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Introdução 

A inspiração para esta investigação origina-se no crescente progresso da 

geração da energia solar no exterior, onde países como Alemanha seguem 

quebrando recordes de produção, enquanto o Brasil ainda se mostra pífio na 

utilização de energias sustentáveis e limpas. SENNA (2013, p.4) evidencia a 

grandeza dessa discrepância ao ressaltar que “a região mais ensolarada da 

Alemanha recebe um índice de radiação solar 40% menor que o índice da região 

menos ensolarada do Brasil” (SENNA, 2013, p.4). 

A exploração da energia solar no Brasil nos parece muito apropriada, pois é 

abundante, permanente, renovável a cada dia, não polui e nem prejudica o 

ecossistema. É a solução ideal para áreas afastadas e ainda não eletrificadas. 

Nesse particular, BITTENCOURT (2011, p.50) já constatou a competitividade dos 

sistemas fotovoltaicos em relação à rede de distribuição rural de energia elétrica em 

comunidades da Amazônia.  Sendo assim, entendemos que a análise de cenários 

onde o uso dos painéis fotovoltaicos seja uma alternativa viável à rede convencional 

é fundamental para sua popularização, trazendo enormes benefícios para a nação.  

 

Metodologia 

Este artigo é resultado de um trabalho qualitativo, com caráter exploratório-

descritivo, de abordagem científica. O estudo visa discutir a viabilização do uso de 

painéis solares para eletrificação num cenário urbano, respondendo as seguintes 

questões metodológicas: É viável, técnica e economicamente, o uso de painéis 

solares para a eletrificação da iluminação no UGB? Em quais condições e diferentes 

cenários? Quanto tempo leva para o investimento inicial ser recuperado?  

 

Desenvolvimento: a viabilidade dos sistemas fotovoltaicos no UGB 

 Elegemos para análise, o estudo de dois cenários para a implantação de 

painéis fotovoltaicos no UGB - Nova Iguaçu: um para a eletrificação das salas de 

aulas com 260 pontos de iluminação, e outro, para eletrificação da iluminação dos 

corredores, com 124 pontos. 

 Para o projeto e dimensionamento dos sistemas, consideramos três 

premissas básicas para ambos os cenários: o uso de lâmpadas de mercúrio de 40W, 

o  funcionamento de 18h às 22h e valor do KWh de R$0,84. Sendo assim, 

estimamos, para o cenário I, um consumo diário de 41600 Wh e gasto mensal com 



impostos de aproximadamente R$1009,29. Para o cenário II, como adotamos uma 

carga menor, chegamos a um consumo estimado por dia de 19840Wh, com gasto 

mensal estimado de R$ 455,97. 

Empregando as equações de projeto observadas em TEXEIRA (2011, p.128), 

dimensionamos os equipamentos e calculamos o custo do investimento inicial. 

Verificamos que há uma necessidade de 58 baterias de 240Ah, 50 painéis 

fotovoltaicos de 12V por 315W e um inversor CC-CA de 12KW para o cenário I e 28 

baterias de 240Ah, 9 painéis fotovoltaicos de 12V por 315W e um inversor CC-CA de 

6KW, conforme sintetizado no quadro abaixo:  

 

Quadro I – Estimativa do investimento inicial. 

 

O tempo de retorno do investimento inicial no primeiro cenário foi avaliado em 

9,58 anos, desconsiderando por simplificação, os reajustes da tarifa de energia, a 

flutuação dos preços dos equipamentos e os gastos com a manutenção das 

baterias. No segundo cenário, obtivemos um tempo de retorno de 7,43 anos. 

Os painéis solares e as baterias são os equipamentos mais caros dos 

projetos. A elevada quantidade desses equipamentos, sobretudo no primeiro 

cenário, bem como a necessidade de local apropriado para armazená-los e a troca 

periódica das baterias são fatores desestimulantes que reduzem consideravelmente 

a sua competitividade. No entanto, em ambos os cenários, os projetos se mostraram 

possíveis e viáveis tecnicamente.  A viabilidade econômica, no sentido de ganho 

financeiro, é mais difícil de ser comprovada. O KWh gerado por meios convencionais 

é muito mais barato do que por meio de painéis solares por causa do elevado custo 

dos equipamentos. Isso contribui significativamente para um resultado deficitário. 

Porém, os sistemas fotovoltaicos se saem muito bem financeiramente em projetos 

de baixo consumo e baixa potência, especialmente em locais isolados e de difícil 

acesso, onde a rede de distribuição elétrica é ausente.  

 



 

Considerações finais 

Percebemos que os sistemas de eletrificação utilizando painéis fotovoltaicos 

para iluminação do UGB são possíveis e viáveis tecnicamente de serem 

implantados. No entanto, a energia solar proveniente dos painéis solares ainda nos 

parece cara quando comparada às diversas fontes convencionais exploradas em 

nosso país. O custo dos painéis solares e das baterias é um grande empecilho para 

a concretização dos projetos, pois eleva significativamente as despesas iniciais e de 

manutenção do sistema, reduzindo consideravelmente a sua competitividade. 

Sabemos que os painéis fotovoltaicos não emitem gases nocivos, não causam 

poluição sonora e nem provocam o aquecimento global como ocorre na geração da 

energia elétrica disponibilizada pelas concessionárias locais. Portanto, sob esse 

aspecto, seus ganhos são imensuráveis. 
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