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DESEMPENHO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO (FV)

N° de módulos FV First Solar 110 Geração energética (kWh/ano) Percentual de geração energética

Ideal 400 60758 100%

Real 400 45210 73%

GERAÇÃO ENERGÉTICA IDEAL X GERAÇÃO ENERGÉTICA REAL

Orientação N

Inclinação 27°

Sem sombreamento
Instalação ideal =

Esta proposta geraria 73% da energia que um sistema ideal geraria.
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% yield (desempenho) do sistema FV

 Os módulos FV com orientações sul, sudeste ou sudoeste (grupos 14 a 24) possuem os piores desempenhos do 
sistema. Além disso, grupos com percentuais de sombreamento anual acima de 15% também reduzem o desempenho do 
sistema de maneira significante.
 Portanto, nos próximos projetos FV apresentados neste trabalho, procurou-se evitar sistemas FV com mais de 15% 
de sombreamento, e/ou com yield menor que 1000 kWh/kWp/ano.

 Sem os grupos de módulos FV de 14 a 24, a proposta geraria 80% da energia de um sistema ideal. 
 Portanto, já que considerando esses grupos o sistema geraria apenas 73% da geração de um sistema ideal, nos 
projetos seguintes não serão propostos módulos FV com orientações sul, sudeste ou sudoeste.

PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO
Área de cobertura = 1.853,71 m²
400 módulos FV First Solar 110
Potência instalada = 44 kWp

Planta de cobertura com layout dos módulos FV
Esc.: 1/100

1000 kWp = 1 MWp

ARQ e URB = 44 kWp

2 MWp

3 MWp

4 MWp

5 MWp
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UFSC Solar: ensaios de energia fotovoltaica integrada à arquitetura

INTRODUÇÃO
 A energia solar fotovoltaica é obtida através da conversão direta da luz do sol em energia elétrica, de 
maneira estática, silenciosa, não-poluente e renovável.
 Quando integrados a arquitetura, os módulos FV podem ser instalados de maneira discreta causando, 
aos olhos do pedestre, zero impacto à arquitetura e à estética da edificação, ou podem ser instalados de 
maneira a formar um novo elemento arquitetônico, que seja visível aos olhos do pedestre e portanto 
trabalhado plasticamente para que possua harmonia com a arquitetura da edificação existente.
 O arquiteto pode utilizar a integração fotovoltaica para:
- Valorizar ainda mais os elementos importantes de uma arquitetura;
- Melhorar a estética da edificação;
- Melhorar ambientes internos (através da criação de brises ou da troca da envoltória): isso pode ajudar na 
economia de energia, por conta da redução da demanda por condicionamento de ar e iluminação artificial.
 Em um projeto FV que prioriza a geração de energia, o ideal é que os módulos FV fiquem voltados para o 
norte (quando a instalação é feita no hemisfério sul) e com inclinação igual a latitude local.
 Portanto, o papel do arquiteto é também provar que a perda percentual de geração energética causada 
pela integração FV à arquitetura (com orientação e inclinação não ideais) é insignificante quando há um 
compromisso arquitetônico, ou seja, quando há um compromisso entre a forma e a função.

O PROJETO UNIVERSIDADES SOLARES
 O ‘‘Universidades Solares’’ é um projeto idealizado pelo Grupo de Pesquisa Estratégica em Energia 
Solar da Universidade Federal de Santa Catarina - FOTOVOLTAICA-UFSC ou FV-UFSC. Nesse projeto, a ideia é 
tornar as 63 universidades brasileiras ‘‘solares’’, ou seja, instalar sistemas fotovoltaicos nessas 
universidades. A ideia é que os módulos sejam instalados tanto em forma de usina em solo (quando existir 
uma quantidade significativa de terrenos ociosos), quanto integrados à arquitetura (quando a universidade 
for localizada no meio urbano e for bastante densificada em termos de edificações).
 A ideia é que, quando necessário e possível, os sistemas FV de cada universidade possuam 5 MWp de 
potência instalada total. Esse valor de 5 MWp foi estabelecido devido à definição de ‘‘minigeração 
distribuída’’ definida pela norma da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) REN 687/2015, que 
alterou a REN 482/2012.

O QUE DIZ A REN 687/2015 DA ANEEL SOBRE A MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA?
 

" : central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW Minigeração distribuída
e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor ou igual a  para cogeração qualificada, 5 MW

conforme regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes renováveis de energia elétrica, 
conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras." 

O QUE É A REN 687/2015 DA ANEEL?

A REN 687/2015 altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012 (REN 482/2012), e os 
Módulos 1 e 3 dos Procedimentos de Distribuição – PRODIST.»

O QUE É A REN 482/2012 DA ANEEL?

A REN 482/2012 da ANEEL ‘‘estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e 
minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de 

energia elétrica, e dá outras providências’’.

5 Mwp ≈ 72.100 m²

1 MWp ≈ 14.420 m²

Fonte: adaptado do Google Earth.

8,40% da área 
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QUANTO É 5 MWp?
 Para entender a área que 5 MWp de potência instalada ocupa, é importante analisar o exemplo da 
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. Neste caso, foram instalados módulos FV na cobertura do prédio e nos 
estacionamentos do local, formando carports. A potência instalada total (cobertura do prédio + carports) é 
de 1 MWp.

 Utilizando como base a área que 1 MWp de potência instalada ocupou na Eletrosul (aproximadamente 
14.420 m²), pode-se multiplicar esta área por 5, para se ter uma ideia da área que 5 MWp de potência 
instalada ocuparia, que seria aproximadamente 72.100 m².

 Comparando este número com a área total do Campus Reitor João David Ferreira Lima da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), por exemplo, conclui-se que 5 MWp de potência instalada ocuparia 
aproximadamente 8,40% da área total do campus:

Área total do campus ≈ 859.030 m²
Área ocupada por 5 MWp ≈ 72.100 m²
72.100 m² ≈ 8,40% da área total do campus
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Escala: 1/10.000

28,0% 30,1% 32,5%

ÁREA TOTAL DE EDIFICAÇÕES COM ÁREA DE PROJEÇÃO 
DE COBERTURA > 500 m² = 105.802 m²

X
5 MWp DE POTÊNCIA INSTALADA

Quanto das construções que 
possuem área de projeção da 
cobertura maior que 500 m² é 

necessário para que sejam 
instalados 5 MWp de potência de 

cada tecnologia FV?

QUADRO DE ÁREAS (m²)
Área total 5 MWp módulo FV m-Si 5 MWp módulo FV p-Si 5 MWp módulo FV CdTe

105802 29640 31858 34369
100% 28,00% 30,10% 32,50%

São necessárias apenas 19 coberturas das 430 existentes! 

Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
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PRÉDIO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
PROPOSTA 1
Planta de cobertura com layout dos módulos FV
Esc.: 1/250

PROPOSTA 1

PRÉDIO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
PROPOSTA 2
Planta de cobertura com layout dos módulos FV
Esc.: 1/250N

PROPOSTA 2

PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PROPOSTA 2
Planta de cobertura com layout dos módulos FV
Esc.: 1/250

N

PROPOSTA 2

CONCLUSÃO
 Neste trabalho, foram apresentadas cinco propostas de integração de energia 
fotovoltaica a edificações já existentes na Universidade Federal de Santa Catarina, e 
cinco coberturas fotovoltaicas para a criação de espaços externos para a 
universidade. 
 As edificações trabalhadas foram os prédios do Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo, a Biblioteca Universitária e o Hospital Universitário.
 Considerando a proposta para o prédio da arquitetura, as propostas 1 para os 
prédios da biblioteca e do hospital, e as propostas de novas coberturas, conseguiu-se 
chegar a uma potência instalada total de 1.453,82 kWp, ou seja, aproximadamente 
1,45 MWp.
 Se forem consideradas a proposta para o prédio da arquitetura com as propostas 2 
para a biblioteca e para o hospital, mais as novas coberturas, a potência instalada 
total seria de 1.433,36 kWp, que corresponde a aproximadamente 1,43 MWp.
 Através do desenvolvimento destas propostas, percebeu-se que é possível 
incorporar a geração de energia fotovoltaica à arquitetura, sem prejudicar a 
eficiência do sistema, nem acarretar no comprometimento do espaço e da forma. Os 
módulos podem ser utilizados como elementos de valorização do objeto 
arquitetônico, portanto, é fundamental que as interferências sejam feitas pelo 
profissional de arquitetura, uma vez que este é capaz de integrar a plasticidade da 
forma, a qualidade do espaço e as exigências técnicas e funcionais.

OBJETIVO GERAL
- Apresentar diferentes maneiras de integração de energia fotovoltaica à arquitetura no campus Reitor João 
David Ferreira Lima da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), localizado na cidade de 
Florianópolis, SC, destacando a importância do compromisso entre a forma arquitetônica e a função de um 
sistema fotovoltaico, através de dados de geração energética.

LOCALIZAÇÃO
 A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) possui sede na cidade de Florianópolis - SC. Além 
desse, possui outros quatro campi, localizados nas cidades de Araranguá, Curitibanos, Joinville e Blumenau. 
 Este trabalho limitou-se ao campus sede, que é localizado no bairro Trindade, o segundo mais populoso 
da cidade. Esse bairro possui uso misto e conecta-se com outros de mesma característica: Agronômica, 
Itacorubi, Santa Mônica, Córrego Grande, Pantanal, Carvoeira e Saco dos Limões, além de ser vizinho ao 
Maciço Morro da Cruz.
 Criada no ano de 1960, foi na verdade a própria UFSC que determinou as características atuais do bairro 
Trindade. Com a chegada da universidade, vieram também novos moradores e empreendimentos de grande 
porte. As grandes chácaras que ali existiam, deram espaço às ruas e prédios que conhecemos hoje. A UFSC 
está inserida em um espaço urbano onde há movimento durante todas as horas do dia, incluindo os finais de 
semana, com vidas norturna e cultural bastante intensas.

ESTE TRABALHO...

...UFSC SOLAR
A ideia do projeto surgiu do Universidades Solares.

Foto aérea da UFSC. Fonte: www.ufsc.br.

(DES)CENTRALIDADES 
SOLARES

COBERTURA FV TIPO 1

Área de cobertura = 93,26 m²
120 módulos FV First Solar 110
Potência instalada = 13,2 kWp

Corte
Esc.: 1/50

COBERTURA FV TIPO 2

Área de cobertura = 93,14 m²
120 módulos FV First Solar 110
Potência instalada = 13,2 kWp

Corte
Esc.: 1/50

COBERTURA FV TIPO 3

Área de cobertura = 95,82 m²
120 módulos FV First Solar 110
Potência instalada = 13,2 kWp

Corte
Esc.: 1/75

COBERTURA FV TIPO 4

Área de cobertura = 107,77 m²
120 módulos FV First Solar 110
Potência instalada = 13,2 kWp

Corte
Esc.: 1/50

COBERTURA FV TIPO 5

Área de cobertura = 107,11 m²
120 módulos FV First Solar 110
Potência instalada = 13,2 kWp

Corte
Esc.: 1/50

PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PROPOSTA 1
Planta de cobertura com layout dos módulos FV
Esc.: 1/250

PROPOSTA 1
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