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RESUMO
O considerável aumento populacional experimentado pelo Brasil nos últimos anos coloca os sistemas atualmente
utilizados para suprimento de energia elétrica e água potável em perigo, visto que os meios convencionais para
obtenção dos mesmos são finitos. A busca por alternativas à geração de energia elétrica e reaproveitamento de água de
qualidade inferior, torna-se uma opção para a inserção das edificações em um pensamento sustentável, e esse
pensamento torna-se mais plausível quando se refere a edificações de cunho comercial, onde os gastos com energia
elétrica e água são elevados quando comparados a residências. O objetivo do presente trabalho foi propor a aplicação de
um sistema de geração de energia fotovoltaica para suprimento da demanda por iluminação artificial e utilização de
água pluvial em bacias sanitárias no mesmo empreendimento, sendo ele o projeto de ampliação de um supermercado na
cidade de Capanema-PR. O estudo utilizou-se de dados pluviométricos e de insolação da região, bem como de
embasamento bibliográfico para verificação da possibilidade de implantação dos sistemas e seus impactos na
edificação. Os resultados demonstraram que a demanda de energia para iluminação artificial foi suprida por 93 módulos
de 93 Wp e o consumo por água de menor qualidade para bacias sanitárias foi suprido por uma cisterna de 5 m³,
proporcionando desta forma uma economia de aproximadamente 2167,93 reais na conta de luz e 364,50 reais na conta
de água.
PALAVRAS-CHAVE: Fotovoltaico, Água Pluvial, Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO
A Comissão Mundial de Desenvolvimento e Meio Ambiente (WCED, 1987) afirma que a
sustentabilidade deve embasar-se no pensamento de que o desenvolvimento, atendendo as
necessidades que vêm com o mesmo, não deve comprometer ou privar as gerações futuras do
mesmo desenvolvimento. Atualmente, o crescimento urbano e as ocupações sem planejamento
geram um aumento significativo nos serviços a serem ofertados à população, principalmente de
água e energia. No âmbito da construção civil, quando se trata de projetos sustentáveis, se faz
necessária a busca de alternativas, que minimizem esses problemas, e que proporcionem
desenvolvimento sem danos às futuras gerações (ZARZUR; RECCHIA; PENEDO et al., 2012).
Tratando-se da utilização de água, uma possível solução para o problema de distribuição
desse serviço é a substituição de parte da demanda potável utilizada em uma edificação, tanto
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comercial como residencial, por água de qualidade inferior (OLIVEIRA, 2005). Além disso, como é
afirmado na Justificativa PL-861/2017 (2017) da câmara de vereadores de São Paulo, a reutilização
da água está na Estratégia Global para a Administração da Qualidade da Água, proposto pelas
Nações Unidas e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Rütter (2004) afirma, que em relação à demanda por energia elétrica, no Brasil, 11% da
energia consumida é destinada à edificações comerciais e, segundo Januzzi (2005), a crescente
demanda por energia elétrica não se dá de uma maneira harmoniosa, e sua maior solicitação será
nos países emergentes. Assim, torna-se cada vez mais difícil para países como o Brasil aumentarem
a distribuição do serviço, mantendo a qualidade do mesmo.
Os painéis fotovoltaicos podem ser uma solução bastante satisfatória na busca por uma
alternativa à distribuição tradicional de energia elétrica, visto que todos os dias a energia provida da
luz solar é maior do que a necessidade energética de todos os habitantes de nosso planeta. Além de
ser uma energia limpa, diferentemente da matriz energética atual, esse tipo de geração minimiza
perdas por transmissão, que acontecem sempre nos geradores tradicionais (RÜTTER, 2004).
Sendo assim, com este estudo pretende-se propor a aplicação de um sistema de
reaproveitamento de água e de geração de energia fotovoltaica no projeto de uma edificação
comercial.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 ÁREAS DE TELHADO PARA CAPTAÇÃO.
Nos centros urbanos, devido à falta de espaço físico para o desenvolvimento de sistemas
sustentáveis de geração de energia fotovoltaica e aproveitamento de água pluvial, a utilização das
coberturas dos edifícios existentes torna-se um fator de grande importância, visto que a área
disponível é fator determinante direto nas quantidades a serem armazenadas ou geradas. Os padrões
arquitetônicos urbanos favorecem a aplicação destes sistemas, visto que as mesmas possuem
grandes área de telhados. As informações sobre áreas de cobertura vêm pelos projetos
arquitetônicos ou por medições diretas nos locais de aplicação (RUTHER & SALAMONI, 2011).

Anais do 16º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2018
ISSN 1980-7406

2.2 PREVISÃO DE DEMANDA DE ÁGUA NÃO POTÁVEL.
A definição de água de chuva é a precipitação atmosférica que é passível de coleta em
locais, que não possuam ocupação, como nos telhados e coberturas. Seu uso deve ser limitado às
descargas sanitárias, aguagem de plantas e jardins, higienização de meios de transporte, limpeza de
áreas de passeios e ruas, utilização na indústria, espelhos d’água, chafarizes e, na agricultura, é
muito utilizada na irrigação de lavouras (ABNT NBR 15527:2007).
Segundo Marinoski (2007), a água potável é utilizada para diversas atividades em uma
edificação, atividades estas, que acabam gastando água em excesso para fins que poderiam ser
abastecidos com água de pior qualidade. A bacia sanitária é o aparelho que demanda o maior
consumo de água potável em uma edificação, conforme se pode notar na Figura 1.
Figura 1 - Média de consumo residencial de água potável para o Brasil.

Fonte: Tomaz (2010).

Tomaz (2010) afirma que uma bacia sanitária em uma edificação residencial, com quatro
moradores, é responsável por um consumo de aproximadamente 3,36 metros cúbicos de água por
mês. Este consumo tem um aumento significativo em edificações de cunho comercial. Para
determinação do consumo total das bacias sanitárias de uma edificação, faz-se necessário a
determinação da população, bem como, a quantidade de descargas que uma pessoa realiza por dia,
além da quantidade de água utilizada em cada operação.
Segundo a Tabela 1, Anexo A, da NPT 011 do Corpo de Bombeiros do Paraná, a população
estimada para um supermercado é de 5 pessoas por m².
2.3 SITUAÇÃO PLUVIOMÉTRICA DO PARANÁ.
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O estado do Paraná possui uma localização geográfica que propicia as variações climáticas e
pluviométricas. Isto se dá devido à presença da Serra do Mar e da Serra Geral, além da influência
remota dos oceanos Atlântico e Pacífico. A precipitação média anual no estado tem seu maior
índice no litoral (2434 mm) e na região sudoeste (2064 mm), sendo que, durante o ano, os meses
mais chuvoso são no verão e, consequentemente, os menos chuvosos no inverno. As maiores
precipitações concentram-se de outubro a março, tendo seu pico no trimestre que vai de janeiro a
março (SILVA et al., 2015).
O instituto das Águas do Paraná, tem como uma de suas funções acompanhar a situação de
chuvas no estado, por meio de leituras realizadas em estações pluviométricas espalhadas pelo
estado. A estação responsável pelas leituras da região de Capanema-PR é a estação Porto Lupion
(código 2553014), que disponibiliza os dados totais mensais de precipitação na cidade em intervalos
de anos escolhidos pelo interessado (ÁGUAS PARANÁ, 2018).
2.4 MÉTODO DE RIPPL.
O método de Rippl é o mais difundido para o cálculo de volume de reservatórios, visto que
se trata de um dimensionamento simples e que se aplica facilmente, este geralmente retorna o valor
extremo da capacidade da cisterna em locais com variabilidade na precipitação. O método trata-se
da realização de um balanço de consumo, onde por meio de dados de precipitação mensal e de
consumo consegue-se a garantia do abastecimento da edificação tanto em períodos de estiagem
como na época de maiores precipitações (TOMAZ, 2011).
Para o cálculo do reservatório, primeiramente confecciona-se uma tabela, como
exemplificado no Quadro 1.
Quadro 1 - Método de Rippl.
Meses

Chuva
média
mensal
(mm)

Demanda Área de
Mensal captação
(m³)
(m²)

Volume
de chuva
mensal
(m³)

Diferença
entre
volumes
(m³)

Diferença
acumulada

Situação do
reservatório

(m³)

Fonte: Weierbacher, 2008.

Segundo Weiebarcher (2008), os valores de chuva média mensal e de demanda são
conhecidos do projeto. O volume mensal de chuva é obtido pelo produto da equação Chuva média
mensal x Área de captação x Coeficiente de Runoff /1000 onde o coeficiente de runoff é igual à 0,8.
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Tomaz (2007) diz que na coluna da diferença entre volumes, subtrai-se a demanda mensal
que é constante do volume mensal de chuva, os valores negativos indicam que existe mais
precipitação que demanda, preenche-se a coluna situação do reservatório com a letra “E”. Os
valores positivos demonstram que a demanda é maior que a água disponível de precipitação,
preenche-se a coluna de situação do reservatório com a letra “D”. Para a obtenção do volume do
reservatório, na coluna Diferença acumulada, primeiramente realiza-se a soma dos valores positivos
consecutivos, continuando a soma até a anulação da diferença, e posteriormente desprezam-se os
valores negativos que se seguem. O maior valor positivo obtido na coluna representa o volume de
projeto da cisterna.
2.5 ENERGIA FOTOVOLTAICA
O Brasil encontra-se em uma posição geográfica que proporciona um privilégio para a
aplicação da energia solar, visto que possui níveis elevados de radiação solar. Segundo estudos
realizados pela Universidade Federal de Santa Catarina, em alguns locais do Brasil, o custo da
energia fotovoltaica já poderá ser equivalente ao da energia tradicional. Mesmo que as energias
renováveis estejam aos poucos sendo difundidas no país, a legislação responsável acaba não
oferecendo incentivos para este tipo de geração de energia (RÜTTER; SALAMONI;
MONTENEGRO et al., (2008).
A energia fotovoltaica é produzida por uma conversão direta da radiação emitida pelo sol em
energia elétrica de forma estática, o que a torna uma forma de geração de energia sem produção de
poluentes, não produtora de ruídos e renovável. Além desses benefícios, o sistema instalado no
meio urbano pode ser conectado com a rede elétrica da concessionária, o que dispensa a inserção de
baterias para armazenamento da energia gerada, como é feito nos sistemas autônomos (RÜTTER,
2004).
2.6 COMPONENTES DO SISTEMA FOTOVOLTAICO.
Trata-se de um dispositivo estático, que é capaz de converter luz solar em eletricidade,
por meio de dispositivos físicos que realizam essa transformação, podendo ser eles as células
fotovoltaicas, os módulos fotovoltaicos, ou uma combinação deles (PEREIRA,2017).
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A célula fotovoltaica é um dispositivo primário, onde a conversão é realizada. Elas podem
ser produzidas em diversos materiais, dentre os quais o silício monocristalino e o policristalino e,
ainda, silício amorfo (filmes finos). Já existem no mercado células fotovoltaicas orgânicas, porém
sua aplicação conta com muitas limitações. Uma célula fotovoltaica, devido às suas dimensões,
acaba gerando uma corrente elétrica pequena, o que acaba inviabilizando o uso das mesmas
isoladas. É corriqueiro unir várias células em série e, após isso, isolá-las em uma cápsula para
proteção contra ação de infortúnios relacionados a ventos, chuvas e umidade (ALMEIDA, 2012).
Ao conjunto de células unidas, é dada a nomeação de módulo fotovoltaico. A proteção das
células fotovoltaicas unidas é feita por materiais que consigam resistir à ação da radiação solar e
que, ao mesmo tempo, não atrapalhem a absorção desta pelos dispositivos, por meio da reflexão ou
absorção da radiação pelo próprio material de proteção (PINHO E GALDINO, 2014).
2.7 SÉRIE E ARRANJO FOTOVOLTAICOS.
Segundo Almeida (2012), conforme a potência demandada aumenta, se faz necessária a
união em série de módulos fotovoltaicos. A esta união dá-se o nome de série fotovoltaica. Ainda, é
possível conectar as séries, formando, assim, um arranjo fotovoltaico, como é exemplificado na
Figura 2.
Figura 2 - Célula, módulo, série e arranjo fotovoltaicos.

Fonte: Almeida (2012).

Segundo Roaf, Fuentes e Thomas (2009) é necessário adicionar aos componentes de um
sistema gerador de energia fotovoltaica um inversor, sendo que este tem a função de compatibilizar
a corrente gerada pelo sistema com a que será utilizada nos aparelhos, ou devolvida à rede de
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distribuição da concessionária. Sendo da escolha do projetista, se a corrente de saída será alternada
ou contínua.
2.8 POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR NO BRASIL.
O Brasil possui uma grande capacidade geradora de energia solar como demonstrado na
Figura 3, sendo seu potencial de geração, muitas vezes, maior do que a demanda energética de todo
o país. Para efeitos de comparação, pode-se utilizar a usina hidrelétrica de Itaipu, cuja produção é
responsável por aproximadamente 25% da energia consumida em todo o país. Se a área do
reservatório da usina fosse coberta por módulos fotovoltaicos disponíveis atualmente no mercado,
seria possível a geração de metade da solicitação energética do Brasil inteiro, ou seja, seria possível
dobrar a produção de Itaipu (ALMEIDA, 2012).
Figura 3 - Potencial anual médio de geração de energia solar por região.

Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar (2006).

Como as regiões do Brasil têm uma variação grande na quantidade de radiação solar, que
incide nas mesmas, cada uma possui um potencial de quanta energia fotovoltaica pode ser gerada
em cada situação. Com isso confeccionou-se o Atlas Fotovoltaico do Brasil, apontado na Figura 4,
que mostra de maneira simplificada a média do total anual de energia que pode ser gerada por cada
KWp de módulos fotovoltaicos instalados. O Atlas se aplica a sistemas de geração de energia solar
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com filmes finos de Silício amorfo hidrogenado, direcionados ao norte verdadeiro e com inclinação
correspondente à latitude do local de instalação (ALMEIDA, 2012).
Figura 4 - Atlas fotovoltaico do Brasil.

Fonte: Almeida (2012).

O Atlas Solar Paraná, trata-se de uma ferramenta interativa online, desenvolvida pela
Universidade Tecnológica Federal do Paraná em parceria com a ITAIPU Binacional, que permite a
qualquer cidadão, por meio de um mapa interativo, o conhecimento do potencial de geração de
energia fotovoltaica em qualquer localização do estado do Paraná. É possível ter conhecimento das
médias de irradiação e da visualização de como a insolação solar é distribuída no estado (ATLAS
SOLAR PARANÁ, 2018). A Figura 5 apresenta a interface do atlas.
Figura 5 - Interface do Atlas Solar Do Estado do Paraná

Fonte: Atlas Solar Paraná, 2018.

Anais do 16º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2018
ISSN 1980-7406

2.9 DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA TOTAL.
Para o dimensionamento de um sistema de geração de energia solar, faz-se interessante a
confecção de uma tabela de demanda energética, como é exemplificado na Figura 6, onde a mesma
deverá contar com todos os equipamentos que consumirão energia elétrica do sistema fotovoltaico,
bem como suas respectivas potências nominais. A potência pode ser estimada por tabelas, que
trazem valores típicos para cada tipo de aparelho, ou pela consulta às especificações técnicas dos
mesmos (ROAF; FUENTES; THOMAS, 2009).
Figura 6 - Exemplo de tabela de estimativa de demanda energética

Fonte: ROAF, FUENTES e THOMAS (2009).

As potências devem ser colocadas na mesma unidade para posterior somatório. A unidade
usual utilizada para potência em dimensionamentos é watt-hora por dia. Em refrigeradores, por
exemplo, a potência é fornecida em unidades de quilowatts-hora, consumidos por ano ou mês, isso
se dá devido ao seu funcionamento não ser contínuo, ou seja, o aparelho liga e desliga várias vezes
(ROAF, FUENTES e THOMAS, 2009). Para a transformação de quilowatts-hora por ano para
watts-hora por dia, primeiramente, divide-se o valor por 365, obtendo quilowatts-hora por dia,
multiplicando por mil, consegue-se a potência na unidade de medida esperada.
A Companhia Paranaense de Energia disponibiliza em sua página um simulador, onde o
mesmo pode ser utilizado para previsão de demanda e de valores de faturas. O simulador é uma
interessante ferramenta pois proporciona facilidade na inserção dos equipamentos utilizados, tendo
informações sobre quanto cada aparelho consome em uma edificação residencial ou comercial
(COPEL, 2018).
2.10 SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE.
Segundo Rütter (2004), geralmente, este tipo de sistema é instalado de uma maneira que a
energia possa ser trocada com a concessionária, ou seja, no caso de o gerador solar produzir mais
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energia do que o demandado pela edificação, este excedente é inserido na rede pública, gerando um
crédito. Isto acontece, pois, o relógio medidor mede a passagem de energia de ambos os lados da
rede (bidirecional). O contrário também é válido, caso o consumidor necessite de mais energia do
que o gerador produz, a rede da concessionária suprirá essa demanda. O sistema conectado à rede
pública de fornecimento é exemplificado por meio da Figura 7.
Figura 7 - Sistema fotovoltaico conectado à rede pública.

Fonte: ROAF, FUENTES e THOMAS (2009).

Segundo Pinho e Galdino (2014), após a determinação do consumo diário da edificação
(Wh/dia), a potência necessária ao sistema fotovoltaico pode ser determinada pela Equação 1.

(1)
.

Onde:
Pfv trata-se da potência do painel fotovoltaico medida em Wp;
E é o consumo diário médio anual da edificação medido em Wh/dia;
HSPma média diária anual das Horas de Sol Pleno que incide no painel, medida em horas;
TD é a taxa do desempenho, considerada entre 70% e 75%.
Pinho e Galdino (2014) definem a grandeza horas de sol pleno (HSP) como a representação

da quantidade de horas que a irradiância solar deve conservar-se constante e igual a 1000 W/m².
Para obtenção deste valor utiliza-se a Equação 2.
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(2)
Para determinação do número de painéis divide-se a potência total do sistema (Pfv) pela
potência de um módulo fotovoltaico (PEREIRA, 2017).
2.11 INFLUÊNCIA ESTRUTURAL.
Pinho e Galdino (2014), enfatizam a importância da participação de um engenheiro civil
habilitado no desenvolvimento de um sistema de geração de energia fotovoltaico, isso se da pela
carga gerada pelos componentes do sistema na cobertura da edificação. Esta carga é composta pelos
componentes do gerador fotovoltaico e pela estrutura, em geral metálica, que é usada para a fixação
do mesmo no telhado. Um módulo de silício poli cristalino tem uma carga aproximada de 12
Kgf/m², bem como sua estrutura metálica de fixação proporciona um carregamento de 5 Kgf/m².
Segundo a NBR 6118 (2014), a carga de um reservatório pode ser considerada como uma
ação variável direta prevista para uso da construção. A altura da água adotada para cálculo deve ser
a mesma do extravasor, e não a que corresponde ao volume total do reservatório.
Freitas (2007), explana em seu estudo que a carga de um reservatório é composta pelo peso
próprio do material constituinte do mesmo e pelo peso próprio da lâmina de água contida em seu
interior. A carga gerada pela água no fundo do reservatório é função de seu peso específico, 1000
Kgf/m³, o qual é multiplicado pela altura para se obter a carga em Kgf/m².

3. METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caso com objetivo de propor a aplicação de sistemas de geração de
energia fotovoltaica e aproveitamento de água pluvial, os quais serão realizados no projeto de
ampliação de um supermercado localizado no centro da cidade de Capanema, Paraná. O
supermercado conta com uma área existente de aproximadamente 900 metros quadrados.
O estudo foi desempenhado pelo método quantitativo, onde foram feitas análises dos
projetos de ampliação, delimitando as áreas de maior importância para aplicação do estudo. Foram
pesquisados também os dados de insolação e pluviometria do local de aplicação e, com isso, foi
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realizada uma comparação junto às bibliografias para a proposta de aplicação dos sistemas
sustentáveis. Após o levantamento de dados, um estudo sobre o impacto estrutural e arquitetônico
que os sistemas instalados causarão na edificação foi realizado.
O estudo foi elaborado em um supermercado, localizado no centro da cidade de Capanema,
Paraná, cuja localização está representada na Figura 8. O supermercado conta com
aproximadamente 900 metros quadrados, e seu projeto de ampliação prevê uma área total de
aproximadamente 4000 metros quadrados. Após a ampliação, a edificação terá área de lanchonete,
padaria, açougue, câmaras de congelamento e resfriamento, área da loja, depósito, banheiros para
clientes e funcionários, vestiários, estacionamento, escritórios, salas de reunião e salas comerciais.
O atendimento ao cliente acontece das 08 às 19 horas, de segunda a sábado.
Figura 8 - Mapa com a localização da edificação.

Fonte: Google Maps (2018).

Para a aplicação dos sistemas sustentáveis foram selecionadas algumas áreas importantes do
projeto, devido à magnitude do mesmo. A Figura 9 exemplifica por meio de um esboço, as áreas do
projeto.
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Figura 9 - Esboço das áreas.

Fonte: O Autor (2018).

Para o aproveitamento da água de chuva, os locais onde foi proposto o sistema, são onde
existam bacias sanitárias para substituição da água potável de descarga por uma de qualidade
inferior, sendo as instalações sanitárias da área de vendas da loja o local escolhido.
Para a geração de energia fotovoltaica, escolheu-se o sistema de iluminação de todo o
complexo, abrangendo a loja, escritórios, áreas de depósito, banheiros, estacionamentos e salas
comerciais, bem como a motobomba necessária ao bombeamento de água da cisterna para o
reservatório superior. As potências das lâmpadas bem como a quantidade das mesmas foram
retiradas do quantitativo do projeto elétrico.
A coleta de dados foi realizada por meio de revisão bibliográfica, onde será obtido
embasamento para a comparação dos cálculos realizados nos projetos de energia fotovoltaica e
aproveitamento de água de chuva. Além disso, foram coletados dados de pluviometria e insolação
junto aos órgãos responsáveis, dentre eles o Instituto das Águas do Paraná e o Atlas Solar Paraná.
Os dados foram levantados para a região, onde o projeto será construído, obtendo, desta maneira,
maior precisão nos cálculos.
Após a obtenção das informações de projeto e de dados meteorológicos, foram pesquisadas
informações técnicas sobre as peças que compõe os sistemas, por meio de consultas em catálogos
de fabricantes e distribuidores.
Os parâmetros que foram levados em consideração para a análise de dados estão
relacionados com a área de coleta de chuva, que dependerá do espaço disponível de cobertura e do
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consumo das bacias sanitárias, o que resultará diretamente na capacidade da cisterna de
armazenamento de água pluvial.
Para o sistema fotovoltaico foram utilizados os parâmetros de demanda da edificação,
obtidos pelo simulador da Companhia Paranaense de Energia, por meio destes, os dados de
insolação da região e das recomendações obtidas nas bibliografias foi determinada a dimensão do
sistema de geração fotovoltaica.
Após a determinação dos dados técnicos das peças a serem empregues, foi realizada uma
análise, também baseada em comparações bibliográficas, a respeito do impacto estrutural causado
pelos componentes utilizados.

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES
4.1 ANÁLISE DE ÁREAS DISPONÍVEIS
A área de maior significância, quando se trata de energia fotovoltaica e aproveitamento de
água pluvial, é a área de telhado disponível, tanto para captação da radiação proveniente do sol
como precipitação. A disponibilidade de utilização da área de cobertura, bem como os obstáculos
que a mesma possui, são fatores diretos e determinantes para a quantidade de recursos que pode ser
captada e armazenada para uso da edificação.
Para a proposta de melhorias sustentáveis no supermercado do presente estudo foram
analisadas as áreas de cobertura previstas no projeto arquitetônico. A Figura 10 demonstra as áreas
de telhado disponíveis para utilização nos sistemas geração de energia solar e captação da chuva,
bem como a Quadro 2 traz os valores em metros quadrados destas áreas.
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Figura 10 - Áreas de cobertura do projeto de ampliação.

Fonte: Adaptado de Inovatto Arquitetura e engenharia, 2018.

Quadro 2 - Áreas de cobertura disponíveis para utilização.
Cobertura

Área (m²)

Existente

826,24

1

197,68

2

79,39

3

21,13

4

635,59

5

44,53

6

37,69

7

155,43

Fonte: Autor, 2018.

Para área de captação de água pluvial será considerada a área de 635,59 m², correspondente
à área 4 de cobertura no supermercado. Para o sistema fotovoltaico a área dependerá do número de
painéis necessários.
4.2 DETERMINAÇÃO DA DEMANDA DE ÁGUA.
Primeiramente, faz-se necessário a determinação da população no interior da área de vendas,
sendo esta a responsável pela demanda nas bacias sanitárias existentes nas instalações sanitárias.
Segundo a Tabela 1, Anexo A, da NPT 011 do Corpo de Bombeiros do Paraná, a população
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estimada para um supermercado é de 5 pessoas por m². Como a área de vendas contará com
aproximadamente 800 m², estima-se uma população de 160 pessoas. Entretanto por meio de
entrevista ao setor de RH da empresa, constatou-se que o uso dos sanitários é feito majoritariamente
por funcionários, sendo eles 60 pessoas. Com uma possível utilização de clientes nos sanitários
considerou-se uma população de 80 pessoas.
O Quadro 3 apresenta uma estimativa de consumo baseada em dados de descargas por
população.
Quadro 3 - Estimativa de demanda nas bacias sanitárias.

População

Descargas

Vol.

de Demanda diária

descarga
80 pessoas

2

9

desc./pessoa/dia

descarga

Demanda
mensal

litros/ 1,5 m³/dia

45 m³/mês

Fonte: Adaptado de TOMAZ,2018.

Adotou-se para cálculo o valor de 43 m³/mês para a proposta de projeto de aproveitamento
de água pluvial da edificação.
4.3 DISPONIBILIDADE PLUVIAL EM CAPANEMA-PR.
Para um dimensionamento que proporcione o correto atendimento da demanda por água não
potável e que ao mesmo tempo não seja superdimensionado é de suma importância o conhecimento
do regime pluvial no local onde o mesmo será instalado.
Os dados pluviométricos apresentados na Quadro 4, são correspondentes à cidade de
Capanema-PR, local onde o projeto de ampliação será realizado. O Quadro 4 demonstra os totais
precipitados na cidade em questão de 2012 a 2017, bem como as médias destes valores.
Quadro 4 - Precipitações em mm mensais em Capanema-PR, estação Porto Lupion

Ano

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2012

103

62,6

57,1

293

62,8

178

98,8

5,9

70,2

278

49,8

177

2013

142

227

305

56,4

185

321

50,2

84,6

207

85,6

185

197

2014

250

126

303

237

272

440

174

14,5

262

68,6

141

198
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2015

160

135

166

88,5

137

168

262

46,8

112

99,6

282

281

2016

158

262

106

64,9

158

41,7 72,3

182

22,4

266

102

230

2017

24,5

129

186

215

257

105

7,5

138

11,9

440

321

135

MÉDIA

139

157

187

159

178

209

111

78,6

114

206

180

203

Fonte: Instituto das águas do Paraná, (2018).

4.4 DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO PELO MÉTODO RIPPL.
Segundo o cálculo realizado na Quadro 5, pelo método de Rippl, pode-se concluir que a
demanda anual de 516 m³ é menor que o total anual de chuva na região, o que viabiliza a instalação
do sistema de reuso da água da chuva para fins não potáveis. O Gráfico 1 demonstra que apenas no
mês de agosto haverá mais demanda do que precipitação, com isso, levando em consideração que o
déficit é de 5,03 m³ nesse mês, pelo método de Rippl considera-se que o reservatório deve possuir o
mesmo volume do maior déficit.
Quadro 5 - Dimensionamento pelo método de Rippl.

Meses

Chuva

Demanda Área de Volume

média

Mensal

captação de chuva entre

acumulada reservatório

mensal

(m³)

(m²)

(m³)

(mm)

Diferença Diferença

mensal

volumes

(m³)

(m³)

Situação do

Janeiro

139

45

635,59

70,68

-25,68

0,00

E

Fevereiro

157

45

635,59

79,83

-34,83

0,00

E

Março

187

45

635,59

95,08

-50,08

0,00

E

Abril

159

45

635,59

80,85

-35,85

0,00

E

Maio

178

45

635,59

90,51

-45,51

0,00

E

Junho

209

45

635,59

106,27

-61,27

0,00

E

Julho

111

45

635,59

56,44

-11,44

0,00

E

Agosto

78,6

45

635,59

39,97

5,03

5,03

D

Setembro

114

45

635,59

57,97

-13,0

0,00

E

Outubro

206

45

635,59

104,75

-59,75

0,00

E

Novembro 180

45

635,59

91,52

-46,52

0,00

E
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Dezembro

203

45

TOTAL

1921,6

516 m³

mm/ano

635,59

103,22

-58,22

977,08

volume =

m³

5,03 m³

0,00

E

Fonte: Autor, 2018.

Gráfico 1 - Gráfico de demanda x volume de chuva precipitado

Fonte: Autor, 2018

4.5 DETERMINAÇÃO DA DEMANDA PARA ENERGIA FOTOVOLTAICA.
No projeto de melhorias na ampliação do supermercado foram escolhidos para utilização da
energia fotovoltaica o sistema de iluminação do supermercado, baseado no projeto elétrico, e a
motobomba de alimentação do sistema de aproveitamento de água pluvial.
Para a obtenção da demanda de energia elétrica para os sistemas supracitados foi utilizado
simulador de consumo disponibilizado pelo site da Companhia Paranaense de Energia (COPEL). O
Quadro 6 exemplifica os resultados explicitados pelo simulador, bem como a Figura 11 demonstra a
simulação da fatura.
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Quadro 6 - Demanda de iluminação e da motobomba

Consumo
Potência

Horas

de mensal

Aparelho

Quantidade (W)

Funcionamento (KWh)

Luminária LED

100

22

8 horas

528

Luminária LED

60

160

8 horas

2304

Refletor LED

7

500

3 horas

315

Motobomba

1

368

2 horas

22,08

TOTAL

3169,08

Fonte: Autor, 2018.

Figura 11 - Imagem do resultado da simulação

Fonte : Simulador de consumo COPEL, 2018.

4.6 DISPONIBILIDADE DE RADIAÇÃO SOLAR NA REGIÃO DE CAPANEMA-PR.
Para a obtenção dos dados de insolação na região em estudo utilizou-se da ferramenta
interativa Atlas Solar do Estado do Paraná, onde por meio de um mapa interativo obteve-se os
valores para a região de Capanema-PR. O Quadro 7 demonstra irradiação para a cidade de
Capanema-PR, bem como o Gráfico 2 mostra a variação anual da mesma.
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Quadro 7 - Resultados de irradiação para Capanema-PR

Irradiação (Kwh/m². dia)
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV DEZ

6,37

5,87

5,33

4,27

3,28

2,83

3,08

4,04

4,26

5,29

6,17

6,5

Fonte: Adaptada de Atlas Solar do Paraná, 2018.

Gráfico 2 - Variação da irradiação durante o ano em Capanema-PR

Fonte: Autor, 2018.

4.7 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE.
Segundo Pinho e Galdino (2014), para o dimensionamento precisa-se determinar a taxa de
desempenho do sistema, usualmente utiliza-se 75%. Posteriormente se faz necessário determinar as
Horas de Sol Pleno da região de aplicação do sistema, utilizando-se da Equação 1, determinou-se
4,77 horas.
A demanda calculada pelo simulador da COPEL nos traz o valor final de consumo em
KWh/mês, sendo necessário sua transformação para KWh/dia, para isto basta dividir o valor por 30,
chegando-se ao valor de 105,64 KWh/dia.
Aplicando os valores supracitados na Equação 2, determina-se a potência do gerador
fotovoltaico, que deve ser de 29,53 KWp. Com isso escolheu-se o módulo solar Canadian Solar,
modelo CS6X-320P – 320 Watts Figura 12. O Quadro 8 exemplifica as características técnicas do
módulo.
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Figura 12 - Módulo solar Canadian Solar, modelo CS6X-320P – 320.

Fonte: Canadian Solar, 2018.

Quadro 8 - Especificações técnicas do módulo.

Canadian Solar, modelo CS6X-320P – 320
Tecnologia

Células

Poli cristalino 72

Potência

Área

Peso

320 Wp

1,911 m²

22 Kg

Fonte: Adaptada de Canadian Solar, 2018.

Como a potência do gerador deve ser de 29,53 KWp (29530 Wp), ao realizar a razão da
potência total pela potência de um único módulo obtém-se que a quantidade de módulos necessária
para suprir a demanda é de 93 módulos, totalizando uma área de cobertura de 177 m².
4.4 IMPACTOS ESTRUTURAIS CAUSADOS PELOS SISTEMAS.
Como a cisterna de armazenamento, cujo volume é de 5,03 m³, será instalada no
nível do terreno, ou abaixo dele, a mesma não causará impactos estruturais na edificação, apenas
necessitará de um espaço destinado a ela e ao abrigo da bomba.
Segundo o catálogo da empresa Tigre, um reservatório de 1000 litros, que foi o escolhido
para o projeto, terá uma altura de lâmina de água de aproximadamente 76,5 cm, um peso de 19,2 Kg
e uma área de base de 1,035 m². Considerando que o peso específico da água é de 1000 Kgf/m³, o
sistema causaria um impacto estrutural de 783,55 Kgf/m² na laje de apoio aos reservatórios.
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Segundo as informações disponibilizados pelo catálogo da empresa Canadian Solar, os
módulos do modelo CS6X-320P – 320 de 320 watts possuem um peso de 22 Kg e ocupam uma área
de 1,911 m². Como para o projeto de geração de energia solar foi determinada a necessidade de 93
módulos para suprir a demanda, a carga dos geradores será de aproximadamente 11,51 Kgf/m². A
estrutura metálica para fixação causará uma sobrecarga de 5,0 Kgf/m².

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização do estudo para proposta de aplicação de sistemas sustentáveis em um
supermercado, constatou-se a importância da definição das áreas de aplicação do projeto na
edificação, bem como a capacidade da mesma para abrigar sistemas fotovoltaicos e de
aproveitamento de águas pluviais ao mesmo tempo.
Segundo o levantamento pluviométrico e de insolação na região de Capanema-PR foi
possível notar que a região sul do país sofre uma queda no rendimento dos sistemas, devido aos
meses de inverno, onde a irradiação provinda do sol diminui e a chuva é escassa, o que pode causar
um dimensionamento mais custoso, visto que nesses meses existe a necessidade de se suprir a
demanda com menos recursos.
Com a realização dos dimensionamentos foi possível concluir que a região onde o
supermercado está localizado recebe muito bem a aplicação dos sistemas sustentáveis, onde mesmo
com o período de inverno bem demarcado, os sistemas instalados proporcionariam uma economia
de aproximadamente 2167,93 reais na conta de luz, e 364,50 na conta de água.
A pesquisa nos catálogos de fabricantes para informações técnicas dos equipamentos
necessários à instalação dos sistemas, bem como a análise da carga que os mesmos somam à
estrutura, demonstrou a importância do acompanhamento de um engenheiro civil no projeto e
instalação, pois as cargas geradas nas estruturas não podem ser desprezadas, visto que podem causar
patologias futuras e até mesmo o colapso de estruturas de cobertura e apoio.
Considerando os dados levantados, os cálculos e considerações realizados, pode-se dizer que
o estudo conseguiu atingir os objetivos, pois proporcionou demonstrar que a utilização de sistemas
de geração de energia alternativa e aproveitamento de águas pluviais, embora não muito difundidos,
contribuem para a economia do proprietário a longo prazo, bem como proporcionam a inserção das
edificações de cunho comercial em um conceito que representa o futuro na construção civil.
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