no que diz respeito à
poluição do meio ambiente e custo de
investimento menor que a expansão de
rede, tendo o valor de R$ 13.107,61.

Com base nos pontos levantados ao lon-
go deste trabalho, foi possível observar
que a implantação do sistema fotovoltaico
é mais interessante que a expansão de
rede. Considerando que o custo de im-
plantação entre as duas fontes
energéticas tem uma diferença de
R$12.347,71, o sistema fotovoltaico apre-
senta melhor viabilidade em relação à
expansão de rede. Além disso, não have-
rá o custo mensal do consumo de ener-
gia pela distribuidora local, sendo possí-
vel o valor ser investido em outro negócio
ou necessidade. E, por último, mas não
menos importante, a contribuição com o
meio ambiente, pois se trata de uma fon-
te de energia limpa e renovável.
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