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RESUMO 

Este trabalho tem como principal objetivo apresentar um breve levantamento das tecnologias existentes para 
captação da radiação solar luminosa e sua conversão em energia elétrica, apresentando os principais 
componentes construtivos geradores de energia fotovoltaica disponíveis atualmente no mercado, que propiciam a 
integração de células solares em edificações. Edifícios geradores de energia solar fotovoltaica apresentam-se 
como uma alternativa potencial para o aproveitamento da radiação solar, considerada a forma mais abundante e 
limpa dentre todos os recursos energéticos renováveis. Para tanto, é necessário o emprego de sistemas 
conhecidos na literatura técnica pela sigla BIPV (do inglês, Building Integrated Photovoltaic). De forma 
resumida, trata-se de um conjunto de sistemas e tecnologias fotovoltaicas que são incorporados diretamente em 
um componente construtivo do edifício, formando parte de seu revestimento externo como telhados e fachadas. 
Visando contribuir para o desenvolvimento desta área, o presente artigo contextualiza a evolução e o 
desenvolvimento da exploração da energia solar fotovoltaica, expõe as tecnologias existentes para captação da 
irradiação solar, sua conversão em energia elétrica e apresenta os principais componentes BIPV, que são 
classificados de acordo com suas características técnicas, abordando tópicos como modularização, aplicação, 
integração e minimização no uso de materiais. O trabalho conclui com sugestões para futuras pesquisas.  

Palavras Chave: sistemas fotovoltaicos, energia solar, edifícios solares. 
 

ABSTRACT 
 

BUILDING INTEGRATED FOTOVOLTAICS: TECHNOLOGY AND OPPORTUNITIES WITH FOCUS ON 
THE BRAZILIAN MARKET  

 
This work has as main objective to present a brief survey of existing technologies to capture solar radiation and 
converting light into electrical energy, with the main building components of photovoltaic generators currently 
available on the market that allow the integration of solar cells in buildings. Building solar photovoltaic 
generators appear as a potential alternative to the use of solar radiation, considered the most abundant and clean 
of all the renewable energy resources. Therefore, it is necessary to use systems known in the technical literature 
by the acronym BIPV (Building Integrated Photovoltaic). Briefly, it is a set of systems and photovoltaic 
technologies that are incorporated directly into a constructive component of the building, forming part of its 
outer like roofs and facades. To contribute to the development of this area, this article analyzes the evolution and 
development of solar energy photovoltaic exposes existing technologies to capture solar radiation, its conversion 
into electrical energy and presents the main components BIPV, which are classified according with its technical 
features, covering topics such as modularization, implementation, integration and minimizing the use of 
materials. The paper concludes with suggestions for future research. 
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INTRODUÇÃO 
 
De acordo com Peng et al. (2011), a crescente demanda por energia e a preocupação global pela utilização de 
fontes renováveis estão oportunizando o desenvolvimento de novas tecnologias para a geração de energia. 
Estudos projetam que a demanda global por energia deverá triplicar até 2030 (EIA, 2009). Atualmente o Brasil 
ocupa a 11ª posição no mercado mundial de consumo de energia (em suas diversas variantes). Estudos indicam 
que em 2030 o país será o 7º maior mercado de energia do mundo. Dados recentes indicam que o consumo anual 
per/capta de energia no país já supera 50 GJ/hab. Para os próximos vinte anos, projeta-se um crescimento na 
demanda energética de 3,3% (considerando todas as fontes de energia) e uma média de crescimento anual do 
consumo de energia elétrica de aproximadamente 4,4% (ERNST & YOUNG e FGV, 2010). No contexto 
global, estima-se que o consumo de energia elétrica em edificações varia entre 20% a 40% da demanda total 
(PÉREZ-LOMBARD et al, 2008; EIA, 2009).  
 É importante observar que as implicações do aumento significativo no consumo de energia terão 
conseqüências drásticas para a sociedade e o meio ambiente. Considerando este cenário, a instalação de painéis 
fotovoltaicos nas fachadas e telhados de edifícios vem demonstrando ser uma alternativa potencial para a 
geração de energia limpa e renovável (RÜTHER, 2004; JELLE et al., 2012). Dentro do campo dos sistemas e 
tecnologias de energia solar, a integração de componentes fotovoltaicos integrados diretamente como elementos 
construtivos nas edificações é conhecido pelo termo (em inglês) Building Integration Photovoltaics (BIPV). Os 
sistemas BIPV são incorporados como elementos de revestimento de fachadas ou telhados, proporcionando um 
estilo high-tech e eco-sustentável ao edifício onde é instalado (RÜTHER, 2004; GTM RESEARCH, 2010). 
Além disso, os BIPV são considerados como uma parte funcional da estrutura da edificação, sendo 
arquitetonicamente integrado no design do edifício (JELLE et al., 2012). Estima-se que em 2015, somente o 
mercado norte-americano de BIPV deverá movimentar cerca de US$ 8 bilhões (GTM RESEARCH, 2010). 

O presente artigo contextualiza a evolução e o desenvolvimento da exploração da energia solar 
fotovoltaica, com ênfase nos sistemas BIPV, expondo algumas das tecnologias existentes para captação da 
radiação solar. Ao término, são apresentadas considerações sobre os sistemas BIPV, questionado a forma e o 
grau de integração e modularização em edificações dos produtos relacionados nesta pesquisa. O trabalho conclui 
com sugestões para futuras pesquisas. 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O método para levantamento de produtos e tecnologias fotovoltaicas disponíveis para integração de 

células fotovoltaicas em edificações se deu a partir de uma pesquisa bibliográfica, consultando os principais 
trabalhos e estudos científicos onde as principais tecnologias BIPV são classificadas de acordo com suas 
características técnicas específicas, abordando tópicos como modularização, aplicação, integração e minimização 
no uso de materiais. 
 
Células e painéis fotovoltaicos modulares 
 
 A célula fotovoltaica é a unidade básica para a construção dos painéis solares fotovoltaicos. Seu 
princípio de funcionamento baseia-se no “efeito foto-elétrico” (MESSENGER e VENTRE, 2000). O elevado 
custo das células fotovoltaicas é reconhecido um dos fatores limitantes para a ampla aplicação destas 
tecnologias. Entretanto é importante observar que o custo dos sistemas de energia solar vem caindo com a 
introdução de novas tecnologias, melhorias nos processos de manufatura e aumento da produção. De acordo com 
Feldman et al (2013), entre o perído de 1998-2013, os custos dos sistemas fotovoltaicos instalados registraram 
uma redução de 6-7% ao ano. As perspectivas futuras são muito promissoras, considerando os avanços na 
eficiência, redução de custos e aumento da durabilidade e resistências das células fotovoltaicas (KANN, 2010; 
FELDMAN et al, 2013).  

Segundo Rüther (2004), os painéis solares fotovoltaicos são produzidos para suportar as mais variadas 
condições climáticas, operando satisfatoriamente por períodos de 25 anos ou mais. Deste modo, podem ser 
aplicados de modo independente ou mesmo integrado às superfícies de edificações com dupla função: gerar 
eletricidade e atuar como elemento arquitetônico em telhados, paredes, fachadas ou janelas. A Figura 1 apresenta 
uma esquematização das principais etapas e processos de fabricação de módulos/painéis fotovoltaicos, levando 
em consideração as noramas técnicas empregadas no controle de qualidade. 
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Figura 1. Esquematização das principais etapas do processo de manufatura dos módulos/painéis fotovoltaicos e 
indicação de normas técnicas relevantes para o controle de qualidade. Fonte: os autores. 

Figure 1. Main steps of the manufacturing process of the modules / photovoltaic panels and display of relevant 
technical standards for quality control. 

 
 

Telhas fotovoltaicas 
 
Freitas et al. (2012) apresenta em seu trabalho uma linha de telhas poliméricas que contém células 

fotovoltaicas de silício monocristalino desenvolvidas pela empresa brasileira Solbravo Desenvolvimento de 
Tecnologias Sustentáveis S/A. As telhas solares são fabricadas a partir de um compósito polimérico, por um 
processo denominado casting. A composição da telha foi determinada a partir da variação do polímero base e de 
aditivos, como cargas, estabilizantes, protetores de radiação UV, entre outros, obtendo-se assim um material com 
boas propriedades mecânicas e com resistência química ao intemperismo. O processo revelou-se 
economicamente viável e também permitiu a confecção de telhas solares nas mais variadas formas. A Figura 2 
apresenta imagens de telhas modelo "plan", na variação "capa", à base de resina polimérica com os módulos 
solares de silício monocristalino encapsulados, a combinação de várias dessas telhas ligadas em série e paralelo 
permite que toda a área do telhado seja utilizada para a conversão da energia solar em elétrica (FREITAS et al., 
2012). 
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Figura 2: Telha fotovoltaica modelo plan Solbravo. 

Figure 2: Photovoltaic tile model plan Solbravo. 
Fonte: FREITAS et al., 2012. 

 
Vidro fotovoltaico 

 
O projeto de um vidro fotovoltaico, basicamente demanda que as células fotovoltaicas sejam 

encapsuladas entre duas lâminas de vidro, recomendado principalmente quando instalado a 90 grau, ou 
encapsuladas, utilizando uma ou as duas lâminas externas de polímeros, recomendado especialmente para 
aplicações em coberturas, a fim de garantir maior rigidez e segurança (PENG et al., 2011). O distanciamento 
entre as células irá priorizar maior geração de energia ou maior luminosidade ao ambiente no qual este vidro seja 
instalado (Figura 3). 

 

 
Figura 3: BIPV com vidro fotovoltaico modular. 

Figure 3: BIPV photovoltaic glass modules. 
Fonte: Sapa Building System. <http://www.sapa-solar.com/sapa-building-system.html>, 10/04/2013. 

 
Benefícios dos sistemas fotovoltaicos integrados nas edificações (BIPV)  
 
 Duas das tendências que vem ganhando força no setor de energia elétrica, referem-se ao uso de sistemas 
e tecnologias de geração distribuída e geração de energia local. Em linhas gerais, estas abordagens visam à 
implantação de pequenas unidades de geração de energia elétrica instaladas diretamente onde a demanda se 
encontra. Esta estratégia reduz perdas de transmissão por longas distâncias. Observa-se que painéis de energia 
solar fotovoltaica instalados em edifícios seguem estas tendências, ao mesmo tempo em que oferecem um meio 
de geração de energia limpa e renovável (EIA, 2009; ANEEL, 2008; REN21, 2010).     
 Uma das vantagens dos sistemas ligados à rede, além da redução dos custos para implantação de um 
sistema fotovoltaico, pode ser descrito pelo conceito de sincronicidade, onde a maior demanda por energia 
ocorre simultaneamente aos períodos de maior incidência solar, que propicia elevação na quantidade de energia 
fotovoltaica produzida e contribui, principalmente, para a diminuição dos riscos de um blackout energético. 
(RÜTHER, 2004). Na Europa há um forte crescimento desta aplicação com incentivos governamentais. 
Especificamente na Alemanha, entre 1991 e 1995, houve uma grande expansão deste sistema principalmente 
devido a um subsídio governamental denominado “Programa dos 1.000 telhados”, que posteriormente evoluiu 
para o “Programa dos 100.000 telhado” em 1999, e o Decreto sobre concessão de prioridade a fontes de energia 
renováveis, aprovado pelo parlamento alemão em 25 de fevereiro de 2000, que regulamentou a compra e 
compensação de energia produzida exclusivamente a partir de fontes renováveis e é controlado através de 
empresas de energia que operam redes para uso de eletricidade em geral (EEG, 2007; CLEMENTS-
CROOME, 2001). 

No Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), aprovou em 17 de Abril de 2012 a 
Resolução Normativa 482, criando a regulamentação necessária para que os consumidores de energia elétrica 
possam ser também geradores de energia (ANEEL, 2012). Atualmente, as empresas concessionárias de energia 
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elétrica já possuem suas regras para a instalação de sistemas fotovoltaicos ligados à rede. A Regulamentação da 
ANEEL prevê créditos energéticos através de compensação, para tanto, é utilizado um medidor bidirecional, que 
continuará medindo o consumo da rede pública e também irá medir a energia transferida para a rede que foi 
produzida pelo gerador fotovoltaico. Tal regulamentação pode servir de estímulo para que aumente a geração de 
energia por células fotovoltaicas, mas o Brasil ainda encontra-se muito distante dos principais produtores 
mundiais, que contam com políticas de incentivo e até mesmo compulsórias para a utilização da energia solar, 
seja térmica ou fotovoltaica (ANEEL, 2012).  
 Vale também destcar o aumento do interesse em edificações sustentáveis. Por exemplo, a busca por 
certificações em sustentabilidade, como a certificação LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), 
emitida no Brasil pelo Green Building Council Brazil (GBGB), demonstra um aumento no reconhecimento da 
importância no investimento em tecnologias sustentáveis aplicadas às edificações. Pesquisas recentes 
comprovam que a certificação LEED pode valorizar um imóvel em até 30%, o que torna o investimento em 
tecnologias BIPV mais atraente (MERCER, 2009).   

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Conforme visto, ao usar a abordagem integrada, os sistemas fotovoltaicos BIPV tornam-se parte do 
projeto de construção em geral, podendo funcionar também como elementos de construção regulares. 
Recomenda-se que os elementos solares sejam considerados de modo integrado durante o projeto, e não como 
elementos separados que são adicionados posteriormente (HESTNES, 2000). Também vale destacar que a 
versatilidade das células fotovoltaicas, bem como as múltiplas possibilidades de formas e tamanho dos painéis, 
oferecem um vasto campo para se explorar criativamente sua aplicação estética como elementos de fachada e 
revestimento de edifícios em geral (POUSSARD, 2002). 

Outra consideração cabível relaciona-se ao grau de modularização, que pode contribuir para a 
disseminação de aplicações BIPV. Telhas são reconhecidamente componente modulares e os modelos 
fotovoltaicos, disponíveis no mercado, seguem os padrões já existente e em poucos casos possuem novo formato 
e padrão de instalação diferenciado, no entanto, ainda são passíveis de aplicação sem grandes complicações, 
adaptando-se à qualquer tipo de estrutura. O vidros, por sua vez, em todas suas configurações somente são 
passíveis de aplicação a partir de um projeto personalizado. Atualmente nenhuma empresa comercializa este 
componente com formatos padronizados, o que limita sua utilização em edificações de baixo custo (GTM 
RESEARCH, 2010; POUSSARD, 2002; PARIDA et al., 2011). 

O mercado brasileiro de energia renovável vem experimentando uma nova perspectiva de crescimento. 
Isto pode ser demonstrado através do surgimento de novas leis e incentivos para o desenvolvimento desta 
indústria. Entretanto, é importante destacar que a presença das tecnologias BIPV no mercado brasileiro é 
praticamente inexistente. Nota-se que a participação da energia solar na matriz energética do Brasil é ainda 
insignificante, representando menos de 1% das fontes de energia empregadas em todo o país. Por um lado, a 
ausência da energia solar, e em particular da energia solar fotovoltaica como uma fonte de energia significativa 
na matríz energética do país, pode ser parcialmente justificada pelo fato de seu custo ainda ser elevado quando 
comparado com outras fontes de energia renovável. Entretanto, vale destacar que o país desperdiça o grande 
potencial energético solar disponível em seu território, como também vê passar a oportunidade de competir no 
mercado internacional de energia solar, hoje dominado pela China. Nota-se ainda que, apesar dos custos ainda 
elevados, a demanda por sistemas fotovoltaicos BIPV vem crescendo nas economias mais desenvolvidas do 
mundo (ANEEL, 2008; GTM RESEARCH, 2010; KANN, 2010).  

     
 

CONCLUSÃO 
 
A gama de componentes disponíveis no mercado para aplicações BIPV está em constante 

desenvolvimento e possui uma considerável variedade de produtos em relação à cobertura das edificações. A 
integração de componentes fotovoltaicos precisa considerar a modularização das edificações, levando em conta, 
o desenvolvimento de novos produtos, os padrões modulares já adotados ou criando novos. É possível visualizar 
um campo aberto a pesquisa e desenvolvimento de componentes que podem ser produzidos utilizando como base 
os mais variados tipos de materiais para aplicações BIPV. 
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