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Resumo

Este trabalho objetiva analisar a viabilidade de implantação de um sistema de energia solar
fotovoltaica em um campus da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral-Ce. Foram
coletadas suas faturas energéticas durante 1 ano; Obteve-se a irradiação solar no local; fez-se
análise  de  mercado,  para  obtenção  do preço médio  dos  componentes  do  sistema.  Assim,
determinou-se que este sistema demanda 282 módulos, 2 inversores e 1000m² de área terrena
para  sua  implantação.  O  investimento  será  de  R$450.686,04,  considerando  módulos,
inversores, cabos, manutenção e demais gastos indiretos. O tempo de retorno do investimento
é de 6 anos, e o sistema fornecerá cerca de R$1.850.000,00 de lucro ao longo de sua vida útil.
Deixarão de ser emitidas 961,7 toneladas de CO2.
Palavras-chave:  Sustentabilidade;  Energias  Renováveis;  Universidade  Pública;  Eficiência

Energética; Redução de Gastos.

Abstract

This paper aims to analyze the viability of the implantation of a photovoltaic solar energy
system in a Universidade Estadual Vale do Acaraú campu, in Sobral-Ce. It were collected the
energy bills during one year; It was obtained the sollar irradiation on site; Market analysis was
carried out to obtain the average price of system components. Thus, it was determined this
system needs 282 modules, 2 inverters and 1000m² of land area to its implementation. The
investment will be R$460.686,04, considering modules,  inverters, cables,  maintenance and
others overheads. The return time of the investment is 6 years and the system will promote
profit of R$1.850.000,00 throughout its useful life. With the operation of this system, 961,7
tonnes of CO2 will no longer be emitted.
Keywords:  Sustainability,  Renewable  Energy;  Public  University;  Energy Efficiency;  Cost

Reduction.1
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INTRODUÇÃO

De acordo com Maior(2016), 71% da energia consumida no Brasil é proveniente das

hidrelétricas. Esta fonte, apesar de ser renovável, afinal é gerada a partir da água, gera alguns

danos ao ecossistema, tanto durante sua construção quanto durante sua operação. Além disso,

depende diretamente do índice pluviométrico da região, para que sejam mantidos os níveis

adequados dos reservatórios, garantindo a energia mecânica necessária à geração de energia. 

Logo, existe uma grande procura por fontes de energia renovável e que sejam viáveis

técnica  e  economicamente.  Dentre  as  fontes  de  energia  renovável,  aquelas  que  mais

combinam com o clima e o ambiente brasileiro são a energia eólica e a energia solar. Porém,

ainda existem muitas dúvidas e falta de conhecimento e confiança em ambos os sistemas.

Muitas pessoas ainda acreditam ser algo inviável economicamente. E, aqueles que desejam

gerar sua própria energia, apoiados na Resolução 482/12 da ANEEL(Agência Nacional de

Energia Elétrica), costumam não saber qual sistema é mais viável.

Dentre estas fontes, destaca-se neste trabalho a energia solar fotovoltaica(ESFV), pois

esta possui características típicas que a fazem ser mais utilizadas no meio urbano do que a

energia eólica, que é mais utilizada em áreas litorâneas e rurais. A ESFV, quando utilizada em

pequena escala, como em residências unifamiliares, não gera nenhum tipo de resíduo sólido,

líquido ou gasoso durante sua operação; não emite nenhum ruído; não gera grandes problemas

de logística para sua implementação, por ser um sistema bem simples; não demanda grandes

áreas;  não possui grandes  gastos com manutenção;  possui  um investimento  inicial  menor.

(VILLALVA, 2012)

Quando utilizada em grande escala, como em usinas fotovoltaicas, possui as mesmas

características dos sistemas menores,  porém, como o sistema é mais robusto,  necessita de

maiores cuidados com relação à logística na implantação, por demandar quantidades maiores

de inversores e de módulos e com o monitoramento, por lidar com altas tensões e demanda
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grandes investimentos iniciais. Além disso, é preciso se ter um cuidado maior com relação à

infraestrutura da usina, como o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas(SPDA), a

fundação, sua estrutura de fixação, o aterramento e a sua proteção externa, de forma a garantir

a segurança e a durabilidade da usina. (VILLALVA, 2012)

OBJETIVOS

Analisar a viabilidade de implantação de um sistema de energia solar fotovoltaica em

um campus da Universidade Estadual Vale do Acaraú, na cidade de Sobral-Ce, através de um

estudo de caso, identificando os componentes necessários ao sistema, o investimento inicial e

o tempo de retorno deste investimento. Além disso, será visto o lucro gerado pelo sistema ao

longo dos seus 25 anos de vida útil. Esta iniciativa, caso viável, proporciona à Universidade

redução de gastos com energia elétrica e melhoria das condições funcionários, servidores e

alunos.

METODOLOGIA

Para realização de uma análise de viabilidade através de um estudo de caso, é preciso

coletar  as seguintes  informações  do objeto de estudo:  Histórico  de consumo energético  e

gastos com faturas energéticas, para realização do dimensionamento do sistema e da análise

quanto ao tempo de retorno do investimento; Determinar a área requerida pelo sistema e onde

será instalado; Localização da Unidade de Consumo, de forma a saber qual a irradiação média

mensal do local.

Além disso, é preciso realizar uma pesquisa de mercado para cotação de preços dos

materiais a serem utilizados no sistema. Por ser um orçamento preliminar, será quantificado

apenas  a  quantidade  de  inversores  e  a  quantidade  de  módulos,  e  será  adotada  uma

porcentagem média para gastos com projeto, fiação e demais custos indiretos.

Feito isso, será realizada toda a análise de viabilidade, com a apresentação de gráfico

de fluxo de caixa e determinação de investimento inicial, tempo de retorno e lucro gerado

pelo  sistema  ao  longo  de  toda  sua  vida  útil.  Lucro  este  que  poderá  ser  convertido  em

melhorias à Universidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Foi  feita  coleta  das  faturas  energéticas  do  Campus  ao  longo  de  1  ano  junto  à

administração da universidade. Isto foi feito para obter o consumo médio mensal do objeto de

estudo. É importante obter este dado para que possa ser conhecida a demanda energética do

campus, de forma a fazer o dimensionamento do sistema.

Através  desse  histórico  de  consumo,  foi  possível  concluir  que  esta  Unidade

Consumidora(UC) possui um consumo energético médio mensal(C) no período coletado de

12.630,7 kWh. Referente a este consumo, é pago um valor médio mensal de R$7.648,27.

Através  do  Programa SunData,  do Centro  de  Referência  para  as  Energias  Solar  e

Eólica Sérgio de S. Brito(CRESESB), é possível levantar a irradiação solar média mensal na

cidade de Sobral-Ce. Através da análise da Figura 1, é possível concluir que esse valor é de

5,50 kWh/m²dia. Ou seja, a Energia proveniente dos raios solares em Sobral, considerando

um espaço de 1m², é de 5,50 kWh em um dia.

Figura 3 - Irradiação solar média mensal em Sobral - Ce

Fonte: (CRESESB, 2018)

Para fazer o dimensionamento do sistema, foram seguidas orientações fornecidas por

Aquino Filho(2017). Utilizou-se o valor encontrado para irradiação solar multiplicado pela

área(A) de 1 placa, que é de 1,94m² e por 30, que é a quantidade média de dias(d) em 1 mês.

É preciso considerar a eficiência do módulo( , que depende do fabricante e será considerado

17,5%  neste  trabalho,  e  a  eficiência  do  sistema  como  um  todo( ,  considerando  fiação,

inversor e seus demais constituintes. Será considerado um valor de 80% para essa eficiência.

Assim, será encontrado o valor de energia gerada por 1 módulo em 1 mês de funcionamento(

). De acordo com a equação 01(eq.01):

                                             (eq.01)

 - Geração de 1 módulo
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Para obter a quantidade de módulos necessárias para suprir o consumo médio mensal

da UC, é preciso dividir esse consumo pela geração mensal de 1 módulo( De acordo com

a equação 02 (eq.02):

 (eq.02)

Além disso, é preciso obter a quantidade de inversores de corrente a serem aplicados

no  sistema,  para  transformação  da  corrente  contínua  gerada  pelos  módulos  em  corrente

alternada, antes de ser lançada na rede elétrica. Para isso, deve-se obter a potência total do

sistema(Pt), que é conhecida a partir da multiplicação da potência de 1 placa(P ), a qual foi₁

escolhida como 330W (uma das mais potentes do mercado), pela quantidade de placas(n). De

acordo com a equação 03(eq.03):

          (eq.03)

O valor da potência total(Pt) deverá ser o valor mínimo da potência do inversor. A

partir desse valor, o inversor é escolhido de acordo com aqueles oferecidos pelo mercado.

Dessa forma, será escolhido 2 inversores de 50kW, de forma a oferecer uma pequena folga no

funcionamento dos mesmos, garantindo maior eficiência do sistema .

Foi  feita  análise  de  mercado  para  escolha  de fornecedores  de placas  e  inversores,

considerando preços e condições de entrega dos equipamentos. Existem muitos fornecedores

internacionais, como os alemães, chineses e canadenses.  

A potência dos módulos e dos inversores a serem escolhidos depende do projetista e

das condições do mercado. Sendo assim, como já foi exposto, foram escolhidos módulos de

330W, com preço unitário  de R$849,00.  É possível  comprar  11 pallets  com 24 módulos,

ficando cada módulo por R$790,00, e 18 módulos unitários. Quanto aos inversores, devem ser

comprados 2 inversores de 50kW, com preço de R$40.000 cada.

Através do dimensionamento, foi visto que serão necessários 282 módulos para suprir

a demanda energética do campus. Tendo em vista que são muitos módulos e que a estrutura de

sustentação do telhado dos blocos do campus não estão muito bem conservados, propõe-se

aqui que o local de instalação do sistema seja na Fazenda Experimental da UVA(FAEX), a

qual possui amplas áreas livres e sem utilização. Sendo assim, os módulos seriam instalados

no solo. 
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Essa condição faz necessário que se verifique a questão do sombreamento gerado por

obstáculos próximos sobre os módulos ou de um módulo no outro. Para isso, será considerado

um certo espaçamento mínimo entre um módulo e outro, de forma a evitar tal inconveniente,

o qual reduz a geração de energia do mesmo. Como cada placa escolhida possui 1,94m² de

área,  considera-se  que  cada  placa  ocupará  cerca  de  3m²,  para  garantir  que  fiquem  bem

espaçadas umas das outras. Sendo assim, a área total ocupada pelos módulos é de 846m². Faz-

se necessária a construção de muro externo à esta área para proteção do sistema e de um local

coberto e vedado para proteção dos inversores contra as intempéries. Por isso, supõe-se que o

sistema ocupará cerca de 1000m².

Sendo assim, considerando que serão utilizados os 282 módulos e os 2 inversores de

corrente de 50kW cada e que, segundo Groth(2013), os gastos com cabos, proteções, sistemas

de  fixação  e  outros  representam  cerca  de  R$1,53  para  cada  Watt  de  potência  de

funcionamento do sistema, pode-se elaborar a tabela 1:

Tabela 1 - Orçamento preliminar

Item Quantidade Preço unitário Custo total
Pallet com 24 módulos

Yngli Solar
11 790*264 = R$18960 R$208.560,00

Módulos Yngli Solar 18 R$849 R$15.282,00
Inversor TRIO-50.0-TL-

OUTD-US-480
2 R$40.000,00 R$80.000,00

Cabos, proteções,

sistemas de fixação e

demais gastos

93060 W R$1,53/W R$142.381,80

Sub - total R$446.223,80
Taxa de Manutenção -

1%
R$4.462,24

Total R$450.686,04

A manutenção possui esse preço baixíssimo por ser um sistema de manutenção bem

simples.  Consiste  apenas  na  limpeza  dos  módulos  periodicamente,  para  desobstrução  da

superfície  externa,  de modo a evitar que folhas, poeira ou algum outro material  impeça a

passagem de raios  solares  para as células,  reduzindo a eficiência  do módulo,  a  qual  já é

considerada baixa.

Para verificar a viabilidade econômica do investimento,  é preciso fazer o fluxo de

caixa do projeto, que nada mais é do que um gráfico que mostra o abatimento do investimento
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inicial realizado ao longo do tempo. Durante um período de tempo inicial (Tr) o caixa fica

negativo, pois o investimento inicial está sendo pago mês a mês, através da economia gerada

na fatura energética. Após Tr, que costuma ser entre 4 e 6 anos, o projeto passa a dar lucro ao

gerador. Ou seja, é preciso um período de tempo Tr para que o projeto seja pago e ocorrerá

um período de tempo médio de (25-Tr) em que o projeto fornecerá lucros ao gerador, mês a

mês. 

Para o projeto em pauta, considerado um custo médio mensal com faturas energéticas

de R$7.648,27, fornecido pela administração da Universidade, e considerando que fosse pago

cerca de R$400,00 mensalmente(5%), valores referentes a taxas de iluminação pública e taxas

diversas, o gráfico de Fluxo de caixa para esse projeto seria o gráfico 01:

Gráfico 01: Fluxo de caixa do projeto

Através do gráfico 01, é o possível visualizar que o projeto começa no ano 01 com

-R$450.686,04, que é o investimento inicial referente aos gastos acima listados. Ao longo dos

anos, o caixa do projeto vai aumentando pois o dinheiro que antes era gasto com faturas

energéticas, agora é usado para recuperar o investimento feito no sistema, tendo em vista que

o valor pago de energia com o funcionamento do sistema é ínfimo. É possível ver que entre o
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ano 5 e 6 e projeto sai do saldo negativo e começa a dar lucro. Ou seja, para esse sistema o

Tempo de  Retorno(Tr)  é  de  6  anos,  pois  no  começo  do sexto  ano de  funcionamento  do

sistema, o saldo zera e já começa a virar lucro. Sendo assim, após esse marco de 6 anos, o

sistema gera lucro até o final de sua vida útil, que se estende até os 25 anos. 

Como foi considerado, o sistema gera cerca de R$7.250,00 de economia mensal, o que

resulta em quase R$87.000 de economia por ano. Após o período de 19 anos em que o sistema

gera lucros, este irá proporcionar ao usuário um lucro de cerca de R$1.850.000,00.

Foi realizada uma simulação no simulador solar da América do Sol(2018), no intuito

de  prever  a  redução  nas  emissões  de  CO2  proporcionadas  pelo  sistema.  O  simulador

confirmou os valores acima descritos e apontou a redução de 961,7 toneladas de CO2 emitidas

na atmosfera ao longo dos 25 anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebeu-se através dos resultados obtidos que a implantação do projeto em questão

neste  campus  da  Universidade  torna-se  extremamente  favorável  e  viável  ao  mesmo,

oferecendo um tempo de retorno do investimento inicial de 6 anos e um lucro de 409% do

valor investido ao final dos 25 anos de vida útil do sistema. Além disso, é necessário ressaltar

a  considerável  redução  dos  impactos  ambientais  gerados  por  essa  iniciativa,  em vista  da

grande redução da produção de energia pelos métodos convencionais, altamente poluidores. 

Através deste estudo, foi possível concluir que a implantação de um sistema de energia

solar  fotovoltaica  na  Universidade  torna-se  bastante  viável,  afinal  proporciona  não  só

vantagens  ambientais  e  econômicas,  como  citado  no  parágrafo  anterior,  mas  também

vantagens à sociedade,  que possuirá uma Universidade com mais fundos para investir  em

infraestrutura e benefícios aos alunos e profissionais envolvidos. Além disso, tal  iniciativa

sustentável  serve  de  modelo  não  só  para  os  demais  campus,  mas  também  às  demais

instituições públicas e privadas e aos cidadãos, tornando a geração distribuída algo cada vez

mais difundido em Sobral-Ce e região.
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