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1Abstract— The increasing use of renewable energy generation 

sources is present in the cities around the world. The photovoltaic 

power generation becomes a new solution to expand the capacity 

of energy generation, reduce costs and supply part of the 

electricity supply in large consumer centers. At the same time is 

necessary to reduce power consumption by using more efficient 

device that provides the same benefits with less energy 

expenditure. Lighting is responsible for nearly 80% of energy 

consumption. Using LED lamps can reduce lighting costs. This 

study aims to demonstrate the efficiency and feasibility of the 

implementation of photovoltaic plant integrated lighting 

efficiency of buildings to meet part or all the energy demands of 

the campus of the Pontifical Catholic University of Campinas. 
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I. INTRODUÇÃO 

m dos principais desafios encontrados no mundo 

atualmente é a geração de energia elétrica de forma 

sustentável e renovável, visando diminuir 

gradativamente a geração baseada em energia nuclear, carvão 

e petróleo, que são energias que geram um impacto ambiental 

muito grande e são recursos limitados. A emissão e 

acumulação de CO2 na atmosfera e o consequente 

aquecimento global têm convencido a opinião pública que o 

uso de tecnologias de baixo impacto ambiental deve ocupar 

papel de destaque na produção de energia [1]. 

O Plano Nacional de Energia 2030 aponta uma projeção de 

aumento no consumo energia elétrica no Brasil na ordem de 

90% até 2020. Nesse panorama, se faz necessário além do 

aumento da geração, uma diversificação da matriz energética 

brasileira com outras fontes renováveis, de forma que o Brasil 

aumente sua confiabilidade no fornecimento, segurança 

energética e ao mesmo tempo mantenha uma matriz energética 

sustentável [2]. 

A utilização crescente de fontes de geração de energias 

renováveis faz-se presente no cotidiano das cidades por todo o 

mundo. Dentre as diversas tecnologias de mini e microgeração 
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de energia, podemos citar os sistemas fotovoltaicos como 

alternativa provável para a geração distribuída. Apesar de ser 

considerada energia renovável, a geração nestes sistemas não é 

regular e constante como as tradicionais fontes de geração de 

energia elétrica–usinas hidroelétricas e termoelétricas - pois 

tem alta dependência de fatores atmosféricos como 

precipitações e nuvens. Todavia, pode-se considerar que a sua 

alta confiabilidade, facilidade de instalação, pouca 

manutenção e baixo custo de operação, fazem com que seja 

compensadora a sua implantação [3].  

O Brasil situa-se como um dos países mais privilegiados 

em recursos naturais e a luz solar incide de forma significativa 

praticamente durante todo o ano. Mesmo assim, a utilização 

de painéis fotovoltaicos no país é baixa. É preciso mais 

incentivos tarifários do governo, maiores investimentos no 

setor e uma legislação clara e específica para a geração de 

energia e utilização de painéis solares em larga escala [4]. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) tem um 

papel essencial neste processo, servindo como incentivadora e 

fomentadora de ideias e análise criteriosa de novas soluções 

para a sociedade. Dentre elas, o uso racional de energia, 

buscando formas e soluções para otimizar o consumo 

energético, além do estudo de novas tecnológicas e processos 

para geração sustentável de eletricidade. [5] 

II. OBJETIVOS 

Realizar um estudo de viabilidade da inserção de uma 

usina de geração de energia fotovoltaica dentro do campus da 

PUC Campinas, que possibilite atender total ou parcialmente 

as demandas energéticas do Câmpus, levando em conta 

aspectos operacionais, técnicos e econômicos.  

Em paralelo, este estudo propõe analisar o impacto da 

substituição de luminárias convencionais comuns por 

luminárias de LED em um prédio da universidade, visando a 

redução do consumo de energia elétrica, a consequente 

diminuição de custos com energia e o aumento da eficiência 

energética.  
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III. MATERIAIS E MÉTODOS 

A) CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGIA 

O experimento realizado fez uso de um caso base para 

estudo de campo: a planta elétrica do prédio H5 do campus 1 

da PUC Campinas, que forneceu os dados necessários para a 

realização desta análise.  

Fig 1: Planta Elétrica do prédio H5 da PUC Campinas [6] 

A partir deste trabalho, é possível estimar o consumo em 

todo o campus universitário: os prédios e áreas externas de 

iluminação. O dimensionamento de painéis fotovoltaicos, em 

sua fase inicial, foi feito tomando como base de cálculo a 

média do consumo de energia elétrica do prédio H5. 

Para este cálculo são necessários os valores das últimas 12 

contas de energia. Os valores de seu consumo são expressos 

pela grandeza dimensional de kWh/mês. Após somar as 

últimas 12 medições de energia, deve-se tirar a média destes 

valores. Para locais onde não haja 12 medições realizadas, 

poderão ser utilizadas as últimas medições (ao menos 3 

medições), considerando possíveis variações de consumo 

sazonal ao longo do ano. 

B) DIMENSIONAMENTO DOS PAINÉIS SOLARES 

Para um cálculo mais preciso dos painéis solares, foram 

necessários os dados da coordenada geográfica da localidade 

do estudo. Com os dados da latitude e longitude do local, foi 

possível saber o índice solarimétrico do local estudado. 

O índice solarimétrico está disponível no Atlas 

Solarimétrico do Brasil, estudo realizado pelo CEPEL (Centro 

de Pesquisas de Energia Elétrica), que contém o mapeamento 

da radiação solar em todo o território nacional [8]. 

O cálculo da radiação solar direta em dias claros pode ser 

feito com boa precisão utilizando o método de Hottel/Liu-

Jordan. O fluxo de radiação direta (1) em uma superfície 

horizontal (Idh), em dias claros, é dado por: 

 CosIIDH ..  (1) 

Onde τ é a transmitância da radiação direta através da 

atmosfera (Wm²), I é a constante solar (Wm²) e θ é o ângulo 

de zênite expresso em graus [8]. 

Foi realizada uma pesquisa de mercado para selecionar um 

modelo adequado para os experimentos. Na tabela 1, pode-se 

observar os dados técnicos do painel solar escolhido para ser 

utilizado no projeto. 

Tabela 1:  Dados técnicos do painel solar [10] 

 

O cálculo da energia produzida pelo painel fotovoltaico (2) 

e do número dos painéis necessários para esta produção (3) 

foram obtidos através das seguintes equações [12]: 

a) Energia Mensal (EM) é expressa pela energia 

produzida (Ep) multiplicada pela quantidade de dias 

médios de produção de energia (kWh): 

30 PM EE  (2) 

b) Número de Painéis (Np) é expresso pela energia 

necessária para atender a demanda, dividida pela 

Energia Mensal (EM) 

Mnecessariap EEN   (3) 

Para obter um bom rendimento da radiação solar, evitando 

sombreamento e aproveitando a área útil do prédio H5 

decidiu-se instalar os painéis solares no telhado do prédio. A 

aérea útil do teto da edificação é igual a 826,87m². A Figura 2 

ilustra a área a ser ocupado pelos painéis..  

 
Fig 2: Cobertura do prédio H5 da PUC Campinas [11] 
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C) INSERINDO ILUMINAÇÃO POR LED 

Este alto consumo de energia se deve ao uso de lâmpadas 

convencionais para iluminação. No caso da busca pelo uso 

racional de energia elétrica, deve-se além de focar na geração, 

estabelecer regras de consumo de energia.  

A utilização de lâmpadas LED tende a reduzir o consumo, 

otimizando todo o sistema, em conjunto com a geração 

fotovoltaica. Desta forma, foi realizada a substituição de 

luminárias convencionais instaladas no prédio H5 por 

luminárias por LED e realizada a medição do consumo com 

esta nova configuração. 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela 2, foram apresentados os resultados obtidos com 

o consumo de energia no prédio H5 do campus I da PUC 

Campinas, levando em conta fatores determinantes no 

consumo de energia elétrica, como a iluminação do ambiente. 

Tabela 2: Consumo de energia de iluminação do H5  
 

 

O consumo total convencional de todas as luminárias do 

prédio H5, adicionadas da iluminação externa totalizou 63.538 

kW em média por mês. Através dos dados obtidos do 

consumo, foi possível calcular a geração necessária para 

atender esta demanda.  

A geração fotovoltaica é diretamente relacionada as 

condições atmosféricas como nebulosidade e umidade relativa 

do ar, além da disponibilidade de radiação solar, também 

denominada energia total incidente sobre a superfície terrestre, 

que depende diretamente da latitude local e da posição ao 

longo do tempo [7].  

Considerando um projeto na cidade de Campinas e 

especificamente o prédio H5 da PUC Campinas onde o índice 

solarimétrico médio local é de: 4,90 kWh/m²/dia.  

Entretanto, existe uma variação da radiação solar ao longo 

dos meses do ano, que deve ser considerada para efeito de 

cálculo. 

A figura 3 mostra a variação da incidência radiação solar 

em Campinas durante os 12 meses do ano: 

 

Fig 3: Variação do Índice solarimétrico em Campinas [9] 

Realizados os cálculos, em uma área de 826,87m² verifica-

se que poderiam ser instalados 455 painéis de 1m por 1,7m. 

Considerando o ângulo de 30º recomendado para a instalação, 

na prática poderiam ser instalados (65x7) 455 painéis no 

telhado do prédio H5. 

A energia diária produzida por um painel solar seria de 

0,963 kWh e a energia produzida em um mês por painel seria 

de 28,89kWh. Em 455 painéis de 250W cada painel, com uma 

eficiência em torno de 15%, chegaríamos a um valor médio de 

produção de energia de 13.144 kWh em um mês. Com um 

consumo mensal em torno de 63.538 kWh/mês e com uma 

geração de 13.144 kWh/mês foi obtida uma redução de 20% 

do consumo de energia relacionado à rede de energia elétrica 

convencional.  

Realizada a analise do consumo total, verificou-se um 

consumo médio de 2.183 kWh por dia utilizando todas as 

luminárias convencionais no prédio H5. Se for considerado 

que em um dia foi obtido um consumo médio de 2.183.000 

Wh/dia, seriam necessárias 2245 lacas para gerar esta 

potência.  

Entretanto, com a substituição das luminárias 

convencionais por luminárias LED, foi obtida uma redução de 

34% no consumo, conforme pode ser visto na tabela 3: 
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Tabela 3:  Solução de Iluminação para o prédio H5 

 

O consumo total utilizando luminárias convencionais foi 

de 63.538 kWh/mês. A substituição de luminárias 

convencionais por luminárias de LED resultou em uma 

redução de consumo na ordem de 11%, onde o consumo total 

de todas as luminárias do prédio H5, adicionadas da 

iluminação externa totaliza 42.485 kWh em média por mês.  

Desta forma, a combinação de instalação de painéis 

fotovoltaicos no teto do prédio H5 mais a substituição de 

luminárias convencionais por luminárias LED resultaria em 

uma economia mensal de 31% na conta de energia elétrica.  

V. CONCLUSÃO 

A implantação deste projeto de eficiência energética pode 

possibilitar uma grande redução da dependência da PUC 

Campinas da rede elétrica convencional, reduzindo 

significativamente custos e gerando benefícios a toda 

comunidade acadêmica.  O retorno de investimento neste tipo 

de projeto não pode ser medido apenas levando em conta 

fatores econômicos. Os aspectos socioambientais de longo 

prazo são fatores importantíssimos no desenvolvimento de 

soluções para o futuro.  

As análises realizadas levaram em conta aspectos técnicos 

e cálculos para a implantação de uma unidade de geração 

fotovoltaica de pequeno porte, os quais foram adaptados para 

uma usina de porte médio, como o proposto para a PUC 

Campinas. Para uma análise mais criteriosa de geração 

envolvendo centenas de painéis fotovoltaicos, a topologia de 

implantação dos painéis, inversores, reguladores e dispositivos 

de segurança devem ser levados em conta. Estas alterações 

podem levar a mudanças no cálculo de geração e 

consequentemente, alterações no resultado proposto. 

Outro tema que caberia discussão futura, seria a análise de 

viabilidade econômica do projeto e o retorno do investimento, 

temas relevantes que poderiam gerar impacto positivo para a 

implantação de um projeto deste porte.  
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