
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

JULIANA MACHADO AZEVEDO DE SOUZA 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE UM SISTEMA 

FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE: UM ESTUDO DE CASO NO PRÉDIO 

DO ICT/UFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio das Ostras - RJ 

2016 



JULIANA MACHADO AZEVEDO DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE UM SISTEMA 

FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE: UM ESTUDO DE CASO NO PRÉDIO 

DO ICT/UFF 

 

 

 

 

Projeto Final 2 apresentado ao Curso de Graduação 

em Engenharia de Produção na Universidade Federal 

Fluminense, como requisito para obtenção do título 

de Bacharel em Engenharia de Produção. 

 

 

 

 

Orientador:  

IARA TAMMELA 

 

Coorientador:  

FLÁVIO SILVA MACHADO 

 

 

 

 

Rio das Ostras - RJ 

2016 



 JULIANA MACHADO AZEVEDO DE SOUZA  

 

 

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE UM SISTEMA 

FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE: UM ESTUDO DE CASO NO PRÉDIO 

DO ICT/UFF 

 

Projeto Final 2 apresentado ao Curso de 

Graduação em Engenharia de Produção na 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito para obtenção do título de 

Bacharel em Engenharia de Produção. 

 

Aprovado em: ___/___/___ 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________________________________ 

Prof. IARA TAMMELA, D. Sc. – Orientador 

ICT-UFF 

______________________________________________________________________ 

Prof. FLÁVIO SILVA MACHADO, D. Sc. – Coorientador 

ICT-UFF   

______________________________________________________________________ 

Prof. PAULO SÉRGIO SOARES, D. Sc. 

ICT-UFF   

______________________________________________________________________ 

Prof. RAMON BAPTISTA NARCIZO, M. Sc.  

ICT-UFF 

 

 

Rio das Ostras – RJ 

2016  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Uma longa jornada chegou ao fim, mais uma etapa é concluída em minha vida. Foram 

cinco anos de dedicação, estudos, aprendizado e luta que me transformaram como profissional 

e, principalmente, como pessoa.  

Primeiramente, agradeço aos meus pais, Kilsa e Fabio, por todo apoio, amor, 

compreensão e incentivo durante todos esses anos. Vocês nunca deixaram eu desistir, por 

diversas vezes me ajudaram a caminhar, foram minhas energias e sustento quando tudo parecia 

perdido. Obrigada por terem lutado comigo. Obrigada por acreditarem em mim e por sempre 

terem me apoiado em todos os meus sonhos, principalmente o sonho de ser engenheira.  

Agradeço a todos os meus familiares por todo apoio, em especial minha irmã Jessica e 

meu cunhado Pedro por, durante quatro anos, terem me recebido de porta e corações abertos. 

Aos meus filhos do coração, João Pedro e Artur, por terem sido minha principal motivação e 

fonte de alegria durante todos esses anos. A minha avó, Graça, por toda admiração e palavras 

de carinho e motivação. Aos meus primos, padrinhos, tios e avós por todo apoio, em especial 

ao meu primo Pedro, que para meu orgulho, confiou em mim e decidiu seguir os mesmos 

passos.  

Agradeço ao meu namorado, Mauricio, pela admiração, confiança, amor e muita 

paciência. Obrigada por ter compreendido minha ausência e ter me dado suporte nos diversos 

períodos de prova e entrega de trabalho.  

Agradeço aos meus amigos de Nova Friburgo, em especial Anna Luíza por todo 

companheirismo, carinho e paciência de anos. Aos meus amigos da UFF, em especial Natali, 

Lívia, Ruan, Felipe e Pedro por todo aprendizado compartilhado e apoio nas horas mais difíceis 

da faculdade.   

Agradeço aos professores da Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras por 

todo ensinamento transmitido, vocês foram os principais responsáveis pela minha formação 

profissional. Agradeço, em especial, a minha orientadora, Iara Tammela, por toda dedicação, 

orientação, carinho e amizade, não só para realização deste projeto, mas como em diversos 

momentos da minha trajetória acadêmica. Agradeço também o meu coorientador, Flávio 

Machado e ao profissional Antonísio Martins por todo empenho e disponibilidade para 

realização deste projeto.  

Por fim, agradeço a todos que contribuíram, de forma direta ou indireta, na minha 

formação profissional e pessoal. A todos vocês, meus sinceros agradecimentos e carinho. 



RESUMO 

 

 

O uso indiscriminado de combustíveis fósseis para geração de energia tem gerado grandes 

danos ao meio ambiente. As fontes não renováveis vêm se esgotando de forma crescente, o que 

traz a necessidade de tornar a matriz energética mais limpa, impulsionando assim o uso de 

fontes alternativas para geração de energia. Por se tratar de uma fonte renovável e abundante, a 

energia fotovoltaica surge como uma grande alternativa para substituição do uso dos 

combustíveis fósseis.  Este trabalho apresenta um estudo de caso realizado em três cenários 

distintos para viabilidade, técnica e econômica, de um sistema fotovoltaico conectado à rede 

pública e integrado a um prédio. O prédio em questão é do Instituto de Ciência e Tecnologia do 

Polo Universitário de Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense. Dessa forma, o 

presente projeto tem por objetivo a criação de um sistema capaz de gerar energia elétrica para 

o prédio tendo como fonte a energia solar, utilizando painéis solares. A metodologia utilizada 

para alcance desse propósito é baseada em diversas fontes de pesquisa, em especial o Guia 

Prático de Dimensionamento, desenvolvido pelo engenheiro Daniel Coelho. O emprego dessa 

sistemática possibilitou um profundo conhecimento sobre energia fotovoltaica e, como 

resultado, obteve-se três sistemas fotovoltaicos capazes de gerar energia elétrica para o prédio 

do ICT. 

 

Palavras-chave: Fonte de energia renovável, sistema solar fotovoltaico, geração de energia 

elétrica, energia solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The indiscriminate use of fossil fuels to generate energy leads to huge environmental impacts. 

Besides, non-renewable sources of energy are running out, requiring a clearer energetic matrix, 

boosting the use of alternative sources for energy generation. Photovoltaic energy is renewable 

and abundant; therefore, it is a great alternate way to replace fossil fuels. This work presents a 

case study done in three different scenarios of technical and economic viability for a 

photovoltaic system connected to a public grid, which is integrated to a building. The building 

of the study is the Institute of Science and Technology of the University Center of Rio das 

Ostras. The project’s intention is to create a system capable of generating electrical power to 

this building, using solar panels as its power source. The methodology used to achieve the 

purpose is based on several research sources, especially the Practical Guide of Design, 

developed by engineer Daniel Coelho.  The utilization of this system allowed a deep knowledge 

of photovoltaic energy, which resulted in three photovoltaic systems able to generate electricity 

for the building of ICT. 

 

Keywords: Renewable energy source, photovoltaic solar system, electricity generation, solar 

power.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de combustíveis fósseis como fonte de energia vem sendo motivo de 

questionamento, uma vez que os mesmos não são renováveis e causam demasiados danos ao 

meio ambiente. Por esse motivo, a busca por fontes alternativas para geração de energia, de 

forma eficaz e com preço competitivo no mercado mundial, é crescente nos últimos anos 

(GAMA, 2014).  

O Brasil apresenta alto potencial para geração distribuída de energia, uma vez que obtém 

grandes níveis de irradiação solar e ventos abundantes. A geração distribuída, utilizando fontes 

renováveis, permite que as unidades consumidoras de energia elétrica gerem sua própria 

energia, compensando a energia que recebem das concessionárias, barateando assim, seus 

custos. O investimento para tornar residências, comércios ou industrias em geradoras de energia 

elétrica, utilizando fontes renováveis, está se reduzindo a cada dia. Hoje, com aproximadamente 

R$ 27 mil é possível instalar um sistema fotovoltaico em uma residência de médio porte. Tal 

custo tende a cair pela metade, até 2030, devido aos incentivos governamentais para geração 

distribuída, o que permitirá retorno do investimento em até 10 anos (MME, 2015). 

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (2008, p.48-50), 1,5 ×1018 kWh de 

energia provenientes do Sol chegam na Terra, correspondendo a 10 mil vezes o consumo 

mundial de energia em um ano. Dessa forma, esse valor evidencia que a energia solar é uma 

fonte inesgotável de energia e que a mesma pode ser utilizada para geração de outros tipos de 

energia, como elétrica e térmica.   

O desenvolvimento da energia solar fotovoltaica começou a partir da necessidade do 

uso de fontes alternativas para produção de energia. A mesma já era conhecida há anos, porém, 

sua baixa eficiência e alto custo de fabricação eram empecilhos para sua utilização e 

viabilidade. Com o decorrer do tempo e o agravamento da situação energética mundial, devido 

ao uso indiscriminado de combustíveis fósseis, os governos começaram a incentivar pesquisas 

para desenvolvimento dos painéis solares, fato que aumentou a eficiência e reduziu o custo de 

produção dos mesmos. Na década de 1950 o custo do painel solar era cerca de US$80/W. 

Atualmente as células fotovoltaicas podem custar aproximadamente US$2,00/W, o que 

evidencia o desenvolvimento e incentivo no setor (GAMA, 2014). 

Através de um estudo de viabilidade técnica e econômica, o atual trabalho abordará 

aspectos essenciais acerca do processo de implementação de um sistema fotovoltaico conectado 
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à rede elétrica para geração de energia elétrica para o prédio do Instituto de Ciência e 

Tecnologia do Polo Universitário de Rio das Ostras.  

 

1.1 Objetivos 

 

Este projeto terá por objetivo estudar a viabilidade técnica e econômica para uma futura 

implementação de um sistema de geração de energia elétrica através de um sistema fotovoltaico 

para o prédio do ICT do Polo Universitário de Rio das Ostras. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

Visando atingir o objetivo principal, alguns objetivos específicos são requeridos, entre 

eles: 

 Apresentar, brevemente, as principais soluções energéticas renováveis 

existentes; 

 Analisar e descrever a geração de energia elétrica através de energia fotovoltaica; 

 Criar três cenários distintos e realizar, para cada cenário, um estudo de 

viabilidade técnica e econômica de um sistema de geração de energia fotovoltaica para o prédio 

do ICT do Polo Universitário de Rio das Ostras; 

 Analisar, comparar e selecionar o melhor cenário proposto ao contexto do 

projeto. 

 

1.2 Justificativa do estudo 

 

Em 2015, o déficit acumulado de nove, entre as quinze maiores universidades federais, 

foi de aproximadamente quatrocentos milhões de reais, resultado de um corte na verba 

repassada pelo Ministério da Educação (MEC). O corte reduziu 10% do valor de custeio e 50% 

dos investimentos previstos em todas as universidades federais, ocasionando assim, 

dificuldades com a oferta de serviços, falta de material e capacidade limitada para o apoio 

estudantil (G1, 2016). 

Dessa forma, a Universidade Federal Fluminense, bem como todo o setor público, vem 

passando por grandes dificuldades financeiras. O déficit público vem aumento cada dia mais e, 

em particular, a Universidade Federal Fluminense apresenta débitos a pagar com a Ampla, 
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fornecedora de energia elétrica. Sendo assim, o atual débito da UFF com a Ampla, o déficit 

público crescente e o objetivo de baratear o custo da energia utilizada no prédio, bem como 

torná-lo sustentável, justificam o estudo desse projeto. Nesse sentido, espera-se pesquisar, 

analisar e apresentar um sistema eficaz de geração de energia elétrica, através de energia 

fotovoltaica, adequado ao prédio do ICT do Polo Universitário de Rio das Ostras.  

 

1.3 Delimitação do estudo 

 

Este projeto limita-se ao estudo de viabilidade técnica e econômica de um sistema de 

geração de energia fotovoltaica somente para o prédio do ICT do Polo Universitário de Rio das 

Ostras. Uma vez que as configurações e características da energia solar fotovoltaica são as mais 

adequadas à realidade do prédio, o projeto terá foco apenas nessa fonte de energia. Por se tratar 

de um projeto de Engenharia de Produção, as configurações elétricas para a instalação do 

sistema fotovoltaico e suas normas regulamentadoras não serão analisadas na viabilidade 

técnica.  

 

1.4 Resultados 

 

Espera-se, ao final do projeto, estabelecer uma proposta para um sistema de geração de 

energia elétrica, através de energia fotovoltaica, para o prédio do ICT do Polo Universitário de 

Rio das Ostras. A viabilidade técnica será para a geração de energia elétrica de forma a atender 

a maior quantidade possível da carga instalada do prédio, tendo como limite a área física para 

instalação dos painéis solares. Sendo assim, o sistema não será capaz de suprir toda a carga 

instalada do prédio, e sim, parte dela. 

 

1.5 Estrutura do trabalho  

 

No primeiro capítulo objetivou-se apresentar a contextualização do tema da pesquisa, 

sua justificativa, objetivos e delimitação.  

Já no segundo capítulo, foi realizada uma revisão bibliográfica a respeito do cenário 

atual de energia. Em sequência foram apresentados fundamentos básicos de quatro fontes 

renováveis para geração de energia. Porém, como o foco do projeto e método escolhido para 
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geração de energia é o da energia solar, a mesma é analisada mais detalhadamente. Em seguida, 

foi apresentada a situação energética brasileira em relação à energia fotovoltaica.  

O método proposto, adaptado ao contexto do estudo, bem como as atividades dentro de 

cada etapa e as ferramentas utilizadas, estão presentes de forma detalhada no capítulo 3. O 

estudo de caso, com seus três cenários e aplicado de acordo com a método citado, está 

apresentado no capítulo 4.  

A análise do estudo de caso, em relação aos objetivos criados e resultados esperados, é 

exposta criticamente nas considerações finais. Finalizando, no capítulo 6 estão identificados os 

materiais bibliográficos utilizados para o embasamento teórico deste projeto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Estudo de Viabilidade 

 

Segundo Ende e Reisdorfer (2015, p.23), a coleta e processamento de um conjunto de 

informações referentes a uma empresa, com o intuito de analisar e implementar uma decisão de 

investimento, caracteriza um projeto. Sendo assim, um projeto é composto por informações 

quantitativas e qualitativas, simulando um investimento e suas possíveis implicações. Dessa 

forma, qualquer planejamento ou execução de um investimento público ou privado se faz por 

meio de um projeto. 

Em um projeto de viabilidade, a empresa verifica internamente se o mesmo é viável para 

ser executado, tanto em termos financeiros, quanto técnicos. A primeira fase de um projeto de 

viabilidade é o surgimento de uma oportunidade ou ideia de investimento, da qual repercute em 

coleta e processamento de informações que verificarão sua viabilidade. Dessa forma, fica 

evidente que a empresa irá buscar a melhor alternativa viável para a decisão de investir, ou seja, 

a empresa irá elaborar vários projetos de viabilidade desde a oportunidade ou ideia inicial 

(ENDE; REISDORFER, 2015, p.23-24). 

Após diversos projetos de viabilidade, a melhor alternativa é selecionada e então se 

inicia a confecção do projeto final, no qual as informações mais importantes e seus parâmetros 

já estão definidos. Tais informações baseiam-se principalmente em: identificação de mercado, 

investimentos necessários, custos, despesas, receitas e cronograma. Sendo assim, um projeto 

não é apenas um orçamento, mas sim um documento que auxilia seu próprio processo de 

acompanhamento (ENDE; REISDORFER, 2015, p.24). 

Ainda de acordo com os autores citados acima, apesar dos estudos de viabilidade 

representarem papel essencial na decisão de investir, seus custos normalmente representam os 

menores custos de investimento. A importância dos estudos de viabilidade se deve pela 

execução de uma ampla análise e seleção de oportunidades de investimento, como também o 

descarte de investimentos que futuramente irão gerar resultados negativos. A decisão 

estratégica de investimento irá influenciar sobre toda vida útil da empresa, uma vez que é de 

caráter pouco flexível, de difícil reversão e, normalmente, requer grande volume de capital.  

É importante considerar que a análise de viabilidade é baseada em projeções, uma vez 

que cada fase de verificação corresponde a um processo de decisão que contempla diversas 

variáveis, muitas vezes sem limites bem definidos e com informações incompletas. Tal fato 
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leva a existência de consideráveis riscos, sendo então, de extrema importância uma análise de 

viabilidade robusta e completa, proporcionalmente ao risco do projeto (ENDE; REISDORFER, 

2015, p.25-28). 

 

2.2 Cenário energético 

 

Segundo Goldemberg (2000), o consumo de energia no mundo deverá dobrar em 30 

anos, caso a tendência atual de crescimento de 2% ao ano continue. Tal crescimento não é 

uniforme, sendo nos países em desenvolvimento 4% ao ano e nos países industrializados 1% 

ao ano. O investimento no setor de energia chega a 400 bilhões de dólares por ano. A queima 

de carvão e petróleo é responsável pelo lançamento na atmosfera de, aproximadamente, 85% 

do principal responsável pela poluição urbana e pela chuva ácida, o enxofre, e 75% das 

emissões de carbono, causador do “efeito estufa” (GOLDEMBERG, 2000). 

Segundo Kovaleski e Sola (2004), o conceito de eficiência energética está 

fundamentado na minimização de perdas na conversão de energia primária em energia útil, e 

todos os tipos de energia, seja térmica, mecânica ou elétrica, podem apresentar perdas. De 

acordo com o Balanço Energético Nacional do Ministério das Minas e Energia (EPE; MME, 

2006), as perdas na distribuição, armazenagem e nos processos de transformação estão 

aumentando, anualmente, de forma gradual, desde 1970. “Tais perdas energéticas interferem 

na confiabilidade do sistema elétrico, afetam o meio ambiente, requerem maior investimento 

em geração, oneram a produção e tornam o produto nacional menos competitivo no mercado 

internacional” (KOVALESKI; SOLA, 2004, p.3). 

De acordo com Goldemberg e Lucon (2009), uma crise financeira é uma oportunidade 

para reestruturar o sistema de energia, com bases sustentáveis, eficientes e com participação de 

fontes renováveis. Existe um grande desperdício de energia e espaço nos países 

industrializados, com consumo per capita elevado. Já nos países desenvolvidos da OCDE, entre 

1973 e 2005, a eficiência energética gerou ganhos globais de aproximadamente 58%. Entre 

1990 e 2005, o aumento da eficiência energética foi de 0,8% ao ano (IEA, 2007).  

 

2.3 Situação energética brasileira 

 

A falta de investimento no setor de energia juntamente com o aumento gradativo do 

consumo de energia elétrica resulta na crise energética que o Brasil está enfrentando. Sob pena 
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de cortes do fornecimento e multas, todos os setores da sociedade brasileira estão, desde junho 

de 2014, vivendo sob a meta de redução obrigatória do consumo de energia elétrica. O Brasil 

está enfrentando uma crise energética sem precedentes. O histórico de redução de investimentos 

na transmissão de energia, a dependência de hidrelétricas, as quais produzem mais de 90% da 

energia consumida no Brasil, as transformações ambientais, como o baixo índice pluviométrico, 

e o aumento na demanda de energia representam os principais vetores da atual crise energética 

brasileira (ENERGIA INTELIGENTE, 2015). 

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (2015), o cenário atual 

apresenta expansão de oferta de energia elétrica no Brasil, entre 2015 e 2020, com 663 

empreendimentos de geração outorgados, totalizando 39.314 MW. A Figura 1, abaixo, indica a 

divisão por tipo de usina. 

 

Figura 1- Expansão da oferta - potência e número de usinas 

Fonte: ANEEL 2015, p. 1 

 

Legenda:  

UHE – Usinas Hidrelétricas 

EOL – Usinas Eólicas 

UTE – Usinas Termelétricas 

PCH – Pequenas Centrais Hidrelétricas 

 

Os 663 empreendimentos monitorados pela ANEEL (2015) estão em fases de 

implementação diferentes. O gráfico (Figura 2) abaixo representa a situação desses 

empreendimentos em relação à execução de obras civis, exibindo o somatório das potências das 
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usinas, divididas por tipo e separadas em “obras em andamento” ou “obras não iniciadas ou 

paralisadas”. Para as UHEs, 94,5% do total de potência instalada, 17.666 MW, estão com obras 

em andamento, e apenas 1.025 MW estão com obras não iniciadas ou paralisadas. As EOLs 

contam com apenas 3.398 MW de 9.639 MW do potencial instalado com obras em andamento. 

Porém, o grande número de usinas eólicas que não estão com obras em andamento não é motivo 

de preocupação, uma vez que grande parte das usinas tem outorga recente e deverão iniciar 

obras em breve. O impacto dessas obras para o cenário atual de geração de energia é positivo e 

de grande valia, pois, como a demanda por energia aumenta consideravelmente todo ano, é 

fundamental ter um plano de oferta de energia consistente e com grande potencial. 

 

 

Figura 2 - Situação das Obras 

Fonte: ANEEL 2015, p. 1 

Legenda:  

UHE – Usinas Hidrelétricas 

EOL – Usinas Eólicas 

UTE – Usinas Termelétricas 

PCH – Pequenas Centrais Hidrelétricas 

 

Segundo o Ministério de Minas e Energia – MME (2014), o crescimento da demanda 

total de energia está vinculado ao consumo de energia relacionado ao bem-estar da população 

(como o combustível usado em veículos leves e a energia elétrica residencial).  A demanda de 

combustíveis para veículos leves do Ciclo Otto (movidos por gasolina, etanol e gás natural) 
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apresenta aumento de 6,8 % até outubro de 2014, superior ao aumento registrado em 2013, 

6,1%.  

Segundo Filho (NAIPPE, 2009, p. 19), os recursos hidroelétricos do Brasil não são 

suficientes para atender os requisitos de energia elétrica correspondentes a um consumo da 

ordem de 1.000 TWh, previsto para 2030. Dessa forma, os empreendimentos térmicos e eólicos 

deverão complementar o programa hidroelétrico nacional, de forma a assegurar o suprimento 

das demandas de energia elétrica previstas. 

As centrais elétricas de serviço público são as principais contribuintes na geração de 

energia elétrica, obtendo 84,1% da geração total em 2014, período no qual o Brasil produziu 

590,5 TWh de energia elétrica. Conforme apresentado na Figura 3, a energia elétrica hidráulica 

é a principal fonte de geração, a qual representa 65,2% do total de energia elétrica gerado em 

2014. O uso de recursos não renováveis para geração de energia elétrica representou 26,9% do 

total nacional em 2014 (EPE; MME, 2015, p.15). 

Em 2014, os autoprodutores de energia foram responsáveis pela produção de 15,9% do 

total produzido, valor que corresponde a 94,0 TWh de energia elétrica. Desse total, 52,2 TWh 

foram consumidos pelas próprias instalações geradoras, as quais, normalmente, não estão 

conectadas à rede elétrica. Para completar a oferta interna de energia elétrica, foram importados 

33,8 TWh, que somados à geração nacional, asseguraram 624,3 TWh em 2014. Porém, o 

consumo final de energia elétrica foi de 531,1 TWh (EPE; MME, 2015, p.16-17). 

Conforme apresentado na Figura 3, a matriz elétrica brasileira é de origem 

predominantemente renovável, sendo a energia hidráulica a principal geradora de energia, com 

65,2% da oferta interna. A segunda maior fonte de geração de energia é o Gás Natural, com 

13%. Já os derivados de petróleo aparecem em menor proporção, com 5,7% do total ofertado. 

O setor industrial é o principal consumidor de energia elétrica, representando 33,3% da energia 

consumida, já o setor residencial aparece como segundo maior consumidor, com 21,2%. As 

perdas energéticas ficam em terceiro lugar no consumo, caracterizando grande desperdício 

energético, com 14,9%, na frente ainda do setor comercial (14,5%). O consumo com transporte 

apresenta menor valor, apenas 0,3% da energia total consumida (EPE; MME, 2015, p.40). 
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Figura 3 - Fluxo energético: Eletricidade 

Fonte: EPE; MME, 2015 

 

2.4 Fontes renováveis 

 

A maioria dos equipamentos e processos utilizados nos dias de hoje, tanto em transporte, 

indústria e residência, surgiram na época em que a fonte de energia era abundante e barata e as 

questões ambientais não eram muito exploradas, (GOLDEMBERG, 2000). A procura por 

fontes alternativas de geração de energia é crescente, uma vez que reduziria o impacto no meio 

ambiente e racionaria o uso potencial energético disponível (LINDEMEYER, 2008). 

De acordo com Lindemeyer (2008), a vulnerabilidade dos atuais mecanismos de 

suprimento de energia é crescente, uma vez que há grande dependência de recursos não 

renováveis. Por esse motivo, as fontes alternativas (eólica, solar, biomassa, pequenas centrais 

hidroelétricas, entre outras) são fundamentais para a instauração de um modelo energético que 

atenda as premissas da sustentabilidade. 

O desequilíbrio do ecossistema está diretamente ligado ao crescimento populacional, 

bem como ao crescimento e modernização das atividades agrícola e industrial, os quais 

demandam um volume cada vez maior da capacidade de geração de energia elétrica, 

ocasionando a exaustão dos recursos naturais e a crescente agressão ao meio ambiente. 
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Portanto, as formas alternativas de produção e aproveitamento de energia são fundamentais 

para adequar o modelo energético em vigor (FARIA JR, PASCHOARELLI JR; SEIXAS, 

2005). 

Existem duas formas de produção de energia a partir de fontes alternativas, são elas os 

grandes blocos de energia e os pequenos módulos geradores. Os grandes blocos de energia são 

capazes de substituir as usinas, responsáveis atualmente pela alimentação dos sistemas 

elétricos, uma vez que se criam os sítios eólicos e solares (da ordem de dezenas de MW). Já 

para suprir, de forma local (sistemas rurais ou comunidades isoladas), as cargas ou grupo de 

cargas de um composto reduzido, os pequenos módulos geradores podem ser utilizados, com 

geração distribuída da ordem de dezenas ou centenas de kW e caracterizados pela operação 

independente em relação ao sistema elétrico principal (FARIA JR, PASCHOARELLI JR; 

SEIXAS, 2005). 

Os tópicos a seguir apresentam de maneira sucinta as características básicas de todas as 

fontes alternativas - eólica, biomassa, biogás, biodiesel, hidráulica e solar - e permite visualizar 

o potencial do aumento de sua participação na matriz energética nacional. 

 

2.4.1 Energia eólica 

 

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (2007), energia eólica 

é a energia cinética presente nas massas de ar em movimento (vento). Para o aproveitamento 

dessa energia são utilizadas para a geração de eletricidade as turbinas eólicas, ou também 

denominadas aerogeradores e para os trabalhos mecânicos, como o bombeamento de água, os 

cataventos ou moinhos. Todos os mecanismos ocorrem por meio da conversão da energia 

cinética de translação em energia cinética de rotação (LINDEMEYER, 2008). 

Parte da energia cinética presente no vento, resultante do deslocamento de massas de ar 

devido às diferentes camadas de temperatura presentes na atmosfera e também das 

desigualdades de conformação existentes na superfície da terra, é captada para produção de 

energia mecânica ou eletricidade. As diferentes temperaturas das diversas regiões do planeta 

originam os diferentes níveis de pressão nas mesmas e, devido às diferentes pressões, o ar flui 

das regiões de altas pressões para as de baixas (SILVA, 2006). 

Os sistemas avançados de transmissão, a melhoria da aerodinâmica e as estratégias de 

controle e operação das turbinas são responsáveis pela redução do custo e aumento da 

confiabilidade dos equipamentos (ANEEL, 2007). A crescente redução no custo para viabilizar 
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a energia eólica, bem como a existência de um grande potencial eólico em várias regiões do 

planeta são fatores que tornam a tecnologia eólio-elétrica uma alternativa economicamente 

viável no que diz respeito a competição com fontes convencionais de geração de energia elétrica 

(LINDEMEYER, 2008). 

A tecnologia eólio-elétrica torna as pequenas centrais capazes de suprir pequenas 

localidades distantes da rede de distribuição mais próxima, aumentando o processo de 

universalização do atendimento. Já as grandes centrais são capazes de atender parte 

significativa do Sistema Interligado Nacional (SIN), reduzindo a emissão de poluentes das 

usinas térmicas, diminuindo a necessidade de grandes reservatórios, bem como o risco de 

sazonalidade hidrológica (ANEEL, 2007). 

De acordo com Simioni (2006), a maior vantagem da energia eólica é o seu menor custo 

socioambiental, uma vez que não emite gases poluentes, reduzindo as emissões provenientes 

da geração de energia elétrica como um todo. Estima-se que 2 mil toneladas de carbono por ano 

deixem de ser emitidos a cada 10 MW de energia eólica produzida. 

Simioni (2006) afirma que o uso da energia eólica juntamente com a agropecuária, sem 

a necessidade de desapropriar os proprietários de uma área com parque eólico e com ganhos 

adicionais ao agricultor, por meio de royalties, é uma outra grande vantagem dessa fonte de 

energia. Tal fator poderia significar uma valorização das terras onde há potencial eólico. Porém, 

as usinas eólicas apresentam fatores negativos como morte de aves, devido a colisão com as 

hélices, além de aspectos sonoros e visuais. O ruído dos rotores causa os impactos sonoros, 

variando de acordo com as especificações dos equipamentos. O nível de ruído das turbinas deve 

atender às normas e padrões estabelecidos pela legislação vigente, para assim evitar danos à 

população vizinha. Os impactos visuais são causados pelo agrupamento de torres e 

aerogeradores, principalmente no caso de fazendas eólicas, as quais concentram grande número 

de turbinas (ANEEL, 2007). 

Portanto, segundo Lindemeyer (2008), o aproveitamento comercial, em larga escala, da 

energia eólica é consideravelmente promissor, uma vez que os custos socioambientais são 

muito menores quando comparados com as fontes convencionais. Além disso, com 

investimento em pesquisa e desenvolvimento, os aspectos técnicos podem ser melhorados e os 

custos reduzidos. 
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2.4.2 Energia de biomassa 

 

Biomassa é o nome dado à geração de energia através de matéria orgânica, abrangendo 

todos os biocombustíveis, como etanol e biodiesel, e a bioenergia, resíduos orgânicos. A mesma 

pode ser obtida através da biomassa nova, estrume, restos de ração, entre outros dejetos, e da 

biomassa velha, madeiras e palhas. A biomassa nova é, principalmente, utilizada para gerar 

energia a partir do biogás, o qual é acumulado em um gasômetro. Já a biomassa velha gera 

energia térmica a partir da queima dos materiais (ANEEL, 2007).  Simioni (2006) afirma que 

as emissões atmosféricas absolutas, bem como as emissões por unidade de energia gerada são 

menores, decorrentes da melhor combustão da biomassa. 

A geração de energia através da biomassa representa grande eficiência no meio urbano, 

uma vez que grandes quantidades de lixo orgânico são utilizadas para geração de energia 

térmica, minimizando danos à natureza e sendo uma solução para o lixo gerado. Já no meio 

rural, a iluminação, aquecimento e a movimentação de motores podem ser obtidas através do 

uso dos resíduos e dejetos animais nos biodigestores, através do aproveitamento do biogás. 

Com isso, a geração de energia através da biomassa é viável no ponto de vista econômico, pois 

gera novas receitas para os agricultores, como possibilitando ainda potencial redução de 80% 

das cargas poluentes que hoje são lançadas in natura no meio ambiente (FARRET, 1999). 

 

2.4.2.1 Biogás 

 

O biogás é um gás natural composto praticamente de dois gases, o metano, que 

representa de 60% a 80%, e gás carbônico, que representa de 20% a 40% da mistura. Gases 

como o gás sulfídrico também podem compor o biogás, porém em proporção menor de até 

1,5%. Quanto maior a porcentagem de metano, mais puro é o biogás.  O biogás é obtido através 

da fermentação anaeróbica, com ausência de ar, de dejetos animais, resíduos vegetais e de lixo 

industrial ou residencial em condições adequadas de umidade (MARTINS; ASSIS, 2007). A 

tabela abaixo retrata a composição do biogás: 
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Tabela 1 - Composição do biogás 

Tipo de Gás Composição do Biogás em % 

Metano (CH4) 60 - 80 

Gás Carbônico (CO2) 20 - 40 

Gás Sulfídrico (H2S) Até 1,5 

Nitrogênio (N) Traços 

Hidrogênio (H) Traços 
Fonte: Sganzerla, 1983, p. 10 

 

O principal componente do biogás, o metano, como pode ser visto na Tabela 1, é um 

gás incolor, inodoro e altamente combustível, cuja combustão apresenta chama azul-lilás e, 

raramente, manchas vermelhas. O metano não produz fuligem e seu índice de poluição 

atmosférico é inferior ao do butano, presente no gás de cozinha (GASPAR, 2003). A obtenção 

do biogás acontece através da decomposição anaeróbica, a qual se desenvolve em três fases: 

liquefação, acidulação e gaseificação (MAGALHÃES, 1980). 

Durante a liquefação ocorre a transformação de substâncias complexas em substâncias 

mais simples. Em tal fase, bactérias liberam, em meio anaeróbico, enzimas extracelulares, as 

quais causam hidrólise das partículas orgânicas, produzindo moléculas menores e solúveis ao 

meio. No período de acidulação as bactérias produtoras de ácidos degradam moléculas de 

proteínas, gorduras e carboidratos em ácidos orgânicos, como ácido láctico e butílico. Produtos 

de degradação intermediária como o dióxido de carbono e água são liberados. Por fim, na 

gaseificação, os ácidos formados na acidulação são metabolizados pelas bactérias metânicas, 

anaeróbicas e de vital importância na produção do gás metano (LINDEMEYER, 2008). 

Fatores climáticos, dimensões do biodigestor e tipo e quantidade de biomassa utilizada 

interferem na composição do biogás. Porém, sua composição básica não varia 

significativamente. Para não afetar a produção de biogás é importante monitorar a temperatura 

do interior da câmera de digestão, pois, os micro-organismos metanogênicos se multiplicam em 

temperaturas elevadas, em torno de 35ºC e anulam a produção quando a temperatura cai para 

15ºC (LINDEMEYER, 2008).  

Um dos maiores riscos do biogás é o fato do mesmo ser altamente inflamável, sendo 

assim, é preciso muito cuidado para manejo do mesmo. Como a produção do biogás é 

praticamente local, pessoas sem conhecimentos técnicos podem cometer erros e vazamentos 

podem ocorrer, colocando em risco moradores vizinhos (SIMIONI, 2006). Portanto, para a 

utilização do biogás, é necessário treinamento dos operadores dos biodigestores, um correto 

planejamento de produção e revenda dos biofertilizantes e a adequada manutenção dos 

equipamentos (LINDEMEYER, 2008). 
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2.4.2.2 Biodiesel 

 

O biodiesel tem capacidade para substituir de forma parcial ou total o óleo diesel 

derivado do petróleo, sendo utilizado em motores a combustão interna com ignição ou 

compressão, ou para geração de outro tipo de energia (HINRICHS; KLEINBACH, 2003). É 

derivado de óleos vegetais ou de gordura animal e obtido por diferentes processos, como 

craqueamento, transesterificação ou esterificação, tendo glicerina como subproduto. A 

transesterificação se dá pela reação química de triglicerídeos com álcoois, metano ou etanol, na 

presença de algum catalisador, ácido, básico ou enzimático. Tal reação química resulta na 

substituição do grupo éster do glicerol pelo grupo etanol ou metanol, tendo como subproduto a 

glicerina. Como o etanol é presente em abundância e custo baixo no Brasil, o mesmo é o mais 

indicado (MAPA, 2005). 

O custo de produção do biodiesel varia bastante, uma vez que depende da matéria-prima 

utilizada, bem como do processo e local de produção. A diminuição do custo pode resultar da 

produção de oleaginosas, aumentando a escala de produção e a oferta de grãos. Porém, tal 

procedimento pode aumentar a competição entre a produção de alimentos e a produção de 

combustível, o que resultaria em maior valor dos grãos e, consequentemente, aumento do custo 

de produção. Uma fonte alternativa para a produção de biodiesel é a reutilização do óleo de 

cozinha, reduzindo o custo de produção e sendo uma solução para o descarte desse produto tão 

utilizado (ZHANG et al., 2003). 

O biodiesel em comparação com o óleo diesel apresenta menor taxa de emissão de 

poluentes, tendo o SO2 totalmente eliminado, ocorre a diminuição em 60% da fuligem, 50% do 

monóxido de carbono e hidrocarbonetos, 70% dos hidrocarbonetos poliaromáticos e 15% dos 

gases aromáticos (BARNWAL; SHARMA, 2005). O biodiesel pode ser usado puro ou 

misturado com óleo diesel, ambos em qualquer proporção, denominando o biodiesel BXX, onde 

XX é a percentagem em volume do biodiesel à mistura, como o B2, B5, B20 e B100 

(HINRICHS; KLEINBACH, 2003). 

Portanto, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 

2005), as vantagens ou desvantagens na produção do biodiesel dependem das práticas agrícolas 

utilizadas na produção das matérias-primas. Porém, o biodiesel é indiscutivelmente uma 

alternativa para a redução do uso do petróleo e de outras fontes de energia não renováveis. 
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2.4.3 Energia hidrelétrica 

 

A energia hidrelétrica é o recurso mais desenvolvido, correspondendo a 85% da 

produção de energia elétrica renovável e com o menor custo. A matriz energética do Brasil 

depende em 65,2% dos recursos hídricos (EPE; MME, 2015). Em 2004, a capacidade mundial 

das grandes centrais hidrelétricas totalizava aproximadamente de 772 gigawatts e 16% da 

produção total de eletricidade, ou seja, 2.809 terawatts-hora de 17.408 terawatts-hora 

(IEA,2007). 

O aproveitamento hidrelétrico na Europa Ocidental e nos Estados Unidos é, 

respectivamente, cerca de 65% e 76%, refletindo em restrições sociais e ambientais. A produção 

hidrelétrica em países desenvolvidos tem previsão de crescimento contínuo, com aumento 

planejado da capacidade. Porém, a hidrelétrica oferece riscos de rompimento de barragem, 

impactos ambientais, como perda de habitat e emissão de dióxido de carbono e metano 

(provenientes de grandes barragens), suscetibilidade à seca, realocação de populações e 

disponibilidade de locais (BORBA; GASPAR, 2010). 

O fornecimento de energia em nível de aldeias, no lugar de geradores a diesel ou de 

outras centrais de pequena escala, é feito geralmente através de pequenas centrais hidrelétricas, 

de forma autônoma (sem conexão à rede). Por ter aplicabilidade em pequenos rios e 

investimento geralmente viável, com ciclo de construção curto e centrais automatizadas 

(dispensando pessoal operacional constante), a base de recursos das pequenas centrais 

hidrelétricas é consideravelmente grande no mundo. Dessa forma, os maiores entraves para a 

viabilidade dessa tecnologia são sociais e econômicos e não técnicos (BORBA; GASPAR, 

2010). 

 

2.5 Energia solar 

 

Segundo Farret (1999), praticamente todas as fontes de energia - hidráulica, biomassa, 

eólica, combustíveis fósseis e energia dos oceanos - são formas indiretas de energia solar. O 

aquecimento de fluidos e ambientes, bem como a geração de potência mecânica ou elétrica 

podem ser provenientes diretamente da radiação solar. É possível converter a radiação solar 

diretamente em energia elétrica, por meio de efeitos sobre determinados materiais, como os 

termoelétricos e fotovoltaicos. 
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De acordo com Simioni (2006), existem três formas de uso de energia solar, o uso direto, 

denominado energia solar passiva, utilizado principalmente por domicílios para aquecer 

piscinas, caixas d´água, e gerar luminosidade (arquitetura solar); a energia solar ativa, térmica 

(ou heliotérmica) a qual aquece, de forma direta, a água, gerando vapor que, por sua vez, 

movimentará geradores; por fim a energia fotovoltaica, onde placas coletoras são utilizadas 

para gerar eletricidade, a qual pode ser utilizada diretamente ou armazenada em baterias.  

Um dos aspectos negativos da energia solar é a oscilação na geração de energia, sendo 

baixa no início e no fim do dia. Outras variáveis como a estação do ano, dias nublados ou 

chuvosos e fumaça de queimadas interferem diretamente na geração de energia. Portanto, 

apesar do grande potencial da energia solar, a mesma não é capaz de produzir energia necessária 

para uma região por inteiro, uma vez que a mesma não é possível durante a noite. Uma solução 

para tal problema seria a produção de grandes acumuladores de energia, o que por outro lado 

aumentaria consideravelmente o custo de adoção, ou a aquisição de uma usina mista, com fontes 

de energia solar e outra mais estável, como por exemplo, termelétrica a gás natural (SCHEER, 

1995). 

O custo para viabilizar a energia solar é muito alto, uma vez que os equipamentos 

utilizados são caros. Porém, após a aquisição da tecnologia, não são necessários gastos com 

combustíveis, ou seja, o gasto inicial se torna o mais oneroso. Sendo assim, a energia solar se 

torna uma alternativa para regiões isoladas e não eletrificadas. A energia solar é limpa e 

benéfica ao meio ambiente - a cada m² de coletor solar instalado, 56 m² de terra são poupados 

da inundação de uma construção de hidrelétricas (ANNEL, 2007). 

 

2.5.1 Energia Fotovoltaica  

 

A energia elétrica a partir de energia fotovoltaica é produzida por meio da luz solar, 

tanto em dias nublados, chuvosos ou ensolarados. Utilizando células fotovoltaicas é dado o 

processo de conversão, no qual a luz solar incide sobre uma célula, os elétrons que a compõe 

se movimentam e assim, a energia elétrica é gerada (PORTAL SOLAR, 2014). 

Segundo o Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos (CEPEL; DTE; 

CRESESB, 2014, p.52), o efeito fotovoltaico descoberto em 1839 por Edmond Becquerel se dá 

pela diferença de potencial nos terminais de uma célula eletroquímica, quando a mesma absorve 

luz. O primeiro aparato fotovoltaico foi fabricado em 1876 devido aos estudos da física do 
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estado sólido. Porém, somente em 1956 se deu início a produção industrial, seguindo o 

desenvolvimento da microeletrônica. 

A busca das empresas do setor de telecomunicações e de fontes de energia para sistemas 

isolados alavancou o desenvolvimento da tecnologia. Outro fator que influenciou para seu 

crescimento foi a denominada “corrida espacial”, na qual a célula fotovoltaica se tornou o 

material mais adequado, em termos de custo, segurança e peso, que fornece quantidade de 

energia para períodos longos aos equipamentos eletrônicos utilizados no espaço (CEPEL; DTE; 

CRESESB, 2014, p.53). 

 

2.5.1.1 Componentes Sistema Fotovoltaico 

 

Um sistema fotovoltaico possui quatro componentes básicos: módulos fotovoltaicos, 

controlador de carga, inversor e bateria. Os mesmos serão apresentados abaixo. 

 

2.5.1.1.1 Módulos fotovoltaicos 

 

Responsáveis pela transformação de energia solar em energia elétrica, as células solares 

ou fotovoltaicas são de materiais semicondutores, em maioria feitas de Silício. São introduzidos 

nas células o Boro e o Fósforo, os quais formam a junção pn (junção metalúrgica de dois 

cristais), na qual de um lado as cargas positivas se concentram e no outro as cargas negativas, 

assim criando um campo elétrico permanente e dificultando a passagem de elétrons. O Efeito 

Fotovoltaico se dá quando um fóton incide com energia suficiente sobre a célula, excitando os 

elétrons, acarretando a circulação de corrente elétrica e gerando energia em corrente contínua 

(SERRÃO, 2010, p. 8). 

A representação simbólica de uma célula solar, bem como seu circuito elétrico são 

apresentados na Figura 4. 
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Figura 4 - Representação de uma célula fotovoltaica 

Fonte: Serrão 2010, p.9 

 

A maioria das células fotovoltaicas são produzidas utilizando Silício e podem ser 

constituídas de cristais de silício monocristalino, policristalino ou de silício amorfo (TORRES, 

2009, p.4). 

 

2.5.1.1.1.1 Silício Monocristalino 

 

Produzidas em fornos especiais, essas células são feitas a partir de barras cilíndricas de 

Silício monocristalino, as quais são cortadas em forma de pastilhas finas, de 0,4-0,5 mm de 

espessura. Sua eficiência para converter luz solar em eletricidade é entre 12% a 21% 

(SOLARTERRA, p.4). 

As células de Silício monocristalino são consideradas as mais eficientes no mercado e 

exibem um padrão distinto de pequenos diamantes brancos, sendo assim, funcionam melhor 

que as células policristalinas quando em pouca luz. Porém, os painéis monocristalinos são mais 

caros que os policristalinos. A partir da Figura 5 pode-se observar etapas de seu processo de 

fabricação, no qual se apresenta da seguinte forma: minério de silício purificado; forno de 

Czochralski; lingote de silício; as fatias (wafers) e a célula fotovoltaica monocristalina 

(PORTAL SOLAR, 2014). 

 

 

Figura 5 -  Etapas do processo de fabricação de uma célula monocristalina 

Fonte: Portal Solar, 2014 
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2.5.1.1.1.2 Silício Policristalino 

 

As células de Silício Policristalino são produzidas com Silício purificado, o qual é 

fundido em blocos. Neste processo, uma estrutura policristalina é formada, diferentemente da 

célula monocristalina. Essas células são mais utilizadas, porém, apresentam menor eficiência 

em relação às células monocristalinas, entre 13% a 17% (SOLARTERRA, p.5). 

De acordo com a Figura 6, se pode observar as etapas de seu processo de fabricação, no 

qual se apresenta da seguinte forma: minério de silício purificado; fundição em bloco do silício; 

"tijolos de silício" cortados; as fatias (wafers) e a célula fotovoltaica policristalina (PORTAL 

SOLAR, 2014). 

 

 

Figura 6 - Etapas do processo de fabricação de uma célula policristalina 

Fonte: Portal Solar, 2014 

 

2.5.1.1.1.3 Silício Amorfo 

 

As células de Silício Amorfo são produzidas a partir da deposição, sobre superfícies de 

vidro ou metal, de finas camadas de Silício ou outros materiais semicondutores.  Em grande 

maioria, a eficiência desse tipo de célula é 2-3% mais baixa que as células de Silício cristalino 

(SOLARTERRA, p.5). A Figura 7 apresenta um exemplo das células de Silício Amorfo. 

 



32 
 

 
 

 

Figura 7 - Célula de Silício Amorfo 

Fonte: Portal Solar, 2014 

 

2.5.1.1.1.4 Dimensionamento dos Módulos Solares 

 

De acordo com o Guia Prático de Dimensionamento (COELHO, 2016, p.21), o 

dimensionamento dos módulos solares é realizado através das equações 1 e 2, já o cálculo da 

energia gerada diariamente pelo sistema, ou seja, pelo conjunto de painéis, é feito através da 

equação 3.   

                                                   

Cálculo da energia produzida por um módulo:    𝐸FV = 𝐸𝑆𝑜𝑙  𝑥 𝐴 𝑥  (1) 

  Cálculo do número de módulos:    𝑁𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 =
𝐸𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝐸𝐹𝑉
 (2) 

     

Energia gerada pelo sistema:    𝐸𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑁𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑥 𝐸FV  (3) 

            

Onde:  

EFV = Energia módulo fotovoltaico 

ESol = Energia do sol (kWh/m2/dia) 

ESistema = Energia gerada pelo sistema (kWh/dia) 

A = Área do painel solar (m2) 

 = Eficiência do painel solar (%) 

NMódulo = Número de módulos  

EConsumo = Energia consumida (kWh) 
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2.5.1.1.2 Bateria 

 

As baterias são equipamentos de armazenamento de energia elétrica na forma de energia 

química. Aumentam a confiabilidade do sistema fotovoltaico uma vez que fornecem 

eletricidade de forma contínua em dias de céu nublado ou não produção dos painéis. O 

rendimento das baterias se limita devido às reações químicas que ocorrem no ciclo de carga e 

descarga das mesmas.  As baterias mais utilizadas nos sistemas fotovoltaicos estão listadas 

abaixo (ALVEZ, 2008, p.20).  

• Chumbo-ácida; 

• Líquidas; 

• Gel; 

• Alcalinas; 

• Níquel – Cádmio; 

• Níquel-hidreto metálico. 

 

Segundo Alves (2008, p.21) os critérios para escolha das baterias são os seguintes: 

• Dias de autonomia, ou seja, quantos dias que a bateria consegue assegurar a 

alimentação do consumo de energia elétrica nos períodos em que o recurso solar 

não está disponível; 

• Capacidade das baterias, sendo caracterizada pela quantidade de carga elétrica 

fornecida ao longo de um determinado período de tempo, medida em Ah 

(ampere/hora); 

• Taxa de descarga, ou seja, a capacidade da bateria em fornecer corrente; 

• Vida útil, a qual é avaliada em função do número de ciclos de carga/descarga 

que a bateria consegue efetuar; 

• Gama de Temperatura, ou seja, intervalo de temperatura ideal para maximizar a 

vida útil da bateria e sua capacidade; 

• Preço. 

 

2.5.1.1.2.1 Dimensionamento Banco de Baterias 

 

De acordo com o Guia Prático de Dimensionamento (COELHO, 2016, p.19-20), o 

dimensionamento de um banco de baterias é realizado através das equações 4, 5, 6 e 7: 
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Energia armazenada pelo banco de baterias:    𝐸𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 =  
𝑁𝐴𝑢𝑡 𝑥𝐸𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝐷
   (4) 

   

Cálculo número de baterias em série:    𝑁𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑆é𝑟𝑖𝑒  =
𝑉𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜

𝑉𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 (5) 

   

Capacidade do banco de baterias:    𝐶𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜 =
𝐸𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑉𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜
 (6) 

   

Cálculo do número de baterias em paralelo:    𝑁𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
𝐶𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜

𝐶𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 (7) 

 

Onde:  

EArmazenada = Energia armazenada 

NAut = Número de dias de autonomia 

EConsumo = Energia consumida (kWh) 

D = Descarga máxima da bateria 

NBateria = Número de baterias em série  

VBanco = Tensão do banco de baterias  

VBateria = Tensão da bateria 

CBanco = Capacidade banco de baterias 

NBateria Paralelo = Número de baterias em paralelo 

CBateria = Capacidade da bateria 

 

2.5.1.1.3 Inversor 

 

Inversores, também conhecidos como conversores CC-CA, são equipamentos que 

transformam uma corrente contínua em corrente alternada, mudando assim sua forma de onda. 

Sua utilização é quando se quer alimentar uma carga CA através de uma fonte CC. A maioria 

dos equipamentos que utilizados no dia-a-dia, como TV, rádio, motores, entre outros, são 

alimentados em corrente alternada, porém, os módulos fotovoltaicos geram tensão sob a forma 

de corrente contínua, sendo assim, é necessário utilizar um inversor nos sistemas fotovoltaicos. 

Dessa forma, em um SFCR o inversor é utilizado para adequar as características da energia 

gerada pelos painéis solares às características da rede elétrica convencional (PEREIRA; 

GONÇALVES, 2008, p.31). 
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Figura 8 - Circuito básico de um inversor 

Fonte: Serrão, 2010, p.19 

 

2.5.1.1.3.1 Dimensionamento Inversor 

 

De acordo com o Guia Prático de Dimensionamento (COELHO, 2016, p.19-20), o 

dimensionamento de um inversor para sistemas Off Grid (sem conexão com rede elétrica) é 

realizado através da equação 8, e para sistemas On Grid (conectado à rede elétrica), o 

dimensionamento é realizado através das equações 9 e 10.  

 

Potência do inversor:    𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑥 𝐹𝑠 (8) 

 

Número de módulos para cada inversor:    𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜/𝑖𝑛𝑣  =
𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
 (9) 

 

Cálculo do número de inversores:    𝑁𝑖nversor  =
𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜/𝑖𝑛𝑣
 (10) 

 

Onde:  

Pinversor = Potência do inversor (W) 

Pequipamentos = Potência do somatório dos equipamentos (W) 

Pmódulo= Potência do módulo (W) 

Nmódulo = Número de módulo 

Ninversor = Número de inversor 

Nmódulo/inv = Número de módulo por inversor 

Fs = Fator de segurança 
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2.5.1.1.4 Controlador de Carga 

 

Os controladores de carga nos sistemas fotovoltaicos fazem o controle da carga das 

baterias para as mesmas não ficarem sobrecarregadas. O controlador desliga ou diminui a 

corrente de carga da bateria quando a mesma atinge o nível máximo de carga. Certos 

controladores têm a função de limitar a descarga das baterias se as mesmas possuírem um nível 

de carga muito baixo (ALVES, 2008, p.23). 

Os controladores dos sistemas fotovoltaicos têm como principal função o controle da 

carga das baterias de forma a evitar sobrecargas. Quando as baterias atingem o nível máximo 

de carga, o controlador desliga-as do sistema ou diminui significativamente a corrente de carga 

(ALVES, 2008, p.23). 

Alguns controladores possuem a capacidade de limitar a descarga das baterias. Se o 

nível de carga atingir um valor demasiado baixo, as baterias são desligadas do sistema. Os 

controladores mais comuns no mercado são o On/Off, PWM e o MPP. O controlador On/Off 

monitora o nível de carga através de um relé, o qual é aberto quando a carga atinge nível 

máximo. O controlador PWM, o mais utilizado em sistemas fotovoltaicos, regula o ciclo de 

carga das baterias a uma tensão constante. Já o MPP faz o sistema fotovoltaico operar no ponto 

ideal, com potência máxima fornecida pelo gerador (ALVES, 2008, p.23). 

 

2.5.1.1.4.1 Dimensionamento Controlador de Carga 

 

De acordo com o Guia Prático de Dimensionamento (COELHO, 2016, p.23), o 

dimensionamento de um controlador de carga é realizado segundo a equação 11: 

 

Cálculo da corrente do controlador de carga:    𝐼𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟  = 𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑥 𝑁𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑥 𝐹𝑠 (11) 

 

Onde:  

Icontrolador = Corrente do controlador de carga 

Istring = Corrente da string (cadeia) de módulos 

Nstring = Número de string 

Fs = Fator de segurança  
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2.5.1.2 Configurações do Sistema Fotovoltaico 

 

Segundo Serrão (2010, p.7), um sistema fotovoltaico pode ser classificado em duas 

categorias distintas: 

• Sistemas isolados. 

• Sistemas conectados à rede. 

Os sistemas isolados são instalados em locais onde não se tem acesso à rede elétrica, 

necessitando de um componente que armazena energia, sendo normalmente utilizadas as 

baterias. Tal armazenamento é utilizado quando se torna necessário o uso de aparelhos elétricos 

em períodos em que não há geração fotovoltaica ou qualquer outra forma de energia. Outra 

aplicabilidade das baterias é ser uma referência de tensão CC para os inversores que compõem 

o sistema isolado (CEPEL; DTE; CRESESB, 2014, p.255-258). 

Conforme apresentado na Figura 9, os sistemas isolados se subdividem em individuais 

ou minirredes. Os sistemas isolados individuais geram energia para apenas uma unidade 

consumidora, já as minirredes geram energia de forma partilhada entre um grupo de unidades 

consumidoras, as quais apresentam localização próxima. Um sistema fotovoltaico isolado é 

composto por painéis solares, baterias, controladores de carga e inversores, conforme 

apresentado na Figura 11 (CEPEL; DTE; CRESESB, 2014, p.255-258). 

Diferentemente dos sistemas isolados, os sistemas fotovoltaicos conectados à rede 

(SFCR) não utilizam baterias para armazenar energia. A energia produzida pelo sistema é 

consumida diretamente pela unidade consumidora ou injetada na rede elétrica convencional, 

sendo consumida por outras unidades consumidoras conectadas à rede de distribuição.  Nesse 

tipo de configuração, o sistema fotovoltaico representa uma fonte complementar ao sistema 

elétrico ao qual está conectado. (CEPEL; DTE; CRESESB, 2014, p.289). 

Um sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR) é composto apenas por painéis 

solares e inversores, conforme apresentado na Figura 10. Suas principais vantagens, além do 

aspecto financeiro e sustentável, são em relação à alta produtividade característica do sistema, 

uma vez que toda a energia gerada é utilizada, e pela ausência de baterias, as quais apresentam 

vida útil muito inferior aos painéis solares e inversores (JUNIOR, 2010, p. 37-38).   

O uso de SFCR é frequente em diversos países europeus, no Japão, Estados Unidos e, 

mais recentemente, implementado no Brasil. É possível encontrar sistemas urbanos com 

pequena potência instalada, poucos kWp, e grandes sistemas instalados em empresas e centrais, 

com potência instalada de alguns MWp, conforme Figura 9. Os sistemas fotovoltaicos 
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instalados se diferenciam quanto à forma de conexão à rede, que, dentre outras características, 

depende também da legislação local vigente (CEPEL; DTE; CRESESB, 2014, p.289). 

A seguir, na Figura 9, são apresentados os tipos de sistemas fotovoltaicos. 

 

 

Figura 9 - Tipos de sistemas fotovoltaicos. 

Fonte: JUNIOR, 2010. 

 

Segundo Serrão (2010, p.7), os sistemas ligados à rede são compostos de painéis solares 

e inversores, como mostra a Figura 10. 

 

 

Figura 10 - Sistema fotovoltaico ligado à rede 

Fonte: Serrão, 2010, p.7. 

 

Ainda de acordo com o autor citado acima, nos sistemas autônomos, além dos painéis 

fotovoltaicos, é necessário o uso de baterias, controlador de carga e inversor, como apresentado 

na Figura 11. 
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Figura 11 - Sistema fotovoltaico autônomo 

Fonte: Serrão, 2010, p.8. 

 

2.5.1.3 Energia Fotovoltaica no Brasil 

 

Segundo o Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos (CEPEL; DTE; 

CRESESB, 2014, p. 58), o Brasil tem grande potencial para utilização da energia fotovoltaica, 

uma vez que apresenta índices elevados de radiação solar. Os governos e concessionárias de 

serviços públicos estão investindo nessa tecnologia, porém, os sistemas On Grid não são muitos 

utilizados no Brasil como são por países europeus, Estados Unidos e Japão. A partir da Figura 

12, é possível notar que o Brasil tem capacidade muito maior que países da Europa para geração 

de energia elétrica a partir de energia solar. Porém, os países europeus geram mais energia a 

partir do Sol que o Brasil. 

 

Figura 12 - Comparação dos valores de irradiação solar do Brasil e da Europa 

Fonte: LabSol 
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Em 2012 a ANEEL definiu, através da Resolução Normativa nº 482/2012, a 

regulamentação para sistemas fotovoltaicos conectados à rede de distribuição vinculados às 

residências, comércios, indústrias ou instalações rurais. Tal resolução prevê o sistema de 

compensação de energia elétrica, ou seja, o que a unidade consumidora produz gera um crédito 

na conta de luz. Apesar de não ter atingido o nível tecnológico de países desenvolvidos, hoje o 

Brasil tem laboratórios e equipes especializadas, voltados para sistemas fotovoltaicos, em 

universidades públicas, privadas, centro de pesquisas e empresas (CEPEL; DTE; CRESESB, 

2014, p.57-62). 

No Brasil, são poucos os sistemas fotovoltaicos conectados à rede, sendo a maioria 

pertencentes à universidades e centros de pesquisa, tornando claro o caráter de prospecção dos 

benefícios e da viabilidade desta tecnologia. Diferente do Brasil, nos países desenvolvidos é 

comum instalações em larga escala de SFCR, tanto em pequeno porte, integrados às edificações 

urbanas, quanto em grande porte, caracterizando as fazendas solares, onde há grande geração 

de energia, a qual é transmitida até as unidades consumidoras. (JUNIOR, 2010, p. 40).   

A Chesf (Companhia Hidroelétrica do São Francisco), em 1995, foi a primeira 

concessionária de energia elétrica no Brasil a obter um sistema fotovoltaico On Grid. A USP 

(São Paulo, SP), a UFSC (Florianópolis, SC), a UFRGS (Porto Alegre, RS) e o Cepel (Rio de 

Janeiro, RJ) também são exemplos pioneiros de sistemas fotovoltaicos On Grid (CEPEL; DTE; 

CRESESB, 2014, p.62). 

O Brasil possui diversos sistemas fotovoltaicos autônomos e híbridos instalados em 

locais isolados de rede elétrica. São vários programas governamentais que promovem a 

utilização de energia solar, como o caso do Prodeem (Programa de Desenvolvimento 

Energético de Estados e Municípios) e o programa Luz para Todos (CEPEL; DTE; CRESESB, 

2014, p.62). 

Portanto, fica claro que os incentivos governamentais para o uso da energia fotovoltaica 

no Brasil vêm crescendo consideravelmente, a tecnologia fotovoltaica disponível atualmente é 

eficaz e limpa, o Brasil apresenta valores elevados de irradiação solar e diversas entidades 

públicas e privadas, como universidades e empresas, com o intuito de se tornarem sustentáveis, 

aderiram a energia fotovoltaica para geração de energia elétrica. Dessa forma, os incentivos 

ofertados e benefícios inerentes da energia fotovoltaica a tornam uma grande alternativa para 

geração de energia elétrica para o prédio do Instituto de Ciência e Tecnologia do Polo 

Universitário de Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense. 
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3 MÉTODO PROPOSTO 

 

O método proposto para desenvolvimento deste trabalho será composto de uma Pesquisa 

Bibliográfica e um estudo de caso realizado em três cenários diferentes. A pesquisa 

bibliográfica, por meio de livros, artigos, teses, dissertações e internet, complementa o assunto 

proposto do atual projeto. De acordo com diversos autores, a pesquisa bibliográfica reúne 

definições e teorias que embasam teoricamente a aplicação no estudo de caso.  Tal pesquisa se 

encontra no capítulo 2.  

A sistemática escolhida para conduzir o presente trabalho se divide em quatro macro 

etapas: (1) Apresentação do Sistema Adotado; (2) Viabilidade Técnica; (3) Viabilidade 

Econômica e (4) Comparação dos Cenários Propostos, as quais foram divididos em algumas 

etapas. A visualização gráfica da metodologia e suas etapas estão apresentadas na Figura 13. 

Em seguida, as fases a serem implementadas no projeto serão detalhadas. As macro etapas, bem 

como suas fases foram analisadas e ajustadas de acordo com o contexto do projeto. Dessa 

forma, as etapas a serem seguidas serão apresentadas nas próximas seções deste capítulo. A 

figura a seguir permite a visualização gráfica da metodologia e sintetiza as etapas que serão 

explicitadas nesse capítulo. 

 

 

Figura 13 - Etapas da Metodologia 

Fonte: A autora 
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3.1 Etapa I: Apresentação do Sistema Adotado 

 

A primeira etapa consistiu em reunir informações a respeito do sistema adotado para 

geração de energia fotovoltaica para o prédio do Instituto de Ciência e Tecnologia, localizado 

em Rio das Ostras.  Com base nas referências bibliográficas, foram apresentadas as 

configurações de um sistema fotovoltaico conectado à rede, suas vantagens e diferenças em 

relação ao sistema fotovoltaico isolado e motivos que levaram a escolha desse sistema. 

Em seguida foi realizada a descrição do local a ser implementado o sistema fotovoltaico, 

suas instalações físicas e a área disponível para a implementação do mesmo. A área disponível 

para a instalação dos painéis solares foi levantada juntamente com a Direção do ICT.   

 

3.2 Etapa II: Viabilidade Técnica  

 

A segunda etapa realizada se deve aos aspectos técnicos para verificação da viabilidade 

do projeto.  Foram criados três cenários que se diferenciam apenas em relação aos modelos de 

painel solar e inversor utilizados. Para a escolha dos equipamentos a serem utilizados, foi 

realizada uma pesquisa de mercado na qual verificou-se quais eram os equipamentos mais 

utilizados nesse tipo de projeto e quais eram os melhores equipamentos, com melhor custo-

benefício. Por se tratar de um projeto único, peculiar, não foi encontrada uma única metodologia 

para aplicação do mesmo. Dessa forma, as etapas da viabilidade técnica foram realizadas de 

acordo com diversas fontes de pesquisa, adaptadas ao contexto do projeto, como apresentado a 

seguir: 

1. Calcular o índice solarimétrico do local. Etapa realizada de acordo com 

orientações do programa SunData - CRESESB; 

2. Calcular a carga instalada no Prédio do ICT. Nessa etapa foi realizada uma 

adaptação do modelo proposto pelo Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos 

(CEPEL; DTE; CRESESB, 2014, p.305-306); 

3. Realizar o dimensionamento do painel solar. Para essa etapa foram realizadas 

algumas adaptações da metodologia apresentada pelo Guia Prático de Dimensionamento 

(COELHO, 2016, p.21); 

4. Realizar o dimensionamento dos inversores. Para essa etapa foram realizadas 

algumas adaptações da metodologia apresentada pelo Guia Prático de Dimensionamento 

(COELHO, 2016, p.23). 
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3.3 Etapa III: Viabilidade Econômica 

 

Na terceira etapa é realizado um estudo de viabilidade econômica para cada cenário 

criado na etapa anterior. As atividades referentes a essa etapa foram baseadas nos modelos e 

conceitos utilizados por MIRANDA (2014, p.42-44). Foram feitos diversos orçamentos em 

variadas empresas para então definir os custos referentes a cada cenário. Por questão de sigilo, 

nenhuma empresa autorizou a divulgação de seus orçamentos. Dessa forma, os valores dos 

equipamentos expostos neste projeto foram retirados de sites de empresas com loja virtual, 

sendo de acesso ao público. Já os cálculos dos custos com homologação, instalação e 

cabeamento foram estimados com auxílio de uma empresa atuante no ramo, porém, a mesma 

também não autorizou divulgação de seu nome. As etapas para cálculo da viabilidade 

econômica dos três cenários estão apresentadas a seguir: 

1- Calcular o custo de investimento para cada cenário; 

2- Calcular o Payback de cada cenário. 

 

3.4 Etapa IV: Comparação dos Cenários Propostos 

 

A quarta etapa constituiu na apresentação dos resultados e comparação dos três cenários 

criados nas etapas anteriores. Os aspectos econômicos e técnicos de cada cenário foram 

agrupados e comparados em relação ao custo total do investimento, tempo de retorno do 

investimento, potência instalada de cada sistema, área ocupada por cada projeto, fabricantes e 

suas origens, tipo de célula de cada painel, produção média anual de cada sistema e comparação 

entre o consumo médio do prédio e a produção média do sistema. Foi criada uma tabela com 

esses aspectos e após foi realizada uma análise para escolha do cenário mais adequado ao 

contexto. As atividades para realização desta etapa foram: 

1- Criar uma tabela comparativa com os aspectos técnicos e econômicos de cada 

cenário; 

2- Comparar os três cenários criados; 

3- Analisar e escolher o cenário mais adequado para geração de energia fotovoltaica 

para o prédio do ICT do Polo de Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense. 
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4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA AO CONTEXTO DO ESTUDO 

 

4.1 Configuração do Sistema Fotovoltaico Adotado 

 

A Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras está localizada em uma zona 

urbana, sem recursos hídricos próximos, como cachoeiras e rios, para instalação de uma 

hidrelétrica; apresenta uma área disponível para instalação de um sistema de geração de energia 

reduzida e limitada, impossibilitando a instalação de uma usina movida a biomassa e, por 

questões sonoras, o uso de energia eólica se torna inviável. Portanto, devido às limitações físicas 

da universidade e configurações ambientais da região, verificou-se que a fonte alternativa mais 

adequada para geração de energia elétrica para o prédio do ICT do Polo Universitário de Rio 

das Ostras seria a energia fotovoltaica, uma vez que a mesma utilizaria o próprio prédio do ICT 

para sua instalação, não causaria danos ambientais ao seu redor, é de fácil instalação, não 

necessitando de obras ou adaptações muito significativas na construção para instalação da 

mesma. Além disso, a localização da universidade apresenta alto nível de irradiação solar.  

O consumo estimado de energia do prédio é muito elevado, conforme cálculos 

apresentados no tópico 4.4 deste capítulo. A área para instalação do sistema fotovoltaico é muito 

pequena, o que dificulta a instalação de um banco de baterias por exemplo, e a universidade 

está localizada em uma área urbana, ou seja, não se caracteriza como um lugar isolado, sem 

conexão com a rede elétrica. Dessa forma, a fim de otimizar o espaço útil, optou-se pelo sistema 

fotovoltaico conectado à rede elétrica, denominado como sistema On Grid, Grid-Tie ou apenas 

Sistema Conectado à Rede (SFCR).  

Segundo a Neosolar Energia (2016), os sistemas On Grid não utilizam baterias e nem 

controladores de carga, fato que os torna mais vantajosos e 30% mais eficientes que os sistemas 

isolados. Por não possuírem subsistemas de armazenamento de energia (baterias), os SFCR são 

mais baratos que os sistemas isolados e utilizam a rede elétrica como a bateria do sistema, 

armazenando o excedente de energia gerado e compensando a falta de energia nos dias nublados 

e chuvosos ou durante à noite (JUNIOR, 2010, p. 37-38). 

Nesse tipo de sistema, toda energia gerada é utilizada, tanto para o autoconsumo ou por 

outro usuário da rede, uma vez que havendo produção de energia excedente, a mesma é injetada 

na rede elétrica. O sistema On Grid conta com um medidor de energia bidirecional, ou seja, 

caso o sistema produza mais energia que o necessário para o autoconsumo, o medidor girará no 

sentido contrário, gerando créditos ao usuário (CEPEL; DTE; CRESESB, 2014, p.62).  
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Tendo como referência o Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos (CEPEL; 

DTE; CRESESB, 2014), o fluxograma de geração de energia do SFCR adotado neste projeto, 

conforme ilustrado pela Figura 14, é representado da seguinte forma: primeiramente os painéis 

solares captam a radiação do sol e a convertem em eletricidade contínua; o inversor transforma 

essa eletricidade contínua em alternada; a energia produzida passa pelo medidor/relógio 

bidirecional; a energia excedente é injetada na rede elétrica; o sistema é monitorado e o 

excedente se transforma em crédito na conta de luz do usuário.  

 

 

Figura 14 - Fluxograma de geração de energia SFCR 

Fonte: Enterprise Solar (2016) 

 

4.2 Descrição do Local 

 

O local escolhido para implantação do sistema fotovoltaico é o prédio do ICT do Polo 

Universitário de Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense, localizado no estado do 

Rio de Janeiro. O prédio é composto por dois pavimentos, sua cobertura apresenta uma área 

total de aproximadamente de 650,93 m². A área útil para instalação dos painéis solares é de 

850,93m² e é composta pelo prédio do ICT (650,93 m²), Figura 15, e pelo prédio da Moradia 

Estudantil (200 m²), localizado ao lado do Prédio do ICT, Figura 16. 
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Figura 15 - Prédio ICT 

Fonte: A autora 

 

 

Figura 16 - Moradia Estudantil 

Fonte: A autora 

 



47 
 

 
 

4.3 Índice Solarimétrico do Local  

 

Para realizar o cálculo da potência gerada pelos painéis solares foram necessários dados 

diários de radiação solar incidente, ou seja, o índice solarimétrico. Os valores das médias 

mensais do total diário da radiação solar (kWh/m²/dia), em todos os meses do ano, foram 

obtidos através do programa SunData-CRESESB, em função das diferentes orientações e 

inclinações para os painéis, conforme a Figura 17. Conforme orientação do programa utilizado, 

SunData-CRESESB, o critério adotado para escolha do índice solarimétrico é a escolha do 

índice com “Maior média anual”, no caso 5,08 kWh/m²/dia com painel inclinado a 21°N (vinte 

e um graus de inclinação, voltados para a face norte geográfico do planeta). 

 

 

 

Figura 17 - Índice solarimétrico - Macaé e proximidades 

Fonte: SunData- CRESESB 

 

4.4 Carga Instalada no Prédio ICT do Polo Universitário de Rio das Ostras 

 

Como o prédio do ICT ainda não foi inaugurado, o consumo médio diário foi estimado 

de acordo com os equipamentos instalados no prédio. A energia consumida por cada 

equipamento foi determinada de acordo com as especificações técnicas dos fabricantes. Após 
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levantamento de todos os equipamentos que serão utilizados em cada cômodo do prédio, foi 

construída a Tabela 2, na qual estão listados os equipamentos, quantidade, potência elétrica, o 

tempo diário de funcionamento e o consumo diário em kWh. Os valores apresentados na 

referida tabela estão divididos entre os dois pavimentos. 

 

Tabela 2 - Carga Instalada Prédio ICT 

Pavimento 1      

Carga instalada 

Local Equipamento Quantidade Potência (kW) 

Tempo 

de uso 

(h) 

Consumo 

estimado 

(kWh) 

Sala de Aula 01 

Lâmpada 12 0,015 15 2,7 

Ar Condicionado 1 2,736666667 15 41,05 

PC 1 0,25 15 3,75 

Projetor 1 0,28 15 4,2 

Sala de Aula 02 

Lâmpada 12 0,015 15 2,7 

Ar Condicionado 1 2,603333333 15 39,05 

PC 1 0,25 15 3,75 

Projetor 1 0,28 15 4,2 

Sala de Aula 03 

Lâmpada 8 0,015 15 1,8 

Ar Condicionado 1 2,603333333 15 39,05 

PC 1 0,25 15 3,75 

Projetor 1 0,28 15 4,2 

Sala de Aula 04 

Lâmpada 12 0,015 15 2,7 

Ar Condicionado 1 2,736666667 15 41,05 

PC 1 0,25 15 3,75 

Projetor 1 0,28 15 4,2 

Sala de Aula 05 

Lâmpada 12 0,015 15 2,7 

Ar Condicionado 1 2,603333333 15 39,05 

PC 41 0,25 15 153,75 

Projetor 1 0,28 15 4,2 

Auditório Reversível 

Lâmpada 16 0,015 15 3,6 

Ar Condicionado 1 2,603333333 15 39,05 

Ar Condicionado 1 1,193333333 15 17,9 

PC 1 0,25 15 3,75 

Projetor 1 0,28 15 4,2 

Empresa Jr 

Lâmpada 12 0,015 15 2,7 

Ar Condicionado 1 2,603333333 15 39,05 

PC 4 0,25 15 15 

Biblioteca 

Lâmpada 24 0,015 15 5,4 

Ar Condicionado 4 2,736666667 15 164,2 

PC 10 0,25 15 37,5 
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Segurança 

Lâmpada 2 0,015 15 0,45 

Ar Condicionado 1 0,606666667 15 9,1 

PC 4 0,25 15 15 

Proaes 

Lâmpada 2 0,015 15 0,45 

Ar Condicionado 1 0,606666667 15 9,1 

PC 2 0,25 15 7,5 

Protocolo 

Lâmpada 4 0,015 15 0,9 

Ar Condicionado 1 0,76 15 11,4 

Impressora 3 0,25 15 11,25 

PC 4 0,25 15 15 

Banheiro Feminino Lâmpada 4 0,015 15 0,9 

Banheiro Masculino Lâmpada 4 0,015 15 0,9 

PNE Fem/Mas Lâmpada 4 0,015 15 0,9 

Hall/Portaria Lâmpada 4 0,015 15 0,9 

Circulação 
Lâmpada 22 0,015 15 4,95 

Bebedouro 2 1,828666667 24 87,776 

Caixa de Bomba Bomba d'água 1 1 5 5 

Área externa Lâmpada 8 0,015 8 0,96 

      

Pavimento 2      

Carga instalada 

Local Equipamento Quantidade Potência (kW) 

Tempo 

de uso 

(h) 

Consumo 

estimado 

(kWh) 

Sala de Aula 06 

Lâmpada 12 0,015 15 2,7 

Ar Condicionado 1 2,736666667 15 41,05 

PC 1 0,25 15 3,75 

Projetor 1 0,28 15 4,2 

Sala de Aula 07 

Lâmpada 8 0,015 15 1,8 

Ar Condicionado 1 2,736666667 15 41,05 

PC 1 0,25 15 3,75 

Projetor 1 0,28 15 4,2 

Sala de Aula 08 

Lâmpada 8 0,015 15 1,8 

Ar Condicionado 1 2,736666667 15 41,05 

PC 1 0,25 15 3,75 

Projetor 1 0,28 15 4,2 

Sala de Convivência 
Lâmpada 4 0,015 15 0,9 

Ar Condicionado 1 3,52 15 52,8 

TI-ICT 

Lâmpada 4 0,015 15 0,9 

Ar Condicionado 1 0,76 15 11,4 

PC 4 0,25 15 15 

Frigobar 1 0,636666667 24 15,28 

LAB. INF 01 
Lâmpada 12 0,015 15 2,7 

Ar Condicionado 2 2,743333333 15 82,3 
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PC 30 0,25 15 112,5 

Impressora 1 0,25 15 3,75 

Projetor 1 0,28 15 4,2 

LAB. INF 02 

Lâmpada 12 0,015 15 2,7 

Ar Condicionado 2 2,743333333 15 82,3 

PC 30 0,25 15 112,5 

Quadro Inteligente 1 0,24 15 3,6 

Impressora 1 0,25 15 3,75 

Projetor 1 0,28 15 4,2 

LAB. PESQ 01 

Lâmpada 8 0,015 15 1,8 

Ar Condicionado 1 1,193333333 15 17,9 

PC 5 0,25 15 18,75 

Impressora 3D 1 0,09 8 0,72 

Projetor 1 0,28 15 4,2 

LAB. PESQ 02 

Lâmpada 8 0,015 15 1,8 

Ar Condicionado 1 1,193333333 15 17,9 

PC 6 0,25 15 22,5 

Projetor 1 0,28 15 4,2 

LAB. PESQ 03 

Lâmpada 6 0,015 15 1,35 

Ar Condicionado 1 1,193333333 15 17,9 

PC 10 0,25 15 37,5 

Projetor 1 0,28 15 4,2 

Sala dos Professores 

Lâmpada 16 0,015 15 3,6 

Ar Condicionado 1 2,606666667 15 39,1 

Ar Condicionado 1 2,743333333 15 41,15 

Impressora 2 0,25 15 7,5 

PC 40 0,25 15 150 

Frigobar 1 0,636666667 24 15,28 

Direção ICT 

Lâmpada 8 0,015 15 1,8 

Ar Condicionado 1 1,31 15 19,65 

PC 4 0,25 15 15 

Chefias RCM e REG 

Lâmpada 6 0,015 15 1,35 

Ar Condicionado 1 1,31 15 19,65 

PC 4 0,25 15 15 

Impressora 1 0,25 15 3,75 

Coordenações 

Lâmpada 6 0,015 15 1,35 

Ar Condicionado 1 1,31 15 19,65 

PC 6 0,25 15 22,5 

Impressora 2 0,25 15 7,5 

PREUNI 

Lâmpada 1 0,015 15 0,225 

Ar Condicionado 1 1,31 15 19,65 

PC 1 0,25 15 3,75 

Centro Acadêmico 
Lâmpada 2 0,015 15 0,45 

Ar Condicionado 1 1,31 15 19,65 
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PC 3 0,25 15 11,25 

Impressora 1 0,25 15 3,75 

Banheiro Feminino Lâmpada 4 0,015 15 0,9 

Banheiro Masculino Lâmpada 4 0,015 15 0,9 

PNE Fem/Mas Lâmpada 4 0,015 15 0,9 

Circulação 
Lâmpada 28 0,015 15 6,3 

Bebedouro 2 1,828666667 24 87,776 

      

Total consumo diário estimado (kWh) 2270,517 

Fonte: A autora 

 

4.5 Criação de Três Cenários 

 

Conforme proposto na metodologia, para o estudo da viabilidade técnica e econômica 

da implementação de um sistema de geração de energia elétrica através de energia fotovoltaica 

para o prédio do ICT do Polo Universitário de Rio das Ostras, foram criados três cenários 

distintos, com diferentes painéis solares, inversores, potência instalada e custos.   

 

4.5.1 Cenário 1 

 

No primeiro cenário criado, dentre os equipamentos mais utilizados no mercado, foram 

escolhidos os que apresentavam preços mais elevados e importados. O painel solar escolhido é 

da empresa SunEdison, com células monocristalinas e produzido nos Estados Unidos. Já o 

inversor é fabricado pela empresa SMA, apresenta potência média e é produzido na Alemanha.   

 

4.5.1.1 Dimensionamento do Painel Solar 

 

Para dimensionamento dos painéis solares, foi escolhido o painel fotovoltaico com 

células monocristalinas, fabricante SunEdison e com potência de 270W. As especificações 

técnicas do painel encontram-se na Tabela 3: 
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             Tabela 3 - Especificações técnicas painel fotovoltaico SunEdison 270W 

Painel fotovoltaico SunEdison 270W 

Classificação Indicativa 270 Watts 

Voltagem de Máxima Potência 

(Vm) 31,1 Volts 

Corrente de Máxima Potência (Im) 9,03 Amps 

Voltagem de Circuito Aberto (Voc) 37,8 Volts 

Corrente de Curto-Circuito (Isc) 8,68 Amps 

Voltagem Máxima do Sistema 1000 Volts 

Série Fuse Rating 15 ampères 

Eficiência módulo 0,177 

Área da superfície do módulo 1,62688 

Tipo de Célula Monocristalina 

Garantia 25 anos 
Fonte: Energia Pura 

 

O dimensionamento dos painéis solares SunEdison 270W foi realizado de acordo com 

as equações 1 e 2, apresentadas no tópico 2.5.1.1.1.4 - Dimensionamento dos módulos solares. 

 

𝐸FV = 𝐸𝑆𝑜𝑙  𝑥 𝐴 𝑥  = 5,08 𝑥 1,6269 𝑥 0,177 = 1,462825421 (12) 

 

𝑁𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 =
𝐸𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝐸𝐹𝑉
=

2270,517

1,462825
= 1552,15 (13) 

 

De acordo com os cálculos apresentados nas equações 12 e 13, seriam necessários 1553 

módulos solares para suprir a energia total consumida. Porém, como a UFF dispõe de apenas 

850,93m², não será possível instalar um sistema com 1553 módulos solares, pois, os mesmos 

ocupariam 2526,54m². Logo, a solução encontrada foi selecionar apenas 523 módulos solares, 

de acordo com a equação 14, o que ocuparia 850,85m². O cálculo da energia gerada pelo sistema 

utilizando os painéis SunEdison, teve como referência a equação 3 do tópico 2.5.1.1.1.4. O 

sistema adotado gera 765,057 kWh diários, representando 33,7% da energia consumida no 

prédio do ICT, conforme a equação 15. 

 

 𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 (𝑚²)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙
=

850,93

1,6269
= 523 (14) 

 

𝐸𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑁𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑥 𝐸FV = 523 𝑥 1,46283 =  765,057 (15) 



53 
 

 
 

4.5.1.2 Dimensionamento do Inversor 

 

Para dimensionamento dos inversores foi escolhido o inversor de potência média SMA 

Sunny MiniCentral SMC 7000HV-11, fabricante alemão SMA com as especificações abaixo: 

 

Tabela 4 - Especificações técnicas inversor SMA Sunny MiniCentral SMC 7000HV-11 

SMA Sunny MiniCentral SMC 7000HV-11 

Potência máxima de entrada 7500W 

Voltagem máxima de entrada 800V 

Faixa de Voltagem do MPP 335Vcc a 560Vcc 

Voltagem mínima de entrada 290Vcc 

Voltagem para inicialização 400Vcc 

Corrente máxima de entrada 23A 

Eficiência Máxima 96,20% 

Potência nominal de saída 7000W 

Voltagem de saída (faixa) 180Vca a 260Vca 

Frequência de saída 60Hz 

Corrente máxima de saída 31A 

Consumo interno (noite) <0,25W 

Temperatura de Operação -25˚C a +60˚C 

Frequência de saída 60Hz 

Fonte: Energia Pura 

 

Para o dimensionamento dos inversores SMA Sunny MiniCentral SMC 7000HV-11, 

foram utilizadas as equações 9 e 10 do tópico 2.5.1.1.3.1 deste capítulo. De acordo com as 

equações 16 e 17, serão necessários 21 inversores com 25 módulos vinculados a cada um, ou 

seja, 25 módulos solares estarão conectados a um inversor, com potência de 6750W (270W de 

cada módulo solar x 25 módulos solares). Os resultados obtidos são viáveis para instalação, 

uma vez que o inversor tem potência máxima de entrada de 7000W. 

 

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜/𝑖𝑛𝑣  =
𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
=

7000

270
= 25,93   (16) 

 

 

𝑁𝑖nversor  =
𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜/𝑖𝑛𝑣
=

523

25
= 20,92   (17) 
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4.5.1.3 Custo de Investimento 

 

O custo unitário de cada equipamento tem como base empresas fornecedoras dos 

mesmos no Brasil. O orçamento do painel solar SunEdison 270W e do inversor foram feitos 

através da empresa Energia Pura. De acordo com o datasheet do Quadro Elétrico de Proteção 

CC, o qual protege o sistema de surtos elétricos, o mesmo suporta conexão com 12 painéis 

solares, logo, serão utilizados 44 quadros (523 painéis solares/12) no Cenário 1. O orçamento 

do cabeamento foi feito pela empresa NeoSolar, considerando utilização de 600m de cabo para 

instalação do sistema inteiro. Para cálculo do serviço de instalação considerou-se o valor de R$ 

900,00 por kWp instalado, conforme preço orçado por uma empresa especializada em 

instalação. O cálculo do custo com homologação (procedimento no qual a distribuidora de 

energia verifica se o sistema de energia solar foi construído de acordo com as normas de 

segurança) foi realizado de acordo com orientações de especialistas em projetos de 

homologação, os quais afirmam que o custo é baseado no valor do salário mínimo (R$ 880,00), 

seguindo a equação: Custo Homologação = (salário mínimo x quantidade inversor) + (1/3 

salário mínimo x (quantidade painéis/6)). 

 O custo total do investimento do Cenário 1 é de R$ 1.087.335,27 e seu cálculo estimado 

encontra-se na Tabela 5. 

 
Tabela 5 – Custo investimento Cenário 1 

Fonte: A autora 

Investimento - Cenário 1 

Equipamento Modelo Fabricante Fornecedor Qtd 
Custo 

unitário 
Custo total 

Painel Solar SunEdison 270 W SunEdison Energia Pura 523 
R$ 

1.100,00 

R$ 

575.348,52 

Inversor 

SMA Sunny 

MiniCentral SMC 

7000HV-11 

SMA Energia Pura 21 
R$ 

12.999,00 

R$ 

272.979,00 

Quadro 

Elétrico de 

Proteção CC 

(String Box) 

IP40 16A 660V ABB NeoSolar 44 
R$ 

1.390,00 

R$ 

61.160,00 

Cabeamento 

Par de Cabos 

Flexíveis de 

10mm² 

Conduspar NeoSolar 600 R$ 11,18 R$ 6.708,00 

Serviço de 

Instalação 
- - 

Empresa 

especializada 

141,21 

(kWp) 
R$ 900,00 

R$ 

127.089,00 

Homologação - - 
Empresa 

especializada 
1 

R$ 

44.050,75 

R$ 

44.050,75 

Total 

Investimento 
R$ 1.087.335,27 
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4.5.1.4 Payback 

 

Utilizando as informações da Tabela 5, a qual apresenta o investimento inicial do 

Cenário 1, foi possível calcular o payback nominal para tal Cenário. Tendo em vista que o 

payback nominal é o tempo de retorno do investimento sem atualização monetária, algumas 

premissas foram adotadas para o cálculo do mesmo:  

1. Taxa de depreciação dos painéis solares de 0,8% ao ano, de acordo com o datasheet do 

mesmo;  

2. Perda elétrica de 18% (devido a perdas no sistema); 

3. Tarifa elétrica de R$ 0,70, baseada na média cobrada no município de Rio das Ostras; 

4. Taxa de reajuste da tarifa de energia de 4,8% ao ano, de acordo com a ANEEL. 

 

Tabela 6 - Payback Cenário 1 

Payback Cenário 1 

Ano 

Geração de energia 

com Depreciação 

(kWh) 

Geração de 

energia com 

perdas (kWh) 

Tarifa 

Elétrica (R$) 
Remuneração 

Fluxo de Caixa 

Acumulado 

1 275420,7702282 225845,0316 0,7  R$ 158.091,52  -R$ 1.087.335,27  

2 273217,4040664 224038,2713 0,7336  R$ 164.354,48  -R$ 929.243,75  

3 271031,6648339 222245,9652 0,7688128  R$ 170.865,54  -R$ 764.889,28  

4 268863,4115152 220467,9974 0,805715814  R$ 177.634,55  -R$ 594.023,73  

5 266712,5042231 218704,2535 0,844390173  R$ 184.671,72  -R$ 416.389,18  

6 264578,8041893 216954,6194 0,884920902  R$ 191.987,68  -R$ 231.717,46  

7 262462,1737558 215218,9825 0,927397105  R$ 199.593,46  -R$ 39.729,78  

8 260362,4763657 213497,2306 0,971912166  R$ 207.500,56   R$ 159.863,68  

9 258279,5765548 211789,2528 1,01856395  R$ 215.720,90   R$ 367.364,24  

10 256213,3399424 210094,9388 1,06745502  R$ 224.266,90   R$ 583.085,13  

11 254163,6332228 208414,1792 1,118692861  R$ 233.151,45   R$ 807.352,03  

12 252130,3241570 206746,8658 1,172390118  R$ 242.387,98   R$ 1.040.503,48  

13 250113,2815638 205092,8909 1,228664844  R$ 251.990,42   R$ 1.282.891,47  

14 248112,3753113 203452,1478 1,287640756  R$ 261.973,28   R$ 1.534.881,89  

15 246127,4763088 201824,5306 1,349447512  R$ 272.351,61   R$ 1.796.855,17  

16 244158,4564983 200209,9343 1,414220993  R$ 283.141,09   R$ 2.069.206,78  

17 242205,1888463 198608,2549 1,482103601  R$ 294.358,01   R$ 2.352.347,87  

18 240267,5473356 197019,3888 1,553244574  R$ 306.019,30   R$ 2.646.705,88  

19 238345,4069569 195443,2337 1,627800313  R$ 318.142,56   R$ 2.952.725,18  

20 236438,6437012 193879,6878 1,705934728  R$ 330.746,09   R$ 3.270.867,74  

Fonte: A autora 
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De acordo com a Tabela 6, o número de anos de operação do sistema em que a receita 

obtida paga integralmente os custos do investimento inicial é de 7 anos. A Figura 18 demonstra 

a evolução do retorno do capital investido ao longo do tempo.  

 

 

Figura 18 - Payback Cenário 1 

Fonte: A autora 

 

4.5.2 Cenário 2 

 

No segundo cenário criado, também foram escolhidos equipamentos importados, 

porém, os mesmos apresentam menor valor em comparação ao Cenário 1, são os mais utilizados 

no mercado, fabricados por empresas mundialmente conhecidas e presentes em grande parte 

dos orçamentos recebidos. O painel solar escolhido é produzido no Canadá, pela empresa 

Canadian Solar, apresenta células policristalinas, diferente do Cenário 1, o qual utiliza células 

monocristalinas. Já o inversor escolhido é do fabricante Austríaco Fronius e apresenta potência 

de funcionamento elevada.   

 

4.5.2.1 Dimensionamento do Painel Solar  

 

Para dimensionamento dos painéis solares, foi escolhido o painel fotovoltaico com 

células policristalinas, fabricante Canadian Solar e com potência de 255W. As especificações 

técnicas do painel encontram-se na Tabela 7: 
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         Tabela 7 - Especificações técnicas painel fotovoltaico Canadian Solar 255W 

Painel fotovoltaico Policristalino Canadian CSI CS6P-255P 

Classificação Indicativa 255 Watts 

Voltagem de Máxima Potência (Vm) 30,2 Volts 

Corrente de Máxima Potência (Im) 8,43 Amps 

Voltagem de Circuito Aberto (Voc) 37,4 Volts 

Corrente de Curto-Circuito (Isc) 9,0 Amps 

Voltagem Máxima do Sistema 1000 Volts 

Série Fuse Rating 15 ampères 

Eficiência módulo 0,1585 

Área da superfície do módulo 1,608 

Tipo de Célula Policristalina 

Garantia 25 anos 

Fonte: NeoSolar 

 

O dimensionamento dos painéis solares Canadian Solar 255W foi realizado de acordo 

com as equações 1 e 2, apresentadas no tópico 2.5.1.1.1.4 - Dimensionamento dos módulos 

solares. 

 

𝐸FV = 𝐸𝑆𝑜𝑙  𝑥 𝐴 𝑥  = 5,08 𝑥 1,608 𝑥 0,1585 = 1,29473 (18) 

 

𝑁𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 =
𝐸𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝐸𝐹𝑉
=

2270,517

1,29473
= 1753,661367 (19) 

 

De acordo com os cálculos apresentados nas equações 18 e 19, seriam necessários 1754 

módulos solares para suprir a energia total consumida. Porém, como a UFF dispõe de apenas 

850,93m², não será possível instalar um sistema com 1754 módulos solares, pois, os mesmos 

ocupariam 2820,432m². Logo, a solução encontrada foi selecionar apenas 529 módulos solares, 

de acordo com a equação 20, o que ocuparia 850,63m². O cálculo da energia gerada pelo sistema 

utilizando os painéis Canadian Solar 255W, teve como referência a equação 3 do tópico 

2.5.1.1.1.4. O sistema adotado gera 684,92 kWh diários, representando 30,17% da energia 

consumida no prédio do ICT, conforme os cálculos apresentados na equação 21. 

 

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 (𝑚²)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙
=

850,93

1,608
= 529,2 (20) 

 

𝐸𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑁𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑥 𝐸FV = 529 𝑥 1,29473 =  684,9118738 (21) 
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4.5.2.2 Dimensionamento do Inversor  

 

Para dimensionamento dos inversores foi escolhido o inversor de potência elevada 

(20kW) do fabricante austríaco Fronius, com as especificações na Tabela 8: 

 

Tabela 8 - Especificações técnicas inversor Fronius Symo 20.0-3-M (20.000W) 

Inversor Fronius Symo 20.0-3-M (20.000W) 

Voltagem máxima de entrada 1000V 

Faixa de Voltagem do MPP 420Vcc a 800Vcc 

Voltagem mínima de entrada 200Vcc 

Voltagem para inicialização 200Vcc 

Corrente máxima de entrada 33A / 27A 

Eficiência Máxima 98,10% 

Potência nominal de saída 20000W 

Voltagem de saída (faixa) 154Vca a 264Vca 

Corrente máxima de saída 31,9A 

Consumo interno (noite) <1W 

Temperatura de Operação -25˚C a +60˚C 

Frequência de saída 60Hz 

Fonte: Neosolar Energia 

 

Para o dimensionamento dos inversores Fronius Symo 20.0-3-M (20.000W), foram 

utilizadas as equações 9 e 10 do tópico 2.5.1.1.3.1 deste capítulo. De acordo com as equações 

22 e 23, serão necessários 7 inversores com 78 módulos vinculados a cada um, ou seja, 78 

módulos solares estarão conectados a um inversor, com potência de 19890W (255W de cada 

módulo solar x 78 módulos solares). Os resultados obtidos são viáveis para instalação, uma vez 

que o inversor tem potência máxima de entrada de 20kW. 

 

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜/𝑖𝑛𝑣  =
𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
=

20000

255
= 78,4   (22) 

 

𝑁𝑖nversor  =
𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜/𝑖𝑛𝑣
=

529

78
= 6,78   (23) 

            

4.5.2.3 Custo de Investimento  

 

O custo unitário de cada equipamento tem como base empresas fornecedoras dos 

mesmos no Brasil. O orçamento do painel solar Canadian Solar de 255W e do inversor foram 
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feitos através da empresa NeoSolar. De acordo com o datasheet do Quadro Elétrico de Proteção 

CC, o qual protege o sistema de surtos elétricos, o mesmo suporta conexão com 12 painéis 

solares, logo, serão utilizados 44 quadros (529 painéis solares/12) no Cenário 1. O orçamento 

do cabeamento, assim como no cenário 1, foi feito pela empresa NeoSolar, considerando 

utilização de 600m de cabo para instalação do sistema inteiro. Para cálculo do serviço de 

instalação considerou-se o valor de R$ 900,00 por kWp instalado, conforme preço orçado por 

uma empresa especializada em instalação. O cálculo do custo com homologação foi realizado 

de acordo com orientações de especialistas em projetos de homologação, os quais afirmam que 

o custo é baseado no valor do salário mínimo (R$ 880,00), seguindo a equação: Custo 

Homologação = (salário mínimo x quantidade inversor) + (1/3 salário mínimo x (quantidade 

painéis/6)). 

 O custo total do investimento do Cenário 2 é de R$ 885.412,83 e seu cálculo estimado 

encontra-se na Tabela 9. 

 

 

Tabela 9 - Custo investimento Cenário 2 

Fonte: A autora 

 

 

 

Investimento - Cenário 2 

Equipamento Modelo Fabricante Fornecedor Qtd 
Custo 

unitário 
Custo total 

Painel Solar CSI CS6P-255P 
Canadian 

Solar 
NeoSolar 529 R$ 849,00 

R$ 

449.278,34 

Inversor 

Fronius Symo 

20.0-3-M 

(20.000W) 

Fronius NeoSolar 7 
R$ 

30.690,00 

R$ 

214.830,00 

Quadro 

Elétrico de 

Proteção CC 

(String Box) 

IP40 16A 660V ABB NeoSolar 44 
R$ 

1.390,00 

R$ 

61.160,00 

Cabeamento 

Par de Cabos 

Flexíveis de 

10mm² 

Conduspar NeoSolar 600 R$ 11,18 R$ 6.708,00 

Serviço de 

Instalação 
- - 

Empresa 

especializada 

134,89

5 

(kWp) 

R$ 900,00 
R$ 

121.405,50 

Homologação - - 
Empresa 

especializada 
1 

R$ 

32.030,99 

R$ 

32.030,99 

Total 

Investimento 
R$ 885.412,83 
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4.5.2.4 Payback  

 

Utilizando as informações da Tabela 9, a qual apresenta o investimento inicial do 

Cenário 2, foi possível calcular o payback nominal para tal Cenário. Tendo em vista que o 

payback nominal é o tempo de retorno do investimento sem atualização monetária, algumas 

premissas foram adotadas para o cálculo do mesmo:  

1. Taxa de depreciação dos painéis solares de 0,8% ao ano, de acordo com o datasheet do 

mesmo;  

2. Perda elétrica de 18% (devido a perdas no sistema); 

3. Tarifa elétrica de R$ 0,70, baseada na média cobrada no município de Rio das Ostras; 

4. Taxa de reajuste da tarifa de energia de 4,8% ao ano, de acordo com a ANEEL. 

 

Tabela 10 - Payback Cenário 2 

Payback Cenário 2 

Ano 

Geração de energia 

com Depreciação 

(kWh) 

Geração de 

energia com 

perdas (kWh) 

Tarifa 

Elétrica (R$) 
Remuneração 

Fluxo de Caixa 

Acumulado 

1 246568,3 202185,9851 0,7  R$ 141.530,19  -R$ 885.412,83  

2 244595,7284 200568,4973 0,7336  R$ 147.137,05  -R$ 743.882,64  

3 242638,9625 198963,9493 0,7688128  R$ 152.966,03  -R$ 596.745,59  

4 240697,8508 197372,2377 0,805715814  R$ 159.025,93  -R$ 443.779,56  

5 238772,268 195793,2598 0,844390173  R$ 165.325,90  -R$ 284.753,62  

6 236862,0899 194226,9137 0,884920902  R$ 171.875,46  -R$ 119.427,72  

7 234967,1932 192673,0984 0,927397105  R$ 178.684,47   R$ 52.447,74  

8 233087,4556 191131,7136 0,971912166  R$ 185.763,24   R$ 231.132,21  

9 231222,756 189602,6599 1,01856395  R$ 193.122,43   R$ 416.895,45  

10 229372,9739 188085,8386 1,06745502  R$ 200.773,17   R$ 610.017,88  

11 227537,9901 186581,1519 1,118692861  R$ 208.727,00   R$ 810.791,05  

12 225717,6862 185088,5027 1,172390118  R$ 216.995,93   R$ 1.019.518,06  

13 223911,9447 183607,7947 1,228664844  R$ 225.592,44   R$ 1.236.513,99  

14 222120,6492 182138,9323 1,287640756  R$ 234.529,51   R$ 1.462.106,43  

15 220343,684 180681,8209 1,349447512  R$ 243.820,63   R$ 1.696.635,94  

16 218580,9345 179236,3663 1,414220993  R$ 253.479,83   R$ 1.940.456,58  

17 216832,287 177802,4754 1,482103601  R$ 263.521,69   R$ 2.193.936,41  

18 215097,6287 176380,0556 1,553244574  R$ 273.961,36   R$ 2.457.458,10  

19 213376,8477 174969,0151 1,627800313  R$ 284.814,62   R$ 2.731.419,46  

20 211669,8329 173569,263 1,705934728  R$ 296.097,83   R$ 3.016.234,08  

Fonte: A autora 
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De acordo com a Tabela 10, o número de anos de operação do sistema em que a receita 

obtida paga integralmente os custos do investimento inicial é de 6 anos. A Figura 19 demonstra 

a evolução do retorno do capital investido ao longo do tempo.  

 

 

Figura 19 - Payback Cenário 2 

Fonte: A autora 

 

4.5.3 Cenário 3 

 

No terceiro e último cenário criado, a fim de retratar um cenário com empresas 

nacionais, foram escolhidos os equipamentos (painéis fotovoltaicos e inversores) fabricados por 

empresas brasileiras e que apresentavam maior confiabilidade no mercado nacional. O painel 

solar escolhido é com células policristalinas e fabricado pela empresa Global Brasil. Já o 

inversor escolhido é do fabricante RNA, apresentando o inversor com maior potência entre os 

três cenários.   

 

4.5.3.1 Dimensionamento do Painel Solar  

 

Para dimensionamento dos painéis solares, foi escolhido o painel fotovoltaico com 

células policristalinas, fabricante Globo Brasil e com potência de 260W. As especificações 

técnicas do painel encontram-se na Tabela 11: 
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Tabela 11 - Especificações técnicas painel fotovoltaico Globo Brasil 260W 

Painel fotovoltaico Globo Brasil - GBR-260P SKU 770 

Classificação Indicativa 260 Watts 

Voltagem de Máxima Potência 

(Vm) 
30,24 Volts 

Corrente de Máxima Potência (Im) 8,60 Amps 

Voltagem de Circuito Aberto (Voc) 37,65 Volts 

Corrente de Curto-Circuito (Isc) 9,11 Amps 

Voltagem Máxima do Sistema 1000 Volts 

Série Fuse Rating 15 ampères 

Eficiência módulo 0,165 

Área da superfície do módulo 1,624 

Tipo de Célula Policristalina 

Garantia 5 anos 

Fonte: Minha Casa Solar 

 

O dimensionamento dos painéis solares Globo Brasil 260W foi realizado de acordo com 

as equações 1 e 2, apresentadas no tópico 2.5.1.1.1.4 - Dimensionamento dos módulos solares. 

 

𝐸FV = 𝐸𝑆𝑜𝑙  𝑥 𝐴 𝑥  = 5,08 𝑥 1,624 𝑥 0,165 = 1,360902 (24) 

 

𝑁𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 =
𝐸𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝐸𝐹𝑉
=

2270,517

1,360902
= 1668,391847 (25) 

 

De acordo com os cálculos apresentados nas equações 24 e 25, seriam necessários 1669 

módulos solares para suprir a energia total consumida. Porém, como a UFF dispõe de apenas 

850,93m², não será possível instalar um sistema com 1669 módulos solares, pois, os mesmos 

ocupariam 2709,79m². Logo, a solução encontrada foi selecionar apenas 524 módulos solares, 

de acordo com a equação 26, o que ocuparia 850,77m². O cálculo da energia gerada pelo sistema 

utilizando os painéis Globo Brasil, teve como referência a equação 3 do tópico 2.5.1.1.1.4. O 

sistema adotado gera 713,11 kWh diários, representando 31,41% da energia consumida no 

prédio do ICT, conforme equação 27. 

 

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 (𝑚²)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙
=

850,93

1,624
= 524,1 (26) 

 

𝐸𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑁𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑥 𝐸FV = 524 𝑥 1,3609 =  713,1123965 (27) 

 



63 
 

 
 

4.5.3.2 Dimensionamento do Inversor  

 

Para dimensionamento dos inversores foi escolhido o inversor de maior potência entre 

os cenários, com 35kW, do fabricante brasileiro RNA, com as especificações na Tabela 12: 

 

Tabela 12 - Especificações técnicas inversor RNA35KTLSI 

Inversor RNA35KTLSI 

Voltagem máxima de entrada 1000V 

Potência nominal de entrada 36000W 

Faixa de Voltagem do MPP 320Vcc a 900Vcc 

Voltagem mínima de entrada 200Vcc 

Voltagem para inicialização 200Vcc 

Corrente máxima de entrada 21A 

Eficiência Máxima 98,70% 

Potência nominal de saída 35000W 

Voltagem de saída (faixa) 480Vca 

Corrente máxima de saída 43,5A 

Consumo interno (noite) <15W 

Temperatura de Operação -25˚C a +60˚C 

Frequência de saída 50/60Hz 

Fonte: RNA 

 

Para o dimensionamento dos inversores RNA35KTLSI, foram utilizadas as equações 9 

e 10 do tópico 2.5.1.1.3.1 deste capítulo. De acordo com as equações 28 e 29, serão necessários 

4 inversores com 134 módulos vinculados a cada um, ou seja, 134 módulos solares estarão 

conectados a um inversor, com potência de 34.840W (260W de cada módulo solar x 134 

módulos solares). Os resultados obtidos são viáveis para instalação, uma vez que o inversor tem 

potência máxima de entrada de 35kW. 

 

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜/𝑖𝑛𝑣  =
𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
=

35000

260
= 134,6   (28) 

 

  

𝑁𝑖nversor  =
𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜/𝑖𝑛𝑣
=

524

134
= 3,91   (29) 
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4.5.3.3 Custo de Investimento  

 

O custo unitário de cada equipamento tem como base empresas fornecedoras dos 

mesmos no Brasil. O orçamento do painel solar Globo Brasil de 260W foi realizado através da 

empresa Minha Casa Solar, já do inversor foi realizado através do próprio site do fabricante. 

De acordo com o datasheet do Quadro Elétrico de Proteção CC, o qual protege o sistema de 

surtos elétricos, o mesmo suporta conexão com 12 painéis solares, logo, serão utilizados 44 

quadros (524 painéis solares/12) no Cenário 1. O orçamento do cabeamento, assim como no 

cenário 1, foi feito pela empresa NeoSolar, considerando utilização de 600m de cabo para 

instalação do sistema inteiro. Para cálculo do serviço de instalação considerou-se o valor de R$ 

900,00 por kWp instalado, conforme preço orçado por uma empresa especializada em 

instalação. O cálculo do custo com homologação foi realizado de acordo com orientações de 

especialistas em projetos de homologação, os quais afirmam que o custo é baseado no valor do 

salário mínimo (R$ 880,00), seguindo a equação: Custo Homologação = (salário mínimo x 

quantidade inversor) + (1/3 salário mínimo x (quantidade painéis/6)). 

 O custo total do investimento do Cenário 3 é de R$ 892.414,16 e seu cálculo estimado 

encontra-se na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Custo investimento Cenário 3 

Fonte: A autora 

 

Investimento - Cenário 3 

Equipamento Modelo Fabricante Fornecedor Qtd 
Custo 

unitário 
Custo total 

Painel Solar GBR260P 
Global 

Brasil 

Minha Casa 

Solar 
524 

R$ 

1.109,00 

R$ 

581.227,75 

Inversor RNA35KTLSI RNA RNA 4 
R$ 

22.890,00 

R$ 

91.560,00 

Quadro 

Elétrico de 

Proteção CC 

(String Box) 

IP40 16A 660V ABB NeoSolar 44 
R$ 

1.390,00 

R$ 

61.160,00 

Cabeamento 

Par de Cabos 

Flexíveis de 

10mm² 

Conduspar NeoSolar 600 R$ 11,18 R$ 6.708,00 

Serviço de 

Instalação 
- - 

Empresa 

especializada 

136,24 

(kWp) 
R$ 900,00 

R$ 

122.616,00 

Homologação - - 
Empresa 

especializada 
1 

R$ 

29.142,41 

R$ 

29.142,41 

Total 

Investimento 
R$ 892.414,16 



65 
 

 
 

4.5.3.4 Payback  

 

Utilizando as informações da Tabela 13, a qual apresenta o investimento inicial do 

Cenário 3, foi possível calcular o payback nominal para tal Cenário. Tendo em vista que o 

payback nominal é o tempo de retorno do investimento sem atualização monetária, algumas 

premissas foram adotadas para o cálculo do mesmo:  

1. Taxa de depreciação dos painéis solares de 4% ao ano, de acordo com o datasheet do 

mesmo;  

2. Perda elétrica de 18% (devido a perdas no sistema); 

3. Tarifa elétrica de R$ 0,70, baseada na média cobrada no município de Rio das Ostras; 

4. Taxa de reajuste da tarifa de energia de 4,8% ao ano, de acordo com a ANEEL. 

 

Tabela 14 - Payback Cenário 3 

Payback Cenário 3 

Ano 

Geração de energia 

com Depreciação 

(kWh) 

Geração de 

energia com 

perdas (kWh) 

Tarifa 

Elétrica (R$) 
Remuneração 

Fluxo de Caixa 

Acumulado 

1 256720,5 210510,7794 0,7 R$ 147.357,55 -R$ 892.414,16 

2 254666,699 208826,6932 0,7336 R$ 153.195,26 -R$ 745.056,61 

3 252629,3654 207156,0797 0,7688128 R$ 159.264,25 -R$ 591.861,35 

4 250608,3305 205498,831 0,805715814 R$ 165.573,66 -R$ 432.597,11 

5 248603,4639 203854,8404 0,844390173 R$ 172.133,02 -R$ 267.023,45 

6 246614,6362 202224,0017 0,884920902 R$ 178.952,25 -R$ 94.890,42 

7 244641,7191 200606,2096 0,927397105 R$ 186.041,62 R$ 84.061,82 

8 242684,5853 199001,36 0,971912166 R$ 193.411,84 R$ 270.103,44 

9 240743,1086 197409,3491 1,01856395 R$ 201.074,05 R$ 463.515,28 

10 238817,1638 195830,0743 1,06745502 R$ 209.039,80 R$ 664.589,33 

11 236906,6265 194263,4337 1,118692861 R$ 217.321,12 R$ 873.629,12 

12 235011,3734 192709,3262 1,172390118 R$ 225.930,51 R$ 1.090.950,24 

13 233131,2825 191167,6516 1,228664844 R$ 234.880,97 R$ 1.316.880,75 

14 231266,2322 189638,3104 1,287640756 R$ 244.186,02 R$ 1.551.761,72 

15 229416,1023 188121,2039 1,349447512 R$ 253.859,69 R$ 1.795.947,74 

16 227580,7735 186616,2343 1,414220993 R$ 263.916,60 R$ 2.049.807,43 

17 225760,1273 185123,3044 1,482103601 R$ 274.371,92 R$ 2.313.724,03 

18 223954,0463 183642,318 1,553244574 R$ 285.241,43 R$ 2.588.095,94 

19 222162,4139 182173,1794 1,627800313 R$ 296.541,56 R$ 2.873.337,38 

20 220385,1146 180715,794 1,705934728 R$ 308.289,35 R$ 3.169.878,94 

Fonte: A autora 
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De acordo com a Tabela 14, o número de anos de operação do sistema em que a receita 

obtida paga integralmente os custos do investimento inicial é de 6 anos. A Figura 20 demonstra 

a evolução do retorno do capital investido ao longo do tempo.  

 

 

Figura 20- Payback Cenário 3 

Fonte: A autora 

 

4.6 Comparação dos Cenários Propostos 

 

A quarta etapa da aplicação da metodologia proposta constituiu na apresentação dos 

resultados obtidos pela viabilidade técnica e econômica e comparação dos três cenários criados 

nas etapas anteriores. O projeto foi dividido em três cenários, de forma que fosse possível 

comparar a viabilidade técnica e econômica de instalação de sistemas fotovoltaicos de 

diferentes potências.  

Os principais aspectos econômicos e técnicos de cada cenário foram listados e 

apresentados na Tabela 15, na qual é possível observar que houve grande variação entre os 

equipamentos escolhidos para cada cenário, tanto em termos técnicos, como em relação aos 

fabricantes. A área ocupada por cada sistema não apresenta grandes variações e, em todos os 

cenários, os sistemas não ultrapassam a área disponível do prédio (850,93m²).  

A potência instalada do primeiro cenário é maior que dos demais, uma vez que o painel 

utilizado é monocristalino e com maior potência entre os três, 270W, apresentando assim maior 

eficiência que dos outros cenários, onde são utilizados painéis policristalinos de 255W e 260W, 

respectivamente. Como reflexo das referidas características técnicas dos painéis solares, a 

potência instalada do Cenário 1 é 4,47% maior que do Cenário 2 e 3,52% maior que do Cenário 

 R$(1.100.000,00)

 R$(600.000,00)

 R$(100.000,00)
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 R$900.000,00
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3. Já a produção média anual é ainda mais divergente, sendo do Cenário 1 10,48% maior que 

do Cenário 2 e 6,79% maior que do Cenário 3.  

Entretanto, essa diferença técnica positiva do Cenário 1 não reflete da mesma forma em 

sua avaliação financeira. O retorno do investimento para o Cenário 1 é de sete anos e dos 

Cenários 2 e 3 o retorno é de seis anos. Tal diferença se deve ao fato que os painéis 

monocristalinos apresentam um preço elevado e o inversor escolhido para o Cenário 1 é de 

média potência, 7kW, o que faz aumentar a necessidade de mais inversores que os outros 

cenários, onde foram utilizados inversores de 20kW e 35kW, respectivamente. O investimento 

realizado no Cenário 1 é 18,57% maior que no Cenário 2 e 17,93% que no Cenário 3. Já o 

Cenário 2 apresenta investimento 0,78% menor que o Cenário 3 e produz apenas 3,85% de 

energia a menos que o Cenário 3.  

 
Tabela 15 - Tabela comparativa entre os cenários 

Fonte: A autora 

 

Na Figura 21 pode-se observar de maneira mais clara a parcela da demanda mensal de 

energia que é atendida através de cada cenário analisado. Uma vez que o prédio do ICT não foi 

inaugurado e não tem nenhuma conta de luz para que possa se observar o consumo médio 

mensal, considerou-se que o consumo médio do prédio é o mesmo em todos os meses e foi 

calculado de acordo com o consumo diário estimado apresentado na Tabela 2 do tópico 4.4 

deste capítulo. Confirmando os dados da Tabela 15, o Cenário 1 atende maior percentual do 

consumo mensal, seguido pelo Cenário 3 e depois 2. Nota-se que durante os meses de janeiro 

a março, a geração de energia é maior que dos outros meses, uma vez que os índices 

Tabela Comparativa 

Cenário 1 2 3 

Fabricante/País Painel Solar SunEdison/EUA 
Canadian 

Solar/Canadá 

Global 

Brasil/Brasil 

Fabricante/País Inversor SMA/Alemanha Fronius/Áustria RNA/Brasil 

Área Ocupada Pelos Painéis (m²) 850,85 850,63 850,77 

Potência Instalada do Sistema 

(kWp) 
141,21 134,895 136,24 

Produção Média Anual (kWh) * 275420,7702 246568,2746 256720,4627 

Porcentagem da Energia 

Consumida (%) 
33,7 30,17 31,41 

Investimento R$ 1.087.335,27 R$ 885.412,83 R$ 892.414,16 

Retorno do investimento (anos) 7 6 6 

Tipo de Célula Monocristalino Policristalino Policristalino 
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solarimétricos desse período são os mais elevados do ano, respectivamente 5,62, 5,73 e 5,24 

kWh/m², conforme Figura 17 do tópico 4.3. 

 

 

Figura 21 - Gráfico consumo mensal x geração solar 

Fonte: A autora 

 

A fim de selecionar o melhor cenário para o contexto, utilizou-se como auxílio para 

tomada de decisão uma tabela onde os critérios criados foram avaliados e ponderados. Por não 

encontrar na literatura uma metodologia para criação de critérios ditos importantes em um 

sistema fotovoltaico, os mesmos foram criados considerando aspectos técnicos e financeiros 

encontrados no decorrer deste projeto. Sendo assim, a metodologia criada para a elaboração da 

Tabela 16 – Tabela de decisão por média ponderada foi a seguinte:  

1- Atribuição de pesos (de 1 a 5, sendo o 5 o fator mais importante) aos critérios 

apresentados na Tabela 15;  

2- Atribuição de notas (de 1 a 5, sendo o 5 a melhor nota) para cada critério em relação a 

cada cenário;  

3- Multiplicação do peso atribuído pela nota em cada cenário; 

4- Cálculo da média ponderada de cada cenário, seguindo a equação: ∑ Total/∑ Peso. 

Acredita-se que a reputação do fabricante dos painéis e inversores, bem como sua 

nacionalidade, é um dos principais fatores durante a escolha dos equipamentos a serem 

utilizados, porém, os aspectos técnicos dos mesmos são mais importantes. Dessa forma, o valor 

atribuído para tal critério é 3. Nos Cenários 1 e 2 foram utilizados equipamentos de fabricantes 

mundialmente conhecidos e com alto grau de confiabilidade no mercado, logo, a nota para esses 
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critérios nesses cenários foi 5. Já no Cenário 3 foram escolhidos equipamentos nacionais, de 

fabricantes reconhecidos em território nacional, porém não tão reconhecidos em escala 

mundial, recebendo assim a nota 3.    

A área utilizada pelos painéis não se torna relevante para escolha do cenário, uma vez 

que não há grande diferença entre os três cenários. Todos os cenários foram calculados tendo 

como limite a área disponível para instalação do sistema, sendo assim, o peso para esse critério 

é 1. 

Pode-se observar que a eficiência do painel solar é um fator muito importante para o 

desempenho do sistema fotovoltaico, refletindo diretamente na potência instalada do sistema. 

Seguindo essa lógica, o peso para a Potência Instalada do Sistema é 4. Como o Cenário 1 

apresenta maior potência instalada, seguido do Cenário 3 e depois 2, as notas atribuídas foram, 

respectivamente, 5, 4 e 3.  

A Produção Média Anual, assim como a Potência Instalada do Sistema, é muito 

importante, porém a mesma depende muito de fatores externos ao sistema, como condições 

climáticas. Porém, esse critério reflete diretamente no retorno do investimento, uma vez que 

quanto mais energia é gerada pelo sistema, mais rápido é o retorno do investimento. Dessa 

forma, o peso atribuído a esse critério é 3. O Cenário 2 apresenta menor produção anual, logo 

recebeu a nota 2 e o Cenário 3, com segunda maior produção, nota 3. Já o Cenário 1 apresentou 

maior valor entre os três, recebendo assim, nota 4.  

O objetivo de um sistema fotovoltaico é fornecer a maior porcentagem de energia 

possível para o usuário, para que o mesmo seja mais autossuficiente e sustentável possível. 

Porém, tal critério não é mais importante que o investimento realizado e o retorno do mesmo, 

uma vez que a vida útil, de um sistema fotovoltaico é em torno de 25-30 anos, caso o 

investimento seja tão alto, não será possível retornar o mesmo antes do fim da vida útil do 

sistema. Dessa forma, o critério Porcentagem da Energia Consumida apresenta peso 4 e os 

critérios de Investimento e Retorno do Investimento peso 5. 

O Cenário 1 apresenta geração de maior Porcentagem da Energia Consumida, 33,7%, 

recebendo também maior nota para esse critério, nota 5. Já em termos de investimento, 

apresenta o maior valor entre os três cenários e maior tempo para retorno do capital, por esse 

motivo recebe nota 1 para o critério Investimento e 3 para Retorno do Investimento. 

O Cenário 2 apresenta o menor valor de Porcentagem da Energia Consumida, 30,17%, 

menor valor de Investimento, R$ 885.412,83 e Retorno de Investimento em 6 anos, sendo 

assim, recebe notas 3, 5 e 5, para cada critério respectivamente. Já o Cenário 3 fica entre os 
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outros dois cenários, nos critérios de Porcentagem da Energia Consumida e Investimento 

recebendo notas 4, 3, respectivamente. Por ter o retorno do investimento em 6 anos, assim como 

o Cenário 2, o Cenário 3 recebeu nota 5 por esse critério. 

O tipo de célula interfere diretamente na eficiência do painel solar, a qual já foi 

analisada, por esse motivo, recebe peso 1. Como o Cenário 1 é o único que utiliza painel 

monocristalino, com maior eficiência, 17,7%, o mesmo recebeu nota 2 e os demais nota 1.  

Com base nos valores encontrados na Tabela 16, as médias ponderadas calculadas 

foram: 3,62069 para o Cenário 1; 3,86207 para o Cenário 2 e 3,48276 para o Cenário 3. Dessa 

forma, o Cenário 2 foi considerado como sendo o mais conveniente para implantação do sistema 

fotovoltaico, uma vez que o mesmo obteve maior média ponderada. Tal resultado é satisfatório, 

de forma que o Cenário 2, apesar de não apresentar os melhores valores para aspectos técnicos, 

diverge muito pouco do Cenário 1, o qual apresentou os melhores resultados técnicos. O cenário 

escolhido apresenta potência instalada de134,895 kWp, gera 684,9 kWh de energia por dia e 

24658, 3 kWh de energia por ano, representando 30,17% da energia consumida pelo prédio do 

ICT.  

O Cenário 2 utiliza os equipamentos mais bem-conceituados do mercado, de fácil acesso 

e com os melhores custos. O retorno do investimento é realizado em 6 anos, ou seja, antes da 

meia vida do sistema e, no fim de 20 anos, o Cenário 2 gerará um lucro de R$ 3.016.234,08, ou 

seja, valor 340,65% maior que o custo de seu investimento, R$ 885.412,83. 

 

Tabela 16 - Tabela de decisão por média ponderada 

Tabela de decisão por média ponderada 

Critérios Peso 
Nota Total (Peso x Nota) 

1 2 3 1 2 3 

Fabricante/País Painel Solar 3 5 5 3 15 15 9 

Fabricante/País Inversor 3 5 5 3 15 15 9 

Área Utilizada Pelos Painéis (m²) 1 1 1 1 1 1 1 

Potência Instalada do Sistema (kWp) 4 5 3 4 20 12 16 

Produção Média Anual (kWh) * 3 4 2 3 12 6 9 

Porcentagem da Energia Consumida (%) 4 5 3 4 20 12 16 

Investimento 5 1 5 3 5 25 15 

Retorno do investimento (anos) 5 3 5 5 15 25 25 

Tipo de Célula 1 2 1 1 2 1 1 

Média Ponderada (∑ Total/∑ Peso) 3,62069 3,86207 3,48276 

Fonte: A autora 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto teve como objetivo estudar a viabilidade técnica e econômica para uma 

possível implementação de um sistema de geração de energia elétrica através de energia 

fotovoltaica para o prédio do ICT do Polo Universitário de Rio das Ostras, a fim de suprir parte 

da demanda energética do mesmo. Auxiliando nesse propósito, a sistemática sugerida no Guia 

Prático de Dimensionamento (COELHO, 2016) foi utilizada para realização da viabilidade 

técnica. Já para a realização da viabilidade econômica, a sistemática e conceitos abordados por 

Miranda (2014) foram utilizados.   

Conforme descrito ao longo do projeto, a implementação de sistema fotovoltaico 

conectado à rede elétrica é uma prática recente no Brasil, apenas em 2012, por meio da 

normativa nº 482 da ANEEL, que a mesma foi permitida. Dessa forma, após longa busca de 

metodologia a ser utilizada, os métodos sugeridos no Guia Prático de Dimensionamento e por 

Miranda foram considerados adequados para serem aplicados. Porém, é necessário pontuar que 

as sistemáticas utilizadas para elaboração das viabilidades técnica e econômica se apresentam 

como guia de melhores práticas e não como uma metodologia fechada. Por esse motivo, houve 

maior flexibilidade de adaptação do método ao contexto do projeto.    

Demonstrou-se ao longo do projeto a eficácia dos métodos escolhidos na elaboração de 

um sistema fotovoltaico conectado à rede, uma vez que os resultados obtidos foram satisfatórios 

e o objetivo do projeto foi alcançado. Foram criados três cenários distintos e, em todos, os 

sistemas fotovoltaicos sugeridos são capazes de produzir, pelo menos, 30% do total da energia 

elétrica demandada pelo prédio do ICT.  Os três cenários apresentam retorno do investimento 

em menos da metade da vida útil do sistema e os ganhos financeiros ultrapassam 3 milhões de 

reais em 20 anos. Cabe ressaltar também que, apesar do projeto ter atingido os objetivos, 

existem algumas limitações no mesmo, uma vez que o consumo de energia do prédio do ICT 

foi estimado, pois o mesmo ainda não está em uso. 

Sendo assim, com base nestes resultados, é possível afirmar que a aplicação dos métodos 

para criação de um sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica para o prédio do ICT 

trará imensos ganhos para a Universidade Federal Fluminense, uma vez que, pelo menos, 30% 

da energia consumida pelo prédio será gerada através do sistema proposto. O sistema 

fotovoltaico aplicado resultará em grande economia financeira e maior sustentabilidade do 

prédio.  
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Para trabalhos futuros, é sugerido a criação de um sistema fotovoltaico que expanda 

ainda mais a área para instalação de painéis fotovoltaicos, para assim, suprir cada vez mais a 

demanda de energia elétrica do Polo Universitário de Rio das Ostras. Tal expansão poderá ser 

realizada integrando o sistema fotovoltaico à arquitetura do prédio, como por exemplo, 

instalando painéis solares nas paredes do prédio ou criando um estacionamento com cobertura 

de painel solar. Sugiro, também, a criação de um projeto que considere as configurações 

elétricas para a instalação do sistema fotovoltaico e suas normas regulamentadoras. 
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