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RESUMO 
O crescente aumento populacional acarretou no aumento da demanda por produtos, serviços e, 
principalmente, fontes geradoras de energia elétrica, indispensáveis para uma melhor qualidade de 
vida, e que, garantam menores impactos ambientais de forma a garantir recursos para as gerações 
futuras. Neste contexto, surge a necessidade da realização de pesquisas direcionadas ao 
desenvolvimento de fontes de energia renováveis. A energia fotovoltaica vem ganhando destaque 
como energia alternativa por utilizar como matéria prima um recurso natural e inesgotável, o sol, e 
por apresentar grandes vantagens nas questões ambientais, sociais e econômicas. O objetivo deste 
trabalho foi a realização de uma análise preliminar para o dimensionamento de um sistema de mini 
geração nas Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO). Foi possível verificar, que através da 
metodologia empregada, para a média de consumo de 81.500 kWh/mês, o sistema fotovoltaico deve 
possuir 2.450 módulos de 270Wp e 35 inversores de 20.000 W. Considerando o rendimento global 
do sistema de 70%, e que, o custo dos equipamentos é proporcional a 50% do custo total, obteve-se 
que, para este cenário, o retorno do investimento se daria em menos de 11 anos. Tendo em vista 
que a vida útil média de um sistema fotovoltaico é de 25 anos, é possível concluir que a energia 
fotovoltaica é uma fonte renovável e rentável do ponto de vista econômico, devendo sua 
implementação ser cogitada pela instituição e por outras unidades consumidoras.  
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ABSTRACT 

The growing population increase led to increased demand for products, services and, most 

importantly, electricity generating sources, indispensable for a better quality of life, and that 

ensure minors environmental impacts to ensure resources for future generations. In this 

context, the need for conducting research aimed at the development of renewable energy 

sources. Photovoltaics has been gaining prominence as alternative energy for use as raw 

material a natural and inexhaustible resource, the Sun, and present great advantages in 

environmental, social and economic issues. The aim of this study was to conduct a 

preliminary analysis for the design of a mini generation system in the “Faculdades Integradas 

de Ourinhos” (FIO). It was possible to verify, that through the methodology employed, for the 

average of consumption 81,500 kWh/month, the photovoltaic system must possess 2,450 

modules of 270Wp and 35 inverters of 20,000 W. Considering the global income of system 

70%, and the cost of the equipment is proportional to 50% of the total cost, which for this 

scenario, the return on investment should be on less than 11 years. It was concluded that, 

the photovoltaic energy is a renewable source and profitable from an economic point of view, 

and your implementation be consideration by the institution and for others consumer units. 
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INTRODUÇÃO 

Três grandes revoluções influenciaram significativamente no 

desenvolvimento social, econômico, ambiental e tecnológico no setor energético, 

sendo esse último objeto de reflexão deste projeto. As primeiras invenções e 

experiências envolvendo eletricidade para fins produtivos, tiveram início na Primeira 

Revolução Industrial (meados do século XVIII) onde foram criadas máquinas e 

locomotivas movidas a vapor produzido pela queima de carvão mineral. A Segunda 

Revolução Industrial, final do século XIX e começo do século XX, é considerada um 

aperfeiçoamento das tecnologias desenvolvidas na Primeira, ademais, é 

comumente associada com a eletrificação. Nesta fase, o uso do petróleo e da 

eletricidade eram as principais fontes de energia. Na terceira Revolução, em meados 

do século XX, houve a introdução do uso de novas fontes de energia como, por 

exemplo, a nuclear, (HOBSBAWM, 2015). Em contrapartida, na década de oitenta, 

o aumento da consciência ambiental tornou-se um tema importante a ser discutido 

em decorrência dos prejuízos ocasionados pelo emprego, tanto das energias 

fósseis, quanto das nucleares.  

O crescente aumento populacional demandou por ainda mais produtos, 

serviços e, principalmente, fontes geradoras de energia elétrica que garantissem 

maior qualidade de vida e menores impactos ambientais de forma a garantir recursos 

para as gerações futuras, em outras palavras, o desenvolvimento da sociedade está 

atrelado às transformações do meio ambiente e obtenção de energia, (DI SOUZA, 

2012). Neste contexto, surge a necessidade da realização de pesquisas 

direcionadas ao desenvolvimento de fontes de energia renováveis.  

Entende-se por energia renovável, aquela proveniente de recursos naturais, 

(água, vento, sol), que podem ser reabastecidas e que são capazes de fornecer 

energia (DOS SANTOS, 2013). Além dessas fontes serem ecologicamente 

sustentáveis, estudos realizados pela Agencia Internacional de Energias 

Renováveis (IRENA), mostram como essas fontes energéticas contribuem para um 

aumento significativo na economia do país devido ao alto índice de empregabilidade, 

(ARAÚJO, 2017) e, ainda, diversificam a matriz energética.  

Por se tratar de uma fonte renovável, a energia fotovoltaica vem ganhando 

destaque principalmente por utilizar como matéria prima um recurso natural 

inesgotável, o sol, e por apresentar grandes vantagens nas questões ambientais, 

sociais e econômicas. Atualmente, a energia solar é a terceira maior fonte de energia 
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renovável com capacidade instalada no mundo, atrás apenas da hidrelétrica e da 

energia eólica. Colaferro, (2016), em seus estudos sobre a energia fotovoltaica, 

afirma que muitos países já utilizam tal fonte de energia sendo que a China, Japão 

e Estados Unidos apresentam um crescimento considerável quanto ao emprego 

dessa energia. Ademais cumpre destacar, que segundo o autor, a Alemanha é hoje 

a maior produtora desse tipo de energia.  

No Brasil, o cenário também é de crescimento uma vez que o país apresenta 

um dos maiores índices de irradiação solar do mundo. A matriz energética brasileira 

é composta, basicamente, por hidrelétricas, energia eólica e energia solar, porém 

com a inconstância de períodos chuvosos, o setor hidrelétrico começa a entrar em 

crise dando ao setor fotovoltaico um ponto de notoriedade ainda maior (FILHO et al., 

2015).  

Este trabalho objetiva a realização de uma análise preliminar de um sistema 

de mini geração fotovoltaica nas Faculdades Integradas de Ourinhos, sendo este, 

um ponto de partida para o desenvolvimento de designs e projetos futuros para um 

sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para início da análise preliminar, foram utilizados os dados referentes à média 

de consumo da unidade consumidora Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO), em 

um período de doze meses (ciclo), a radiação solar local e as características técnicas 

dos principais componentes do sistema fotovoltaico, sendo eles os painéis 

fotovoltaicos (PV) e os inversores. A média de consumo, tanto em kWh quanto em 

reais, foi calculada somando o consumo de cada uma das doze contas de energia e 

dividindo pelo período de doze meses. A radiação solar local foi obtida utilizando o 

banco de dados da CRESESB, nesta etapa tornou-se fundamental o conhecimento 

das coordenadas geográficas da instituição e o manuseio da ferramenta Google 

Maps para a identificação das Horas de Sol Pico (HSP). Por fim, foi adotado três 

modelos de marcas diferentes de painéis fotovoltaicos, tendo cada um deles, valores 

distintos de potência, dimensões e preço. A mesma metodologia foi aplicada para 

definição dos inversores.  

As equações de I a IV para a análise preliminar foram baseadas no Manual 

de Engenharia de Sistemas Fotovoltaicos (CEPEL-CRESESB, 2014) e no curso de 

capacitação da empresa BlueSOL.  
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Com os dados iniciais definidos, foi possível realizar a análise preliminar do 

sistema fotovoltaico à instituição. Primeiramente deve ser obtido o valor da Energia 

de Compensação (EC), ou seja, a energia a ser gerada diariamente pelo Sistema 

Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR). A energia compensada, para unidades de 

consumo comercial, tem seu valor igual ao consumo médio mensal (Emm), vale 

ressaltar que a fatura de energia paga a concessionária é de no mínimo a tarifa 

referente a demanda de energia contratada.  

A partir da relação entre a energia compensada e intervalo de trinta dias (mês 

médio), obteve-se o valor de Energia de Compensação Diária (ECd), que, aplicado 

a equação I, é capaz de determinar a Potência de Pico do sistema fotovoltaico 

(Ppeak):  

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘 =
𝐸𝐶𝑑

𝐻𝑆𝑃
     (𝐼) 

Seguindo, foi estipulada a quantidade de módulos fotovoltaicos (Nm) a partir 

da equação II. A quantidade de módulos é dada multiplicando a Ppeak pelo fator de 

conversão (de kW para W) e dividido pela potência (Wp) do painel:  

𝑁𝑚 =
𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘. 1000

𝑊𝑝
     (𝐼𝐼) 

A quantidade de inversores é definida pela divisão do número de módulos pela 

quantidade de módulos por inversor, ou seja, o arranjo fotovoltaico é definido pela 

quantidade e modo de ligação dos módulos. Por sua vez, o processo para determinar 

a forma do arranjo foi a divisão da potência do inversor pela potência do painel. 

Com todas as etapas inicias de dimensionamento prontas, foi possível a 

realização de uma análise de payback. Segundo a Wa Solar, o payback trata-se de 

uma estratégia utilizada nas empresas para calcular o período de retorno de 

investimento em um projeto (WA SOLAR, 2018). 

Para esta análise, deve-se obter o custo anual de energia, no presente 

trabalho, foi utilizado como valor mensal da tarifa média, considerada como a taxa 

de demanda da concessionária mais possíveis excedentes de consumo não 

compensáveis. Assim, obtém-se o payback, dado em meses de retorno do 

investimento, dividindo o custo total da implantação [R$] pelo produto da energia 

gerada (em kWh/mês) e o valor da tarifa [R$]:  

𝑃𝑎𝑦𝐵𝑎𝑐𝑘 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎
      (𝐼𝐼𝐼) 
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Na análise preliminar foi utilizado o rendimento do sistema fotovoltaico de 

70%, considerando todas as perdas de componentes e conexões, assim como, leva 

em consideração a perda de potência devido a temperatura de trabalho dos módulos 

fotovoltaicos.  

Na etapa de retorno de investimento, payback, foi considerado que o valor dos 

equipamentos corresponde a 50% do custo do investimento, desta forma, para o 

cálculo do custo total foi utilizado a seguinte equação: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝑅$ 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙 ∙ 𝑞𝑡𝑑𝑒 + 𝑅$ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 ∙ 𝑞𝑡𝑑𝑒  

0,5
  (𝐼𝑉) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da metodologia proposta foi realizado a análise preliminar de um 

sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica para suprir a demanda energética da 

unidade consumidora, instituição de ensino superior FIO. 

O primeiro passo foi a definição da carga e do local. A demanda contratada 

pela instituição é de 700kW o que sugere que o sistema implantado deverá produzir 

entorno dessa demanda de 700kW. Lembrando que ao realizar o cálculo de payback, 

por se tratar de uma demanda contratada, o cliente continua pagando pelo que 

contratou, uma vez que, a rede de distribuição de energia da concessionária ainda é 

utilizada. Levando em consideração o total de 12 contas de energia do cliente foi 

possível obter uma média de consumo total de 79.472,966 kWh, isso 

desconsiderando o consumo reativo total das contas.    

 

                          Quadro 1 – Consumo total mensal da instituição 

Mês (2017-2018) Consumo Total [kWh] 

Abril 84.738,000 

Maio 80.065,000 

Junho 59.473,000 

Julho 42.534,360 

Agosto 65.454,958 

Setembro 100.049,158 

Outubro 83.182,680 

Novembro 90.881,520 
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Dezembro 86.273,640 

Janeiro 47.823,120 

Fevereiro 95.407,920 

Março 117.792,240 

Média Consumo total: 79.472,966 

 

Após a coleta dos dados de consumo médio total da instituição foi possível 

calcular o valor da energia de compensação (EC), ou seja, o valor da energia a ser 

gerada diariamente pelo SFCR e também a energia de compensação diária (ECd): 

𝐸𝐶 = 𝐸𝑚𝑚 = 79.472,966 𝑘𝑊ℎ/𝑚ê𝑠 

𝐸𝐶𝑑 =
EC

30
=  2.649,10  𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎  

Para determinar o valor da Potência de Pico, primeiramente obteve-se os 

dados de irradiação solar média no banco de dados da CRESESB a partir das 

coordenadas geográficas do local de estudo, no caso, Latitude = 22,901° S. e 

Longitude = 49,849° O. A tabela abaixo contém os valores de irradiação diária média, 

em kWh/m².dia, das FIO: 

 

Quadro 2 – Irradiação média mensal das FIO 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

HSP 5,63 5,76 5,16 4,68 3,72 3,45 3,64 4,62 4,72 5,38 5,88 6,33 

Média: 4,91 

Desvio padrão: 2,87 

 

Utilizando o valor de ECd e os dados da Tabela II foi possível substituir as 

variáveis da equação I e determinar o valor da Potência de Pico considerando um 

rendimento global do sistema de 70%.  

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘 =  770,76 𝑘𝑊𝑝 

Para sistemas fotovoltaicos em instituições comerciais, como é o caso, a 

máxima potência de pico (Ppeak) deve ser igual ou inferior a demanda contratada. 

Desta forma, para a análise preliminar, a potência foi maior que a demanda 

contratada, assim, as alternativas para esse tipo de problema podem ser o aumento 

do valor da demanda ou a adoção do mesmo valor do contrato, no caso 700kW. A 
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opção adotada foi a de manter o valor da demanda por apresentar maior viabilidade 

financeira. 

A próxima etapa constituiu na escolha dos componentes do circuito, sendo 

três tipos de módulos fotovoltaicos (Potências: 160Wp, 270Wp e 320Wp) e três tipos 

de inversores (Potências: 300kWp, 5.000kWp e 20.000kWp), e na criação de nove 

cenários para uma melhor comparação de custo, viabilidade, potência e arranjo. Foi 

elaborado uma tabela apresentando cada um dos nove cenários: 

 

Quadro 3 – Dimensionamento por cenário 

Painéis Inversores Nº Módulos 
por Inversor 

Potência 
Instalada 

[kWp] 
Potência 

[Wp] 
Qtde Potência 

[kWp] 
Qtde 

Cenário 1 160 4375 300 4375 1 700.000 

Cenário 2 160 4110 5.000 137 30 657.600 

Cenário 3 160 4375 20.000 35 125 700.000 

Cenário 4 270 2592 300 2592 1 699.840 

Cenário 5 270 2466 5.000 137 18 665.820 

Cenário 6 270 2450 20.000 35 70 661.500 

Cenário 7 320 2187 300 2187 1 699.840 

Cenário 8 320 2175 5.000 145 15 696.000 

Cenário 9 320 2100 20.000 35 60 672.000 

 

Para determinar o número de módulos para cada cenário utilizou-se a 

equação II. A quantidade de inversores foi definida pela divisão do número de 

módulos pela quantidade de módulos por inversor. Já o processo para determinar a 

forma do arranjo foi a divisão da potência do inversor pela potência do painel. 

O último passo realizado diz respeito ao cálculo de tempo de retorno de 

investimento (Payback). Para isso, primeiramente organizou-se uma tabela contendo 

os dados das características de cada equipamento constituinte do sistema e seus 

valores.  
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Quadro 4– Componentes do circuito. 

Painéis Inversores 

Potência [Wp] Preço unidade [R$] Potência [kWp] Preço unidade [R$] 

160          449,00  300 (microinv.)      2.000,00  

270          569,00  5.000    10.590,00  

320          699,00  20.000    24.990,00  

  

Feito isso, o último passo foi a realização do cálculo de payback utilizando a 

equação III. Para calcular o custo total utilizou-se a equação IV levando em 

consideração o valor dos equipamentos correspondente a 50% do custo do 

investimento. A fatura mínima mensal para o cálculo de payback foi adotada no valor 

de R$ 25.000,00, englobando a demanda contratada e tarifas não compensáveis, é 

importante ressaltar que não foi avaliado a interferência da inflação nos custos. Os 

resultados desta etapa foram organizados e expostos na tabela abaixo com objetivo 

de facilitar a comparação entre os nove casos:  

 

Quadro 5 – Payback dos nove cenários 

 
 

Custo total [R$] 
 

Payback 

Meses Anos 

Cenário 1    21.428.750,00  
 

     578,13  
 

48,18 
 

Cenário 2      6.592.440,00       177,86  
 

14,82 

Cenário 3      5.678.050,00       153,19  
 

12,77 
 

Cenário 4    13.317.696,00  
 

     359,30  
 

29,94 

Cenário 5      5.707.968,00  
 

     154,00  
 

12,83 
 

Cenário 6      4.537.400,00  
 

     122,42  
 

10,20 

Cenário 7    11.805.426,00  
 

     318,50  
 

26,54 
 

Cenário 8      6.111.750,00  
 

     164,89  
 

13,74 

Cenário 9      4.685.100,00  
 

     126,40  
 

10,53 
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Os critérios utilizados para fazer a classificação dos melhores cenários foram 

o custo total, sendo que o menor custo caracteriza a melhor opção, e o retorno de 

investimento, Payback, que, junto ao custo total, quanto menor for, melhor classifica 

o cenário analisado.  

Com todos os dados tabelados foi possível observar que os cenários 1, 4 e 7 

não apresentaram resultados tão vantajosos de custo final total e nem de tempo de 

retorno de investimento, isso se deu devido a utilização microinversores, destinados 

a cada módulo, ao invés de inversores, destinados a um determinado conjunto de 

módulos. Foi possível observar também que os cenários que apresentaram melhores 

valores de Payback e, consequentemente, de Custo total foram o 3, 5, 6 e o 9, e por 

sua vez, os cenários que apresentaram valores intermediários foram o 2 e o 8.  

 

 

CONCLUSÃO 

Foi possível verificar, que através da metodologia empregada, para a média 

de consumo de 79.472,97 kWh/mês, o sistema fotovoltaico com melhor custo-

beneficio deve possuir 2.450 módulos de 270Wp e 35 inversores de 20.000 W. 

Considerando o rendimento global do sistema de 70%, e que, o custo dos 

equipamentos é proporcional a 50% do custo total, obteve-se que, para o cenário 6, 

o retorno do investimento se daria em menos de 11 anos.  

Visto que a garantia dos módulos dada pelos fabricantes é de 20 anos, e que, 

a vida útil média de um sistema é de 25 anos, pode-se concluir que a energia 

fotovoltaica é uma fonte renovável e rentável do ponto de vista econômico, devendo 

sua implementação ser cogitada pela instituição e por outras unidades 

consumidoras. 

Como trabalhos futuros propõe-se o projeto e design completo de um sistema 

fotovoltaico conectado a rede para a instituição avaliada, assim como, propõe-se 

estudos para controle de eficiência energética para atrelado ao sistema fotovoltaico, 

produzir redução de custos e também aumento de sustentabilidade.  
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