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RESUMO 

Compreende-se que energia é um elemento essencial para a humanidade, por este
motivo, o cenário mundial  busca aperfeiçoar técnicas já existentes, porém pouco
exploradas, para a redução de impactos ambientais. A energia gerada a partir da
incidência  de  raios  solares,  a  energia  fotovoltaica,  pode  ser  produzida  em  dias
ensolarados, nublados e até chuvosos. É uma energia limpa e renovável, originada
da fonte mais abundante e disponível no planeta, sendo o Brasil um país privilegiado
em incidência de raios solares. O objetivo principal do presente trabalho é estudar e
propor um modelo de sistema de geração, distribuição e uso de energia solar para o
auto  consumo  produtivo,  na  chácara  TRÊS  IRMÃOS,  a  qual  fica  localizada  no
município de Tocantinópolis-TO; realizando um estudo de tecnologias disponíveis no
mercado,  estimando  a  demanda energética,  a  viabilidade  econômica  do  projeto,
entre outros. 

.

Palavras-chave:  Energia.  Energia  Solar.  Fotovoltaico.  Geração.  Distribuição.
Consumo Produtivo. 
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ABSTRACT

It is understood that energy is an essential element for humanity, therefore, the world
stage  seeks  to  improve  existing  techniques,  but  less  explored  to  reduce
environmental impacts. The energy generated from the incidence of sun-rays can be
produced on sunny, cloudy or even rainy days. It is a clean and renewable energy,
originated from the most abundant source available on the planet, and Brazil is a
privileged  country  on  this  field.  The  main  objective  of  this  work  is  to  study  and
propose a generator and distribution system model for self-consumption in the farm
THREE BROTHERS, which is located in the city of Tocantinópolis, state of Tocantins;
conducting a study of technologies available in the market,  estimating the energy
demand, and economic viability of the project, among others.

Keywords:  Energy. Solar energy. Photovoltaic. Generation. Distribution. Productive
consumption. 
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1. INTRODUÇÃO

O presente  trabalho tem por  finalidade tratar  um estudo de caso sobre  a

energia  fotovoltaica  para  a produção rural.  Apresentando concepções relativas  à

atual matriz energética brasileira, como escopo, o enquadramento da energia solar

no Brasil, suas atribuições, acompanhado de um estudo direcionado para a Região

Norte do País.

O preço da energia elétrica se tornou uma das principais preocupações dos

diversos setores da sociedade, pois tem aumentando a cada ano, vide Fig. (1).

No decorrer do ano de 2015 houve diversos aumentos na tarifa de energia no

estado do Tocantins  [  CITATION ANE16 \l  1046  ] desta forma o comércio  e as

indústrias estão à procura de opções que sejam capazes de minimizar os gastos

com energia elétrica.

Uma das tarifas  mais  caras  do Brasil  obteve um aumento  significativo  de

10,75%  em  2015  na  conta  de  energia.  Este  reajuste  será  aplicado  para  os

consumidores  residenciais  do  tipo  (Classe  B1),  o  que  chegará  a  afetar  34  mil

unidades consumidoras, localizadas nos 139 municípios do Tocantins  [ CITATION

ANE16 \l 1046 ].

Figura 1. Revisão Tarifaria Extraordinária

.

A economia  gerada  pela  instalação  do  sistema  poderá  ser  investida  em

melhorias no estabelecimento como um todo, aperfeiçoando o ambiente fornecendo
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mais conforto  e mais investimentos na Chácara,  como aumento da produção da

piscicultura, aumentando assim sua fonte de renda.

A  energia  produzida  a  partir  da  incidência  de  raios  solares,  conhecida

popularmente por “energia solar” ou “energia fotovoltaica”, pode ser produzida em

dias ensolarados, nublados ou mesmo chuvosos. Vista como uma energia limpa e

sustentável é baseada na fonte de energia mais abundante e disponível no planeta:

o sol. Esse tipo de energia já vem sendo utilizada a mais de trinta anos, por meio de

pesquisadores e engenheiros que se dedicam a desenvolver e aprimorar tecnologias

que potencializam a eficácia de tal processo. [ CITATION Por14 \l 1046 ]

Busca-se  a  promoção  de  bens  essenciais  fundamentado  em  fontes  de

energia limpas que não degradem em alto nível o planeta, podendo então associar

isto a energia proveniente do sol. 

Compreende-se que a energia é um elemento essencial para o crescimento e

desenvolvimento da sociedade e cada dia que passa o ser humano torna-se mais

dependente de tal. Nos primórdios da humanidade o indivíduo dependia de maneira

exacerbada da sua força bruta como a caça, a pesca, o transporte, entre outras.  No

decorrer da história, a utilização e transformação da energia foram tomando maiores

proporções, adequando então seus serviços a máquinas movidas por estas fontes,

gerando  uma  dependência  de  seu  uso  em  diversas  áreas  da  sociedade

mundialmente. [ CITATION Sek14 \l 1046 ]

Figura 2. Geração de energia elétrica a nível mundial por recurso (IEA).
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As energias limpas são vinculadas com sustentabilidade do planeta Terra e

seus  impactos  ambientais.  Sustentabilidade  é  o  assunto  que  está  em  debate

mundialmente. Ela é definida como a capacidade do ser humano de interagir com o

mundo, conservando o meio ambiente a fim de preservar recursos naturais para as

gerações futuras. Preocupados diante deste cenário, países como Estados Unidos,

Alemanha  e  Japão  procuraram  outras  alternativas  de  geração  de  energia

[ CITATION Gau \l 1046 ]. Eles são considerados os maiores produtores de energia

solar do mundo, ilustrado na figura [3]

Figura 3. Gráfico dos maiores produtores de células fotovoltaicas

.

Uma das alternativas energéticas mais promitentes para o século XXI é o

aproveitamento da energia produzida pelo sol, além de ser uma fonte inesgotável é

limpa, gratuita e possui um custo relativamente baixo de manutenção dos aparatos

utilizados,  ou  seja,  ótima  fonte,  já  que  em  localidades  distantes  não  detém  de

energia elétrica ou mecânica comum.[ CITATION Por13 \l 1046 ]

O Brasil é um dos raros países no mundo que recolhe uma insolação superior

a 3000 horas por ano (número de brilho do Sol). Privilegiado pela incidência solar, a

irradiação é extremamente alta. A radiação solar na região menos ensolarada do
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país é 40% maior do que na região mais ensolarada da Alemanha, por exemplo, que

é um dos líderes no uso da energia fotovoltaica. (ano, pagina) [3]

 O mapa apresentado na Fig. (3) abaixo demonstra como a radiação solar

diária é distribuída na região do Brasil, é de extrema importância lembrar que em

comparação com o Brasil, a Alemanha recebe menos da metade desta radiação.

Figura 4. Radiação Solar no Brasil

.

1.1. OBJETIVOS

1.1.1. Objetivo Geral

O principal objetivo do presente trabalho é estudar e propor um modelo de

sistema  de  geração,  distribuição  e  uso  de  energia  solar  para  o  auto  consumo

produtivo, na chácara TRÊS IRMÃOS, localizada no município de Tocantinópolis -

TO, onde levarão em consideração os benefícios financeiros e ambientais.

1.1.2. Objetivos Específicos

Para  a  projeção  e  instalação  do  sistema  de  energia  solar,  ligado  a  rede

elétrica, foram considerados os seguintes objetivos específicos:

 Levantar o potencial energético da região;
 Fazer o projeto de geração e distribuição;
 Definir dos materiais que serão utilizados;
 Identificar e avaliar as tecnologias disponíveis no mercado;
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 Estimar a demanda;         
 Estimar custo e retorno (payback);
 Definir o local a ser instalado o projeto;
 Elaborar plano de uso;
 Estimar o funcionamento;
 Estimar a manutenção.

1.2. METODOLOGIA

Para a execução do presente estudo, aplicou-se uma pesquisa de campo na

Região de Estudo, localizada do interior do Estado do Tocantins, no município de

Tocantinópolis- TO.

É necessário que haja uma pesquisa bibliográfica sobre os assuntos a serem

abordados. Em seguida é necessário determinar um padrão teórico, tomando como

consideração as variáveis em estudo. 

Nessa sequência, empregou-se a coleta de dados do consumo de energia

elétrica da região (kWh/mês), obtendo os níveis de irradiância da descrita área em

estudo. Dados estes, coletados primeiramente pelo Google Maps [ CITATION Goo16

\l 1046 ], e logo em seguida no SunData [ CITATION CRE16 \l 1046  ]

Tomando-se como base as informações adquiridas, assumiram-se métodos

de avaliação do sistema fotovoltaico em si  para a área em questão.  Dados aos

estudos relacionados ao tema, e as técnicas conhecidas, é possível avaliar o projeto

avaliando as áreas separadamente, como: custo do kWh da região, técnicas viáveis

ao estudo, classificação dos painéis fotovoltaicos, eficiência e preço dos mesmos,

dimensionamento de inversores, níveis de irradiação do solar na região, área a ser

ocupada pelos painéis. 

Será  realizado  um  estudo  referente  a  viabilidade  econômica  de

implementação do sistema, para isto é necessário o cálculo de alguns indicadores

como payback, taxa interna de retorno TIR, e o valor presente líquido VPL. Estes

cálculos  são  de  tremenda  importância,  a  partir  deles,  poderemos  analisar  se  o

projeto é viável ou não em relação a seu Custo-Benefício, levando em conta seu

tempo de retorno do investimento inicial. 



27

2. ESTADO DA ARTE

Neste capítulo é apresentado o estado da arte sobre o sistema fotovoltaico

conectado a rede elétrica, seus componentes, painéis solares, quais suas vantagens

e desvantagens, e os inversores.

2.1. SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE ELÉTRICA (SFCR)

O SFCR normalmente é considerado como forma de geração distribuída de

energia  elétrica,  isso  porque  contribui  com o  fornecimento  de  energia  junto  aos

consumidores  conectados  à  rede  elétrica.  Além  dos  módulos  fotovoltaicos  que

transformam a energia do sol em corrente contínua, o sistema contém inversores

que transformam corrente contínua em alternada, tornando a tensão e a frequência

compatíveis com a rede elétrica local.  O maior benefício desse sistema está no fato

de não se precisar de um banco de baterias e nem controladores de carga, devido

ao fato da potência ser liberada diretamente na rede. Devido a esse fato, o sistema

possui um valor menor em sua implantação, além de ocupar uma área relativamente

menor. E por não precisar de baterias, não existem chances de poluição ocasionada

por esses componentes, tendo em vista que os mesmos não são danosos ao meio

ambiente. 

Esse tipo de sistema permite ainda que sejam feitos dois tipos de instalações

elétricas conectadas a rede que são caracterizadas de acordo com a forma que são

instaladas [ CITATION Cez13 \l 1046 ]

 De  forma  integrada  a  uma  edificação:  instalam-se  os  painéis  na  área

disponível da estrutura em questão
 De  forma  centralizada:  como  em  uma  usina  convencional,  onde  se  têm

potências maiores, centralizadas em locais afastados dos consumidores.
Na Figura (5) abaixo, está representado como funciona um Sistema Fotovoltaico

conectado a rede elétrica.
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Figura 5. Funcionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede

2.1.1 Componentes do sistema fotovoltaico 

Um sistema fotovoltaico conectado à rede é formado basicamente por um

painel solar, um inversor, um medidor e fusíveis. 

 Painel fotovoltaico

São formados por um agregado de células fotovoltaicas. As células produzem,

em geral, uma média de 0,7 Vcc sendo necessária associá-las em série adquirindo

um maior  nível  de tensão.  Os módulos variam na sua forma de acordo com os

fabricantes, sendo conveniente escolhê-los a partir  das especificações requeridas

em  seu  sistema  fotovoltaico.  Os  módulos  quando  associados,  em  série  ou  em

paralelo são chamados de painéis fotovoltaicos [ CITATION Jos13 \l 1046 ].

O  módulo  tem  como  função,  além  de  compor  a  associação  de  células,

proteger as mesmas das intempéries, isolá-las eletricamente de contatos exteriores

e fornecer rigidez mecânica ao conjunto. 
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Figura 6. Painel fotovoltaico

.

  Fusíveis
Nas instalações fotovoltaicas,  todas as fileiras de módulos conectados em

série devem receber um fusível de proteção, com a capacidade de corrente máxima

igual a 1,25*Isc, onde Isc corresponde ao valor da corrente da associação em série. 

Figura 7. Painel fotovoltaico

.

 Inversor Grid-tie

Inversor grid-tie é um dispositivo elétrico que permite os usuários de energia

solar  interligar  seus  sistemas  com  a  rede  da  concessionária.  Sendo  assim,  o

excedente de energia produzido pelos sistemas alternativos (solar e eólico) pode

alimentar  outros  consumidores  da  rede  da  concessionária.  Tal  sistema  é  muito
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comum  em  países  onde  os  produtores  dessa  energia  alternativa  vendem  a

concessionária  local  o  excedente  de  produção  (durante  o  dia,  por  exemplo)  e

compram de volta quando o consumo aumenta (por exemplo, à noite). Os mesmos

fazem a conversão de CC para CA, e quando interligados com a rede sincronizam a

frequência  e  a  tensão  de  saída,  de  acordo  com  as  necessidades  do  sistema

[ CITATION Edu13 \l 1046 ].

Figura 8.  Inversor

 Medidores
Fazem o balanço do SFCR da energia consumida da rede pela instalação em

si,  versus a  quantidade  de energia  fornecida  à  rede.  Sendo  tanto  unidirecionais

quanto  bidirecionais,  que  fazem  esse  registro  de  consumo  da  rede  da

concessionária e energia injetada pelo sistema fotovoltaico.  [  CITATION EAS16 \l

1046 ] 

Figura 9.  Medidor
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2.2. PAINEL FOTOVOLTÁICO 

Os sistemas fotovoltaicos necessitam de uma tensão nominal  de 12 volts.

Levando  em  consideração  que  as  células  fotovoltaicas  nos  fornecem  baixas

tensões, aproximadamente 0,5 volts cada, se faz imprescindível a junção de várias

células em série, conhecida popularmente por painel fotovoltaico. A tensão nominal

de saída, e o número de células de um painel, dependem da estrutura cristalina do

semicondutor utilizado. (GASQUET, 1997)

Existe uma relação de forma geral nos painéis fotovoltaicos, entre a tensão

fornecida e a corrente de saída, relação essa conhecida por curva I-V do painel

(curva corrente-tensão).  Nestas curvas,  existe uma região onde independente do

aumento de tensão,  a  corrente  permanece inalterada.  Determinada circunstância

ocorre  até  atingir  a  região  de  transição,  onde  ocorrem  aumentos  na  tensão

provocando  quedas  relativamente  grandes  na  correte,  observa-se  também  a

influência da temperatura nas curvas (GASQUET, 1997).

Na figura abaixo, pode-se verificar, que com o aumento da tensão, a corrente

se  mantém  constante.  Nota-se  também,  os  pontos  de  máxima  potência  que

acontece próximo ao a região de transição. 

Figura 10. Tensão x Corrente
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2.3. EFICIÊNCIA DOS PAINÉIS FOTOVOLTÁICOS 

Pode-se classificar eficiência do painel fotovoltaico em basicamente o quanto

em porcentagem de energia  da luz do sol  que o painel  consegue converter  em

energia elétrica por metro quadrado. [8] 

A eficiência medida dos painéis solares é medida em condições laboratoriais,

onde  STC  significa  “condições  normais  de  ensaio”.  É  necessário  levar  em

consideração três condições padrão teste:

 A Temperatura da Célula solar em si deve estar em torno de 25 °C;
 A  quantidade  de  energia  que  incide  sobre  determinada  área,  em  um

determinado momento, ou seja, a Irradiação solar deve ser de 1000 Watts m2

(média da quantidade de luz que incide na superfície terrestre);
 Massa do ar tem que ser igual a 1.5, número este, difícil de medir, uma vez

que  é  referido  a  quantidade  de  luz  que  tem  que  passar  pela  atmosfera

terrestre antes que possa bater a superfície da Terra.

Figura 11. Padrão de Condições de Teste
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2.4. TIPOS DE PAINÉIS

Os  capítulos  a  seguir  descrevem  as  vantagens  e  desvantagens  de  dois

painéis fotovoltaicos, descrevendo suas especificações e respectivas características.

2.4.1 Painel solar de Silício (Si) monocristalino

A tecnologia mais antiga, e uma das mais caras existentes no mercado por

usar técnicas complexas, contudo, a monocristalina possui a eficiência mais alta,

variando entre 14 e 21%. São produzidos por um único cristal de silício ultrapuro. [9]

Os painéis solares (mono-Si) são claramente identificáveis por possuírem cor

uniforme devido a elevada pureza do silício, variando entre azul escuro ou quase

preto os que possuem antirreflexo,  e cinza ou azul  acinzentado os que não são

antirreflexo, possuem cantos arredondados.  O tamanho padrão das células é de

10x10cm, 12,5x12,5cm, e 15x15cm. Produzidos a partir d um único cristal puro de

silício cortado em laminas individuas, que posteriormente serão transformadas em

células fotovoltaicas, estão arranjadas em serie e em paralelo no painel. [9]

Figura 12. Painel Fotovoltaico Monocristalino

Na Tabela (1) abaixo é possível visualizar algumas vantagens e desvantagens

do painel monocromático em relação aos demais painéis:
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Tabela  1.  –  Vantagens  x  Desvantagens  da  utilização  do  painel  solar

monocristalino.

Vantagens Desvantagens
Eficiência mais alta dentre as tecnologias

comercialmente viável
São mais caros

Por conter alta eficiência, necessitam de

menos espaço para gerar mesma

quantidade de energia elétrica

Há um desperdício na produção, tendo

então que ser reciclado

Vida útil maior que 30 anos
Em condições de pouca luz, funcionam

melhor do que painéis policristalinos

2.4.2. Painel solar de Silício (Si) policristalino

Foi introduzido no mercado em 1981, conhecido como polisilício (p-Si) e silício

multi-cristalino  (mc-Si).  É  constituído  também  por  silício,  contendo  apenas  um

diferencial na fundição dos cristais em relação ao monocristalino. Fundidos em um

bloco, preservando então a formação de múltiplos cristais,  por isso o nome “poli

cristalino”. [9] 

São identificados por suas cores azul (com antirreflexo) e cinza prateado (sem

antirreflexo). Sua eficiência média varia de 13 a 16,5%, tem sua forma quadrada, e

possui as seguintes dimensões: 10x10cm, 12,5x12,5cm, 15x15cm. Possui o mesmo

desempenho e tempo de degradação dos painéis monocristalinos, em contrapartida

são mais baratos, por ter maior facilidade na sua produção. [9]
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Figura 13. Painel Fotovoltaico Monocristalino

.

Na Tabela (2) abaixo é possível visualizar algumas vantagens e desvantagens

do painel solar policristalino em relação ao painel monocristalino:

Tabela  2.  –  Vantagens  x  Desvantagens  da  utilização  do  painel  solar

policristalino.

Vantagens Desvantagens

Gera menos silício residual no processo

de corte em relação ao monocristalino

Menos eficiente em relação aos

monocristalinos. Possui eficiência entre

13 e 16,5%
Mais baratos do que os painéis

monocristalinos
Gera menos watts por hora por m2

Vida útil maior que 30 anos

Necessita de maior área de painéis para

gerar a mesma quantidade de watts/m2

que o monocristalino.
Fonte: ()

Existem vários  outros  tipos  de  painéis  solares,  como por  exemplo:  Painel

Solar de Filme Fino, Painel Solar de Silício Amorfo (a-Si), Painel Solar de Telureto de

Cádmio (CdTe), Painéis Solares de Seleneto de Cobre, Índio e Gálio (CIS/CIGS),

Células Fotovoltaicas Orgânicas (OPV),  Painel  Sola Híbrido-  HJT.  Sendo que os

painéis mais utilizados são os monocristalinos e policristalinos. [9]
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3. ESTUDO DE CASO DA CHÁCARA TRÊS IRMÃOS – TO

Neste capítulo será abordado o estudo feito na região em questão, qual a

área  do  empreendimento,  quais  as  atividades  exercidas  na  chácara,  o

dimensionamento dos painéis e inversores, e o cálculo da área que será utilizada.

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA

A Fazenda em estudo está localizada no município de Tocantinópolis, interior

do  Tocantins.  Dispõe  de  uma  área  total  de  15,634  ha,  com  perímetro  total  de

3.845,05 m. Atualmente,  há apenas um casal  de idosos residindo no local,  com

idades entre 60 e 70 anos. No local há criação de aves, suinocultura, cultivo de

grãos,  e  principalmente  atividade direcionada a  cultura de peixes como principal

fonte de renda. 

Figura 14. Planta da Chácara Três Irmãos
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Por conter atividades extras, verifica-se que a unidade consumidora, utiliza

bastante energia elétrica, sendo a conta de luz um dos maiores tributos que vem

interferindo no orçamento.

3.2. DISPOSIÇÃO FÍSICA 

Foi  feito  um  desenho  meramente  ilustrativo  da  área  da  região  no  CAD

SketchUp para melhor entendimento da região, conforme mostram as Figuras (15) e

(16) abaixo:

Figura 15. Vista Lateral da Chácara projetada no SketchUp.
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Figura 16. Vista Superior da Chácara

 3.3. CÁLCULO DO CONSUMO DIÁRIO DA CHÁCARA

Como citado anteriormente a principal atividade econômica da Chácara Três

Irmão é a piscicultura. Por isso a proposta de um sistema de geração de energia tem

como  finalidade  especial  essa  atividade,  embora  a  ideia  seja  para  atender  a

demanda familiar. 

A Tabela (3) abaixo representa as dimensões dos tanques utilizados na 

atividade de piscicultura:

Tabela 3. – Dimensionamento dos tanques de peixes.

Tanque Largura Comprimento Profundidade

Tanque 1 12 m 20 m 2,20 m

Tanque 2 12 m 25 m 1,70 m

Tanque 3 12 m 25 m 1,10 m

 Por não ter acesso a conta de energia do local, é necessária a realização

de cálculo do consumo diário de energia, para isto foi estimado um inventário de

todos os equipamentos presentes na Chácara TRÊS IRMÃOS.  Como requisito dos

cálculos, fez-se necessária a potência de cada aparelho e seu tempo médio de

uso.
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O consumo médio diário foi calculado de acordo com a Equação (1) abaixo:

Ec=N∗Pn∗t [Wh]      (1)

 Ec  - Energia elétrica consumida
 N  - Quantidade de aparelhos
 Pn  – Potência Nominal
 t  – tempo de uso

Para melhor detalhamento, na Tabela (4) abaixo, realiza-se o levantamento de

todos os  equipamentos utilizados na Chácara  com suas respectivas potências e

tempo médio de uso. Desta maneira foi possível encontrar o consumo médio diário

total  da  Chácara,  podendo  assim  fazer  o  cálculo  de  consumo  mensal

posteriormente.

Tabela 4. – Consumo diário de energia da Chácara TRÊS IRMÃOS. (Fonte:

autor)

Quantidade Potência
Nominal (W)

Horas de
uso/dia

Consumo
Médio diário

(kWh)
Televisão 2 90 6 1,08

Lâmpada 20 33 3 1,98

Filtro 1 160 4 0,64

Tomadas 20 100 5 10

Ar 
condicionado

1 1400 5 7

Ventilador 2 100 5 1

Geladeira 2 250 24 12

Máquina de 
lavar

1 1000 2 2

Chuveiro 1 5500 2 11
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Quantidade Potência
Nominal (W)

Horas de
uso/dia

Consumo
Médio diário

(kWh)
Bomba 2 CV 1 1472 24 35,33

Bomba 5 CV 1 3680 24 88,32

Total 170,35 kWh

A partir da demanda energética estimada é possível encontrar o consumo de

energia mensal da chácara.

Et=Ec∗30      (2)

Et=170,35∗30

Et=5110,5k Wh

3.4. DIMENSIONAMENTO DOS PAINÉIS

Para calcular o dimensionamento das placas a serem utilizadas, foi  feita a

coleta de dados no site da empresa, onde o fabricante do material disponibiliza os

dados do painel.

3.4.1. Orientação dos painéis fotovoltaicos 

Fazendo  o  uso  da  tecnologia  Google  Maps,  obtiveram-se  dados  como

longitude e latitude da cidade de Imperatriz- MA, é de suma importância conhecer a

localidade do estudo de caso. A longitude tem como valor 47º 42’ 30.7’’ Oeste. A

latitude é de 6°  32’ 47.8’’ Sul,  podendo então adquirir  dados da irradiação solar

mensal  do  estado  do  Tocantins  e  seus  arredores  no  site  do  Cresesb,  como

demonstra a figura a seguir. 
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Figura 17. Google Maps

Os painéis fotovoltaicos devem ser orientados pela linha do equador. Como a

região está localizada no hemisfério Sul, os painéis devem estar direcionados para o

Norte.  Tendo  assim  um  aperfeiçoamento  do  aproveitamento  de  incidência  solar

média. 

Para sistemas conectados a rede elétrica, o principal objetivo é a geração de

energia  para  um  maior  abatimento  nas  contas  de  energia,  gerando  como

consequência um ganho relativo ao final do mês.

3.4.2. Escolha do Painel Fotovoltaico a ser utilizado 

De  acordo  com  o  consumo  médio  mensal  de  energia  elétrica,  pode-se

dimensionar o SF, logo os painéis devem suportar uma carga de 5110,5 kWh/mês.

O painel fotovoltaico escolhido foi da marca Yingli Solar modelo YL140P-17b, é de

alta  eficiência,  classificados como classe A no INMETRO. É ideal  para sistemas

isolados de energia solar. É importante conhecer o quanto a placa irá fornecer por

mês, tendo em vista que o sistema não dispõe de baterias para o armazenamento.

Na tabela abaixo, encontra-se o levantamento de algumas particularidades de

dois painéis fotovoltaicos, para posterior análise de qual equipamento se faz viável

para implementação do projeto. 

Tabela 5. – Comparação dos tipos de painéis a serem utilizados
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Painel Solar Fotovoltaico

BYD 140P6-18 (140Wp)

Yingli YL250P 29b

(250Wp)
Tipo Policristalino Policristalino
Peso 13 kg 19,1 kg

Potência Máxima 140 Wp 250 Wp
Eficiência (η) 13,97% 15%
Dimensões 1482 x 676 x 50 (mm) 1650 x 990 x 40 (mm)

Corrente de Curto-Circuito

(Isc)
8,76 A 8,79 A

Voltagem de Circuito

Aberto (Voc)
21,49V 38,4 V

Corrente de Máxima

Potência (Im)
7,78ª 8,24 A

Voltagem de Máxima

Potência (Vm)
18V 30,4 V

Preço R$ 767,04 R$ 959,04

3.4.3. Potencial Energético do Módulo 

A energia  será  gerada  apenas  pela  incidência  solar.  Portanto  o  sistema

deverá  produzir  uma  montante  de  energia  sobressalente,  de  maneira  que,

futuramente,  quando  não  houver  a  incidência  solar,  venha  a  se  utilizar  esse

montante energético que foi previamente inserido na rede.

Para realização dos cálculos foram feitos duas estimativas, uma levando em

consideração a média das irradiações diárias, e o outro optou-se por utilizar o mês

com menor valor de irradiação e com o ângulo estando igual a latitude presente do

local. 

Na  ficha  de  dados  da  placa  fotovoltaica  disponível  pelo  fabricante,  estão

dispostos os valores referentes ao valor da eficiência e a área ocupada pelo módulo.

 ηm=15,4
 Am=1,65∗0,99=1,6335 m²

Utilizando o método da Insolação:

 E p=E s . A m .ηm      (3)

Onde:
  Ep  - Energia produzida pelo módulo diariamente [Wh/m²]
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 Es  – Irradiação diária [Wh/m²dia]
 Am  – Área total do módulo [m²]
 ηm  – Eficiência de conversão fotovoltaica

Para o primeiro cálculo, foi feito uma média das irradiações mensais no valor

de 4,89 KWh/m²dia.

E p=4,89∗1,6335∗0,154

E p=1,23 Kwh/dia

Para o segundo cálculo, levou-se em consideração o mês de fevereiro que

possui a menor irradiação e possui o ângulo igual a latitude do local no valor de 4,18

KWh/m²dia.

E p=4,18∗1,6335∗0,154

E p=1,05 Kwh/dia 1,05 

           A energia estimada a partir da utilização de um painel solar mensal será:

E m=1,23∗30

E m=36,9 Kwh

E m=1,05∗30

E m=31,5 Kwh

Média:
E m=34,2 Kwh

            Sabendo o consumo mensal da Chácara Três Irmãos, e a quantidade

produzida por um painel solar de acordo com a irradiação da região, pode-se então

estipular  a  quantidade  de  módulos  necessária  para  atender  a  necessidade  de

energia no local. 

Para o cálculo da quantidade de painéis:

N p=
Et

Em
     (4)

N p  = 
5110,5

34,2  

           Serão necessários aproximadamente cento e quarenta e nove painéis

fotovoltaicos para o projeto.



44

  A área necessária para abrigar os painéis:

A t=Am∗N p      

(5)

A t=1,6335∗149

A t=243,39 m2

3.5. DIMENSIONAMENTO DOS INVERSORES

Inversores  são  equipamentos que  exercem  a  função  de  transformar  uma

corrente contínua em corrente alternada, mudando sua forma de onda, como por

exemplo,  um equipamento  que  necessita  de  uma  corrente  continua  para  o  seu

funcionamento, mas a corrente que chega é alternada, então, faz-se necessário a

utilização de um inversor para a obtenção da corrente adequada.

Os  módulos  a  serem utilizados,  geram uma tensão na forma de corrente

continua CA, ou seja, para fazer uso de equipamentos como televisões, geladeiras,

freezers,  motores,  ou  qualquer  outro  tipo  de  carga  que  funcione  em  corrente

alternada,  deve-se  utilizar  um  conversor  CC/CA.  Em  um  Sistema  Fotovoltaico

Conectado a Rede Elétrica (SFCR), o inversor serve para adequar as características

da energia gerada pelos módulos às características da rede elétrica convencional

(Pereira, O. L. S, Gonçalves, F. F., 2008).

A Tabela (6) abaixo trás informações referentes ao inversor

Tabela 6. – Informações Técnicas do Inversor escolhido

Potência Máxima de Entrada 6880 W

Marca Fronius

Modelo IG Plus 70V-1
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Peso 36,9 kg

Eficiência 95,7%

Preço R$ 12890,00

Tendo como base a potência máxima de entrada do inversor escolhido de

6880W, e de acordo com o calculado, a potência máxima fornecida pelo sistema de

34,2 kW, temos:

N i=
Pts

Pmi
 

    (6)

Onde,

 N i = número de inversores necessários,
 Pts  = potência total do sistema

 Pmi  = potência máxima suportada pelo inversor

N i=
34,2 kW
6880 W

De acordo com os cálculos, serão necessários cinco inversores, gerando um

custo total de 64.450,00.
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4. ANÁLISE FINANCEIRA

4.1. ANÁLISE TARIFÁRIA NO BRASIL 

Uma das tarifas  mais  caras  do Brasil  obteve um aumento  significativo  de

10,75% na conta  de energia.  Este  reajuste  será aplicado para os  consumidores

residenciais  do  tipo  (Classe  B1),  o  que  chegará  a  afetar  34  mil  unidades

consumidoras, localizadas nos 139 municípios do Tocantins. (ANEEL, 2015) [7]

A energia no estado do Tocantins ascendeu a posição de 10ª para 4ª lugar, de

energia mais cara do país. Seu kilowatt hora (kWh) passou de R$ 0,37843 para R$

0,41911 no ano de 2016. Segundo a agência, o principal motivo para o reajuste do

valor da energia, se deu pelo alto custo que a distribuidora teve com a compra de

energia.

Esses custos aumentaram em função do término do período de suprimento
de alguns CCEARs [Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no
Ambiente  Regulado]  de  energia  existente  (mais  barata)  e da  energia
contratada  nos  leilões  para  suplementação,  por  meio  de  contratos  de
energia por disponibilidade e por quantidade (energia mais cara). (ANEEL,
2015) [7]

4.2. ANÁLISE DO VALOR DA ENERGIA FOTOVOLTAICA INSTALADA

Para  o  investimento  inicial  do  projeto,  será  calculado  o  total  de  placas

necessárias para a instalação do projeto, o número de inversores, o custo relativo à

mão de obra, assim teremos uma base dos custos iniciais para sua implementação.

Na tabela abaixo segue os custos iniciais do projeto:

Tabela 7. – Investimento inicial do projeto.

Item Preço Unitário Valor Total 
146 painéis R$ 999,00 R$ 145.854,00
5 Inversores R$ 12.890,00 R$ 64.450,00

Instalação  e

montagem 

R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

Total R$ 216.304,00

É  necessário  levar  em  conta  a  vida  útil  dos  equipamentos.  O  sistema

fotovoltaico  possui  uma vida  útil  de  aproximadamente  25 anos,  já  os  inversores

possuem uma vida  útil  de  15  anos.  A partir  daí,  é  possível  estimar  o  custo  do

sistema, estimando o tempo de conservação do sistema de 25 anos. É importante
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ressaltar que neste período, será necessária a troca dos inversores, pois os mesmos

possuem um tempo de duração inferior.

4.3. PAYBACK

O  cálculo  de  Payback  é  utilizado  para  avaliar  a  atratividade  de  um

investimento, dentre outros investimentos, por meio da taxa média de atratividade –

TMA, esta taxa é diretamente relacionada ao risco do investimento. Uma vez que

este projeto tem um baixo risco de investimento. 

O  investimento  terá  um  custo  inicial  de  216.304,00,  e  terá  como

consequência, retornos anuais referentes a economia das contas de energia.

Tabela 8. – Retorno anual.

Ano Retorno Anual

0  -R$216.304,00
1 R$ 25.702,34
2 R$ 25.755,86
3 R$ 24.896,74
4 R$ 25.702,34
5 R$ 25.653,28
6 R$ 24.678,81
7 R$ 26.231,36
8 R$ 25.702,34
9 R$ 25.702,34

10 R$ 25.702,34

Tabela 9. – Payback.

De acordo com o cálculo de payback, o tempo de retorno do investimento é

de aproximadamente 7 anos e 6 meses.

4.4. TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)

A Taxa Interna de Retorno (TIR)  é a  taxa de desconto  que iguala  o VPL

estimado de um investimento a zero. Ou seja, é a taxa de retorno do projeto de

investimento. Calculada a TIR de um projeto, este será aceito se a taxa encontrada

for superior à taxa de retorno exigida pelo investidor e rejeitado se for inferior a esta

taxa. Havendo mais de um projeto disponível que possa ser aceito, a escolha recairá

naquele de maior TIR. Para que o investimento seja considerado viável recomenda-

se que o valor da TIR seja maior que o valor da taxa de juros aplicada sobre o
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investimento. No caso presente, a taxa de juros assumida foi a de 6,5% ao ano (taxa

da poupança) a TIR encontrada foi de 1% ao ano.

Tabela 10. – Taxa interna de retorno.

Ano R$

0 -R$ 216.304,00
1 R$ 25.702,34
2 R$ 25.755,86
3 R$ 24.896,74
4 R$ 25.702,34
5 R$ 25.653,81
6 R$ 24.678,81
7 R$ 26.231,36
8 R$ 25.702,34
9 R$ 25.702,34
i 6,50%

TIR 1%

4.5. VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL)

O método do Valor Presente Líquido (VPL) tem como finalidade calcular, em

termos  de  valor  Presente,  o  impacto  dos  eventos  futuros  associados  a  uma

alternativa de investimento. Em outras palavras, mede o valor presente dos fluxos de

caixa gerados pelo projeto ao longo de sua vida útil [11].

Considerado o principal critério para avaliação de projetos de investimento, o

Valor Presente Líquido (VPL), pode ser conceituado como a diferença entre os fluxos

de caixa de um projeto (entradas e saídas) descapitalizados até o momento “0” e o

seu custo inicial, utilizando a taxa de juros da poupança no valor de 6,5%.

Para  um  Valor  Presente  Liquido  positivo,  o  investimento  e  considerado

economicamente viável. Considerando o sistema em estudo, o valor inicial referente

aos custos de mão de obra, compra de placas e inversores, é de R$216.304,00.

Tendo como um fluxo de caixa nos anos seguintes, a economia referente ao gasto

anual de energia elétrica que era paga a distribuidora. 

A tabela abaixo demonstra os cálculos referentes ao fluxo de caixa em um

período  de  dez  anos.  Portanto,  utilizando  a  metodologia,  e  com  o  auxilio  da

ferramenta Financeira da Plataforma Microsoft Excel, obteve-se um VPL negativo,

no  valor  de  -R$  46.242,73,  podendo  concluir  que  o  investimento  não  é  viável

economicamente.
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Figura 18. Ferramenta Financeira do Excel

.

Tabela 11. – Cálculo do VPL.

Ano R$

0 -R$ 216.304,00
1 R$ 25.702,34

2 R$ 25.755,86

3 R$ 24.896,74

4 R$ 25.702,34

5 R$ 25.653,81

6 R$ 24.678,81

7 R$ 26.231,36

8 R$ 25.702,34
9 R$ 25.702,34
i 6,50%

VPL -R$ 46.242,73
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5. PERSPECTIVAS NO USO DA PRODUÇÃO

De acordo com os dados calculados, referentes a Taxa Interna de Retorno

TIR, Valor Presente Líquido VPL, e Payback, verificou-se que o sistema fotovoltaico,

não é um investimento economicamente viável.

Tendo em vista que os equipamentos utilizados para implantação do sistema

são os mais indicados em relação ao custo benefício,  uma vez que os mesmos

possuem alta eficiência para conversão de energia. Dadas ca Tornando o projeto  
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