
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

PAULA SOUZA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCO DA ROCHA 

Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Energia e Eficiência Energética 

 

 

 

 

Danielle Antonia Camargo de Oliveira 

Mariana Duarte Vieira 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuição e aplicação da energia fotovoltaica ao conceito 

Cidades Inteligentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCO DA ROCHA 

2021 



 

Danielle Antonia Camargo de Oliveira 

Mariana Duarte Vieira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuição e aplicação da energia fotovoltaica ao conceito 

Cidades Inteligentes 

 

 

Trabalho apresentado ao Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão de 
Energia e Eficiência Energética da 
Fatec Franco da Rocha, orientado 
pelo Prof. Dr. Carlos David Franco 
Barbosa, como requisito para 
obtenção do título de Tecnólogo em 
Gestão de Energia e Eficiência 
Energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCO DA ROCHA 

2021 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
A nossa família pelo apoio. 
Aos nossos amigos, que estiveram ao nosso lado apoiando nossos sonhos. 
Aos nossos professores que orientaram nossos trabalhos e sonhos durante o curso.  
Ao Centro Paula Souza pelo ensino de qualidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

“Se você quiser descobrir os segredos do Universo, pense em termos de energia, 

frequência e vibração.” 

Nikola Tesla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



RESUMO 

O trabalho atual tem por objetivo apresentar um projeto sistema fotovoltaico off-grid, 

para abastecer energia elétrica para um sistema de monitoramento de CFTV, do 

modelo da cidade inteligente. A metodologia usada para realizar o trabalho foi a 

pesquisa bibliográfica, analisando literatura sobre cidades inteligentes, sistema de 

monitoramento e energias renováveis, para a pesquisa exploratória, é apresentado 

um estudo de caso com o projeto de sistema fotovoltaico off-grid em um condomínio 

para simular uma cidade. A metodologia foi suficiente para executar o projeto. Os 

objetivos propostos foram alcançados com sucesso, e conclui-se que é possível 

integrar no sistema de monitoramento de CFTV à energia fotovoltaica, entretanto é 

necessário um investimento inicial alto, se comparado com o uso convencional da 

rede de distribuição de energia. 

 

Palavras-chave: Cidades inteligentes, CFTV, energia fotovoltaica.  

 

 

  



ABSTRACT 

 

The current work aims to present a project for an off-grid photovoltaic system, to supply 

electricity to a CCTV monitoring system, based on the smart city model. The 

methodology used to carry out the work was bibliographical research, analyzing 

literature on smart cities, monitoring system and renewable energies, for exploratory 

research, a case study is presented with the project of an off-grid photovoltaic system 

in a condominium to simulate a city. The methodology was needed to execute the 

project. The proposed objectives were successfully achieved, and it is concluded that 

it is possible to integrate photovoltaic energy in the CCTV monitoring system, however 

it is necessary a high initial investment. 

 

Keywords: Smart cities, CCTV, photovoltaics. 

 

 

  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 Perspectiva do aumento populacional na área urbana no mundo .............. 15 

Figura 2 Origem de publicações – termo Smart Cities (base de dados Scopus em 01 

set. 2013) .......................................................................................................... 18 

Figura 3 Histórico de publicações – termo Smart Cit (base de dados Scopus em 01 

set. 2013) .......................................................................................................... 19 

Figura 4 Desenvolvimento das Cidades Inteligentes ................................................ 20 

Figura 5 11 Indicadores para cidades inteligentes ................................................... 21 

Figura 6 Ramo de atuação das Empresas Integradoras de Energia ........................ 26 

Figura 7 Funcionamento do sistema de CFTV ......................................................... 28 

Figura 8 Funcionamento da Câmera ........................................................................ 29 

Figura 9 Elementos comuns nas definições de cidades inteligentes ........................ 32 

Figura 10 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.............................................. 34 

Figura 11 Ranking do Índice de Desafios da Gestão Municipal 2021 ....................... 35 

Figura 12 Oferta interna de energia elétrica por fonte .............................................. 38 

Figura 13 Termelétrica, vantagens e desvantagens ................................................. 40 

Figura 14 Poste sistema de monitoramento com geração de energia fotovoltaica ... 46 

Figura 15 Tabela de irradiação solar do município de Itupeva São Paulo ................ 47 

Figura 16 Sistema proposto ..................................................................................... 47 

Figura 17 Controlador de carga ............................................................................... 48 

Figura 18 - As baterias estacionarias 12V com 150 Ah da marca Moura. ................ 49 

Figura 19  Inversor do modelo ECP 2024 ................................................................ 49 

Figura 20 Kit de conexão sem fio para CFTV IP WON AS Mimo ............................. 50 

Figura 211 mapa do condomínio .............................................................................. 52 

 

 

 

  



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1  Consumo de energia das Câmeras de Monitoramento ............................. 51 

Tabela 2 Dimensionamento do sistema Fotovoltaico ............................................... 52 

Tabela 3 Orçamento do projeto ................................................................................ 53 

Tabela 4 Irradiação solar e produção de energia elétrica ......................................... 54 

Tabela 5 Orçamento do sistema fotovoltaico off-grid................................................ 55 

Tabela 6 Orçamento da conexão à rede .................................................................. 55 

 

 

 

 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica 

GEE Gases de Efeito Estufa 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

ONU Organização das Nações Unidas 

TIC Tecnologia de Informação e Comunicação 

PIB Produto Interno Bruto 

TICs Tecnologia da Informação e Comunicação 

CO2 Dióxido de carbono 

CFTV Circuito Fechado de Televisão 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE SÍMBOLOS 

 

Wh Watt hora  

V  Volt  

kW 

m2  

Quilowatt  

Metro quadrado  

     

 

 

 

  



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 13 

1.1 Problema de pesquisa ..................................................................................... 14 

1.2 Objetivos .......................................................................................................... 14 

1.3 Justificativa ...................................................................................................... 15 

1.4 Metodologia utilizada ....................................................................................... 16 

2 DESENVOLVIMENTO ...................................................................................... 17 

2.1 Cidades inteligentes ......................................................................................... 17 

2.1.1 Indicadores do conceito de cidades inteligentes ........................................... 19 

2.2 Segurança como indicador .............................................................................. 24 

2.2.1 Monitoramento por CFTV .............................................................................. 25 

2.2.2 Funcionamento ............................................................................................. 27 

2.2.3 Componentes básicos................................................................................... 28 

2.2.3.1 Câmeras .................................................................................................... 28 

2.2.3.2 CCD ........................................................................................................... 29 

2.2.3.3 Sequencial de vídeo................................................................................... 30 

2.2.3.4 Multiplexadores (multiplexers) .................................................................... 30 

2.2.3.5 Quad (Quad Splitter) .................................................................................. 30 

2.2.3.6 Time-Lapsee .............................................................................................. 30 

2.2.3.7 Monitores de vídeo..................................................................................... 31 

2.2.3.8 Cabeamento .............................................................................................. 31 

2.3 Tecnologia focada na Informação e Comunicação (TIC) como indicador ......... 31 

2.4 Desenvolvimento sustentável como indicador .................................................. 33 

2.4.1 Conferência de Estocolmo ............................................................................ 35 

2.4.2 Protocolo de Quioto ...................................................................................... 36 

2.4.3 Fontes renováveis, limpas e alternativas de energia ..................................... 37 

2.5 Tarifação da energia elétrica fornecida por concessionarias ............................ 38 

2.5.1 Impactos da energia termelétrica .................................................................. 40 

2.6 Energia fotovoltaica para fomentar cidades inteligentes .................................. 41 

2.6.1 Sitema On-Grid ............................................................................................. 42 

2.6.2 Sistema Off-Grid ........................................................................................... 43 

2.6.3 Componentes de um sistema off-grid de energia solar fotovoltaica............... 43 

2.6.4 Perpesctivas futuras para a geração de energia fotovoltaica ........................ 44 

3 Estudo de Caso ................................................................................................ 45 

3.1 Definição do local............................................................................................. 45 



3.2 Energia fotovoltaica para sistema de CFTV ..................................................... 46 

3.3 Levantamento de dados e materiais ................................................................ 46 

3.4 Dimensionamento ............................................................................................ 51 

3.5 Custos do sistema fotovoltaico off-grid ............................................................. 52 

3.6 Conexão à rede ............................................................................................... 53 

4 Resultados ........................................................................................................ 54 

4.1 Capacidade do Sistema ................................................................................... 54 

4.2 Comparação orçamentaria ............................................................................... 54 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 57 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 58 

 



13 

1 INTRODUÇÃO 

O tema presente do trabalho é a integração de energias renováveis nas cidades 

inteligentes, para auxiliar o desenvolvimento de uma cidade mais justa, que eleve a 

qualidade de vida das pessoas Giffinger e Gudrun (2009). É obrigação das cidades 

inteligentes promover a geração e consumo de energia limpa na cidade, como aponta 

as empresas Easy Parker (2017) e Urban Systems (2020). Há necessidade de manter 

o monitoramento 24 horas por dia, para fins de monitorar bens, trânsito e pessoas 

Cunha e Fucks (2014). Assim cria-se um paradigma, entre manter as cidades 

inteligentes monitorada com o consumo de energia renovável e sustentável.  

A urbanização acelerada e o crescimento das cidades nas últimas décadas 

preocupam o mundo, as cidades são responsáveis pelo aumento do PIB (Produto 

Interno Bruto), gera milhões para os cofres públicos, entretanto é responsável por 

problemas ambientais e sociais na sociedade contemporânea (MOREIRA, 2020). 

As cidades inteligentes é um termo novo, podem ser encontradas outras 

nomenclaturas pelo mundo. As cidades inteligentes têm a função de organizar e 

resolver os problemas da urbanização acelerada, com base na tecnologia - aplicação 

das TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação), e sustentabilidade, auxiliando 

na redução de CO2 e no uso de energia consciente. Cidades inteligentes surgiram a 

pouco tempo, onde alguns autores relatam estudos a partir de 2000 no Brasil 

(ABDALA et al., 2014). 

As cidades inteligentes possuem métricas ou índices, segundo a empresa Easy 

Parker (2017), os índices adotados para classificar uma cidade inteligente, estão 

distribuídos em 19 tópicos, que inclui energias renováveis e monitoramento do 

trânsito. A Urban Systems, organização que presta serviços para cidades inteligentes, 

listou 11 métricas, que também incluí o uso das energias renováveis. 

As energias renováveis, após a crise do petróleo na década de 70, foram sendo 

mais aplicadas e exploradas, pois a crise ambiental e os altos preços dos barris de 

petróleo, impulsionaram o mundo a mudar sua matriz e buscar energias alternativas 

(GONÇALVES et al., 2016). 

Atualmente o Brasil possui uma matriz energética com 65,2% de energias 

renováveis, oriunda das hidroelétricas, entretanto, o Brasil está crescendo referente 

as energias alternativas, eólica, solar e biomassa, que por sua vez são energias limpas 

e renováveis, o que significa que se renova em um curto período, impacta o meio 

ambiente de forma menos agressiva (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 

2021) 
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A energia solar é a energia que garante autonomia, ajuda na redução de CO2 

na atmosfera terrestre, pois é uma energia limpa e renovável. A energia solar pode 

ser usada para dois fins, o primeiro para gerar energia térmica, através dos 

aquecedores solares, segundo é a geração de energia elétrica, através de placas 

fotovoltaicas. A geração de energia solar no Brasil é liberada para todos, desde 2012, 

pela NR 482/2012, e a partir de então, a energia solar é uma opção para muitos 

brasileiros, tendo em vista o retorno financeiro e preservação ambiental (ABSOLAR, 

2021). 

As energias renováveis nas cidades inteligentes são fundamentais, a fim de 

atingir o desenvolvimento sustentável, atuando na qualidade do ar, devido a não 

emissão de poluentes, portanto, torna-se importante para a qualidade de vida da 

população (JACOBS e FELIX, 2021). 

O propósito deste trabalho é analisar a possibilidade de o sistema fotovoltaico, 

para abastecer o sistema de câmeras de CFTV, de forma inteligente, que auxilie no 

desenvolvimento das cidades inteligentes, que possuem o objetivo de manter a 

sustentabilidade e a integração das energias renováveis.  

Foi usado a pesquisa exploratória, com o intuito de realizar uma pesquisa 

bibliográfica, para apresentar conceitos necessários para contextualizar o trabalho, o 

estudo de caso também foi usado, a fim de buscar de forma mais profunda, o sistema 

fotovoltaico no sistema de monitoramento de CFTV.  

 

1.1 Problema de pesquisa 

As cidades inteligentes carecem de tecnologias de monitoramento avançadas, 

que funcionem 24 horas por dia, entretanto deve manter o consumo de energia 

consciente e uma matriz renovável. Diante desse paradigma é factível sistemas de 

geração fotovoltaico abastecer os sistemas de monitoramento?   

1.2 Objetivos 

Geral: 

Realizar estudo de aplicação da energia solar fotovoltaica para alimentar um 

circuito de monitoramento que permita atender os conceitos relacionados à segurança 

e sustentabilidade das cidades inteligentes. 

 

Específicos: 
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▪ Prover o monitoramento por sistema CFTV com visão noturna e alcance 360 

graus; 

▪ Dimensionar sistema fotovoltaico para monitoramento CFTV; 

▪ Analisar os orçamentos do sistema fotovoltaico e do projeto conectados à rede 

e compará-los;  

▪ Apresentar a possibilidade de sustentabilidade, mesmo que seja a longo prazo. 

1.3 Justificativa 

Segundo Weiss (2017) atualmente a população está concentrada nas cidades, 

mais da metade da população vive em áreas urbanas, fato este que traz cada vez 

mais preocupação, em manter as cidades organizadas e autossuficiente, para que as 

pessoas possam manter qualidade de vida, não ocasionar problemas ambientais e 

sociais. 

É possível observar na figura 1 que a tendência mundial é manter o crescimento 

na área urbana, vem daí a importância de direcionar estudos sobre as cidades 

inteligentes, para que seja possível tratar os problemas atuais de forma eficiente. 

Figura 1 Perspectiva do aumento populacional na área urbana no mundo 

 

Fonte: WEISS (2017). 

 

O desenvolvimento sustentável é de grande importância para a sociedade, pois 

permite que os recursos naturais, sejam poupados, otimizados, garantindo qualidade 

de vida à atual população, e futuras gerações. Abordar a aplicação da energia 

fotovoltaica relacionada ao conceito de Cidades Inteligentes, contribui com a 

ampliação de possibilidades sobre a geração de energia fotovoltaica, além da ideia de 

redução de custos.  
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1.4 Metodologia utilizada 

A pesquisa realizada tem abordagem qualitativa, tendo em vista a necessidade 

de levantamento de dados do local e dimensionamento do sistema fotovoltaico, para 

análise do cenário através dos resultados obtidos. A pesquisa tem por objetivo 

resolver um problema específico. Neste caso trata-se de uma pesquisa aplicada, pois 

descreve-se um determinado cenário para posteriormente analisar resultados.  

Neste trabalho desenvolveu-se também uma pesquisa bibliográfica, pois foram 

analisados artigos e livros referentes ao tema de cidades inteligentes, energia 

fotovoltaica e sistema de monitoramento.   

Um estudo de caso é apresentado a fim de buscar um caso real, para poder 

dimensionar e analisar os resultados. Os dados do estudo de caso foram coletados 

durante uma visita ao local.  

De forma geral a pesquisa iniciou-se com a coleta de dados solares, sobre o 

local onde o condomínio está localizado, dentre os quais quanto de irradiação solar, 

para analisar as condições e desenvolver um projeto fotovoltaico. Após análise de 

irradiação, foi coletado o mapa do condomínio e em quais pontos as placas 

fotovoltaicas estão posicionadas.  

O dimensionamento foi realizado em planilhas Excel. Considerou-se um que 

materiais escolhidos foram dimensionados na plataforma Intelbras, de cálculo de 

sistema off-grid. Os valores dos equipamentos para realizar comparação 

orçamentária, foi consultado com o fornecedor responsável, para analisar a 

possibilidade da integração do sistema de monitoramento com abastecido por energia 

fotovoltaica.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

A importância de compreender conceitos e a habilidade de empregá-los a 

cenários reais é primordial para a visualização das possibilidades de aplicação do 

conhecimento. Adiante são apresentados conceitos e informações sobre os temas 

energia fotovoltaica, cidades inteligentes e sistema de CFTV.  

2.1 Cidades inteligentes 

O conceito de cidade inteligente nasceu no final do século XIX (GONÇALVES 

et al., 2016). A cidade inteligente dentro do contexto histórico surgiu depois das 

cidades digitais, e as duas podem ser compreendidas por cidades que se 

desenvolvem através da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), que tem 

como função disponibilizar e propiciar informação, comunicação e serviços, além de 

conectar a população à administração pública. As cidades inteligentes também 

possuem essa função, embora seja incorporada nela a preocupação ambiental. 

(ISHIDA, 2000). 

As cidades são ocupadas por milhares de pessoas no mundo contemporâneo. 

Com o aumento da população e a rápida urbanização, adaptar as cidades ao conceito 

de cidades inteligentes, tornou-se uma solução para reduzir os problemas gerados 

pela ausência de planejamento da urbanização (JACOBS e FELIX, 2021).  

Santana et al. (2017) afirmam que “a Cidade Inteligente é a que comporta 

tecnologias de informação e comunicação que forneçam ferramentas importantes 

para reduzir problemas, ajudando a fornecer um uso sustentável dos recursos e 

serviços da cidade e a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos”.  

Giffinger e Gudrun (2009) afirmam que o caminho para a cidade se tornar 

inteligente demanda um processo de mudança que envolve três aspectos: uma nova 

relação entre stakeholders, a interação desses com as inovações tecnológicas e um 

modelo de governança adaptativa. 

Smart Cities ou Cidades inteligentes é o nome atribuído para cidades que 

buscam ser eficientes e inovadoras no planejamento urbano, usando as tecnologias 

como meio para tornar as cidades mais harmoniosas, ou seja, mais justas com a 

sociedade e com o meio ambiente (ABREU e MARCHIORI, 2020). 

De acordo com Jacobs e Felix (2021) a perda de espaços verdes, a crise do 

petróleo e problemas ambientais, culminaram a necessidade de mudança, surgindo o 

conceito de crescimento inteligente em 1990. O interesse de resolver os problemas 

ambientais e as dificuldades de recuperar os espaços verdes, diminuir a poluição. 
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Cresceram, perante as dificuldades as cidades inteligentes surgem como proposta de 

solução. 

O desenvolvimento sustentável das cidades inteligentes proporciona qualidade 

de vida para milhões de pessoas, por causa da inclusão de cidadãos de uma 

determinada área, e o respeito com o meio ambiente (ADBALA et al., 2014).  

De acordo Jacobs e Felix (2021) “vários autores apontam que a 

sustentabilidade deve ser um dos objetivos de uma cidade inteligente para um futuro 

próspero dessas cidades, utilizando-se dos instrumentos tecnológicos”. 

Segundo Gomes (2009) as cidades são responsáveis pelo cenário atual do 

meio ambiente, e por isso é importante que elas sejam planejadas de uma forma 

sustentável, para que não tenha desiquilíbrio no meio ambiente.  

Segundo CARAGLIU et al. (2011): 

“Uma cidade inteligente se forma quando investimentos em capital humano e 
social e tradicional (transporte) e moderna (TIC) infraestruturas tecnologias 
de comunicação alimentam um crescimento econômico sustentável e 
qualidade de vida, com uma gestão sábia dos recursos naturais por meio de 
uma governança participativa”. 

 

Na figura 2 é possível identificar a origem de publicações que tratam o termo 

Smart Cities. Cabe observar que os Estados Unidos é o primeiro país da lista com 6 

documentos que tratam o termo, seguidos de outros países considerados 

desenvolvidos que são maioria na lista. 

Figura 2 Origem de publicações – termo Smart Cities (base de dados Scopus em 01 set. 2013) 

 

Fonte: ADBALA et al. (2014). 

 

De acordo com a figura 3 o histórico de publicações sobre cidades inteligentes, 

iniciou-se por volta do ano 2000, confirmando a ideia de que cidades inteligentes é 

algo novo e recente. 



19 

Figura 3 Histórico de publicações – termo Smart Cit (base de dados Scopus em 01 set. 2013) 

 

Fonte: ADBALA et al. (2014). 

 

O crescimento das cidades e a urbanização generalizada são fatores que 

preocupam o mundo; mais da metade da população em 2014 viviam nas cidades, e 

as perspectivas é que o mundo tenha até 2030 a equivalente a 41 megacidades 

composta por 10 milhões de habitantes (UNDP, 2016). 

A urbanização pode gerar pontos positivos para a economia, as cidades geram 

80% do PIB (Produto Interno Bruto), entretanto quando a urbanização não é planejada 

pode ocasionar problemas sociais e ambientais, afetando a qualidade de vida dos 

indivíduos, que habitam na cidade, milhões de pessoas morando em casas sem 

infraestrutura adequada, sem saneamento básico e ausência de uma segurança 

eficiente (UNDP, 2016). 

De um lado a urbanização é uma fonte de oportunidades para economia e para 

desenvolvimento social, por outro as condições para um ser humano viver podem ser 

ameaçadas, como por exemplo, os recursos naturais, saúde, segurança, educação, 

saneamento básico (EUROPEAN COMMISSION, 2011).  

O aumento da população e o crescimento acelerado da urbanização são 

empecilhos que podem atingir a gestão das cidades, como a gestão de resíduos e de 

recursos naturais, além de atingir saúde com insuficiência de insumos e infraestrutura 

e tráfego da cidade (GIL-GARCIA et al., 2016). 

2.1.1 Indicadores do conceito de cidades inteligentes 

Com as dificuldades presentes, surgem problemas que tem como foco propor 

soluções para as barreiras da urbanização. As cidades inteligentes têm respaldo dos 

aparelhos tecnológicos. Segundo Mazzo et al. (2019) os aparelhos devem possuir 
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uma grande conexão para auxiliar no monitoramento e coleta de dados urbanos em 

tempo integral, para gerenciar as cidades de forma mais eficiente.  

Na figura 4 pode-se identificar que as cidades inteligentes precisam gerar 

interação entre os dados e a administração pública. 

Figura 4 Desenvolvimento das Cidades Inteligentes 

 

 Fonte: MOREIRA (2020). 

 

As cidades inteligentes precisam melhorar a eficiência dos procedimentos 

governamentais, otimizar a alocação de recursos para que os habitantes participem 

da administração da cidade. Esses fatores devem gerar indicadores de desempenho 

que ajudam a população a identificar a melhora ou a piora do desenvolvimento das 

políticas públicas (BOUSKELA et al., 2016). 

Para considerar uma cidade inteligente é necessário estar de acordo com os 

parâmetros do Acordo de Paris, principalmente com a urbanização das cidades e a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, acordo este que foi assinado por 

195 países, inclusive o Brasil, e é um tratado mundial para reduzir emissões de gases 

de efeito estufa (GOMES e LONGO, 2020). 
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Uma cidade inteligente deve possuir elementos para o desenvolvimento social, 

econômico e ambiental sustentável. De acordo com Urban Systems existe o 

equivalente a 11 indicadores de cidades inteligentes. A figura 5 apresenta esses 

indicadores. 

Figura 5 11 Indicadores para cidades inteligentes 

 

Fonte: MOREIRA (2020). 

 

Verifica-se na figura 5 que um planejamento na economia gera 

empregabilidade, e isso afeta no poder de compra das pessoas, no estilo de vida, na 

segurança, no uso de tecnologias e ocasiona a redução de crimes. 

A forma inovadora e tecnológica de administrar a energia, afeta na qualidade 

do ar, melhorando consequentemente a saúde dos habitantes. É possível observar 

que a cidade inteligente contribui para o bem-estar da população, porém, não existe 

apenas uma métrica e modelo para definir uma cidade inteligente (MOREIRA, 2020). 

O Easy Park Group (2017) destaca 19 métricas para definir a cidade inteligente, dentre 

elas segue: 

1. Estacionamentos inteligentes: aplicativos de estacionamento; 

2. Serviço de compartilhamento de automóvel: carona compartilhada; 

3. Trânsito: monitoramento de trânsito em tempo real; 

4. Transporte público: satisfação no transporte público sustentável; 
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5. Energia limpa: utilização de energias renováveis; 

6. Edifícios inteligentes: automação, água de reuso interno; 

7. Disposição de resíduos: proporção de resíduos em aterros sanitários; 

8. Proteção do meio ambiente: monitoramento e fiscalização, redução na emissão 

de gases; 

9.   Participação da população: eleições, acesso livre à informação; 

10. Informação governamental digital: acesso à informação; 

11. Planejamento urbano: controle do uso da terra; 

12. Educação: acesso às escolas e universidades de qualidade; 

13. Ecossistema de negócios: criação de startups; 

14. 4G: acesso rápido; 

15. Internet rápida: download, velocidade; 

16. Wi-Fi compartilhado: locais com acesso à internet pública; 

17. Introdução do smartphone: aumento da utilização de smartphone no uso diário; 

18. Padrão de vida: planos de saúde, alimentos, roupas; 

19. Como a cidade está se tornando inteligente: governança pública, tecnologia. 

 

Nas métricas apresentadas, observa-se que a tecnologia é a base. Segundo 

Moreira (2020) as empresas Easy Parker e Urban Systems usam dois modelos 

distintos, por isso a diferença de indicadores. MOREIRA (2020) ainda aponta que as 

empresas possuem modelos de métricas semelhantes.   

Apesar das cidades inteligentes possuírem indicadores, Giffinger e Gudrun 

(2009) afirmam que as cidades inteligentes são compostas por 6 pilares, sendo eles: 

economia inteligente, cidadania inteligente, vida inteligente, mobilidade inteligente, 

meio ambiente inteligente, e governança inteligente. Cada um desses piares são 

explanados como segue: 

▪ Economia Inteligente: este pilar refere-se aos trabalhos econômicos encarregados 

de movimentar a produção de bens e serviços de forma mutável e inovadora, para 

que a cidade possua uma economia eficaz, que gere novos negócios e que seja 

incorporada as TICs nos novos negócios (GIFFINGER e GUDRUN, 2009). 

▪ Pessoas Inteligentes: pessoas inteligentes nas cidades inteligentes é o capital 

humano, e está ligado aos níveis de escolaridades da cidade, onde homens e 

mulheres possuem incentivos para que possam atuar em diferentes áreas de 

trabalho, e que contribuam com a cultura e aprendizado, para desenvolvimento 

da cidade (GIFFINGER e GUDRUN, 2009; EASY PARK GROUP, 2017). 
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▪ Vida Inteligente: as cidades inteligentes de fato melhoram a perspectiva de vida, 

a ideia de vida inteligente gera melhoras no dia a dia da população, facilitando 

acesso a infraestrutura, como moradias adequadas, acesso a saúde, tendo 

médicos e medicamentos em momentos necessários, vagas de empregos e 

momentos de lazer com a presença da natureza bem preservada (GIFFINGER e 

GUDRUN, 2009; FERRO et al., 2013). 

▪ Mobilidade Inteligente: as cidades inteligentes possuem sistemas sustentáveis 

que inovam a mobilidade urbana, como a logística verde e a comunicação, 

podendo ter acesso no local ou em qualquer lugar do mundo. A coleta de dados 

em tempo real é essencial para que a gestão da mobilidade tome as decisões 

mais eficientes (GIFFINGER e GUDRUN, 2009). 

▪ Ambiente Inteligente: a sustentabilidade é muito importante no cenário ambiental 

atual, a gestão de recursos naturais disponíveis para sociedade deve ser 

controlada e gerida de uma forma sustentável. As cidades inteligentes devem 

traçar metas que reduzam os poluentes, que resíduos nocivos para meio ambiente 

sejam descartados da forma correta, além de gerar energia limpa, para ser menos 

dependente de combustíveis fósseis e diminuir poluentes (GIFFINGER e 

GUDRUN, 2009). 

▪ Governança Inteligente: o governo das cidades inteligentes deve manter as 

estratégias e políticas públicas que aceitem a tomada de decisão e a inserção dos 

serviços públicos para alcançar a estabilidade. As tomadas de decisão em vários 

setores das cidades devem possuir equilíbrio entre as esferas públicas e as redes, 

conectadas pela tecnologia (GIFFINGER e GUDRUN, 2009). 

 

Os investimentos são essenciais para uma cidade inteligente, entretanto é 

importante a inclusão das pessoas na sociedade, para a cidade ser categorizada 

como inteligente. Cidades inteligentes é um conjunto de investimentos, infraestrutura, 

inclusão social e tecnologia, que juntos proporcionam bem-estar e satisfação para os 

habitantes, eficiência na economia e no meio ambiente (FERRO et al., 2013). 

Compreende-se através dos estudos que o conceito de cidades inteligentes é 

amplo, porém é sustentado por três pilares básicos, sendo eles: 

• Infraestrutura focada na Segurança; 

• Tecnologia focada na Informação e Comunicação; e 

• Desenvolvimento Sustentável focado no meio ambiente e pessoas. 
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Em atendimento a infraestrutura pode-se considerar redes de monitoramento 

que contribuem com a segurança. A tecnologia pode ser atendida através da internet 

de qualidade e acessível. Já o desenvolvimento sustentável pode ser aplicado com a 

geração de energias renováveis, por exemplo.  

Fazer uso estratégico de infraestrutura e serviços de informação e comunicação 

implica diretamente no desenvolvimento sustentável, gerando melhoria da qualidade 

de vida e atendimento às necessidades sociais e econômicas.  

 

2.2 Segurança como indicador 

Os sistemas de monitoramento nas cidades inteligentes fazem parte de uma 

cidade segura que gera inclusão. Segundo Cunha e Fucks (2014) a aplicação de 

monitoramento em moradia possibilita idosos, doentes e deficientes físicos de serem 

assistidos. Os autores citam que “cidades inteligentes são capazes de se auto 

monitorar e responder a sinais e dados de sensores físicos heterogêneos”, o que 

reforça a forte participação das tecnologias aplicadas nas cidades inteligentes. 

A segurança pessoal e patrimonial é uma das grandes preocupações atuais da 

população, tendo em vista os altos índices de criminalidade registrados em todo o 

país. A demótica tornou-se um importante aliado da população nesse sentido, tendo 

em vista que existe uma série de dispositivos que permitem o controle e o 

monitoramento das residências, não só de modo local através dos tradicionais 

sistemas de alarme, mas também controles a distância através de câmeras de 

monitoramento em tempo real que podem ser acessadas de dispositivos móveis 

(BEZERRA, 2012). 

A inteligência das cidades é a gestão eficiente, que incorpore TICs, que 

possuem a finalidade de tornar o ambiente sustentável. O uso de tecnologias de 

segurança é essencial para aumentar a qualidade de vida das pessoas, e garantir 

segurança. Microfones, sensores, câmeras quando interligados no sistema 

computacional e conectados na rede compartilham informações importantes para 

desenvolver a qualidade de vida da população, com segurança de qualidade 

(BEZERRA, 2012). 

Além da segurança contra invasores, com sistemas de alarme, sensores e 

vigilância através de CFTV, também cabe destacar que podem ser inseridos no 

sistema de segurança dispositivos de verificação e controle contra vazamento de gás, 
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prevenção de incêndio, além de sensores que analisam condições ambientais como 

tremores ou possibilidade de inundação (ALVES e MOTA, 2003). 

2.2.1  Monitoramento por CFTV 

 A tecnologia CFTV, Circuito Fechado de Televisão, sua tradução para a língua 

inglesa é Closed Circuit TeleVision (CCTV), é um sistema de televisão que distribui 

sinais provenientes de câmeras localizadas em um espaço específico, para um ponto 

de monitoramento pré-determinado. Os sistemas de CFTV normalmente utilizam 

câmeras de vídeo CCD (para produzir o sinal de vídeo), cabos ou 

transmissores/receptores sem-fio ou redes (para transmitir o sinal), e monitores (para 

visualizar a imagem de vídeo captada) (PERES, 2006). 

O sistema de CFTV é usado para diversos fins, enquadrado como uma 

tecnologia de monitoramento, ou seja, uma tecnologia de segurança, é possível evitar 

vandalismo, roubos, a tecnologia atende também a questões sociais, para monitorar 

idosos e crianças, o CFTV pode ser aplicado em ambientes industriais, comercio, 

escolas, universidade, condomínios, entre outros (PERES, 2006). 

CFTV são sistemas de monitoramento, que compartilham sinais das câmeras 

de vigilância instaladas e posicionados nos locais de supervisões (GOOLD, 2004 aput 

BEZERRA, 2012). 

Sistema Fechado significa que o sistema é exclusivamente para o sistema de 

segurança, não possui sinais de TV aberta (CIESZYNSKI, 2007). 

O sistema permite que as imagens capturadas pelas câmeras de segurança 

podem ser acompanhadas em tempo real, ou posteriormente para casos de 

investigação criminal (POLICOM, 2015). 

Os vídeos podem ser guardados, depende muito da tecnologia, entretanto pode 

ser armazenado em fitas de vídeos em caso de sistemas analógicos, ou armazenado 

como informações digitais. As instalações das câmeras podem seguir dois caminhos, 

sendo eles a instalação aparente ou oculta. As câmeras aparentes de CFTV, 

normalmente são fixas e grandes, tem o objetivo de alertar funcionários de um roubo 

ou de uma invasão, as vezes serve para mostrar que o ambiente é monitorado 24 

horas, as câmeras escondidas têm a finalidade de investigações, são pequenas, não 

são fixas. As câmeras geralmente são conectadas por cabeamento metálico, em 

exceção as microcâmeras que funcionam pela tecnologia sem fio (PERES, 2006). 

O CFTV faz parte de um sistema de monitoramento, não é apenas o CFTV que 

compõem a segurança, segundo KRUEGLE (2007), o sistema de segurança é 
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composto, quando tem necessidade, por arames, cercas, eletrificada, rádios 

comunicadores, alarmes, dentre outros, que podem ajudar na segurança de 

comércios, indústrias e condomínios. 

       CFTV é utilizado atualmente em vigilância de bens, pessoas e locais, o motivo e 

simples, é possível verificar em segundo todos os lugares e espaços de um 

determinado ambiente, como por exemplo de um condomínio (KRUEGLE, 2007). O 

CFTV tem o propósito de prevenção desses casos, uma ação criminosa pode ser 

evitada. Para o trabalho da polícia o CFTV é importante, para coletar suspeitos, 

testemunhas, analisar horário, dia, mês, esses fatores podem facilitar o trabalho da 

polícia (KRUEGLE, 2007). 

  O sistema de CFTV possuem uma divisão importante, as câmeras podem ser 

instaladas da parte interior dos locais ou no ambiente exterior, para cada ambiente 

possui câmeras próprias. Para lugares internos chamamos de indoor e lugares 

externos. O ambiente e iluminação são dois parâmetros para ser considerados na 

escolha das câmeras, para uma instalação Indoor é importante uma luz artificial, luz 

natural pode ajudar, na instalação interna é necessário considerar a unidade, poeira, 

sujeira, fumaça dentre outros (BEZERRA, 2012). 

Nas instalações outdoor, as câmeras que permanecem no ambiente externo 

devem aguentar temperaturas máximas e mínimas, sujeira, poeira, areia, fumaça 

dentre outros, no caso do outdoor, as câmeras podem usar tranquilamente luz natural 

e artificial (BEZERRA, 2012). 

A Greener (2020) apontou em seu estudo intitulado Estudo Estratégico de 

Geração Distribuída que apenas 5% das Empresas Integradoras de Energia atuam no 

ramo de CFTV, conforme mostra a figura 6. 

 

Figura 6 Ramo de atuação das Empresas Integradoras de Energia 
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Fonte: Greener (2020). 

Pode-se compreender, portanto, que há um grande mercado ainda inexplorado 

para integradores de energia dentro do conceito de segurança. 

2.2.2 Funcionamento   

O Sistema de CFTV possui cinco funções, capturar a imagem do local, 

transformar a imagem em sinal de vídeo, o sinal deve ser transmitido para um receptor 

remoto, para apresentar as imagens capturadas no monitor ou aparelho telefônico, o 

ultimo o processo do CFTV é gravar  e imprimir para fins de controle, embora não seja 

obrigatória, entretanto para um sistema de segurança, imprimir e guardar as 

informações são cruciais, as tecnologias renovam-se ao passar do tempo, tem um 

processo no CFTV, atualmente, que consiste no processamento do vídeo capturados. 

Mídias e meios de transmissão conectados no sistema de CFTV são necessários, os 

modelos normalmente são os cabos coaxiais, o cabo par traçado (UTP), e o cabo de 

fibra ótica, a transmissão pode ser realizada através rádio frequência, micro-ondas e 

por infravermelho (KRUEGLE, 2007). 

O processo de mostrar as imagens capturadas no monitor, é necessário 

sistemas computacionais com telas de LCD, LEAD ou Plasma (KRUEGLE, 2007). 

Imprimir e gravar faz parte do processo do CFTV, essa etapa do processo as 

gravações são armazenadas no disco rígido SSD (estado sólido) e o disco rígido 

magnético, as imagens podem ser impressas nos equipamentos de impressão    com 

a tecnologia de jato de tinta. 
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Figura 7 Funcionamento do sistema de CFTV 

 

Fonte: BEZERRA, 2012 

2.2.3 Componentes básicos 

O sistema de CFTV pode ser simples ou complexo, depende da necessidade. 

Segundo KRUEGLE (2007), o uso do sistema de CFTV iniciou-se em 1960, o sistema 

era composto por equipamentos analógicos, em 1990 chegaram os equipamentos 

para a tecnologia digital, desde então possuímos sistemas híbridos (analógico e 

digitais). De acordo com DAMJANOVSKI (2005) os componentes básicos e suas 

decrições são: 

2.2.3.1 Câmeras 

As câmeras podem variar sua qualidade de acordo com a aplicação, as 

câmeras possuem a função de olhos remotos para a segurança humana.  

As câmeras são equipamentos que são designados a transformar níveis de 

iluminação e cor em sinais elétricos, de acordo com os padrões. Todas as câmeras 

possuem sensores os quais são tocados pela luz. Todo o sistema de visualização tem 

como ponto de início a câmera. (DAMJANOVSKI, 2005) 

  A câmera gera a imagem pelo meio dos níveis de iluminação capturados do 

espaço através da lente e do sensor de imagem CCD, a imagem capturada é então 

processada e transmitida para o sistema de controle, como um quad, multiplexador 

ou DVR.  Existem vários modelos distintos de câmeras projetados para aplicações e 

ambientes específicos. As microcâmeras podem ser usadas para aplicações simples, 

as câmeras profissionais para ambientes que necessitam de uma segurança maior, 

as câmeras speed domes são tecnologias para ser aplicadas em lugares com muitos 

movimentos e inconstância (PERES, 2006). 
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Figura 8 Funcionamento da Câmera 

 

Fonte: Bezerra, 2012 

2.2.3.1.1 Modelos de câmera  

  Para cada necessidade existe uma câmera específica, diante desse fato é 

apresentado os modelos das câmeras e suas aplicações, de acordo com Bezerra 

(2012) existe três modelos de câmera: 

Microcâmeras - As câmeras são pequenas e possuem preços menores que as 

demais câmeras, elas são coloridas ou monocromáticas, esse modelo de câmera não 

possui muitos recursos, essas câmeras normalmente são usadas para investigações 

e ficam ocultas e geralmente ficam no local até atingir o objetivo.  

Minicâmeras - As minis câmeras possuem uma variedade maior de recursos que as 

microcâmeras, tem um custo razoável. 

Câmeras profissionais - Tem recursos avançados e normalmente possuem a melhor 

qualidade de imagem das câmeras, como exemplo de câmeras profissionais tem a 

speed dome, a sua característica é movimentar a câmera em 360° na horizontal e 90° 

para a vertical, além de propor filmagens através da visão noturna ou em locais com 

pouca iluminação, compreendido como mapa de calor. 

2.2.3.2 CCD 

Um dos componentes da câmera do CFTV é a o CCD, que significa Charged 

Coupled Device, é um dispositivo que tem a função de converter as imagens visuais 

em sinais elétricos, o dispositivo é composto por diversos elementos sensíveis à luz. 

A imagem que é construída sob o CCD é partilhada em vários PIXEL, e cada pixel tem 

informações daquela determinada área de imagem, de uma forma geral o CCD tem a 

sua funcionalidade semelhante de um filme da máquina fotográfica, segundo Peres 

(2006):  

 “CCD funciona como um filme de uma máquina fotográfica, 

capturando imagem, com a diferença de poder ser lido, apagado e 

usado novamente. Este ciclo de leitura, sendo repetido rapidamente 
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(60 vezes por segundo) faz com que o sistema atue como uma 

filmadora. O CCD recebe a luz através da lente e a transporta para a 

câmera para que ela possa trabalhar.” 

Percebe-se que o CCD é muito importante como componente do CFTV, tendo 

em vista eu o dispositivo permite que as imagens capturas pelas câmeras sejam 

convertidos em sinais elétricos, fortalecendo a monitoria. 

2.2.3.3 Sequencial de vídeo  

O dispositivo eletrônico que tem a função de espalhar o sinal de múltiplas 

câmeras, cada imagem dessa forma e apresentada de cada vez na tela. Sequenciais 

de Vídeo, a forma mais barata para a visualização de Câmeras, o benefício é que de 

uma televisão é analisado todas as câmeras (DAMJANOVSKI, 2005). 

2.2.3.4 Multiplexadores (multiplexers) 

Parelho eletrônico que compartilhar a tela do televisor ou monitor que está 

conectado no circuito fechado de televisão em quadros, possuindo o limite de 

dezesseis divisões, podemos visualizar simultaneamente, é importante destacar que 

essa tecnologia permite a gravação de várias câmeras ao mesmo tempo no mesmo 

time-lapse (DAMJANOVSKI, 2005). 

2.2.3.5 Quad (Quad Splitter)  

  É um dispositivo eletrônico que relaciona as imagens capturadas de 4 câmeras 

e apresenta em 4 quadrados simultaneamente no monitor. Geralmente, possui um 

circuito que possibilita a sequência das imagens como um sequencial o qual pode 

apresentar as imagens das capturas de forma sequencial, cada um com um intervalo 

de tempo (DAMJANOVSKI, 2005). 

O quad pode ter uma entrada para os conectores BNC para as entradas de vídeo 

outros conectores RCA ou F. Os que tem conectores BNC há uma qualidade maior 

de conexão por mostrarem menor incidência de mau contato. Segundo Peres (2006) 

“Um Quad pode ser P&B ou colorido de acordo com as câmeras utilizadas. O Quad 

pode ser conectado a um monitor de CFTV, uma TV ou VCR” (PERES,2006). 

2.2.3.6 Time-Lapsee 

Equipamento com a função de gravação l que possui fitas de vídeo que gravam 

960 horas em uma fita. Impressora de Vídeo (vídeo printers). Em caso de comprovar 

e coletar informações é importante ter a impressora para evidenciar com imagens 

coletas pelas câmeras (DAMJANOVSKI, 2005).  
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2.2.3.7 Monitores de vídeo  

Geralmente é aplicado a tecnologia CRT (tecnologia de tubos de raios 

catódicos) tecnologia própria para funcionar 24 horas. No sistema digital é usado pelas 

telas de LCD e plasma colorido (DAMJANOVSKI, 2005). 

Os televisores comerciais eram o padrão de monitores de CFTV, entretanto a 

tecnologia avançou e a necessidade de melhorar a qualidade, causou mudança nos 

monitores, que atualmente possuem monitores especializados. Atualmente, pode ser 

utilizado monitores coloridos de 14 a 17, a escolha do monitor depende da aplicação. 

É importante salientar que os monitores coloridos possuem uma menor resolução que 

os P&B (PERES, 2006). 

2.2.3.8 Cabeamento 

É usado o cabeamento coaxial que transmite vídeo sem perder a qualidade. 

Em um sistema digital é usado UTP e de fibra ótica, que transmite os vídeos de forma 

digital, possuem qualidade melhor. A tecnologia sempre está inovando, atualmente 

existe o Optical Network Unit (ONU). ONU é uma rede de fibra óptica que tem 

capacidade de converter o sinal OLT em sinal elétrico, compartilhando para os demais 

canais de transmissão, o aparelho não consome energia elétrica, um ponto vantajoso 

(DAMJANOVSKI, 2005). 

2.3 Tecnologia focada na Informação e Comunicação (TIC) como indicador 

O termo Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), abrange tecnologias 

tradicionais até as novas tecnologias de comunicação, que são os satélites que 

enviam dados digitais para computadores que são conectados não a redes de 

celulares (MOREIRA, 2020). 

As TICs são importantes para o desenvolvimento de uma cidade, e pode gerar 

prejuízos quando não são aplicadas nas cidades, principalmente no desenvolvimento 

das periferias (MOREIRA, 2020). 

As Tecnologias de Informação e Comunicação é composta por tecnologias e 

de aplicações acomoda o processamento, armazenamento e o conversão das 

informações para as metas estabelecidas (WEISS, 2017).  

      As tecnologias de informação e comunicação é uma área de explora a computação 

como uma ferramenta, um meio para atingir um fim, como por exemplo, transmitir, 

usar várias informações para uma tomada decisão. 
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As TICs são aplicadas nas cidades inteligentes como meio que transmite 

informação, para o capital humano gerar conhecimento (WEISS, 2017). 

 

Figura 9 Elementos comuns nas definições de cidades inteligentes 

 

CUNHA (2016) 

 

A tecnologia é o pilar que permite a coleta, processamento e compartilhamento 

de diversos dados e informações relevantes para gerar valor (CUNHA, 2016). 

 O autor Moreira (2020), apresenta um caso real de aplicação das TICs em 

cidades inteligentes, o caso é baseado na ferramenta para redes elétricas inteligentes- 

as Smart Grids, diante das ferramentas é realizado o monitoramento em tempo real 

que vai auxiliar no consumo de energia elétrica e na eficiência energética. 

Recentemente a Agência Nacional de Telecomunicações (2021) anunciou a 

aprovação da licitação para radiofrequência 5G; também conhecido como tecnologia 

da quinta geração da telefonia móvel a rede de 5G promete mais estabilidade e 

conectividade aos usuários; Lucca (2020) expõe que em comparativo as redes 

anteriores o 5G terá velocidade para download de informações de até 100 1 Gbit por 

segundo, enquanto a tecnologia antecessora, 4G, possibilitava apenas 1 Gbit por.  

A implantação da tecnologia no Brasil, acelerará o desenvolvimento tecnológico 

do país. Possibilitando a operação de carros autônomos, cirurgias remotas e melhoria 

de todas as demais operações realizadas através da internet. 
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2.4 Desenvolvimento sustentável como indicador 

A sustentabilidade é contextualizada dentro da ideia de "satisfazer as 

necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras 

satisfazerem as suas" (TORGAL e JALALI, 2010). 

Desde os primórdios da vida humana na terra o ser humano busca aprimorar 

seus conhecimentos em busca de alternativas que facilitem suas rotinas cotidianas. 

Ainda na pré-história a energia aparece como fator importante para sobrevivência e 

evolução da humanidade. A partir da energia térmica do fogo o Homo Erectus era 

capaz de se manter aquecido, afugentar animais indesejados, obter luz, e cozer 

alimentos (MUSITANO, 2009). 

As práticas atuais de uso da energia pela sociedade de um modo geral têm se 

demonstrado ineficientes, uma vez que, tem estabelecido uma relação predatória com 

o meio ambiente e colocado em xeque nossas futuras gerações. Estabelecer 

maneiras de uso racional e sustentável da energia produzida torna-se cada vez mais 

urgente em uma sociedade globalizada, pois o aumento exponencial do consumo de 

energia, na sua maior parte de fontes não renováveis (na matriz energética mundial), 

tem gerado um debate social, econômico e ambiental em torno do legado que será 

deixado para o futuro (MANTUANO et al., 2011). 

Pensar na expansão e diversificação da matriz energética é fundamental como 

estratégia de crescimento do país. Porém, tão importante quanto pensar a matriz 

energética, é pensar em estratégias de desenvolvimento sustentável que estejam 

pautadas no crescimento econômico e social, sem deixar de lado a preservação 

ambiental (MANTUANO, et al., 2011). De acordo com a Organização das Nações 

Unidas (ONU) O índice de qualidade de vida nas cidades está diretamente ligado ao 

investimento e cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

onde se tem o total de 17 indicadores, entre eles quatro que norteiam e conectam o 

conceito de Smart Cities, seguem destacados: 

▪ “Energia Limpa e Acessível” em 7° lugar;  

▪ “Indústrias, Inovação e Infraestrutura” em 9° lugar;   

▪ “Cidades e Comunidades Sustentáveis” em 11° lugar; e  

▪ “Consumo e Produção Responsável” em 12° lugar. 

 

Na figura 9 pode-se observar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). 
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Figura 10 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Nações Unidas Brasil (2021). 

 

De acordo com Passos (2009) a preocupação com os problemas ambientais 

envolve tanto países desenvolvidos como os em desenvolvimento, decorrendo daí a 

necessidade de cooperação entre as nações. 

Nos últimos anos, impulsionado pelo aumento na demanda de energia de uma 

forma geral, vivencia-se uma preocupação crescente com o desenvolvimento de 

tecnologias que potencializem o uso das energias renováveis. Diversificar a matriz 

energética pode evitar que o país sofra crises devido aos fatores climáticos, como 

ocorrido no ano de 2012, quando uma redução drástica no nível dos reservatórios que 

abastecem as hidrelétricas de diferentes regiões do país, causou o racionamento de 

energia (GALDINO, 2012). 

Conforme o avanço da história outras necessidades surgiram e com elas novas 

tecnologias, que por sua vez possibilitaram que no ano de 1760 a grande Revolução 

Industrial acontecesse, fator este que contribuiu consideravelmente com impactos 

ambientais que já vinham ocorrendo. Ainda durante o século XVIII surgiram alguns 

estudos ecológicos, mas somente por volta da década de 1960 o assunto veio a ser 

discutido com mais ênfase, pois o grande desenvolvimento industrial no período pós 

segunda guerra mundial trouxe uma mudança no comportamento das recentes 

grandes indústrias, que agora intensificavam suas produções e incentivavam o 

consumismo (GALDINO, 2012). 

Em fevereiro de 2021, as cidades de Maringá/ PR, Jundiaí/SP e São José do 

Rio Preto/SP despontaram em 1°, 2º e 3° lugar, respectivamente, no ranking do Índice 
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de Desafios da Gestão Municipal 2021 (IDGM) estudo que avalia as 100 maiores 

cidades brasileiras quanto à qualidade dos serviços essenciais entregues à 

população, conforme observado na figura 10.  

Figura 11 Ranking do Índice de Desafios da Gestão Municipal 2021 

 
 Fonte: DGM (2021). 

 

Dente os serviços essenciais analisados estão listados educação, saúde, 

segurança e saneamento, compreende-se por tanto a importância de tais serviços 

para o desenvolvimento sustentável. 

2.4.1 Conferência de Estocolmo  

A Organização das Nações Unidas (ONU) viabilizou uma conferência que ficou 

intitulada como Conferência das Nações Unidas ou Conferência de Estocolmo que foi 

a primeira grande iniciativa de proteção ao meio ambiente internacional. Esta 

conferência ocorreu no ano de 1972 com a intenção de melhorar a relação do homem 

com o meio ambiente visando basicamente a busca pelo equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico e a redução do impacto ambiental, aspecto este que 

levaria a ideologia de desenvolvimento sustentável (GURSKI et al. 2012). 

Segundo Gurski et al. (2012) houve uma rechaça entre os países do hemisfério 

Sul e Norte. O Brasil ainda em desenvolvimento junto com outros países enxergou 

como injusta as políticas ambientais apresentadas na conferência visto que tais 

políticas dificultariam o desenvolvimento. Os países já desenvolvidos já haviam 

passado por seu período de desenvolvimento sem tais regras para dificultar o 

processo o que seria conveniente esta proposta. Apresentando suas insatisfações e 

resistências, o Brasil foi apontado como potencial líder de um possível movimento 

contra a realização da conferência. 
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2.4.2 Protocolo de Quioto  

Anteriormente ao Protocolo de Quito houve a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima que foi adotada durante a Conferência Rio 92 e 

apesar de ser um passo importante para pleitear a estabilização das concentrações 

de Gases de Efeito Estufa (GEE), principalmente o dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4) e óxido nitroso (N2O) provenientes de maior atividade industrial, por si só ela 

não ditava os caminhos a serem seguidos para se atingir tal objetivo (MOREIRA e 

GIOMETTI, 2008). 

De acordo com a Ministério do Meio Ambiente (2006), o Protocolo de Quioto 

surgiu em 1997 como um tratado complementar à Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima, definindo metas rigorosas de redução de emissões 

dos gases que produzem o efeito estufa para os países desenvolvidos e os que, à 

época, apresentavam economia em transição para o capitalismo, considerados os 

responsáveis históricos pela mudança.  

Uma das metas apresentadas foi o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) que implementava atividades de projetos nos países desenvolvidos que 

reduzissem a emissão dos GEEs ou a remoção de CO2 através de investimentos em 

tecnologias, substituição de fontes de energia fósseis por renováveis, racionalização 

do uso da energia, florestamento e reflorestamento, entre outros (MOREIRA e 

GIOMETTI, 2008).  

O Brasil que no início das discussões sobre sustentabilidade era visto como 

opositor as propostas, agora desempenhava papel de suma importância e liderança 

tornando-se ponte na comunicação entre os países desenvolvidos e os em 

desenvolvimento. A aliança formada entre o Brasil, que por sua vez já possuía 

majoritariamente sua matriz energética proveniente de fontes renováveis, com países 

com matriz energética dependente de fontes de combustíveis fósseis como China, 

Índia e Indonésia, possibilitou ao Brasil a posição de liderança para defender os seus 

interesses.   A opinião brasileira era de que a maior responsabilidade recaísse sobre 

os países desenvolvidos, desta forma quando o Brasil propôs a implementação do 

MDL foi vista a oportunidade dos países emergentes se desenvolverem com 

sustentabilidade tendo o apoio financeiro e tecnológicos dos países já desenvolvidos.  

O MDL é muito interessante para o Brasil considerando o seu grande potencial 

para produção de energia limpa (GURSKI et al. 2012). 
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2.4.3 Fontes renováveis, limpas e alternativas de energia 

As fontes renováveis de energia são aquelas consideradas inesgotáveis para 

os padrões humanos de utilização, tornando possível utilizá-las continuadamente pois 

elas se renovam periodicamente. Alguns exemplos de energias renováveis são a 

energia solar, hidrelétrica, eólica, oceânica, geotérmica e biomassa. Em oposição as 

energias renováveis existem as não renováveis e servem como exemplo, o petróleo, 

o gás mineral, minerais radioativos, e carvão, que apesar de possuírem “grandes” 

reservas estão sendo impactadas conforme o uso (VILLALVA, 2015).   

Ainda de acordo com Villalva (2015) em geral além de algumas fontes serem 

finitas elas podem ser apontadas como causadoras de danos ambientais, como por 

exemplo, a queima de combustíveis fósseis que emitem poluentes na atmosfera, 

acidentes que causam vazamento de petróleo nos oceanos, ou as contaminações 

causadas pelos dejetos radioativos. 

Energia limpa é associada as fontes renováveis, pois apesar de não 

apresentarem impactos nulos, quando comparada com as fontes não renováveis 

apresentam um impacto reduzido. Apesar dos impactos causados pelos 

aerogeradores como morte de pássaros ou, dos módulos fotovoltaicos que possuem 

componentes tóxicos em sua composição ou, as hidrelétricas que afetam a flora e a 

fauna com a inundação e represamento, estas fontes são consideradas limpas, pois 

elas colaboram com a redução da emissão de poluentes na atmosfera. As usinas 

termonucleares que apesar de não serem renováveis, pois utilizam minerais 

radioativos que são finitos, são consideradas fontes limpas de energia, pois estas 

usinas não emitem gás carbônico para a atmosfera durante seu funcionamento 

normal. Entretanto há de se considerar que estas usinas são vistas como uma grande 

ameaça à segurança do planeta, pois apesar de estáveis e baixo índice de poluição o 

menor acidente pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente e às pessoas, e 

por estes motivos seu uso vem sendo descontinuado em muitos países (VILLALVA, 

2015). 

Pode-se compreender como fontes alternativas de energia pequenas centrais 

hidrelétricas, os aerogeradores, sistemas solares térmicos e fotovoltaico, as 

termelétricas e microturbinas alimentadas a gás natural. É importante compreender 

que o conceito de energia alternativa não está exclusivamente associado as fontes 

renováveis e sim a uma alternativa às fontes de energia tradicionais como as grandes 

usinas hidrelétricas, termelétricas a carvão e petróleo e usinas nucleares. Entre os 

benefícios proposto pelas fontes alternativas estão investimento em pesquisa 
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científica e tecnologia, cadeias para fabricação de materiais e equipamentos que gera 

empregos locais, além de suprir uma fração da demanda pela eletricidade (VILLALVA, 

2015). 

Sendo assim compreende-se que as fontes renováveis, limpas e alternativas 

não são 100% sustentáveis, mas produzem impactos reduzidos, possibilitam gerar 

energia em locais remotos, geram empregos e melhoria na qualidade de vida das 

pessoas. Tendo em vista que a energia é indispensável para o modo de vida atual 

estas fontes tornam-se a melhor opção (VILLALVA, 2015). 

2.5 Tarifação da energia elétrica fornecida por concessionarias   

A matriz elétrica brasileira tem dependência sobre a fonte hidráulica, segundo 

a Empresa de Pesquisa Energética (2021) a fonte hidráulica apresenta 65,2% das 

fontes presentes na geração de energia elétrica, apresentada na imagem 11. 

Figura 12 Oferta interna de energia elétrica por fonte 

 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2021) 

 

As condições de geração estão relacionadas a capacidade dos reservatórios 

das hidrelétricas, que são as maiores responsáveis pela produção de energia elétrica 

do país. Quando o território brasileiro não recebe a quantidade de água necessária, 

através das chuvas, os reservatórios não são capazes de atender a demanda de 
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energia elétrica necessária, ocasionando cenários menos favoráveis para a geração 

de energia elétrica; quando este cenario torna-se real é necessário acionar as 

termelétricas (ANEEL, 2015). 

A geração distribuída é a expressão usada para designar a geração de energia 

elétrica próxima do consumidor. A geração distribuída é contrária a geração 

centralizada, ou seja, enquanto a geração centralizada necessita de investimentos 

para transmissão e distribuição para fornecimento de energia, a geração distribuída 

economiza investimentos em transmissão e reduz perdas do sistema (VILLALVA, 

2015).No ano de 2015 a geração distribuída recebeu o convênio de ICMS  que 

permitiu que a energia excedente ficasse disponível por 60 meses. Após essa 

conquista a isenção do PIS e CONFINS marcou uma nova fase, deixando a energia 

solar mais vantajosa. Ainda em novembro de 2015 surgiu  a REN 687 que permitiu a 

entrada de condomínios, cooperativas e consórcios (ANEEL, 2019).  

Em contra partida, a geração centralizada iniciou uma nova fase na tarifa de 

energia elétrica dos consumidores cativos das distribuidoras, com o sistema de 

bandeiras, que tem a função de revelar os valores variáveis e reais da geração de 

energia elétrica no Brasil.  A taxa da bandeira tarifaria é determinada pela ANEEL todo 

mês, conforme a taxa determinada é acrescentada na conta de energia elétrica de 

acordo com as condições de geração de energia, as bandeiras são caracterizadas por 

cores, cada uma sinaliza as condições de geração de energia distintas ao decorrer 

dos meses. Existem, atualmente, três bandeiras de acordo com ANEEL (2015), são 

elas: bandeira verde: a bandeira verde não tem acréscimo na conta de energia 

elétrica, pois revela que as condições de gerações de energia são positivas; bandeira 

amarela: a bandeira amarela tem um acréscimo de R$ 0,01874 a cada 100 KWh, por 

conta das condições menos positivas na geração de energia elétrica; e a bandeira 

vermelha (patamar 1): a bandeira vermelha no patamar 1 tem um acréscimo de R$ 

0,03971 a cada 100 KWh, nessa bandeira as condições de geração não são 

favoráveis e por isso uma taxa maior que a bandeira amarela; bandeira vermelha 

(patamar 2): a bandeira vermelha no patamar 2 tem um acréscimo de R$ 0,09492 a 

cada 100 KWh usado, essa bandeira representa o cenário bem desfavorecido para 

condições de geração. 

Em agosto de 2021 foi aprovada uma nova bandeira, a bandeira da escassez 

hídrica, criada por uma medida Provisória nº 1.055/2021 a Câmara de Regras 

Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG), com o objetivo de custear e 

manter a geração de energia elétrica no país, por conta dos baixos níveis dos 
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reservatórios, a bandeira acrescenta R$14,20 a cada 100 quilowatt-hora, entretanto a 

bandeira da crise hídrica terminara em abril de 2022. Segundo a ANEEL (2021) o 

maior motivo da criação da nova bandeira é o cenário hídrico atual, foram 91 dias com 

os reservatórios abaixo do esperado, a situação levou o acionamento das 

termelétricas, sendo necessário cobrar a energia de acordo com os custos da geração 

(ANEEL, 2021). 

2.5.1 Impactos da energia termelétrica  

Um artigo publicado no congresso de energia solar em 2018, analisou os 

aspectos ambientais e econômicos da energia solar e termelétrica, e tabelou as 

vantagens e desvantagens, como mostra na tabela 12. 

Figura 13 Termelétrica, vantagens e desvantagens 

 

Fonte: SILVA; SHAYANI; OLIVEIRA (2018) 
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As termoelétricas possuem pontos positivos capazes de aliviar a falta da água 

e a ausência das forças dos ventos, a geração de energia é continua independente 

do clima ou do cenário ambiental, entretanto é uma energia que custa caro para o 

consumidor final. Para sociedade há mais pontos negativos, a geração de energia 

elétrica  através das termelétricas garante a  flexibilidade locacional, representa um 

ponto positivo, pois não é necessário um lugar especifico para ser construída,  

afetando nos custo de transmissão e distribuição de forma favorável, por todavia, os 

impactos ambientais gerado pelas termelétricas são vários, na tabela X são 

apresentados três desvantagens, e todas estão relacionadas ao meio ambiente, que 

são o consumo excessivo de água, emissão de NO2 (óxido de nitrogênio), emissão 

dos gases efeito estufa e o CO2 (SILVA; SHAYANI; OLIVEIRA, 2018).  

2.6 Energia fotovoltaica para fomentar cidades inteligentes 

As cidades inteligentes têm o objetivo de proporcionar qualidade de vida para 

as pessoas, e tem o foco de manter o meio ambiente preservado, de acordo Jacobs 

e Felix (2021) “vários autores apontam que a sustentabilidade deve ser um dos 

objetivos de uma cidade inteligente para um futuro próspero dessas cidades, 

utilizando-se dos instrumentos tecnológicos”.  

As cidades inteligentes devem recorrer as melhores formas de gerenciar os 

recursos, os autores Giffinger e Gudrun (2009) associam a preservação do meio 

ambiente com a qualidade de vida e ainda enfatizam que as cidades inteligentes 

devem investir nas energias renováveis para que a dependência de energias 

convencionais seja reduzida, e consequentemente reduzir o CO2 produzida na 

geração da energia convencional, essa ação pode provocar mudanças na qualidade 

do ar, como aponta  Giffinger e Gudrun (2009). 

Dentre as fontes de energias renováveis a energia solar destaca-se,  segundo 

Jacobs e Felix (2021) a energia fotovoltaica não é uma alternativa, é uma necessidade 

para as cidades inteligente, pois são energias sustentáveis, as empresas Easy Parker 

e Urban Systems, são organizações que buscam rankear cidades inteligentes no 

Brasil, as organizações possuem métricas e índices para definir uma cidade 

inteligente, e nas métricas apresentadas possuem o uso de energias renováveis, os 

autores Jacobs e Felix (2021) descrevem que as cidades inteligentes devem ser 

baseadas nos parâmetros do acordo de Paris e agenda de 2030, que apresentou os 

17 objetivos para 2030, os chamados de ODS, o objetivo 7  da ODS é a energia limpa 

e acessível, seguindo a lógica de energia limpa e acessível a energia fotovoltaica 
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ganha espaço novamente. Segundo Barbosa Filho et al. (2015) a energia fotovoltaica 

é uma energia limpa, pois não emite CO2 na atmosfera terrestre e não gera 

desmatamento durante a sua construção. A energia fotovoltaica gera autonomia para 

as pessoas e liberdade de não precisar do fornecimento de energia da concessionária, 

tendo energia 24 horas por dia, dependendo do modelo do sistema fotovoltaico  

(MACHADO e MIRANDA, 2015).  

A energia elétrica gerada através de painéis fotovoltaicos é a forma de energia 

mais cobiçada do mundo contemporâneo em regiões tropicais, por conta de seus 

diversos benefícios ambientais, sociais, econômicos e financeiros (GALDINO, 2012). 

A energia solar não emite CO2 na atmosfera terrestre, não ocasiona o 

desmatamento em florestas, e nem a extinção de animais, fatores que infelizmente 

são gerados pelas demais usinas geradoras de energia elétrica (BARBOSA FILHO et 

al., 2015).  

Os painéis fotovoltaicos podem revolucionar a maneira como as pessoas físicas 

enxergam a energia, podendo proporcionar uma autonomia de autogeração, 

garantindo energia 24 horas sem depender de uma rede de distribuição (MACHADO 

e MIRANDA, 2015). Os benefícios econômicos e financeiros estão ligados ao tempo 

de retorno do empreendimento, a manutenção das placas fotovoltaicas e a venda da 

energia (GALDINO, 2012). 

Segundo Villalva (2015, p. 63): 

“o efeito fotovoltaico é o fenômeno físico que permite a conversão direta da 
luz em eletricidade. Esse fenômeno ocorre quando a luz, ou a radiação 
eletromagnética do Sol, incide sobre uma célula composta de materiais 
semicondutores com propriedades especificas”. 

 

A geração de energia fotovoltaica é dividida em duas categorias: Sistemas 

Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica (On-Grid) e Sistemas Fotovoltaicos 

Autônomos (Off-Grid), que podem apresentar um abismo de diferenças desde os 

investimentos até os impactos ambientais (VILLALVA, 2015). 

2.6.1 Sitema On-Grid 

De acordo com Villalva (2015) o Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede 

Elétrica (On-Grid), é o sistema que dispõe de uma conexão direta com a rede de 

distribuição de energia. A intenção deste sistema é possíbilitar a autoprodução de 

energia permitindo que o autoprodutor diminua o seu consumo de energia fornecida 

pela rede. Em situações ideais esta energia pode ser utilizada passando somente a 

injetar sua energia produzida excedente nesta rede, podendo ser consumida 
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posteriormente para abatimento nos meses de menor geração ou compensação de 

créditos. Este sistema é composto basicamente por módulos fotovoltaicos e 

inversores e possui um grande apelo para a sustentabilidade, visto que se trata de 

uma fonte renovável de produção, limpa que contribui para a redução da emissão de 

CO², e duradoura apresentando uma vida útil em torno de 25 anos (VILLALVA, 2015). 

2.6.2 Sistema Off-Grid 

O sistema fotovoltaico autônomo (Off-Grid) é um empreendimento atrativo para 

áreas rurais que não dispõem de uma rede de energia elétrica disponível. Este sistema 

tem como propósito tornar possível a autoprodução de energia e o seu 

armazenamento em baterias (visto que a região não dispõe de rede elétrica). 

Basicamente este sistema é constituído por módulos fotovoltaicos, inversores e 

baterias. A necessidade de baterias para tornar possível o armazenamento da energia 

gerada faz com que este sistema necessite de um investimento maior quando 

comparado ao sistema On-Grid (VILLALVA, 2015). 

É importante ressaltar que as baterias podem apresentar vida útil menor do que 

o sistema fotovoltaico tornando-se necessária sua substituição com o passar dos 

anos. Além dos pontos positivos apresentados no sistema Off-Grid, o sistema 

autônomo tem como diferencial a possibilidade de levar energia elétrica às regiões 

mais remotas do mundo, além de geralmente substituir geradores movidos a diesel, 

diminuindo ruídos e poluição. Em contra partida utilizam baterias que muitas vezes 

apresentam uma vida útil curta e que se descartadas incorretamente podem causar 

grande poluição e contaminação do solo (VILLALVA, 2015). 

2.6.3 Componentes de um sistema off-grid de energia solar fotovoltaica 

Segundo Villalva (2015) para converter a radiação solar em energia elétrica 

alguns componentes são indispensáveis, como: modulo fotovoltaico, inversor e 

bateria. 

• Módulo fotovoltaico – tem a funcionalidade de capitar a radiação solar e 

converte-la em energia elétrica com tensão em corrente continua.  

• Inversor – tem a funcionalidade de converter a energia produzida pelo 

modulo fotovoltaico com tensão de corrente continua para corrente 

alternada, pois é a utilizada pela maioria dos eletro domésticos. 

• Baterias – Utilizadas apenas em sistemas off-Grid, tem a função de 

armazenar a anergia produzida para uso posterior. 
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2.6.4 Perpesctivas futuras para a geração de energia fotovoltaica  

As expectativas no mundo em relação a geração da energia solar, é que esse 

modelo de energia seja cada vez mais adotada. As mudanças climáticas e a 

preocupação com o fornecimento de energia térmica e elétrica nos países da Europa 

estão ocasionando um investimento maior em energia renováveis. Após a crise do 

petróleo na década de 70, o mundo iniciou uma nova visão sobre a energia, seja ela 

mecânica, térmica ou elétrica (KEMERICH et. al., 2016). 

A geração de energia fotovoltaica apesar de muito vantajosa não está 

inteiramente isenta de impacto ambiental. Vale ressaltar que este modelo de geração 

é renovável e, portanto, tem um impacto menor para o meio ambiente comparado a 

outras fontes não renováveis ou até mesmo algumas renováveis como a hídrica, 

porém, os componentes utilizados para a fabricação de um módulo quando não 

descartados corretamente após o fim de sua vida útil, podem poluir solo, rios e mares. 

As baterias utilizadas para armazenamento nos modelos de geração Off-Grid é um 

ponto importante de reflexão, uma vez que o descarte impróprio da mesma pode 

contaminar solo e água, além de seres humanos, pois muitas apresentam em sua 

composição metais pesados como o cádmio, o chumbo e o mercúrio (VILLALVA, 

2015).  

Outros autores como KEMERICH et al. (2016), afirmam em seu artigo que a 

energia gerada através do sol, por placas fotovoltaicas “é uma energia limpa, e não 

apresenta nenhum risco para o meio ambiente”. 

Os possíveis problemas enfrentados na geração da energia elétrica através da 

fonte solar estão nos equipamentos usados para gerar a energia, que seriam as placas 

fotovoltaicas e as baterias usadas em sistemas isolados.  

É possível observar que o Brasil já possui medidas para o descarte de baterias, 

conforme aponta a Lei 11.183/97 que impõem que pilhas, equipamentos radiativos e 

baterias, devem ser destinados para locais específicos, apropriados para esse lixo 

que é fatal para o meio ambiente (MANTUANO et al., 2011). 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética, a geração de energia elétrica 

através de placas fotovoltaicas no Brasil representava 7% na matriz energética no ano 

de 2019. Já no ano anterior, 2018, a energia solar tinha 2,0% de participação na matriz 

energética (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2021).  
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Em 2012 a Resolução Normativa 482/2012 entrou em vigor. Com essa 

resolução foi possível que o Brasil entregasse uma liberdade especial para os 

brasileiros, ou seja, os cidadãos teriam a liberdade de gerar a própria energia, 

despontando uma nova fase para o setor elétrico, e novas oportunidades para o setor 

de energia solar. O consumidor tem a oportunidade de gerar energia por fontes 

renováveis ou cogeração qualificada, sendo possível injetar o excedente da energia 

gerada na rede de distribuição (ANEEL, 2019). 

Atualmente o Brasil possui muitas linhas de financiamento para projetos 

solares. No banco Santander o cliente pode dividir até 60 vezes, já o BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) financia até 80% do projeto. 

Entretanto para grandes sistemas fotovoltaicos, o Banco do Nordeste possui uma 

linha de crédito especial para o projeto do sistema fotovoltaico. O Banco do Brasil 

através da linha de crédito Proger Urbano Empresarial financia até 80% do 

investimento. Na SICREDI (Sistema de Crédito Cooperativo) é necessário ser 

associado, outras linhas são aceitas apenas para pessoas jurídicas ou projetos 

grandes (ABSOLAR, 2021). São linhas de financiamentos interessantes, entretanto 

com limitações. 

 

3 ESTUDO DE CASO 

O projeto apresentado tem o objetivo de expor um trabalho que integre as 

energias renováveis ao conceito de cidades inteligentes, sendo elaborado para 

atender a necessidade de geração de energia para alimentação das câmeras que 

fazem o monitoramento do local escolhido.  

A proposta é de geração de energia elétrica por meio de placas fotovoltaicas 

visando o fornecimento de energia elétrica que supra a necessidade de consumo das 

câmeras de um sistema de CFTV, que por sua vez, possuem a função de monitorar o 

ambiente 24 horas por dia, as capturas serão compartilhadas com os seguranças do 

condomínio, e para a polícia, caso de investigação. Garantindo segurança, 

sustentabilidade e comunicação em atendimento ao conceito de cidades inteligentes. 

3.1 Definição do local 

O local escolhido trata-se de um condomínio horizontal residencial, visto que 

se assimila a uma cidade facilitando a aplicação do conceito de Cidades Inteligentes. 

O condomínio está localizado na cidade de Itupeva, no estado de São Paulo e, conta 

com 406 casas em um terreno de aproximadamente 119.335,60 m² de área de uso 
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comum, como campos de futebol, playgrounds, quiosque, mata, dentre outros. 

Apresentando 4.000 metros de vias a serem monitoradas. 

Considerando as dimensões do terreno, quantidades de famílias que habitam 

no local, a necessidade de fortalecer a segurança e o desenvolvimento atrelado com 

a sustentabilidade, o condomínio é ideal para o estudo de caso neste trabalho. 

3.2 Energia fotovoltaica para sistema de CFTV 

O projeto consiste na geração de energia elétrica através de placas 

fotovoltaicas para abastecer o consumo de eletricidade das câmeras de CFTV. 

A figura 13 mostra um poste com painel fotovoltaico interligado a câmera de 

monitoramento. 

Figura 14 Poste sistema de monitoramento com geração de energia fotovoltaica 

 

Fonte: Intelbras (2021b). 
 

3.3 Levantamento de dados e materiais  

O dimensionamento de um sistema fotovoltaico consiste no levamento das 

especificações de irradiação solar do local, bem como no levantamento dos materiais 

para a execução do projeto. 

O local escolhido para a simulação apresenta uma irradiação mínima de 4,51 

Kwh/m², e este dado foi tomado como ponto de partida para dimensionamento do 

sistema. A tabela de irradiação solar do município de Itupeva-SP pode ser observada 

na figura 14. 
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Figura 15 Tabela de irradiação solar do município de Itupeva São Paulo 

 

Fonte: CRESESB (2021). 

 

Os principais materiais para a execução do projeto são: baterias; inversor; 

controlador de carga; módulo fotovoltaico; câmeras de monitoramento; ONU (Optical 

Network Unit) e Switch. O sistema proposto pode ser visto na figura 15. 

Figura 16 Sistema proposto 

 

Fonte: Produzido pelos autores (2021). 

 

O módulo fotovoltaico escolhido para o projeto foi o modelo EMSZ 335P, da 

marca Intelbras, conforme mostra a figura 16. 
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Figura 16 Módulo fotovoltaico 

 

Fonte: Adaptado de Intelbras (2021f). 

 

O controlador de carga escolhido foi o modelo ECM 4024, da marca Intelbras, 

conforme mostra a figura 17. 

 

Figura 17 Controlador de carga 

Fonte: Adaptado de Intelbras (2021c). 
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A bateria escolhida é da marca Moura conforme especificação na figura 18. 

Figura 18 - As baterias estacionarias 12V com 150 Ah da marca Moura.   

 

Fonte: Adaptado MOURA (2020) 

 

O inversor escolhido foi o Maximum Power Point Tracking da marca Intelbras 

que possui preço mais elevado que a maioria dos inversores, entretanto tem maior 

eficiência (figura 19). 

 
Figura 19  Inversor do modelo ECP 2024 

 

Fonte: Adaptado de Intelbras (2021d). 

 

A câmera escolhida foi a Speed Dome, a escolha considerou a qualidade de 

filmagem bem como a capacidade de captar imagens em ambiente com pouco 

iluminação. A figura 18 apresenta as especificações.  
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Figura 18 Câmera escolhida foi o modelo Speed Dome da marca Intelbras 

Câmera Speed Dome com Mapa de Calor 

 

 

Fonte: Adaptado de Intelbras (2021a) 

 

Figura 20 Kit de conexão sem fio para CFTV IP WON AS Mimo 

 

Fonte: Adaptado de Intelbras (2021e) 

 

Escolhemos esse modelo de switch, as especificações estão na figura 20. 

Figura 20 Switch 
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Fonte: Adaptado de Intelbras (2021g) 

 

 

3.4 Dimensionamento 

As placas fotovoltaicas têm a função de gerar energia elétrica para suprir o 

consumo necessário de energia da câmera Speed Dome, contribuindo para o 

funcionamento. O consumo das câmeras está representado na tabela 1.  

Tabela 1  Consumo de energia das Câmeras de Monitoramento  

Equipamento Quantidade Potência 
[W] 

Tempo 
de 

Uso/Dia 
[horas/di

a] 

Tipo                                                 
CA/CC 

Energia 
Consumida/
dia [W.h/dia] 

Fator de 
Correção 
0,9/0,81 

Energia 
Consumida 

Corrigida/dia                   
[W.h/dia] 

Speed Dome 
5230 VIP 

1 20 24 CA 
480 0,81 593 

WOM 5ª 
MIMO 

1 2,8 24 CA 
67,2 0,81 83 

     Total: 676 

Fonte: Produzido pelos autores (2021) 

 

Considerando este consumo por parte da câmera, o dimensionamento do 

projeto apresenta as seguintes quantidades de materiais. 
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    Foi realizado o dimensionamento no Excel para determinar a quantidade total de 

baterias, o número total de painéis fotovoltaicos, energia armazenada nas baterias, a 

tabela gerada está exposta na tabela 2. 

 

Tabela 2 Dimensionamento do sistema Fotovoltaico 

 

Fonte: Produzido pelos autores (2021) 

 

Considerando a amplitude do terreno e a intenção de monitorá-lo em diversos 

pontos o projeto foi dimensionamento considerando a quantidade total de 9 postes. 

O mapa do condomínio pode ser observado na figura 23. O ícone  representa 

o local de instalação câmera Speed Dome. 

Figura 211 mapa do condomínio 

 

Fonte: Google Earth (2021) 

 

3.5 Custos do sistema fotovoltaico off-grid 

Com base nos dados coletados, o projeto que de CFTV alimentado por energia 

fotovoltaica para o condomínio é composto dos equipamentos conforme mostra a 

Tabela 3.  
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Tabela 3 Orçamento do projeto 

 

Fonte: Produzido pelos autores (2021) 

 

Os módulos fotovoltaicos apresentados no quadro, serão instalados na parte 

superior no suporte, o Kit de conexão sem fio para CFTV, switch, ONU, controlador 

de carga e inversor, serão instalados no rack que fica fixado no poste, e as baterias 

serão colocadas em um outro rack fixado no poste.  

3.6 Conexão à rede 

      A opção que o condomínio tem é ligar as câmeras à rede, para que as câmeras 

funcionem, deste modo faremos uma comparação de orçamento, ambiental e social 

entre o sistema de conexão à rede e o sistema fotovoltaico off-grid.  

        A conexão à rede vai usar a energia fornecida pela concessionaria de energia, 

as concessionarias não fornecem uma energia 100% limpa, já que quando os 

reservatórios de água das hidrelétricas não estão em funcionamento, é necessário 

acionar as termelétricas, e assim o sistema de bandeiras cobra na conta de energia 

elétrica o valor da geração de acordo com os custos da geração, a matéria prima para 

gerar energia elétrica nas termelétrica deve ser importada,  por isso a bandeira 

vermelha patamar 1 e 2 são mais custosas. (ANEEL, 2021; ANEEL,2015) 

    Para realizar a o projeto é necessário de cabos, a bitola de 10mm, para atender 

todo o condomínio foi dimensionado 4.000 metros de cabo, mais a mão de obra e a 

burocracia para ser realizado o procedimento de conexão à rede.  
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4  RESULTADOS  

4.1 Capacidade do Sistema  

De acordo com os dados analisados, o sistema é composto por duas placas 

fotovoltaicas de 335 W, e considerando os dados de irradiação do local, é possível 

gerar mês a mês os valores conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4 Irradiação solar e produção de energia elétrica 

 

Fonte: Produzido pelos autores (2021) 

 

Podemos analisar na tabela 4, que o menor valor de geração de energia elétrica 

é 2771 Wh/dia, e o máximo é 3379 Wh/dia, a energia consumida pelas câmeras é 676 

Wh/dia, o sistema foi dimensionado para abastecer 1 dia sem a presença das 

irradiações solares, ou seja, o sistema alimenta as câmeras, e ainda armazena nas 

baterias até 2251 Wh/dia como é apresentado na tabela 2, dessa forma o sistema 

pode funcionar por 1 dia, sem gerar energia fotovoltaica.  

Observa-se que a geração de energia elétrica nos meses mais quentes do ano 

é maior, ocasionado pela maior incidência de sol.   

4.2  Comparação orçamentaria  

Nessa etapa do trabalho é apresentado uma comparação de orçamentos, entre 

o sistema fotovoltaico off-grid e o orçamento da ligação das câmeras de CFTV na rede 

elétrica.  O trabalho propôs um projeto de sistema fotovoltaico off-grid, para alimentar 
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as câmeras de CFTV, embora seja possível fazer a ligação na rede de distribuição; 

diante dessa possibilidade, foi estimado valores considerando os materiais básicos 

necessários para elaboração do projeto.   

Na tabela 5 é apresentado o orçamento do sistema fotovoltaico off-grid, que foi 

consultado na empresa Intelbras. É possível analisar que o projeto foi estimado em 

valor financeiro de R$ 155.905,02.  

  

Tabela 5 Orçamento do sistema fotovoltaico off-grid 

 

Fonte: Produzido pelos autores (2021) 

 

Na tabela 6 é apresentado o orçamento para a segunda opção de ligação das 

câmeras, que consiste em conexão ligado à rede, a estimativa foi realizada 

considerando a quantidade de cabo necessária e valor da mão de obra de instalação. 

Orçamento foi estimado em uma quantia de R$ 80.159,94 para cabeamento dos 4.000 

metros de vias a serem monitoradas. 

Tabela 6 Orçamento da conexão à rede 

 

Fonte: Os autores (2021) 

 

Podemos analisar que o orçamento do projeto conectado à rede é mais 

econômico, apresentando uma diferença financeira de R$ 75.745,08 em comparação 

ao sistema fotovoltaico off-grid, entretanto, deve-se considerar que segundo BEN 
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(2020) a  matriz elétrica do Brasil é predominante na fonte hidráulica, e de acordo com 

Aneel (2021), foi necessário criar uma nova bandeira em 2021, por conta dos 90 dias 

com os reservatórios abaixo do esperado, cenário da geração de energia não está 

favorável, as termelétricas estão em funcionamento, resultando em uma energia 

custosa para o consumidor final. No aspecto ambiental, o cenário não é positivo, pois 

a energia é oriunda das termelétricas que emitem NO2 e CO2 na atmosfera terrestre 

(SILVA; SHAYANI; OLIVEIRA, 2018). 

        As cidades inteligentes têm a necessidade de ser sustentáveis (JACOSBS 

e FELIX, 2021) promovendo a qualidade de vida da população. Uma cidade inteligente 

deve ser capaz de se monitorar 24 horas por dia (Cunha e Fucks (2014) entretanto, 

como aponta as empresas Easy Parker (2017) e Urban Systems(2020), deve ser 

incluída a geração e o consumo de energias na cidade inteligente, entre as energias 

renováveis existentes,  a energia fotovoltaica é uma boa opção, energia sustentável 

que promove o geração de energia elétrica sem emitir gases efeito estufa, nem outros 

elementos nocivos para o meio ambiente, a geração dela pode gerar autonomia 

reduzir o custo de energia elétrica a longo prazo. (BARBOSA FILHO et al., 2015).  

Diante dos estudos realizados o condomínio poderá ter o sistema fotovoltaico off-

grid, que é uma energia sustentável (BARBOSA FILHO et al., 2015).  Poderá ter 

autonomia na geração de energia (MACHADO e MIRANDA, 2015). Sendo 

independente das concessionárias e esquivando do sistema de bandeiras, sem 

precisar das termelétricas, deixando de consumir uma energia poluente, suprindo o 

sistema de CFTV 24 horas por dia, de acordo com uma cidade inteligente.  

No cenário do projeto fotovoltaico Off-Grid o condomínio permanecera 

monitorado, preservando a segurança das 406 famílias, como na cidade inteligente. 

Analisando o projeto com as cidades inteligentes é notório que a produção de energia 

solar para alimentar as câmeras de CFTV é um projeto factício, mesmo sendo mais 

custoso que ligar à rede, os aspectos ambientais e custos durante a bandeira 

vermelha é mais vantajoso sistema fotovoltaico off-grid.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho, apresentou o conceito de cidades inteligentes, CFTV e energia 

fotovoltaica, sendo que foi atingido o objetivo de dimensionar o sistema fotovoltaico 

para fornecer energia elétrica para as câmeras de CFTV. Foi analisado o orçamento 

do sistema fotovoltaico e realizado um comparativo do projeto fotovoltaico e a ligação 

das câmeras na rede. Sendo assim, todos os objetivos determinados foram atingidos.  

A metodologia explorada para realizar a pesquisa bibliográfica foi suficiente 

para descrever o conceito de cidades inteligentes e energias renováveis, entretanto a 

pesquisa bibliográfica realizada para CFTV, tivemos menos dados e obras para 

explorar, todavia, o fato não impediu a realização da finalização da pesquisa. A 

pesquisa exploratória foi suficiente para trabalharmos na realização do estudo de 

caso, que prova a integração das energias renováveis no sistema de monitoramento. 

O projeto apresentou que é factível um sistema fotovoltaico para abastecer 

energia elétrica para o sistema de monitoramento, auxiliando no desenvolvimento da 

cidade inteligente, formando uma gestão equilibrada. Mesmo com o investimento 

elevado, é aplicável energia renovável na cidade inteligente interagindo no sistema de 

monitoramento. Conclui-se que manter autonomia, segurança e sustentabilidade 

atualmente no Brasil exige um investimento inicial alto, é necessário considerar os 

aspectos de meio-ambiente e autonomia, para que o investimento seja atrativo.  
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