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Resumo

O crescimento da demanda de energia do Brasil é significativo, está diretamente ligado ao

consumo e preço de energia elétrica. Como alternativa viável pode-se considerar a tecnologia

solar  fotovoltaica  (FV),  com  preço  mais  acessível  devido  à  abundância  de  luz  solar  no

nordeste brasileiro, além de contribuir para redução de gases que provocam efeito estufa. O

uso da energia solar FV possui um significativo potencial que atenda a crescente demanda de

energia  elétrica  dessa  região.  Assim,  objetivou-se  com  o  estudo  avaliar  tecnicamente  e

economicamente a utilização de energia solar fotovoltaica (FV) em uma residência conectada

à rede elétrica em Reriutaba, Ceará. 
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Abstract

The  energy  demand  growth  in  Brazil  is  meaningful,  and  it  is  directly  connected  to  the

consumption and cost of electrical energy. It is possible to consider the photovoltaic system

technology  (PV)  as  a  feasible  alternative,  having  na  affordable  price  system  due  to  the

abundance of sunlight in the Brazilian northeast, besides contributing to reduce the emission

of greenhouse effect gases. The use of solar energy PV has a meaningful potential that meets

the  rising  demand  electrical  energy of  this  region.  Thus,  the  purpose  of  this  study is  to

evaluate  technically  and  economically  the  use  of  photovoltaic  energy  (PV)  in  a  grid-

connected dwelling in Reriutaba, Ceará.

Palavras-chave: energy; photovoltaic; entrepreneurship; innovation; sustainability.

1 Victoria Rodrigues Taumaturgo Pontes, graduanda do Curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do
Ceará – UFC (victoriataumaturgo@gmail.com)
2 Dandara Martins Ferreira,  graduanda do Curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal  do Ceará –
UFC (dandaramf1@gmail.com)
3 Flavia Peroza Ruiz, graduanda do Curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal  do Ceará – UFC
(flaviaperozaruiz@gmail.com)
4 Adson Bezerra Moreira, graduação do Curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Ceará – UFC
(2004), Mestre em Engenharia Elétrica – UFC (2006), Doutor em Engenharia Elétrica – UNICAMP (2017). 

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



INTRODUÇÃO

Por meio da energia solar fotovoltaica (FV), vários países investem em soluções para o

futuro, analisando desde as características do potencial de radiação solar que chega a Terra até

a  tecnologia  necessária  para  viabilizar,  em  termos  técnicos  e  econômicos,  o  máximo

aproveitamento  dessa  energia.  A tecnologia  solar  FV tem  crescido  exponencialmente  no

mercado mundial (OGLOBO, 2017). Os módulos FV assumiram um papel diferenciado entre

as novas tecnologias devido a sua forma de obtenção, energia renovável, limpa, com uma

fonte segura (EBES, 2017). Parcela dessa tecnologia diferenciada são graças aos esforços de

engenheiros,  arquitetos,  especialistas  em  sistemas  elétricos,  fabricantes  e  indústrias  de

materiais (MOREIRA, 2004). 

Apesar de ter apresentar um bom potencial para aproveitar a energia solar FV em boa

parte de seu território, o Brasil ainda não ocupa uma posição de destaque no Ranking Mundial

Solar FV. Essa ausência deve-se ao fato de que, além do custo ainda ser um pouco elevado,

esse tipo de energia não é colocada em evidência no país como deveria,  mesmo com seu

potencial de crescimento econômico e sustentável (ANEEL, 2017). 

Segundo autor (MOREIRA, 2004), a energia solar vem obtendo um bom crescimento,

em que os mercados de energia FV mostram um equilíbrio entre as instalações de grande

porte (usinas) e a geração distribuída (casas, empresas). Atualmente a energia FV é a terceira

mais  importante  fonte  de  energia  renovável,  em  termos  de  capacidade  instalada  a  nível

mundial, mais de 100 países utilizam energia solar fotovoltaica (PORTAL SOLAR, 2017). 

Além disso, para auxiliar economicamente, o Banco do Nordeste oferece uma linha de

crédito especialmente desenhada para o financiamento de sistemas de micro e minigeração

distribuída de energia por fontes renováveis, para o consumo próprio dos empreendimentos. O

crédito pode ser utilizado para aquisição e instalação de sistemas para geração de energia

fotovoltaica, eólica ou biomassa (BNB, 2017). De tal modo a beneficiar diversos clientes ao

facilitar as formas de pagamento.

OBJETIVOS

A pesquisa  tem  a  finalidade  de  analisar,  por  meio  de  cálculos  as  possibilidades

econômicas, vantagens e desvantagens, para implantação de um sistema de energia solar FV

em uma residência em Reriutaba, Ceará. 
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METODOLOGIA

A abordagem metodológica da pesquisa consiste em um estudo para dimensionamento

de  sistemas  fotovoltaicos  residenciais  interligados  à  rede  elétrica.  Este  é  composto,

basicamente, pelos módulos FV e pelos inversores interativos. O número de módulos FV e

inversores  necessários  foram  determinados  através  de  cálculos.  O  tema  visa  uma  maior

economia  para  o  investidor,  em  que  se  faz  uso  de  uma  energia  limpa  e  sustentável,

consequentemente uma diminuição de impactos ambientais.

Para analisar a viabilidade econômica são utilizadas ferramentas financeiras como pay

back (tempo de retorno de investimento) e o valor presente líquido (VPL). O sistema FV

residencial deve ser instalado na residência, na figura 1. 

Figura 1: Residência.

Fonte: Autor (2018).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização do Sistema

O  sistema  FV  proposto  para  a  residência  visa  uma  aplicação  da  tecnologia  FV

interligada à rede elétrica,  com o intuito de aproveitar a energia solar durante todo o ano,

verificando  a  viabilidade  econômica  dessa  tecnologia  em residências  na  região  norte  do

Ceará. 

Este  sistema  representa  uma  conexão  com a  rede  elétrica,  ao  qual  o  usuário  está

conectado.  Geralmente  não utiliza  armazenamento  de energia,  pois  toda a  energia  gerada

pelos módulos solares é entregue à rede elétrica. O inversor solar instalado entre o sistema

gerador FV e o ponto de fornecimento à rede elétrica recebe a energia gerada pelos módulos
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FV em corrente contínua e converte em corrente alternada, sincronizando e já injetando na

rede elétrica, como pode ser visto na figura 2. 

A  energia  gerada  não  é  destinada  para  uma  carga  específica,  podendo  suprir

juntamente  com a  rede  elétrica.  Quando  a  geração  for  maior  que  a  demanda,  o  sistema

devolve  a  energia  para  a  rede.  Durante  a  noite,  a  diferença  de  energia  é  suprida

automaticamente pela energia elétrica da distribuidora.

Figura 2: Sistema FV conectado à rede elétrica.

Fonte: Portal Solar.

De acordo com dados de (CRESESB, 2014), a região norte do estado do Ceará possui

uma boa média de irradiação anual de 5,33 kWh/dia.m2. Possui uma localização favorável

para a instalação de painéis FV devido ao potencial de irradiação solar que incide naquela

área, que é uma localidade próxima à linha do Equador. O cálculo da energia gerada diária

utiliza a radiação solar do local, figura 3. 

Figura 3: Radiação solar no plano inclinado em Reriutaba.

Fonte: CRESESB.
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Também  foram  analisadas  as  contas  de  energia  durante  um  ano,  como  pode  se

observar na tabela 1. É possível notar através da tabela que agosto e novembro são os meses

que apresenta  maior  e  menor  consumo de  energia  elétrica,  respectivamente.  A residência

apresenta um valor médio de 150,42 kWh por ano.

Tabela 1: Consumo Mensal de Energia Elétrica da Residência.

Mês Consumo (kWh)

Out/2016 115

Nov/2016 97

Dez/2016 103

Jan/2017 150

Fev/2017 125

Mar/2017 167

Abr/2017 142

Mai/2017 157

Jun/2017 154

Jul/2017     164

Ago/2017 219

Set/2017 212
Fonte: Enel.

Dimensionamento

A instalação  FV  proposta  é  composta  por  painéis  solares  FV de  320  Wp  com

eficiência de 16,68%. Devido ser uma instalação de estrutura pequena e com baixo consumo,

a  utilização  de  apenas  1  inversor  é  suficiente,  sendo que  foi  adotado  o  inversor  modelo

ECOS-1000  com  potência  nominal  máxima  de  1280  W,  eficiência  de  92%  e  conexão

monofásica à rede elétrica. 

A figura 4 mostra o módulo solar FV utilizado e a figura 5 apresenta o modelo do

inversor que foi aplicado no estudo da instalação FV. O inversor de frequência instalado entre

o sistema gerador FV e o ponto de fornecimento à rede elétrica recebe a energia gerada pelos

módulos FV em corrente contínua e converte em alternada, injetando energia na rede elétrica.

Figura 4: Módulo Solar FV.
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Fonte: Canadian Solar.

Figura 5: Inversor Solar.

Fonte: ECOSOLYS.

O  painel  possui  uma  tensão  de  circuito  aberto  de  45,3  V com potência  nominal

máxima de 320 Wp. A tensão de circuito  aberto é utilizada para determinar  o número de

módulos que são necessários para instalação. A tensão de associação dos painéis FV deve

estar entre 176 V e 242 V que é a faixa de operação da tensão nominal de entrada do inversor,

de acordo com (ZILLES, 2012) conforme a equação (1). 

[Voc] x [Nº de módulos] = 176V~242V.                       (1)

45,3V x [2 3 4 5] = [90,6V 135,9V 181,2V 226,5V]

 

Para  que  se  possa  montar  um  sistema  eficiente  e  de  baixo  custo,  a  opção  mais
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adequada foi utilizar  4 módulos,  em que o valor da tensão da associação de módulos FV

obtida está dentro da faixa de operação do inversor, gerando 181,2 V. 

No entanto,  foi  necessário  analisar,  também,  se  a  potência  do  arranjo  FV está  de

acordo com a potência nominal máxima do inversor. Assim, a potência do arranjo FV (Pfv) é

dada por (2).

Pfv = 4 x 320Wp = 1280Wp                                    (2)

Foram utilizados 4 módulos eletricamente associados em série, medindo 196cm x 99

cm, cada.  

O layout do sistema FV proposto é apresentado na Figura 6. Como é possível notar na

figura, os módulos estão conectados em série e interligados a um inversor, onde converte

corrente  contínua  em  corrente  alternada.  Este  inversor  possui  potência  de  1000W, com

eficiência de 92%. 

Figura 6: Diagrama esquemático do sistema proposto.

Fonte: Autor (2018).

Viabilidade Técnica e Econômica

A  residência  utilizada  para  a  instalação  é  uma  casa  familiar,  de  área  extensa  e

instalações antigas. A localização da residência é mostrada em destaque na Figura 7.
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Figura 7: Imagem da residência vista aérea.

Fonte: Google Maps.

A irradiação média solar diária foi empregada para a obtenção da energia

diária produzida pelo painel a partir de (3). Além da irradiação média solar foram

utilizadas à área dos módulos, a eficiência de conversão do painel e a eficiência do

inversor para a determinação da energia gerada diária (Ed).

 

Ed = Es x Ap x Np x Ni                                           (3)

Em que:

Ed = energia produzida pelo sistema (kWh/dia).

Es = energia diária recebida do sol (kWh/m2.dia).

Ap = área do painel (m2). 

Np = eficiência de conversão do painel. (%).

Ni = eficiência do inversor (%).

 Irradiação média diária

Ed = 5,33 x 1,9404 x 16,68% x 92% x 30 x 4

Ed = 190,45 kWh (por dia).

O valor gasto anualmente com a conta de energia é R$ 1.779,74, através dessa análise,

foi  possível  obter  o  saldo  gerado  pelo  sistema  FV, sendo  retornado  um  valor  razoável

(equação (4)) quando comparado com o investimento inicial:

E = Eg (R$) x imposto
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E = 190,45 x 0,72 x 1,27 x 12 = R$ 2.089,99            (4)

O payback foi calculado, sendo possível determinar em quanto tempo o consumidor

teria retorno financeiro do investimento, equação (5). O tempo de retorno de investimento foi

de 6 anos e 10 meses.

Payback = Investimento (R$) / Economia anual (R$/ano)             (5)

Payback = 12194,5 / 1779,74 = 6,85

A tabela 2 apresenta o resultado do cálculo do valor presente líquido do investimento

(VPL), dado por (6). Observa-se que, VPL > 0 para uma taxa de 7,26% a.a. para a linha de

crédito  do  Banco  do  Nordeste.  Esse  VPL positivo  que  implica  em investimento  atrativo

economicamente.

VPL = R$ 156,79                                                       (6)

Tabela 2: Valor de investimento com gasto anual e VPL.

ANO 0 1 2 3 4 5
VALOR -12195 1779,74 1779,74 1779,74 1779,74 1779,74

ANO 6 7 8 9 10
VALOR 1779,74 1779,74 1779,74 1779,74 1779,74

TMA VPL
0,0726 R$ 156,79

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados mostram que a utilização de sistemas FV traz inúmeros

benefícios para o consumidor e para o meio ambiente. Além disso, o sistema FV é capaz de

gerar uma energia limpa contribuindo para a sustentabilidade.

O consumidor pode usufruir de certa economia após o investimento do sistema FV

ser pago, ou seja,  como demonstram as ferramentas  financeiras que foram empregadas.

Ademais, há diversas formas de financiamento para o uso da energia solar FV, sendo uma

delas a linha de financiamento do Banco do Nordeste.
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