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RESUMO  

O presente trabalho objetiva reduzir o alto consumo de energia elétrica 

convencional de uma residência. Para isso, foi realizado um estudo de fontes de 

geração de energia elétrica que poderiam ser utilizadas em um projeto residencial. 

Dentre essas fontes estudadas, tem-se energia solar, eólica e pizoelétrica. Além 

disso, possíveis mudanças que poderiam ser aplicadas na planta residencial foram 

analisadas como, por exemplo, a utilização de equipamentos com menor consumo 

de energia elétrica. Diante destas possibilidades, fez-se necessário realizar um 

estudo de caso em um projeto residencial já existente sendo implementadas as 

melhores opções estudadas para a redução do consumo de energia elétrica 

convencional residencial. 

PALAVRAS-CHAVE: fontes alternativas de energia elétrica, equipamentos de 

menor consumo de energia, projeto residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study aims to reduce the high consumption of conventional electrical 

energy of a house. For it, a study of sources of electricity generation that could be 

used in a residential project was made. Among these sources studied, we have 

solar, wind and piezoelectric energy. In addition, possible changes that could be 

implemented in the residential plant were analyzed, for example, the use of 

equipment with lower power consumption. Given these possibilities, it was 

necessary to conduct a case study on an existing residential project and 

implementing the best options studied for the reduction of conventional electricity 

residential. 

KEY-WORDS: energy alternative source, lower consumption of power equipment, 

project residential. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR 5410: Normas Brasileira de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  

EPE: Empresa de Pesquisa Energética 

CFC: Clorofluorcarbono 

Cu: Cobre 

Al: Alumínio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Previsão do consumo de energia elétrica residencial- Fonte EPE ............................ 2 

Figura 2 Sistema Fotovoltaico conectado à Rede – Fonte: Solenerg ...................................... 4 

Figura 3 Aerogeradores ................................................................................................................ 5 

Figura 4 Aquecimento de passagem a gás ................................................................................ 7 

Figura 5 Aquecedor elétrico acionado por termostato ............................................................... 9 

Figura 6 Aquecimento com boiler – Fonte: Neosolar............................................................... 10 

Figura 7 Lâmpadas Incandescentes – Fonte:Leroy Merlin ..................................................... 11 

Figura 8 Lâmpadas Fluorescentes – Fonte:Leroy Merlin ........................................................ 11 

Figura 9 Lâmpada de LED – Fonte: Leroy Merlin .................................................................... 12 

Figura 10 Ar Condicionado Tipo Janela ............................................................................. 15 

Figura 11 Ar Condicionado Split ................................................................................................ 15 

Figura 12 Ar Condicionado Split Inverter .................................................................................. 16 

Figura 13 Planta baixa do Pavimento Térreo ........................................................................... 18 

Figura 14 Planta baixa do Pavimento Térreo ........................................................................... 18 

Figura 15 Legenda do Pavimento Térreo ................................................................................. 19 

Figura 16 Diagrama Unifilar do Pavimento Térreo ................................................................... 19 

Figura 17 Planta Baixa do Pavimento Superior .................................................................. 21 

Figura 18 Planta Baixa do Pavimento Superior ....................................................................... 22 

Figura 19 Legenda do Pavimento Superior .............................................................................. 23 

Figura 20 Diagrama Unifilar do Pavimento Superior ............................................................... 23 

Figura 21 Planta Baixa do Pavimento Térreo ........................................................................... 27 

Figura 22 Planta Baixa do Pavimento Térreo ........................................................................... 28 

Figura 23 Legenda do Pavimento Térreo ................................................................................. 28 

Figura 24 Diagrama Unifilar do Pavimento Térreo ................................................................... 29 

Figura 25 Planta Baixa do Pavimento Superior ....................................................................... 30 

Figura 26 Planta Baixa do Pavimento Superior ....................................................................... 31 

Figura 27 Legenda do Pavimento Superior .............................................................................. 32 

Figura 28 Diagrama Unifilar do Pavimento Superior ............................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Luiz%20Pereira/Downloads/PFC.monografia.5.docx%23_Toc391979477
file:///C:/Users/Luiz%20Pereira/Downloads/PFC.monografia.5.docx%23_Toc391979484


LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 Potência das lâmpadas – Fonte: Philips ................................................................... 12 

Tabela 2 Seção mínima dos condutores – Fonte: ABNT ........................................................ 13 

Tabela 3 Capacidade de condução de corrente em condutores de cobre – Fonte: ABNT .. 14 

Tabela 4 Capacidade de condução de corrente dos condutores escolhidos ........................ 14 

Tabela 5 Quadro de Cargas do Quadro de Distribuição do Pavimento Térreo..................... 20 

Tabela 6 Quadro de Cargas do Quadro de Medição ............................................................... 20 

Tabela 7 Quadro de Cargas do Alimentador ............................................................................ 20 

Tabela 8 Quadro de Cargas do Quadro de Distribuição do Pavimento Superior ................. 24 

Tabela 9 Perfil de cargas de uma residência ........................................................................... 24 

Tabela 10 Especificações do painel solar – Fonte:.................................................................. 25 

Tabela 11 Energia gerada por célula fotovoltaica. ................................................................... 25 

Tabela 12 Cálculo o número de células fotovoltaicas.............................................................. 25 

Tabela 13 Quadro de Cargas do Quadro de Distribuição do Pavimento Térreo .................. 29 

Tabela 14 Quadro de Cargas do Quadro de Medição ............................................................. 29 

Tabela 15 Quadro de Cargas do Alimentador .......................................................................... 29 

Tabela 16 Quadro de Cargas do Quadro de Distribuição do Pavimento Superior ............... 33 

Tabela 17 Insumos para as células fotovoltaicas –Fonte: Neosolar ...................................... 33 

Tabela 18 Insumos para o aquecimento – Fonte: Taqui ......................................................... 33 

Tabela 19 Insumos para iluminação –Fonte: Leroy Merlin ..................................................... 34 

Tabela 20 Insumo do fogão - Fonte:Wallmart .......................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumário 
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 1 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................................... 3 

2.1 FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA ........................................................................ 3 

2.1.1 ENERGIA SOLAR ........................................................................................................ 3 

2.1.2 ENERGIA EÓLICA....................................................................................................... 4 

2.1.3 ENERGIA PIZOELÉTRICA ......................................................................................... 5 

3 DESENVOLVIMENTO ............................................................................................................... 6 

3.1 AQUECIMENTO DE ÁGUA ............................................................................................... 6 

3.1.1 CHUVEIROS ELÉTRICOS ......................................................................................... 6 

3.1.2 AQUECIMENTO DE PASSAGEM A GÁS ................................................................. 7 

3.1.3  AQUECIMENTO HÍBRIDO ........................................................................................ 8 

3.2 ILUMINAÇÃO .................................................................................................................... 10 

3.3 AR CONDICIONADO ....................................................................................................... 14 

3.3.1 AR CONDICIONADO TIPO JANELA ....................................................................... 15 

3.3.2 AR CONDICIONADO SPLIT ..................................................................................... 15 

3.3.3 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER ................................................................ 16 

4 ESTUDO DE CASO ................................................................................................................. 17 

4.1 ANÁLISE TÉCNICA .......................................................................................................... 17 

4.2 ANÁLISE ECONÔMICA ................................................................................................... 33 

5 CONCLUSÃO ........................................................................................................................... 35 

6  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 36 

 

 

 



1 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade atual tem sido crescente o consumo de energia elétrica. De 

acordo com dados da EPE, o consumo de energia elétrica previsto até 2030 é de 

202kW/mês no setor residencial, como se vê na Figura 1. A expansão acentuada 

deste consumo embora possa refletir o aquecimento econômico e a melhoria da 

qualidade de vida, tem trazido alguns aspectos negativos. Dentre os aspectos 

negativos pode-se citar a possibilidade dos recursos utilizados para a produção 

desta energia não serem suficientes para atender a esta demanda futura de 

energia. 

Diante desta situação a sociedade tem-se conscientizado da necessidade de 

reduzir o consumo de energia. Com isso, medidas alternativas têm sido tomadas 

para a produção de energia elétrica e consequente redução deste consumo sem 

comprometer a qualidade de vida. Dentre essas medidas pode-se citar a produção 

de energia elétrica a partir de fontes alternativas, a adequação das atividades 

humanas e equipamentos que utilizem menos energia elétrica. Dentre as fontes 

alternativas de energia pode-se citar a energia solar, eólica, pizoelétrica e outras. 

Com relação aos equipamentos podem-se citar as lâmpadas de LED (Ligthing 

Emitted Diodes) no âmbito da iluminação residencial, o ar condicionado inverter 

relacionado ao conforto térmico residencial e outros. Vale ressaltar também que 

visando reduzir o consumo de energia elétrica residencial algumas edificações, 

atualmente, têm sido projetadas de modo que a arquitetura possa aproveitar as 

condições climáticas onde estão inseridas para atender as necessidades de 

conforto térmico dos seus usuários, além da utilização de materiais ecológicos e 

medidas como, por exemplo, tijolos ecológicos, uso do telhado verde também para 

o conforto térmico, reaproveitamento do uso de água das chuvas, e telhado de 

vidro para iluminação.  

Com isso, o objetivo deste trabalho é a partir destas possibilidades de fontes 

alternativas e equipamentos, com consumo reduzido de energia, pesquisados, 

analisar a melhor forma de se reduzir o consumo de energia elétrica em um projeto 

residencial. 

Para cumprir este objetivo, fez-se necessário dividir o projeto residencial em 

três vertentes. A vertente relacionada ao aquecimento de água residencial, à 

iluminação e por fim a relacionada ao conforto térmico. 

A primeira vertente analisou a possível utilização da energia solar híbrida, do 

aquecimento a gás de passagem e do chuveiro elétrico do ponto de vista do 

consumo de energia de cada uma destas alternativas a fim de se escolher a mais 

apropriada nesta residência. 
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A vertente relacionada à iluminação residencial buscou verificar dentre as 

lâmpadas incandescentes, fluorescentes e a LED qual seria a melhor opção a se 

utilizar do ponto de vista da energia elétrica consumida sem que as necessidades 

de iluminamento de cada ambiente fossem prejudicadas. 

Por fim, a última vertente relacionada ao uso do ar condicionado inverter 

para o conforto térmico analisou o impacto na redução do consumo de energia 

elétrica do mesmo ao substituir o uso do ar condicionado convencional. 

Após a escolha da melhor forma de redução do consumo de energia elétrica 

em cada vertente deste projeto, fez-se necessário à realização de um estudo de 

caso em projeto residencial já existente para verificar a efetiva redução de energia 

com estas escolhas implementadas, bem como realizar a análise econômica deste 

projeto modificado. 

 

Figura 1 Previsão do consumo de energia elétrica residencial- Fonte EPE 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 

 

As fontes alternativas de energia as renováveis são aquelas as quais não é 

possível estabelecer um fim temporal para a sua utilização como, por exemplo, o 

calor emitido pelo sol, a existência do vento, das marés ou dos cursos de água 

sendo assim consideradas, justamente, inesgotáveis, mas limitadas em termos da 

quantidade de energia que é possível extrair em cada momento. O 

desenvolvimento destas fontes de energia justifica-se pela busca permanente de 

novas opções tecnológicas energéticas que não geram degradação da atmosfera, 

do solo, de recursos hídricos e do meio ambiente de maneira geral. 

Ainda que sejam de grande importância como alternativa para reduzir a 

dependência de recursos energéticos não renováveis, as fontes alternativas 

renováveis de energia ainda são pouco utilizadas devido aos custos de instalação, 

à inexistência de tecnologias e redes de distribuição experimentadas e, em geral, 

ao desconhecimento e falta de sensibilização para o assunto por parte dos 

consumidores. 

Ao ritmo que cresce o consumo dos combustíveis fósseis, e tendo em conta 

que se prevê um aumento ainda maior em médio prazo, colocam-se dois 

importantes problemas: o primeiro são questões de ordem ambiental e o segundo é 

o fato dos recursos energéticos fósseis serem esgotáveis. As fontes de energias 

renováveis surgem como uma alternativa ou complemento às convencionais.  

 

2.1.1 ENERGIA SOLAR 

 

A energia solar é uma fonte alternativa de energia direta de calor e luz. Entre 

vários conceitos de eficácia da energia solar os mais utilizados nos dias atuais são 

os de geração fotovoltaica de energia elétrica, que corresponde a produção de 

eletricidade pela coleta de luz a partir de placas coletoras, e de placas térmicas 

para aquecimento de água e de ambiente. O Brasil é privilegiado em relação à 

radiação solar, embora a participação do sol na matriz energética nacional seja 

reduzida e o mais utilizado seja o aquecimento de água. 

A geração fotovoltaica de energia pode ser realizada basicamente por meio 

de sistema isolado, que utiliza o princípio de armazenamento da energia produzida 

em baterias, e o sistema conectado diretamente a rede, no qual toda energia 

produzida será consumida ou revendida à concessionária elétrica local, a medição 

entre o que está sendo consumido e revendido ocorre através de medição 
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bidirecional. Este sistema conectado a rede possui maior vantagem pelo fato de 

não haver desperdícios da energia produzida. 

Além disso, o sistema de geração fotovoltaica é composto basicamente por 

seus coletores solares e inversores de frequência, no caso dos sistemas 

conectados. 

 

 

Figura 2 Sistema Fotovoltaico conectado à Rede – Fonte: Solenerg 

O aproveitamento da energia solar térmica, através de instalações de 

aquecimento solar de pequeno, médio e grande porte, tem se mostrado como uma 

solução técnica e economicamente viável para os problemas de redução do 

consumo de energia elétrica no setor residencial brasileiro.  

 

2.1.2 ENERGIA EÓLICA 

 

A geração de energia elétrica por meio de turbinas eólicas constitui uma 

alternativa para diversos níveis de demanda, sendo considerada a energia mais 

limpa do planeta, disponível em diversos lugares e em diferentes intensidades, uma 

boa alternativa às energias não-renováveis. 

A energia eólica é proveniente da movimentação do ar, na forma de vento, 

abundante fonte de energia renovável. Esta energia disponível varia conforme as 

estações e as horas do dia. O relevo influencia na distribuição e na frequência dos 

ventos, bem como sua velocidade. Além disso, a avaliação do potencial do vento 

de uma região é o primeiro passo de análise para utilização do recurso eólico. 

O aproveitamento da força dos ventos é realizado a partir da conversão da 

energia cinética, através do giro das pás de uma turbina eólica. A avaliação das 

condições climáticas e da localização proporciona um melhor rendimento. 
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A energia eólica pode ser armazenada diretamente em baterias e 

capacitores, mas também pode ser preservada através da conversão em outro tipo 

de energia armazenável, principalmente a mecânica. 

Dentre as vantagens desse sistema de energia pode-se citar o fato de ser 

inesgotável, não emitir gases poluentes nem gerar resíduos e os parques eólicos 

podem ser utilizados para outros meios como agricultura. Como desvantagens 

pode-se destacar o fato de ser proveniente de um fenômeno natural, o que pode 

não atender à necessidade de energia a ser produzida em certos momentos, o 

impacto visual dos parques eólicos, o impacto sonoro das turbinas e a necessidade 

de boas condições climáticas e campos para serem instalados os aerogeradores. 

 

Figura 3 Aerogeradores  

 

2.1.3 ENERGIA PIZOELÉTRICA 

 

A energia pizoelétrica é caracterizada por ser a energia gerada por pressão 

intermitente sobre um filme de cerâmica. Essa pressão ocasiona a deformação 

mecânica do material gerando assim a energia. Vale ressaltar que este filme não 

possui a necessidade de estar localizado na superfície do solo, o que o torna um 

material apto a ser aplicado em condições adversas. 

Atualmente, esta tecnologia tem sido muito utilizada em rodovias, devido ao 

aproveitamento da pressão ocasionada pela passagem de veículos e em locais 

com fluxo grande de pessoas como, por exemplo, shopping centers e boates. 

A aplicabilidade desta tecnologia em residências não tem sido muito utilizada 

devido ao fato da necessidade de ser instalado em locais com grande passagem 

de pessoas para que se tenha uma energia produzida considerável. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

Após a realização do estudo das possíveis fontes alternativas de energia a 

serem utilizadas em um projeto residencial para reduzir o consumo de energia 

elétrica convencional, fez-se necessário verificar outros métodos para a redução 

desta energia neste projeto. 

Visando esta verificação dividiu-se o projeto residencial em três vertentes 

que podem ser atuadas reduzindo o consumo de energia elétrica.  

 

3.1 AQUECIMENTO DE ÁGUA 

 

A primeira vertente está relacionada às formas de aquecimento de água. 

O processo de aquecimento de água em um projeto residencial pode ser 

realizado de várias maneiras. Os sistemas de aquecimento podem ser classificados 

de acordo com dois parâmetros: fonte de energia e forma de acumulação de água. 

Dentre os sistemas de aquecimento de água podem-se citar os chuveiros elétricos, 

aquecedores de passagem a gás e o aquecedor solar. Existe ainda a possibilidade 

de se ter arranjos híbridos, como por exemplo, o aquecedor solar-elétrico de 

acumulação em reservatório.  

Visando cumprir o objeto deste trabalho em reduzir o consumo de energia 

elétrica convencional residencial fez-se necessário analisar cada sistema de 

aquecimento separadamente do ponto de vista da energia elétrica consumida 

sendo escolhido o mais econômico energeticamente. 

 

3.1.1 CHUVEIROS ELÉTRICOS 

 

O primeiro sistema analisado foi o chuveiro elétrico. Os chuveiros elétricos 

são equipamentos que possuem como componentes um resistor e uma membrana 

de borracha. O resistor é uma peça metálica de cromo ou de níquel ou ainda de 

uma liga desses dois metais, possui alto ponto de fusão sem que ocorra seu 

derretimento. Este fato permite o aquecimento da água que passa pelo 

compartimento do chuveiro onde o resistor se encontra. A membrana de borracha 

fica instalada antes do local de saída da água. A pressão que a água exerce sobre 

esta membrana ao sair do chuveiro aciona o ligamento da chave elétrica que vai 

permitir o funcionamento do aquecimento da água em virtude da energia elétrica. A 

água se aquece porque entra em contato com resistor que está aquecido pela 

energia elétrica que o percorre transformando-se em energia térmica. Este 
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aquecimento ocorre rapidamente devido à alta potência aplicada aos terminais do 

resistor. 

Para fazer uma análise quantitativa da energia elétrica consumida neste 

primeiro sistema considera-se a equação 1, que possui como variáveis E, energia 

em joule, P, potência nominal do chuveiro em watts, ∆ t, o tempo que o chuveiro 

permanece ligado em segundos, V, o volume de água consumida e Vv, a vazão de 

água do chuveiro. 

                                                             (eq. 1) 

 

3.1.2 AQUECIMENTO DE PASSAGEM A GÁS 

 

O segundo sistema analisado foi o aquecimento de passagem a gás, que 

recebe este nome porque seu mecanismo de funcionamento é a composição de 

um queimador a gás envolvido por uma serpentina. Estes aquecedores também 

conhecidos como aquecedores instantâneos, são aparelhos compactos que 

aquecem a água no instante em que existe uma solicitação de demanda nos 

pontos de consumo. A Figura 1 apresenta um esquema deste tipo de aquecedor.  

 

Figura 4 Aquecimento de passagem a gás  

  

 

De uma forma geral, todos os aquecedores de passagem são constituídos 

por uma unidade de aquecimento na qual há um queimador que permite a 
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combustão adequada do gás natural, e um trocador de calor que transfere o calor 

gerado pela queima para a água de consumo. Os aquecedores de passagem a gás 

são concebidos para propiciar, além da melhor eficiência possível, uma adequada 

exaustão dos gases queimados para o exterior da edificação.   

Os aquecedores atuais são equipamentos modernos que contam com 

recursos tecnológicos que contribuem com a segurança e com o conforto. A 

segurança neste tipo de aquecimento é de grande importância devido ao fato de 

ser um sistema de combustão a gás. Sendo assim, este sistema, normalmente, fica 

localizado em locais mais arejados, não necessariamente perto dos chuveiros. 

Por vezes, esse tipo de aquecedor possui controle digital e tendo ai um 

consumo bem pequeno de Energia Elétrica. 

Portanto, o consumo de Energia Elétrica nesse tipo de Aquecimento é nulo 

ou quase nulo. 

 

3.1.3  AQUECIMENTO HÍBRIDO 

 

Por fim, o sistema estudado foi o aquecimento híbrido (elétrico e solar) de 

acumulação em reservatórios (boilers).  

Trata-se de um sistema de aquecimento no qual o aquecedor utiliza como 

fonte térmica a luz solar e, em casos de ausência de calor para a água nos 

reservatórios durante muito tempo, utiliza-se um sistema elétrico auxiliar.  

Este tipo de sistema é composto basicamente por coletores solares (placas) 

e reservatório térmico (boiler). As placas coletoras são responsáveis pela absorção 

da radiação solar. Após esta captação pelas placas, o calor é transferido para a 

água que circula no interior de suas tubulações de cobre.  

O reservatório térmico, boiler, é um recipiente para armazenamento da água 

aquecida. Normalmente são feitos de cilindros de cobre, aço inox ou polipropileno, 

isolados termicamente com poliuretano expandido sem CFC, que não agride a 

camada de ozônio. A água, desta maneira, é conservada aquecida para consumo 

posterior. A caixa de água fria alimenta o reservatório térmico, mantendo-o sempre 

cheio. Em sistemas convencionais, a água circula entre os coletores e o 

reservatório térmico através de um sistema natural chamado termosifão. Nesse 

sistema, a água dos coletores fica mais quente e, portanto, menos densa que a 

água no reservatório. Assim a água fria troca de lugar com a água quente gerando 

a circulação.  

O sistema auxiliar elétrico presente neste sistema, o que o torna híbrido, tem 

como principais componentes o termostato, que comanda o acionamento da 
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resistência auxiliar, e a chave de potência (geralmente contatores) que aciona a 

resistência auxiliar seguindo o esquema representado na figura 2.  

 

Figura 5 Aquecedor elétrico acionado por termostato  

 

O funcionamento deste esquema consiste no contato NF, normalmente 

fechado, do termostato manter-se fechado estado normal quando a temperatura da 

água está abaixo da referência, ou seja, em períodos mais frios do ano, 

alimentando a bobina do contator K1 e consequentemente a carga, o aquecimento 

torna-se apenas pelo sistema elétrico. E quando a temperatura está acima da 

referência, ou seja, em períodos mais quentes do ano o contato NF (T1) do 

termostato altera seu estado e desliga a alimentação da carga, o aquecimento 

torna-se apenas solar.  

Considerando os períodos mais frios do ano para a análise do consumo de 

energia elétrica deste tipo de sistema e considerando que neste caso o 

aquecimento elétrico é utilizado por longo intervalo de tempo ocorre um grande 

consumo de energia. Este consumo pode ser estimado considerando-se a equação 

3 com as seguintes variáveis E, energia em Joule; m, massa de água em 

quilograma; c, calor específico da água em joule por quilograma vezes grau 

Celsius, ∆ T, variação da temperatura da água; η, o rendimento do sistema, já que 

há perdas de calor para o ambiente,  , densidade da água em quilograma por litro 

e V, o volume de água em litros. 
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                                          (eq.2) 

 

Figura 6 Aquecimento com boiler – Fonte: Neosolar 

Como vantagem deste sistema pode-se citar a utilização de uma fonte de 

energia renovável para este processo e como desvantagem pode-se citar o 

elevado custo de sua implementação por parte da utilização das placas solares. 

 

3.2 ILUMINAÇÃO 

 

A segunda vertente a ser analisada está relacionada ao sistema de 

iluminação dos ambientes residenciais 

O sistema de iluminação de uma residência também possui uma 

representação no consumo de energia elétrica da mesma ainda que esse consumo 

seja reduzido. 

Atualmente, a iluminação nas residências convencionais utiliza lâmpadas 

incandescentes e fluorescentes, contudo as lâmpadas de LED estão começando a 

ser utilizadas tanto nas residências quanto na iluminação pública.  

As lâmpadas incandescentes funcionam através da corrente elétrica por um 

filamento de tungstênio, que com o aquecimento gera a luz. A eficiência desta 

lâmpada é extremamente baixa, possui vida útil de aproximadamente 800 horas, 

seu índice de reprodução de cores é de 100%, podem ser dimerizadas e a tensão 

de rede pode ser de 110 V ou 220V para sua utilização. 

 Estas lâmpadas representam, hoje, cerca de 80% das lâmpadas no Brasil. 

Porém, com previsão de fim em 2016, elas estão sendo retiradas do mercado, com 

exceção das utilizadas para usos específicos como estufas, pinturas e 

https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081221161339AAlwRqm
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equipamentos hospitalares. Tal medida está sendo adotada pelo alto consumo das 

mesmas comparadas com outros tipos de lâmpadas. 

 

Figura 7 Lâmpadas Incandescentes – Fonte:Leroy Merlin 

 

 As lâmpadas fluorescentes tiveram no ano de 2011, quando no Brasil houve 

racionamento de energia elétrica, um aumento de vendas nos mercados. Isto 

porque o consumo de energia destas lâmpadas era muito menor que as 

incandescentes, oferecendo o mesmo nível de luminosidade. Mesmo depois do 

período de racionamento, as lâmpadas fluorescentes continuaram a ser utilizadas, 

visando, principalmente, a diminuição do valor da conta de luz. 

As lâmpadas fluorescentes funcionam a base de gases, trifósforos 

(combinação de fósforos e terras raras) para possibilitar alta eficiência, boa 

aparência e baixo consumo. Reatores são necessários. Existem quatro grupos 

destas lâmpadas: tubulares (comuns e de alta resolução), eletrônicas (reatores 

integrados), circulares e compactas. Estas lâmpadas possuem alta eficiência, 

índice de reprodução de cores de 85%, vida útil de 7500 às 10000 horas, tensão de 

rede para sua utilização de 110V ou 220V e além disso podem ser dimerizadas 

com reatores específicos. 

 

Figura 8 Lâmpadas Fluorescentes – Fonte:Leroy Merlin 
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Ainda com o intuito de diminuir o valor da conta de luz, porém ainda 

utilizadas em alguns ambientes apenas como decoração, as lâmpadas de LED 

estão crescendo no mercado. Nos dias atuais há lâmpadas de LED mais eficientes 

que as lâmpadas fluorescentes compactas, porém por ser uma tecnologia recente 

ainda está em processo de melhora. 

As lâmpadas de LED, Lighting Emitted Diodes, são dispositivos 

semicondutores que convertem energia elétrica diretamente em energia por meio 

de chips. Aquecidos, estes materiais condutores são constituídos de cristais de 

silício e é encapsulado por uma resina de epóxi transparente para direcionar a 

emissão da luz e proteger o elemento semicondutor. A composição para LED’s 

coloridos se faz dos elementos químicos (gálio, arsênio, fósforo, alumínio e 

nitrogênio). A cor branca foi a mais recente a ser desenvolvida. 

Os LED’s apresentam baixo consumo e vida útil extremamente longa, 

100.000 horas, superando as lâmpadas incandescentes, são monocromáticos, 

emitem luz somente numa faixa do espectro de luz, por isso não se aplica o índice 

de reprodução de cores, nem temperatura de cor. A tensão para sua utilização é de 

10V ou 24V necessitando de uma fonte alimentadora. Além disso, estas lâmpadas 

ao serem descartadas não poluem o meio ambiente. 

 

Figura 9 Lâmpada de LED – Fonte: Leroy Merlin 

 

Para realizar a comparação entre o consumo de energia elétrica de cada tipo 

destas lâmpadas analisou-se a potência de cada uma delas segundo a tabela 1. 

Tabela 1 Potência das lâmpadas – Fonte: Philips 

Fluxo Luminoso Incandescente Fluorescente LED 

~600 lúmens 50 W 11 W 7 W 

~820 lúmens 60 W 12-14W 10 W 
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As normas de instalações elétricas de baixa tensão foram feitas baseadas 

nos métodos consagrados, nos materiais mais utilizados nos projetos, de maneira 

geral, e nos custos da implantação dos projetos. 

Diante do crescimento das lâmpadas fluorescente no mercado e das 

análises realizadas quanto a iluminação, pode-se considerar a possibilidade de 

implementação de uma nova filosofia quanto ao dimensionamento da parte elétrica 

dos circuitos de iluminação. 

Isto porque de acordo com a NBR 5410:2004 foi estabelecido no artigo 

9.5.2.1.2 que na determinação das cargas de iluminação pode ser adotado o 

seguinte critério: em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m2, 

deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA; já considerando o artigo 6.2.6.1.1, 

é estabelecido que os circuitos de iluminação tenham para condutores de cobre 

seções mínimas de 1,5mm2 de acordo com a tabela 2. 

Tabela 2 Seção mínima dos condutores – Fonte: ABNT 

 

Com o crescimento do uso das lâmpadas fluorescentes, esse valor de 100 

VA estabelecido pela norma tende a diminuir, permitindo desta maneira que a 

seção mínima dos condutores dimensionados para circuitos de iluminação de 

1,5mm2 seja reduzida para 0,5 ou 0,75 ou 1,0 mm2. 

De posse dos valores de capacidade de corrente referidos pela norma e 

expressos na tabela 3, considerando-se os condutores em eletrodutos embutidos 

em alvenaria com dois fios carregados tem –se os resultados na tabela 4. 

~950 lúmens 75 W 14-18W 13 W 
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Tabela 3 Capacidade de condução de corrente em condutores de cobre – Fonte: ABNT 

 

Tabela 4 Capacidade de condução de corrente dos condutores escolhidos 

 

3.3 AR CONDICIONADO 

 

A terceira e última vertente na qual o projeto foi dividido está relacionada ao 

conforto térmico no ambiente residencial com a utilização do ar-condicionado. 

O aparelho de ar condicionado é umas das principais opções de conforto 

térmico em uma residência. Os modelos utilizados atualmente nas casas são o 

Compacto Tradicional (Tipo Janela), Split e Split Inverter. 

Seção do Condutor (mm²) Corrente Máxima (A) 

0,5 9 

0,75 11 

1,0 14 

1,5 17,5 
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3.3.1 AR CONDICIONADO TIPO JANELA 

 

Este ar condicionado apresenta elevado consumo de energia, são mais 

ruidosos e são os de menor custo oferecidos no mercado. Limita-se um pouco 

ainda em relação à parte estética das fachadas. Nele, o evaporador e o 

condensador se encontram no mesmo gabinete. 

 

 

 

3.3.2 AR CONDICIONADO SPLIT  

 

O ar condicionado do tipo Split, que significa separado, possuem o 

evaporador e o condensador separados e interligados por tubulação de cobre que 

acarreta em menor ruído que o Tipo Janela e permitem distância entre as unidades 

e flexibilidade de instalação. Assim, possibilitam melhor distribuição do ar devido à 

grande área de insuflamento, tornando o mais econômico em consumo, porém 

ainda é possui maior custo de aquisição em relação ao Tipo Janela. 

 

Figura 11 Ar Condicionado Split 

Figura 10 Ar Condicionado Tipo Janela 
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3.3.3 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 

 

Uma característica comum aos dois tipos de ar condicionado citados 

consiste no fato do controle de temperatura destes ser do tipo On/Off, ou seja, 

ligado ou desligado, o que significa que o compressor ligará quando a temperatura 

estiver mais acima da desejada e desligará quando chegar a temperatura 

escolhida. 

 Diante desta característica criou-se um controle mais eficiente da 

temperatura e consequentemente um novo tipo de aparelho: o ar condicionado 

Split Inverter. Esse ar condicionado não possui seu funcionamento do tipo On/Off 

mas sim, através de um inversor de frequência, a velocidade do compressor é 

controlada, além de se atingir a temperatura escolhida mais rapidamente, evita-se 

picos de voltagem, provocando menos ruído e não deixando a temperatura oscilar 

muito. Com relação ao preço de aquisição deste aparelho de ar condicionado, ele 

ainda é o mais caro, ainda que seu consumo de energia seja o menor. Sabe-se 

que, "Em uma temperatura de setpoint de 22ºC, a energia economizada pelo 

sistema (compressor de velocidade variável) é estimada em 25,3%" (NASUTION & 

HASSAN, 2006, 1). 

 

Figura 12 Ar Condicionado Split Inverter 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

4 ESTUDO DE CASO 

 

A partir do que foi visto a respeito das fontes alternativas de energia e as 

três vertentes que compõem a análise do projeto residencial a fim de reduzir o 

consumo de energia elétrica, fez-se necessário realizar um estudo de caso. 

Este estudo de caso permitirá a análise quanto à redução efetiva de energia 

consumida, considerando que em cada vertente foi escolhida a melhor opção para 

essa efetiva redução sem que o conforto dos moradores fosse prejudicado, além 

da análise econômica quanto a implementação destas escolhas em um projeto 

residencial existente.  

 

4.1 ANÁLISE TÉCNICA 

 

Para a realização deste estudo inicialmente considerou-se as seguintes condições 

iniciais do projeto: 

- O projeto ainda não foi implementado; 

- Cidade: Rio de Janeiro – RJ; 

- Bairro: Vila Valqueire; 

- Residência com 4 pessoas; 

- Consumo de água quente da residência: 400 litros/dia; 

- Vazão do chuveiro elétrico: 4 litros/minuto; 

- Potência do chuveiro elétrico: 4400 W; 

- Pé direito de cada andar: 3 metros; 

- A água dos chuveiros deve estar aquecida a no mínimo 50 ºC; 

- Área da Cobertura: 80 m². 

Além disso, foi necessário estar de posse dos seguintes dados: 

- Densidade Volumétrica da água: 1000 Kg/m³; 

- Aceleração da gravidade: 9,81 m/s²; 

- Calor específico da água : 4200 J/(kg*ºC). 

O projeto residencial existente que será modificado a fim de que haja 

redução do consumo de energia está representado nas figuras a seguir.  
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Figura 13 Planta baixa do Pavimento Térreo 

 

Figura 14 Planta baixa do Pavimento Térreo 
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Figura 15 Legenda do Pavimento Térreo 

 

Figura 16 Diagrama Unifilar do Pavimento Térreo 
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Tabela 5 Quadro de Cargas do Quadro de Distribuição do Pavimento Térreo 

 

 

Tabela 6 Quadro de Cargas do Quadro de Medição 

 

 

Tabela 7 Quadro de Cargas do Alimentador 

 

 



21 
 

 

Figura 17 Planta Baixa do Pavimento Superior 
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Figura 18 Planta Baixa do Pavimento Superior 
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Figura 19 Legenda do Pavimento Superior 

 

Figura 20 Diagrama Unifilar do Pavimento Superior 
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Tabela 8 Quadro de Cargas do Quadro de Distribuição do Pavimento Superior 

 

Diante do exposto o primeiro passo para formação da filosofia deste projeto 

a fim de cumprir o objetivo a ele proposto, de redução do consumo de energia 

elétrica residencial convencional, consiste na escolha da fonte alternativa de 

energia mais adequada para esse caso.   

Dentre as fontes estudadas, a fonte de energia eólica para a localidade na 

qual o projeto está inserido por não se tratar de uma região com um regime de 

ventos fortes e de boa continuidade não seria uma fonte alternativa com bom 

aproveitamento neste projeto. 

A utilização da fonte de energia pizoelétrica neste projeto residencial não 

teria bom aproveitamento devido à necessidade de uma boa frequência de pessoas 

sobre uma região específica da residência onde estaria o material pizoelétrico para 

a geração da energia.  

Com isso, nota-se que a fonte de energia fotovoltaica seria a fonte mais 

adequada a ser inserida neste projeto. 

Para realizar o dimensionamento do sistema fotovoltaico deve-se 

primeiramente estabelecer o perfil de cargas da residência que segue na tabela 9. 

 

Tabela 9 Perfil de cargas de uma residência 

Circuito Potência (W) Horas diárias Consumo diário (Wh) 

Iluminação 314 3 942 

Tomadas de Uso Geral 4100 1 4100 

Hidromassagem 570 0,2 114 

Geladeira 312 24 7488 

Lava louças 3000 0,5 1500 
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Secadora / Máquina de 

Lavar 
4280 0,6 2568 

Total 16712 

Após o perfil de cargas ser estabelecido, faz-se necessário o 

dimensionamento dos painéis fotovoltaicos, os painéis utilizados possuem as 

especificações de acordo com a tabela 10. 

Tabela 10 Especificações do painel solar – Fonte: 

Painel Solar Fotovoltaico Yingli YL140P-17b (140Wp) 

Máxima Potência (Pm) 140 W 

Voltagem de Máxima Potência (Vm)  18.0 V 

Corrente de Máxima Potência (Im) 7.77 A 

Voltagem de Circuito Aberto (Voc) 22.5 V 

Corrente de Curto-Circuito (Isc) 8.4 A 

Eficiência do Painel 14.0% 

Área 1,00 m² 

 

O dimensionamento dever ser realizado de acordo com a tabela 11 e tabela 

12. 

Tabela 11 Energia gerada por célula fotovoltaica. 

Energia Gerada por Célula Fotovoltaica 

Insolação diária do local (kWh/(m².dia)) 5,92 

Área da superfície da célula (m²) 1,00 

Eficiência da célula 0,14 

Energia Produzida por Célula (kWh) 0,8288 

Tabela 12 Cálculo o número de células fotovoltaicas 

Número de Células Fotovoltaicas 

Energia diária consumida (kWh) 16,712 

Energia produzida por célula (kWh) 0,8288 

Número de células fotovoltaicas (un) 21 

Área ocupada (m2) 21,00 
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Após a escolha da fonte alternativa a ser inserida no projeto bem como o 

dimensionamento da mesma, será verificado dentre as vertentes nas quais o 

projeto foi dividido qual a melhor forma de redução no consumo efetivo de energia 

elétrica. 

Será analisado o consumo de energia elétrica na vertente do aquecimento 

de água do projeto. Primeiramente com a utilização do chuveiro elétrico para o 

aquecimento, de acordo com a equação 1 e considerando as condições iniciais, 

tem-se como consumo em joules de:  

         
 
 

  

                                         (eq.3) 

Tratando-se do aquecimento de água a gás de passagem, não se terá 

consumo de Energia Elétrica. 

Por fim, a análise será feita para o Sistema Fototérmico. Para esse Sistema, 

a temperatura ambiente é um fator primordial. Isto porque o estudo deste sistema 

será dividido em dois períodos do ano: o verão e o inverno. 

Considerando primeiramente o período do verão, o calor dos dias quentes é 

suficiente para manter a água do boiler aquecido. Sendo assim, neste período não 

há consumo de energia elétrica. 

Porém, considerando o período do inverno, o calor ambiente não é suficiente 

para aquecer a água, sendo assim necessária a utilização da resistência interna ao 

boiler, o que gera um consumo de energia elétrica. Este consumo em joule pode 

ser calculado por meio da equação 2 e considerando as condições iniciais: 

   
                  

   
                                           (eq. 4) 

Após a verificação do consumo de energia elétrica provenientes das três 

formas de aquecimento de água em um projeto residencial foi possível concluir que 

o sistema que terá menor consumo de energia elétrica será o sistema de 

aquecimento a gás.   

Considerando a vertente da iluminação pela comparação realizada na tabela 

1 pode-se notar que para diminuir o consumo de energia elétrica da residência as 

lâmpadas incandescentes foram substituídas para as lâmpadas de LED, mantendo 

a correspondência de lúmens entre elas. 

Ainda que não tenha sido analisado nas três vertentes deste projeto 

observou-se que o projeto residencial inicial utilizava fogão elétrico que tem um 

elevado consumo de energia elétrico, portanto este equipamento foi substituído 

pelo fogão a gás de modo a também reduzir o consumo de energia elétrica no 

projeto modificado. 
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A planta baixa do Projeto Elétrico Modificado de acordo com a filosofia 

adotada segue nas figuras: 

 

 

Figura 21 Planta Baixa do Pavimento Térreo 
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Figura 22 Planta Baixa do Pavimento Térreo 

 

 

Figura 23 Legenda do Pavimento Térreo 
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Figura 24 Diagrama Unifilar do Pavimento Térreo 

Tabela 13 Quadro de Cargas do Quadro de Distribuição do Pavimento Térreo 

 

 

Tabela 14 Quadro de Cargas do Quadro de Medição 

 

 

Tabela 15 Quadro de Cargas do Alimentador 
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Figura 25 Planta Baixa do Pavimento Superior 
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Figura 26 Planta Baixa do Pavimento Superior 
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Figura 27 Legenda do Pavimento Superior 

 

 

Figura 28 Diagrama Unifilar do Pavimento Superior 
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Tabela 16 Quadro de Cargas do Quadro de Distribuição do Pavimento Superior 

 

Diante das mudanças propostas neste estudo de caso sendo implementada 

a filosofia deste trabalho já é possível verificar uma redução no consumo de 

energia elétrica. Isto porque foi possível comparar a potência instalada no projeto 

inicial com a potência instalada do projeto modificado sendo para o primeiro 28902 

W e 11576 W para o segundo com uma redução de 60%. Ainda que o consumo da 

energia elétrica dependa da potência e do tempo que cada carga é utilizada, o 

conhecimento da redução da potência permite se ter uma noção do consumo da 

energia. 

 

4.2 ANÁLISE ECONÔMICA 

 

Para realização de uma análise econômica do projeto modificado foi apenas 

considerado os insumos utilizados na fonte alternativa, no tipo de aquecimento, de 

iluminação, ar condicionado e fogão, todos escolhidos anteriormente. 

Tabela 17 Insumos para as células fotovoltaicas –Fonte: Neosolar 

Insumo Produto Quantidade 
Preço Unitário 
(R$) 

Preço 
Total (R$) 

Células 
Fotovoltaicas 

Painel Solar Fotovoltaico Yingli 
YL140P-17b (140Wp) 

44 679,00 29876,00 

      Diferença 29876,00 

 

Tabela 18 Insumos para o aquecimento – Fonte: Taqui 

Insumo Produto Quantidade 
Preço 
Unitário (R$) 

Preço 
Total (R$) 

Chuveiro 
Elétrico 

Ducha Elétrica Ballerina Sem Articulação 
220v 4400w Branca – Corona 

2 36,90 73,80 

Aquecedor 
a Gás 

Aquecedor de Água a Gás Bosch Junkers, 
Chama Automática, 15,5 Litros - GWH325B 

1 799,00 799,00 

      Diferença 725,20 
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Tabela 19 Insumos para iluminação –Fonte: Leroy Merlin 

Insumo Produto Quantidade 
Preço 
Unitário (R$) 

Preço Total 
(R$) 

Incandescente 
60W 

Lâmpada Incandescente 60w 127v E27 
Classic Osram 

12 3,90 46,80 

Incandescente 
100W 

Lâmpada Incandescente OSRAM Classic 
A 100W 127V 

2 2,70 5,40 

Incandescente 
40W 

Lâmpada Incandescente 40w 127v E27 
Classic Osram 

1 3,90 3,90 

LED 10W 
Lâmpada LED Philips Bulbo Branca 10W 
110V 

12 69,90 838,80 

LED 8W 
Lâmpada LED Philips Bulbo Amarela 8W 
110V 

5 56,90 284,50 

      Diferença 1067,20 

 

Tabela 20 Insumo do fogão - Fonte:Wallmart 

Insumo Produto Quantidade 
Preço 
Unitário (R$) 

Preço Total 
(R$) 

Fogão cooktop 
por indução 

Cooktop Por Indução 4 Bocas com 
Painel Blue Touch - IC60 – Electrolux 

1 1916,90 1916,90 

Fogão cooktop 
a gás 

Cooktop 4 Bocas GC60V Preto Bivolt 
– Electrolux 

1 532,90 532,90 

      Diferença -1384,00 

 

Pode-se notar que a utilização de células fotovoltaicas, a substituição do 

chuveiro elétrico do projeto inicial para o sistema de aquecimento a gás, a 

substituição das lâmpadas do projeto inicial por lâmpadas de LED e a utilização do 

fogão a gás ao invés do fogão elétrico resultariam em um custo de R$ 30.284,40 

maior do projeto modificado em relação ao projeto inicial. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Devido à projeção futura do aumento do consumo de energia elétrica no 

setor residencial, a filosofia deste projeto tem a finalidade de reduzir este consumo 

esperado aliviando o sistema de produção de energia elétrica nacional ao ser 

implantado nesse setor, ainda que economicamente o mesmo ainda possua custo 

elevado de acordo com a análise econômica realizada.  
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