
✓ O retrofit mostrou-se economicamente viável.

✓ O retrofit da cobertura possibilita aumento no conforto térmico

e acústico, proporcionando qualidade de vida aos ocupantes

e redução no consumo de energia elétrica.

✓ Valorização da edificação, por aumentar a sustentabilidade.
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Introdução Resultados e Discussão

Conclusões

Material e Métodos

• Aumento na demanda energética e busca por soluções para o

suprimento têm impulsionado o uso da energia solar.

• Como opção, fachadas e coberturas envidraçadas se

destacam para tecnologias como orgânicos fotovoltaicos (OPV)

e tecnologia double glass, ambas como tecnologias

descendentes dos painéis fotovoltaicos clássicos.

• Essas tecnologias são aplicadas em dupla camada de vidro,

contribuindo na supressão do som e reduzir a transferência de

calor por condução, gerando conforto ambiental nas edificações.

A opção com bases nas necessidades do empreendimento

(mitigar transferência de calor no ambiente e gerar energia

elétrica para a edificação), destacou-se a tecnologia double

glass para instalação na cobertura da área estudada. O

resultado da avaliação demonstra a possibilidade de instalação

de 16 módulos (180 Watts, Poly 40% de transparência) e um

inversor de 3 kW de 220 V, com monitoramento Wi-Fi. A

potência estimada de geração mensal é de 335,33 kW, com

investimento inicial de R$ 20.872,11. Considerando a redução

nos custos da energia da edificação o payback do retrofit está

estimado em 7,65 anos. Entretanto, não foi considerado a

redução no consumo de energia para a climatização. Também

não foi considerado os ganhos com conforto acústico. As

fachadas envidraçadas da área de festa, possibilita aplicação

de OPV, porém a tecnologia ainda é pouco disponível na

região.

Nesse estudo fez-se a análise de uma área de festa residencial

construída com uma área considerável em vidro (Figura 1), na

qual foi projetado um retrofit para aplicação de tecnologia

semitransparente na cobertura, a fim de proporcionar conforto

térmico e contribuir na produção de energia para a residência.

Inicialmente foi realizada uma avaliação da área e consumo de

energia da residência, onde foi identificado a área de aplicação

para double glass. Na segunda fase foi estabelecido contato

com empresas fornecedoras da tecnologia, a fim de apresentar

proposta de sistema de geração solar compatível com às

necessidades do cliente.
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Figura 1. Sala de festa utilizada como objeto de estudo na pesquisa.
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