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Resumo. A preocupação com as mudanças climáticas levou os debates internacionais a apontarem como tendência o
investimento em geração solar fotovoltaica e em eficiência energética. Nesse contexto surge, no Distrito Federal (DF),
o Programa Brasília Solar da Secretaria do Meio Ambiente. Dentre outros segmentos, ele almeja estimular a
instalação de sistemas fotovoltaicos (SFVs) em escolas públicas do DF, e é nesse recorte que o artigo se baseia. O
objetivo do trabalho é sugerir uma solução técnica e financeiramente viável para energizar 100% de uma escola
pública utilizando um SFV a partir da comparação de dois casos: um que envolve eficiência energética aplicada em
conjunto e outro que não a envolve. Ao final, recomenda-se uma metodologia de projeto que seja mais vantajosa para
ser implementada nas demais escolas do DF.
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1.

INTRODUÇÃO

O artigo apresentado versa sobre uma temática bastante atual nas pautas nacionais e globais: a implementação de
projetos de geração de energia solar fotovoltaica e eficiência energética. Em um contexto mais específico, esse estudo
foi motivado pelo Programa Brasília Solar, criado em 2015 pela Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal
(SEMA, 2016).
O Programa Brasília Solar surgiu em meio às discussões correntes sobre a necessidade de diversificação da matriz
elétrica e, em especial, sobre as mudanças climáticas, um fenômeno constatado há alguns anos. Dentre os vários
projetos demonstrativos propostos pelo programa, este trabalho aborda o de instalação de sistemas fotovoltaicos
conectados à rede em escolas públicas do DF.
O objetivo geral do artigo é, portanto, apresentar uma alternativa para energização de 100% de uma escola pública
do DF utilizando-se sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Essa proposta será realizada a partir da comparação entre
duas soluções, uma que consiste no dimensionamento de um sistema de geração solar fotovoltaica (SFV) a partir do
consumo de energia atual da escola, e outra que propõe a eficientização de toda iluminação artificial da escola para
então dimensionar um SFV baseado no consumo reduzido, estimado após a troca das lâmpadas existentes no local por
lâmpadas de LED com capacidade luminosa equivalente.
Além do dimensionamento e especificações técnicas para ambos os casos, realiza-se o estudo de viabilidade
econômica para cada solução e, por fim, comparam-se os dois projetos, tanto sob o viés técnico quanto financeiro, a fim
de sugerir para o Programa Brasília Solar, a forma mais econômica de implantar SFVs em escolas públicas no DF.
O texto é dividido em 5 partes, além dessa introdução, a seção 2 apresenta um resumo do Programa Brasília Solar
e suas motivações, da geração solar fotovoltaica no Brasil e no DF e da eficiência energética no Brasil e na iluminação
de interiores. A seção 3 traz a metodologia utilizada nos projetos dos SFVs e na análise técnica econômica, a seção 4, os
resultados alcançados e, por fim, na seção 5 as conclusões obtidas ao final da análise são apresentadas.
2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Mudanças Climáticas e o Programa Brasília Solar
As mudanças climáticas observadas e relatadas, especialmente nos últimos 25 anos, conduziram os países e
organizações mundiais a buscarem alternativas mais sustentáveis de desenvolvimento, o que inclui a procura por fontes
de energia limpas e renováveis, bem como o estímulo ao consumo energético consciente.
Nesse cenário de mobilização para combate às mudanças climáticas, o Brasil tem sua participação marcada por
boas iniciativas de comprometimento com as causas ambientais. Em uma escala regional, a Secretaria do Meio
Ambiente do Distrito Federal trabalha desde maio de 2015 com o Grupo de Trabalho do Brasília Solar, cujo objetivo
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consiste em levantar informações acerca do cenário atual de energia solar no DF e ideias para a construção do Programa
Brasília Solar, que é a motivação para os estudos relatados nesse trabalho.
O Programa surgiu como uma proposta de plano estratégico de geração descentralizada de energia e incentivos
financeiros à implantação de equipamentos de micro e minigeração (SOMOS TODOS BRASÍLIA, 2015). Sua criação
foi efetivada perante o GDF pelo Decreto nº 37.717, em 19/10/2016 (GDF, 2016).
Ao final do programa espera-se que a potência nominal total de SFVs instalados no DF seja de 59,5MW, além de
se obter a geração de 5000 empregos, diretos ou indiretos, em nível técnico, tecnológico e superior. O orçamento total
dos projetos especiais do governo, ao final dos três anos, é projetado para ser de R$ 281,6 milhões e os investimentos
nos projetos de iniciativa privada deve ser da ordem de R$ 212,8 milhões (SEMA, 2016). Um dos nichos em que o
Programa pretende atuar é na implementação de SFVs em escolas públicas do DF, e é nesse enfoque que este trabalho
se baseia.
2.2 Geração Solar Fotovoltaica no Brasil e no DF
O mercado de geração solar fotovoltaica mundial cresceu rapidamente ao longo dos últimos anos. A taxa
composta de crescimento anual de instalações de sistemas fotovoltaicos foi de 41% entre os anos de 2000 e 2015
(FRAUNHOFER ISE, 2016).
Em um contexto mais continental, enquanto alguns países das américas apresentaram uma taxa de crescimento
expressivo de seus mercados de energia fotovoltaica, no período 2014 para 2015, como é o caso do Uruguai (273%) e
do Chile (201%), o Brasil obteve um crescimento de 41%, ainda bastante longe de alcançar seu potencial (BARBOSA,
BOGANOV, P., & C., 2015).
De acordo com o Banco de Informações de Geração (BIG) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
atualizado no dia 19 de outubro de 2017, do total de empreendimentos de geração de energia em operação,
correspondentes à 154,3GW de potência instalada, apenas 0,1918%, ou algo próximo de 311,7MW, correspondem à
geração por centrais solares fotovoltaicas.
Dada a vantagem natural do Brasil do ponto de vista do recurso solar disponível, uma vez que apresenta bons
níveis de irradiação solar, a geração solar fotovoltaica tem potencial para ser mais expressiva em nossa matriz.
A média diária de irradiação solar ao longo de praticamente todo o território brasileiro é em torno de 5
kWh/m2.dia. Segundo estudo promovido pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) os
níveis de irradiação anuais ficam entre 1550 kWh/m2.ano e 2350 kWh/m2.ano, o que caracteriza uma boa
correspondência entre recurso solar disponível para geração e demanda por energia do país (SEMA, 2016).
No Brasil, uma das regiões mais privilegiadas em recurso solar disponível é a região Centro-Oeste. A média de
irradiação global diária do DF situa-se entre 5,25 kWh/m2 e 5,95 kWh/m2 (INPE, 2006), além disso, a temperatura
média do ar é em torno de 23,84ºC e seus índices de nebulosidade e pluviometria são baixos (ABSOLAR, 2015).
Tais parâmetros são favoráveis à implementação e ao bom desempenho de sistemas de geração solar fotovoltaica,
como mostra o estudo realizado pela WWF em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) sobre o potencial de
geração de energia solar fotovoltaica no DF. Segundo ele, é possível gerar toda eletricidade demandada pelo DF, que
possui um território de 5780 km2, ocupando apenas 0,41% de sua área com módulos fotovoltaicos, ou seja, uma área de
24 km2 é suficiente para gerar energia para toda população do DF, cujo consumo anual de eletricidade é de 6085 GWh
(WWF-Brasil, UnB, 2016).
2.3

Eficiência Energética no Brasil e na iluminação de interiores

A cada ano fica mais evidente que a eficiência energética precisa tomar parte nas políticas voltadas para
descarbonização, segurança energética, redução do consumo e acesso à energia. Segundo a International Energy
Agency, a transição do mundo em direção às energias limpas e renováveis fica mais acessível, mais rápida, mais barata
e torna-se mais benéfica a todos os setores da economia quando associada à eficiência energética (IEA, 2016). No
Brasil, diversas iniciativas no sentido de estimular e regulamentar medidas de eficiência energética vêm sendo
empreendidas há mais de 20 anos. Ainda sim, há bastante espaço para evoluir quando o assunto é eficiência energética.
Uma forma de estimar o potencial de conservação de energia do país é a partir do Balanço Energético Nacional
(BEN). De acordo com o BEN, os maiores potenciais de conservação de energia, em termos totais, são observados nos
setores de transporte e industrial. O setor residencial também é bastante relevante, já que a forma de energia
predominantemente consumida é a elétrica. Seu potencial de economia de energia equivaleria a uma usina hidrelétrica
de mais de 10.000 MW (EPE, 2016). Parte desse potencial pode ser atingido como a melhora na eficiência da
iluminação artificial.
Uma alternativa para esses casos é a adoção de equipamentos mais eficientes para iluminação e que tenham longa
vida útil, como é o caso das lâmpadas LED. A tecnologia LED surgiu como alternativa para lâmpadas convencionais
utilizadas na iluminação artificial de ambientes devido ao seu baixo consumo de energia, longo tempo de vida útil além
de não conterem mercúrio, elemento tóxico ao meio ambiente e aos seres humanos (SOUZA, 2012).
Sua eficiência aumentou consideravelmente e, atualmente, pode chegar até 40 lm/W. Essa alta na eficiência dos
LEDs é devido à melhoria do processo produtivo e aos avanços tecnológicos, com tendências de aumentar rapidamente
nos próximos anos. Seus custos de operação e manutenção são inferiores aos de outros tipos de lâmpada e, ainda, os
LEDs não geram radiação ultravioleta e infravermelha (SANTOS, 2006). Algumas pesquisas e estudos de caso já
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demonstraram que a substituição de lâmpadas fluorescentes, tubulares ou compactas, por lâmpadas de LED é um
processo viável e como dentre as comercialmente disponíveis, ela é a mais eficiente, torna-se, portanto, uma boa
solução para melhorar a eficiência da iluminação de interiores na esfera de melhorias tecnológicas.
3.

MATERIAIS E MÉTODOS

A fim de realizar o estudo comparativo entre duas alternativas para gerar energia para uma escola pública a partir
de um sistema solar fotovoltaico, o projeto foi dividido em duas partes, a análise técnica e a análise econômica, que
seguiram as seguintes metodologias propostas.
3.1

Metodologia técnica

Primeiramente, uma escola que fosse representativa foi escolhida dentre as 10 escolas priorizadas pelo Programa
Brasília Solar dentre as mais de 600 do GDF. O critério para tal escolha foi o consumo médio de energia por aluno,
indicador calculado a partir da razão entre o consumo de energia mensal médio de cada escola e o respectivo total de
alunos matriculados, dados fornecidos pela Secretaria de Educação do DF. Após eleger a escola para o projeto, iniciouse o processo para análise técnica dos projetos.
Como o projeto técnico foi executado com auxílio do programa computacional PVsyst; seu respectivo banco de
dados meteorológico (banco da Meteonorm) foi utilizado para obter as informações de irradiação solar para o local
escolhido. Além dos parâmetros solares, foi necessária a coleta de dados in loco. Assim, a partir de visitas à escola e
contato com seus funcionários, foi possível determinar a disponibilidade e inclinação de telhados, a orientação dos
prédios, a quantidade de salas de aula e demais dependências, o detalhamento das cargas, as horas de funcionamento do
sistema de iluminação e a localização do padrão de entrada da Companhia Energética de Brasília (CEB) no terreno.
A partir desses dados, foi possível escolher um telhado na escola que apresentasse área necessária para abrigar
placas solares e inclinação e posicionamento com relação ao sol, favoráveis ao desempenho de um SFV. As
informações obtidas permitiram também estimar a porcentagem do consumo de energia que o sistema de iluminação da
escola representa no consumo total e assim prever o impacto de uma eficientização da iluminação no consumo da
escola. Inicia-se assim a ramificação do estudo em dois projetos diferentes. O primeiro (Caso 1), em que um sistema FV
é dimensionado a partir do consumo médio anual atual da escola, e o segundo (Caso 2) em que se propõe a substituição
de todas as lâmpadas existentes por lâmpadas de LED equivalentes, ou seja, sem detrimento da qualidade da iluminação
local e mantendo-se o perfil de utilização da iluminação artificial da escola, e dimensiona-se um SFV considerando o
consumo estimado após a troca das lâmpadas.
Ambos os casos contaram com projeto elétrico, dimensionado de acordo com a norma técnica prevista (ABNT,
2004) bem como o auxílio de manuais (CEPEL - CRESESB, 2014). Os projetos contaram também com modelagem 3D
do sistema, análise de sombreamento e estudo da distribuição dos painéis, todos realizados com auxílio do programa
computacional SketchUp e suas extensões Shadows e Skelion.
3.2 Metodologia Econômica
A metodologia econômica é a base para verificar a viabilidade individual de cada projeto, bem como compará-los
entre si. Inicialmente, foi necessário levantar o custo total de implementação de cada projeto, que incluía o preço dos
equipamentos, tipicamente módulos, inversores e Balanço do Sistema (BOS), que inclui cabos, conexões, sistema de
proteção e custos gerais de instalação e montagem (INSTITUTO IDEAL, 2015). Para o caso 2, o investimento inicial
incluía também a aquisição de lâmpadas LED e o serviço técnico de substituição das lâmpadas fluorescentes. Todos os
equipamentos e serviços foram orçados com pelo menos 3 fornecedores diferentes.
Os dois projetos tiveram seu fluxo de caixa elaborado considerando um período de 25 anos (CRESESB, 2014).
Além do investimento inicial, o fluxo de caixa incluiu as despesas, que correspondem à operação e manutenção do
sistema e à troca de inversores após 13 anos de projeto (CRESESB, 2014) e as receitas, relativas à economia anual que
se tem com a compensação da conta de luz da escola pela geração de energia do SFV instalado. Ressalta-se que mesmo
que o sistema gere a totalidade da energia consumida pela escola, por ser uma unidade consumidora atendida em baixa
tensão (tipo B), ainda deve-se pagar um valor mínimo à concessionária de energia referente ao custo de disponibilidade
(ANEEL, 2016). As receitas do Caso 2 incluem ainda a economia na conta de luz que se tem com substituição de
lâmpadas por exemplares mais eficientes. Salienta-se que não foi aplicada ao fluxo de caixa a taxa de inflação, uma vez
que como ela atua sobre todos os valores que se distribuem no tempo, suprimi-la não afeta a análise econômica e facilita
os cálculos (Camargo, 1998).
A análise de viabilidade econômica então é feita a partir do fluxo de caixa, utilizando três indicadores diferentes: o
Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Tempo de Retorno do Investimento Descontado,
popularmente conhecido como Payback Descontado. Assim, o método permite vislumbrar, a partir da comparação entre
as soluções propostas para o Caso 1 e o Caso 2, se as despesas com um projeto de eficiência energética são
compensadas pelo fato de se diminuir o investimento inicial requerido do SFV. Salienta-se que toda análise econômica
foi realizada com apoio do programa computacional Excel.
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4.

RESULTADOS

4.1 Escolha da escola para realização do estudo de caso
Seguindo o critério de consumo de energia mensal médio per capita de cada escola, o Centro de Ensino Médio de
Taguatinga – CEMTN foi escolhido como o mais representativo para realizar o estudo de caso. O CEMTN é uma escola
que funciona no período matutino e vespertino, abrigando 1510 alunos matriculados no ensino médio. Seu consumo
médio per capita foi de 5,03 kWh/mês/aluno, o mais próximo da média calculada para as dez escolas priorizadas, que
foi de 5,35 kWh/mês/aluno. O detalhamento do consumo per capita de cada uma das escolas analisadas está disponível
em (Duarte, 2016). A escolha de uma escola que represente o consumo médio possibilita que os ganhos com eficiência
energética possam ser extrapolados para outras escolas.
4.2 Avaliação do Recurso Solar, Consumo de Energia da Escola e Perfil de Utilização da Iluminação
Conforme o item 3.1, os dados de irradiação solar para o projeto foram obtidos do banco de dados da Meteonorm.
A média de horas de sol pleno diárias utilizada foi de 5,3 em um plano horizontal e de 5,7 em um plano inclinado de
15º, dados referentes à cidade de Brasília, que são equivalentes aos da localização do CEMTN.
A partir dos registos de consumo de energia da escola realizados pela CEB ao longo dos anos de 2014 e 2015, foi
possível determinar o consumo de energia médio mensal do CEMTN, de 7.592,22 kWh bem como o consumo médio
anual, de 91.106,67 kWh (Duarte, 2016).
As visitas presenciais à escola, acompanhadas pelo professor de química Valdison Alves Ribeiro Morais,
permitiram delinear o perfil de utilização da iluminação artificial do CEMTN, bem como registrar a potência e
quantidade de lâmpadas fluorescentes utilizadas e a distribuição das mesmas pelas dependências. Foram identificadas
557 lâmpadas fluorescentes tubulares T10 de 40W e 15 lâmpadas CFL de 25W.
De posse dos horários de funcionamento da escola e assumindo algumas premissas que foram dadas pelos
servidores do CEMTN relacionadas ao tempo em que a iluminação fica ligada (Duarte, 2016), foi possível determinar o
quanto o consumo de energias da iluminação representa no consumo de energia total da escola (Tab.1).
Tabela 1 - Porcentagem que o sistema de iluminação do CEMTN representa no consumo total.
Ano

Consumo de energia
médio mensal (kWh)

Consumo médio
mensal com
Iluminação (kWh)

Porcentagem
Iluminação

Consumo médio
mensal das demais
cargas (kWh)

Porcentagem
demais cargas

Média (2014 e 2015)

7592,22

4937,64

65,04%

2654,59

34,96%

Conclui-se, portanto, que o sistema de iluminação, percentualmente, é o maior consumidor de energia da escola
(65,04%). De modo que, a substituição das lâmpadas fluorescentes, presentes na escola, por lâmpadas LED mais
eficientes e de performance luminosa equivalente pode impactar consideravelmente no consumo de energia. Foi
proposta então, a troca das 557 lâmpadas fluorescentes tubulares T10 de 40W do CEMTN por lâmpadas tubulares de
LED de 18W e das 15 lâmpadas CFL de 25W por lâmpadas de LED tipo bulbo de 12W.
Considerando-se que, mesmo com a troca das lâmpadas, o número de horas pelas quais elas permanecem ligadas
se mantém e que o consumo de energia dos demais equipamentos da escola não é afetado pela troca de lâmpadas, é
possível estimar qual será o consumo de energia total após a substituição do sistema de iluminação (Tab. 2).
Tabela 2 - Porcentagem que o sistema de iluminação do CEMTN representa no novo consumo total
Ano

Novo Consumo de
energia médio
mensal (kWh)

Novo Consumo
médio mensal com
Iluminação (kWh)

Porcentagem
Iluminação

Consumo médio
mensal das demais
cargas (kWh)

Porcentagem
demais cargas

Média (2014 e 2015)

4876,76

2222,18

45,57%

2654,59

54,43%

Percebe-se que, apenas com a substituição das lâmpadas atuais da escola por lâmpadas mais eficientes, seria
possível reduzir em 55% o consumo de energia com iluminação, e em mais de 35% o consumo de energia total da
escola (Tab. 3).
Tabela 3 - Redução do consumo de energia total do CEMTN
Consumo Médio Mensal Antes
da Eficientização da Iluminação
(kWh)

Consumo Médio Mensal Depois do
estudo de Eficientização da Iluminação
(kWh)

Redução Total (kWh)

Redução Percentual

7592,22

4876,76

2715,46

35,77%
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A partir dos cálculos realizados acima, obtém-se os parâmetros de consumo de energia necessários para o projeto
inicial dos dois casos: o arranjo FV do caso 1 deverá suprir o consumo total atual da escola, que é de 7592,22 kWh/mês,
e o sistema FV do caso 2 será projetado com a premissa de eficientização da iluminação do CEMTN, ou seja, deverá
suprir um consumo de energia de 4876,76 kWh/mês e considerar os custos envolvidos com a troca das lâmpadas.
4.3

Escolha do Telhado, Dimensionamento do SFV para os Casos 1 e 2 e distribuição dos painéis

A escolha do telhado baseou-se em três principais parâmetros: área disponível para abrigar tanto o SFV do Caso 1
quanto o SFV do Caso 2, orientação adequada do telhado com relação ao sol, inclinação favorável ao desempenho dos
painéis e ausência de sombreamento. O telhado escolhido, portanto, foi a cobertura da quadra esportiva (Fig.1).
A área disponível no telhado da quadra é grande o suficiente (607 m2), sua orientação não é ideal, ou seja, não está
voltada diretamente para o norte, mas é a que melhor atende o projeto, com uma face a 73º da direção norte (face leste)
e outra face a 107º da direção norte (face oeste) e sua inclinação, de 24º relativa ao plano horizontal, não afeta a
eficiência dos painéis, pois está dentro do limite tolerado de 10º com relação à inclinação ideal, que é de 15,78º com
relação ao plano horizontal (CEPEL - CRESESB, 2014).
O estudo de sombreamento realizado com auxílio do programa SketchUp, onde também se modelou a cobertura da
quadra em 3D, mostra que a sombra mais crítica, que ocorre no solstício de inverno (21 de junho) ocupa uma pequena
parte da face leste do telhado, de modo que se evitou a presença de painéis nessa área (Fig.2).

Figura 1 - Localização da cobertura da quadra na vista
aérea da escola e com relação ao norte geográfico (Fonte:
Imagem de satélite retirada do Google Earth Pro)

Figura 2 - Sombreamento no dia 21 de junho às 4h da
tarde (Fonte: Imagem produzida com o auxílio do
programa SketchUp e da ferramenta Shadows)

Após a escolha do telhado e a obtenção de seus parâmetros de orientação e inclinação é possível dimensionar os
dois sistemas com auxílio do programa computacional PVsyst. Lembra-se que, como abordado no item 3.2, pela escola
se enquadrar na classe de consumidores tipo B, é preciso pagar à concessionária o valor equivalente a 100 kWh/mês
pelo custo de disponibilidade, mesmo que o SFV gere toda energia consumida (ANEEL, 2016). Assim, os arranjos
foram dimensionados de modo a gerar a energia média consumida descontado o valor mínimo referente ao custo de
disponibilidade, ou seja, preferiu-se consumir a energia referente ao valor mínimo da própria concessionária.
Dessa forma, o sistema para o caso 1 foi dimensionado para gerar 7492,22 kWh/mês e para o caso 2, o sistema foi
dimensionado para gerar 4776,76 kWh/mês. Para ambos sistemas, os parâmetros de perdas inseridos no PVsyst foram
os seguintes (Duarte, 2016):
• Perdas térmicas: adotou-se Uc=19W/m2.K;
• Perdas ôhmicas: utilizou-se o valor padrão de 1,5%;
• Perdas por qualidade do módulo: adotou-se o valor padrão de 0,5%;
• Perdas por degradação pela Luz: adotou-se o valor padrão de 2%;
• Incompatibilidade entre os componentes: utilizou-se o valor padrão sugerido de 2%;
• Perdas por acúmulo de sujeira: 5%;
A eficiência dos inversores foi computada com base no inversor escolhido no dimensionamento e os equipamentos
escolhidos para compor o sistema: placas e inversores foram os mesmos para os dois casos. Os painéis escolhidos foram
os módulos policristalinos de 265W da Canadian Solar e os inversores são do modelo Fronius Primo 8.2-1 com duas
entradas de MPPT de 8.2 kW (Tab. 4).
Tabela 4 - Resumo das especificações dos módulos e inversores utilizados no dimensionamento
Módulo FV Canadian Solar
Potência nominal do módulo (W)
Voc módulo (V)
Vmp módulo (V)
Isc módulo (A)

265
37,70
30,60
9,23

Inversor Fronius Primo 8.2-1
Potência nominal do inversor (kW)
8,2
Faixa de tensão MPPT (V)
270-800
Tensão de entrada máxima (V)
1000
Corrente máxima de entrada (A)
27A
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4.3.1 Dimensionamento do SFV para o Caso 1
O sistema do caso 1 é um sistema maior, dimensionado para gerar 89,907 MWh/ano. Pelo design preliminar do
PVSyst, o sistema ocuparia cerca de 390 m2, de modo que não seria possível posicionar todos os módulos em uma só
face do telhado. Embora a face leste do telhado (orientação de 73º) seja melhor orientada do ponto de vista da eficiência
do arranjo, dimensionou-se o sistema de modo a ficar igualmente dividido entre as duas faces do telhado por questões
de alinhamento dos painéis. Os resultados do dimensionamento são resumidos na Tab. 5.
Tabela 5 - Resumo das especificações dos arranjos dos dois telhados para o Caso 1
Caso 1: telhado 1 - Orientação: 73º Inclinação:
24º

Caso 1: telhado 2 - Orientação: 107º
Inclinação: 24º

Quantidade de módulos

120

Quantidade de módulos

120

Quantidade de módulos série (string)

20

Quantidade de módulos série (string)

20

Número de Strings

6

Número de Strings

6

Voc max (V)

789,06

Voc max (V)

789,06

Vmp min (V)

545,60

Vmp min (V)

545,60

Vmp max (V)

640,46

Vmp max (V)

640,46

Potência nominal do arranjo (kWp)

31,80

Potência nominal do arranjo (kWp)

31,80

Área ocupada (m2)

193

Área ocupada (m2)

193

Potência nominal dos inversores
(kW)

8,20

Potência nominal dos inversores (kW)

8,20

Quantidade de inversores

3

Quantidade de inversores

3

Geração Anual do arranjo (MWh)

46,613

Geração Anual do arranjo (MWh)

43,803

Geração Anual dos arranjo injetada na rede (MWh)

90,416

Assim, o sistema projetado, um arranjo de 63,6 kWp, será capaz de gerar, no primeiro ano, 90,416 MWh, o
suficiente para suprir a carga total da escola descontando-se os 100kWh mensais que serão fornecidos pela
concessionária. Através da modelagem 3D no SketchUp e estudo de sombreamento é possível constatar como os
módulos serão distribuídos de modo a não ocupar a área sombreada na época mais crítica do ano (Fig.3).

Figura 3 - Telhado com o sistema de 63,6 kWp no dia 21 de junho às 4h da tarde (Fonte: Imagem produzida com o
auxílio do programa SketchUp e da extensão Skelion)
4.3.2 Dimensionamento do SFV para o Caso 2
Após a eficientização, o SFV deve ser dimensionado para gerar 57,321 MWh/ano. Assim, o arranjo resultante
seria menor e caberia inteiramente na face leste do telhado, ocupando cerca de 244 m2, de acordo com o design
preliminar do PVSyst. No entanto, para evitar que parte dos módulos ficassem localizados na área sombreada, decidiuse dividir esse arranjo entre as duas faces do telhado da quadra. A maior parte do arranjo foi projetada para ficar na face
leste, e o restante dos painéis, na face oeste. Os resultados do dimensionamento são resumidos na Tab. 6.
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Tabela 6 - Resumo das especificações dos arranjos dos dois telhados para o Caso 2
Caso 2 - telhado 1 Orientação: 73º Inclinação:
24º

Caso 2 - telhado 2 Orientação: 107º Inclinação:
24º

Quantidade de módulos

114

Quantidade de módulos

38

Quantidade de módulos série (string)

19

Quantidade de módulos série (string)

19

Número de Strings

6

Número de Strings

2

Voc max (V)

749,61

Voc max (V)

749,61

Vmp min (V)

518,32

Vmp min (V)

518,32

Vmp max (V)

608,44

Vmp max (V)

608,44

Potência nominal do arranjo (kWp)

30,21

Potência nominal do arranjo (kWp)

10,07

Área ocupada (m2)

183

Área ocupada (m2)

61,1

Potência nominal dos inversores (kW)

8,20

Potência nominal dos inversores (kW)

8,20

Quantidade de inversores

3

Quantidade de inversores

1

Geração Anual do arranjo (MWh)

44,242

Geração Anual do arranjo (MWh)

13,953

Geração Anual dos arranjo injetada na rede (MWh)

58,195

Assim, o sistema projetado para o Caso 2, de 40,28 kWp, seria capaz de gerar 58,195 MWh/ano, durante o
primeiro ano de geração, sendo capaz de alimentar a nova carga da escola descontando-se os 100 kWh mensais, que
seriam fornecidos pela concessionária. Com auxílio da extensão Skelion, podemos visualizar como o arranjo ficaria
disposto sobre a cobertura da quadra no Caso 2 (Fig. 4).

Figura 4- Telhado com o sistema de 40,28 kWp no dia 21 de junho às 4h da tarde (Fonte: Imagem produzida com o
auxílio do programa SketchUp e da extensão Skelion)
4.4

Investimento Inicial dos projetos

O cálculo do investimento inicial dos projetos contou com orçamentos realizados com pelo menos três fontes para
cada tipo de equipamento e serviço necessários à instalação dos projetos (Duarte, 2016) bem como com um
levantamento de composição de custos de um SFV do Instituto Ideal (INSTITUTO IDEAL, 2015). O investimento
inicial para os SFVs está resumido na tabela a seguir (Tab. 7).
Tabela 7 - Detalhamento do custo inicial para os SFVs dos Casos 1 e 2
Caso 1 - SFV de 63,6kWp

Caso 2 – SFV de 40,28kWp

Equipamento

Preço Individual

Quantidade

Preço Total

Quantidade

Preço Total

Módulo FV

R$ 981,80

240

R$ 235.632,00

152

R$ 149.233,60

Inversor

R$ 12.445,33

6

R$ 74.672,00

4

R$ 49.781,33

Montagem

R$ 839,00

60

R$ 50.340,00

38

R$ 31.882,00
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String Box

R$ 1.640,00

12

R$ 19.680,00

8

R$ 13.120,00

Cabos

-

-

R$ 8.713,85

-

R$ 5.494,33

Projeto e Instalação

-

-

R$ 74.102,45

-

R$ 47.525,95

Custo Total

R$ 463.140,30

Custo Total

R$ 297.037,21

Custo Unitário
(R$/Wp)

R$ 7,28

Custo Unitário
(R$/Wp)

R$ 7,37

Além do custo com o SFV, o Caso 2 conta ainda com o custo de aquisição e instalação das lâmpadas LED. O
preço médio utilizado para lâmpada LED tubular de 18W foi de R$ 49,96 e o de lâmpada LED compacta de 12W foi de
R$ 33,52, há ainda o custo com a instalação das mesmas que foi orçado em R$ 36,67 por lâmpada (Duarte, 2016).
Dessa forma, a instalação de 557 lâmpadas LED tubulares de 18W e de 15 lâmpadas LED tubulares de 12W
implicarão num investimento de R$ 49.026,25 que será acrescido ao investimento inicial para instalação do SFV no
Caso 2. Assim o investimento inicial total para o Caso 2 será de R$ 346.063,47, um investimento R$ 117.076,83 mais
barato que o investimento para o Caso 1, de R$ 463.140,30.
4.5

Parâmetros do Fluxo de Caixa

Além do investimento inicial, o fluxo de caixa conta com outros parâmetros e premissas, listados a seguir:
• O investimento inicial para os dois casos será realizado em uma só parcela;
• O tempo de análise do fluxo de caixa será de 25 anos (CEPEL - CRESESB, 2014);
• A degradação percentual anual da produção do arranjo 0,89% (CEPEL - CRESESB, 2014);
• Haverá um custo no ano 13 para substituição de todos os inversores do projeto, que tem vida útil inferior a 25
anos (CEPEL - CRESESB, 2014);
• Os custos com operação e manutenção anuais foram estimados em 1% do valor total do investimento inicial
para cada caso (NAKABAYASHI, 2014);
• A taxa de inflação não será aplicada aos valores do fluxo, conforme citado no item 3.2;
• Ao analisar o reajuste tarifário da Companhia Energética de Brasília nos últimos 10 anos, detectou-se que o
aumento real da tarifa de energia, acima da inflação, foi nulo (Duarte, 2016) logo o valor da tarifa de energia
foi considerado constante ao longo dos anos;
• O valor da tarifa para o grupo B3 (grupo em que se enquadra a escola) foi obtido como média dos valores
aplicados pela CEB ao longo do ano de 2016 e corresponde à R$ 0,65712388/kWh (CEB);
• Considerou-se o uso da bandeira verde, ou seja, nenhum valor excedente seria cobrado na conta de energia;
• A taxa mínima de atratividade (TMA) escolhida para análise foi a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) que
reflete a taxa média de retorno para investimentos em infraestrutura no país, estipulada pelo BNDES, que é de
7,5% ao ano (BNDES).
• A receita anual para o Caso 1 corresponde à economia que se tem com conta de luz após implementação do
SFV, descontando-se a taxa mínima que deve ser paga a CEB pelos 100 kWh/mês;
• Para o Caso 2, a receita anual inclui, além da economia proporcionada pelo SFV, a economia proporcionada
pela eficientização do sistema de iluminação do CEMTN.
De posse de tais parâmetros e premissas, é possível montar o fluxo de caixa para cada projeto e realizar a análise
de viabilidade econômica.
4.6

Análise de Viabilidade Econômica
4.6.1 Valor Presente Líquido

O VPL para cada caso estudado foi calculado trazendo-se todos os valores do fluxo de caixa para o presente
através da TMA adotada e depois somando todos esses valores. Para o SFV de 63,6 kWp, o VPL encontrado para a
TMA de 7,5% é de R$ 71.120,93. Analogamente, para o SFV de 40,28 kWp, o VPL encontrado considerando-se a
mesma TMA do caso anterior, é de R$ 235.402,19. Como ambos os VPLs são positivos, os dois casos são
economicamente viáveis, no entanto, o economicamente mais vantajoso é o Caso 2, que possui VPL maior.
A fim de comparar os gastos que se teria com os projetos com os gastos com o pagamento de contas de energia,
calculou-se também o VPL para os dois casos se considerando apenas os valores referentes às despesas (investimento
inicial, custos de O&M, troca de inversores). Nessas condições, o VPL encontrado para o Caso 1 foi de –R$
543.930,34, transformando esse valor em uma série uniforme anual, as despesas anuais com o projeto equivaleriam a –
R$ 48.796,36, um valor inferior ao gasto anual que se tem com o pagamento das contas de energia do CEMTN que é de
R$ 59.868,37.
Calculando-se quanto se gastaria com pagamento de contas de energia após a instalação do SFV, percebe-se que o
gasto atual com conta de energia cobre os gastos com o investimento, o pagamento da energia ainda fornecida pela
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concessionária (tarifa mínima e o que o SFV deixa de produzir ao longo dos anos devido a queda de rendimento) e
ainda há uma economia (Fig.5).
Analogamente, o mesmo se observa para o Caso 2, cujo VPL calculado considerando-se somente as despesas com
o projeto vale R$ 398.616,74, o equivalente a uma despesa anual de R$ 35.760,18. Assim como no caso anterior, nessa
solução os gastos atuais com contas de energia são suficientes para se cobrir o investimento, o pagamento do restante de
energia à concessionária e nesse caso, a economia restante é ainda maior (Fig. 6).

Figura 5 - Divisão do que se gasta mensalmente com conta
de energia no CEMTN entre o investimento, pagamentos à
concessionária e economia para o Caso 1

Figura 6 - Divisão do que se gasta mensalmente com conta
de energia no CEMTN entre o investimento, pagamentos à
concessionária e economia para o Caso 2

4.6.2 Taxa Interna de Retorno
A taxa interna de retorno (TIR) não pode ser encontrada algebricamente, no entanto, ela pode ser facilmente
encontrada utilizando-se uma das funções financeiras do programa Excel. Para o Caso 1, a TIR encontrada a partir de
seu fluxo de caixa foi de 9,34%, enquanto para o Caso 2 a TIR é de 14,96%.
Ambas as TIRs encontradas são superiores a TMA adotada, o que indica que, pelo método da TIR, ambos os
projetos são economicamente viáveis. Para compará-los entre si utilizando tal parâmetro é preciso seguir o método da
TIR incremental.
Ordenando os projetos pela ordem crescente de investimento, o primeiro projeto a ser analisado é o SFV de
40,28kWp, cuja TIR é de 14,96% e superior a TMA de 7,5%, de modo que calcula-se a TIR incremental, ou seja, a TIR
a partir do fluxo de caixa resultante da diferença entre os fluxos de caixa o Caso 2 e do Caso 1 respectivamente.
Finalmente, a TIR incremental obtida é de 0,43%, um valor inferior à TMA considerada, o que indica que a solução
anterior (SFV de 40,28kWp) é mais vantajosa economicamente.
4.6.3 Tempo de Retorno do Investimento Descontado
Por fim, o tempo de retorno do investimento descontado foi calculado para os dois casos analisados. Para o SFV
de 63,6 kWp, o investimento se paga em 17,48 anos, ou seja, aproximadamente 17 anos, 5 meses e 23 dias. Já para o
SFV de 40,28kWp, o valor do investimento é retornado em 8,74 anos, algo próximo de 8 anos, 8 meses e 26 dias.
Para os dois casos o payback descontado foi inferior ao tempo de vida considerado para os projetos (25 anos), o
que indica que ambos os projetos são economicamente viáveis, no entanto, o desejável é que o tempo de retorno seja o
menor possível, o que nos indica, novamente, que a solução proposta no Caso 2 é mais vantajosa do ponto de vista
financeiro.
5.

CONCLUSÃO

Os resultados apresentados neste trabalho confirmam o que foi citado no tópico 2.3 pela International Energy
Agency de que a transição do mundo em direção às energias limpas e renováveis fica mais acessível, mais rápida, mais
barata e torna-se mais benéfica a todos os setores da economia quando associada à eficiência energética (IEA, 2016).
Sendo assim é mandatório que o Programa Brasília Solar, o Governo do Distrito Federal e demais esferas
governamentais invistam em eficiência energética.
De fato, a principal conclusão do estudo de caso foi que investir em eficiência energética conjuntamente com a
implantação de um SFV mais compacto é mais vantajoso economicamente do que se ter um SFV de maior porte. Além
disso, ganha-se na redução do consumo energético, no uso de equipamentos de maior vida útil (lâmpadas LED) e na
manutenção menos onerosa do SFV.
Assim, embora as duas alternativas propostas para energização do CEMTN sejam viáveis e vantajosas,
recomenda-se a adoção da metodologia desenvolvida para o Caso 2. Ressalta-se que a sequência de passos utilizada no
projeto sugerido para o CEMTN pode ser aplicada a outras escolas que tenham características semelhantes, embora as
particularidades de cada escola devam sempre ser levadas em consideração.
Recomenda-se ainda que estudos futuros explorem mais formas de se melhorar a eficiência energética nas escolas
públicas do DF que transpassem o uso de equipamentos mais eficientes para iluminação artificial, como alteração nas
horas de uso da iluminação artificial, uso de sensores de presença e até soluções arquitetônicas que otimizem o
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aproveitamento de luz e ventilação natural pelas escolas. Desse modo, resultados ainda mais vantajosos podem ser
alcançados, tornando-se o investimento em SFVs mais atrativo para o Programa Brasília Solar.
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TECHNICAL AND ECONOMICAL FEASIBILITY ANALYSIS OF PV GENERATION PROJECT AND
ENERGY EFFICIENCY SOLUTION FOR TAGUATINGA NORTE HIGH SCHOOL
Abstract. The concern with climatic changes leaded International debate to point out the investment in photovoltaic
energy and energy efficiency as a tendency. The Brasilia Solar Program comes up in that context. Among other
segments, it aims to stimulate the installation of photovoltaic systems (PVS) in public schools, and that is the field
approached by this study. The main goals of this study is to suggest a technical and economical feasible solution to
power 100% of the school’s loads after analyzing two solutions: one that involves energy efficiency and another one
that does not involves it. In the conclusion, a project methodology that is more advantageous is suggested to be
implemented.
Key words: Solar Photovoltaic Energy, Energy Efficiency, Brasília Solar Program.

