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EMPREGO DE TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA PARA REDUZIR CUSTOS COM 
ENERGIA ELÉTRICA NAS ORGANIZAÇÕES MILITARES 

DO EXÉRCITO BRASILEIRO

Marcelo Sandrini*

Robson Köhler Damião**

RESUMO
O  uso  de  painéis  fotovoltaicos  representa  uma  alternativa  para  a  redução  das  despesas  com 
eletricidade.  Através  de  um sistema  limpo e  de  pouca  manutenção,  é  possível  gerar  parte  da 
energia  consumida  nas  instalações  militares  brasileiras.  As  Organizações  Militares  do  Exército 
Brasileiro possuem áreas descampadas e/ou prédios com grandes telhados, locais com pouca ou 
nenhuma obstrução ao recebimento da luz solar. Em razão disso, a eficácia de um sistema gerador  
de energia com base no Sol é favorecida, tornando os sistemas fotovoltaicos uma boa opção. Esta 
pesquisa apresenta um estudo de caso de pré-dimensionamento de um projeto fotovoltaico para a 
Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais  (EsAO)  do  Exército  Brasileiro,  a  fim  de  demonstrar  a 
importância  da adoção da  energia  solar  como forma de relativa  autonomia do sistema elétrico 
convencional, diminuindo os gastos com eletricidade advinda da rede pública. Através da coleta de 
dados sobre o consumo energético da EsAO, da utilização de software de predição de incidência 
solar e da medição de áreas compatíveis com a instalação do sistema fotovoltaico, elaborou-se o 
pré-dimensionamento e verificou-se a economia aproximada, possível através da adoção da fonte 
energética objeto deste trabalho.

Palavras-chave: Eletricidade.  Energia  elétrica.  Energia  solar.  Tecnologia fotovoltaica.  Economia. 
Redução de custos. Irradiação solar.

ABSTRACT
The use of photovoltaic panels represents an alternative to reduction of electricity bills. By using a 
clean and low maintenance system,  it  is  possible  to generate  part  of  the energy consumed on 
Brazilian military facilities. Brazilian Army barracks has open areas and/or buildings with big roofing,  
locations  with  low to  none sunlight  obstructions.  Because  of  that,  efficiency  of  an  solar  based 
electricity generator system is favored, making photovoltaic systems a great option. This research 
presents a case study involving  a pre-sizing of a photovoltaic system to be applied on Brazilian  
Army Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), to demonstrate the importance of solar energy 
adoption as a way of relative independence from conventional electric system, decreasing costs from 
electricity coming from public power grid. By collecting data about EsAO electric consumption, by 
using solar irradiation prediction software and by measuring areas that are compatible to deploy a 
photovoltaic system, it was elaborated the pre-sizing and verified the approximate savings, made 
possible by adoption of the energy source subject of this job.

Keywords: Electricity.  Electric  energy.  Solar  energy.  Photovoltaic  technology.  Savings.  Cost 
reduction. Solar irradiation.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo abordará o emprego de tecnologia fotovoltaica on-grid para 

reduzir custos com energia elétrica nas Organizações Militares (OM) do Exército 

Brasileiro (EB), campo de pesquisa da área de Ciência e Tecnologia.

Atualmente,  o  crescimento  da  demanda  energética  brasileira  tem  se 

confrontado  com  a  estanqueidade  dos  meios  de  produção  de  energia,  cuja 

expansão  está  muito  aquém  do  imprescindível  para  suprir  adequadamente  as 

necessidades de uma sociedade em desenvolvimento.  Com isso,  não somente 

ocorrem oscilações e interrupções inesperadas no fornecimento de eletricidade, 

como  também  houve  o  gradativo  encarecimento  do  valor  cobrado  pelas 

concessionárias de energia.

O  modelo  energético  brasileiro,  hoje  concentrado  em usinas  hidrelétricas, 

frequentemente reforçadas por usinas termelétricas, recebeu incrementos em sua 

capacidade total instalada desde a década de 1960. Em um primeiro momento, 

através de construção de inúmeras instalações baseadas na hidráulica, para em 

seguida expandir também a geração através de usinas térmicas, que poderiam ser 

acionadas  em  momentos  de  secas,  a  despeito  de  possuírem  um  custo  de 

produção mais alto tanto financeiramente como em relação aos danos ambientais.

De 1970 a 2016, o Brasil passou de 11 GW de capacidade a 150,4 GW, 
com taxa de crescimento de 5,8% a.a., indicador bem superior ao do PIB, 
de 3,5% a.a.  A participação da hidráulica foi  sempre preponderante no 
período,  variando  de  87,4%  em  1996  (máxima)  a  64,5%  em  2016 
(mínima). A geração nuclear teve início em 1985, e a geração eólica, em 
1992. (Departamento de Informações e Estudos Energéticos, 2016. P. 2)

Estas fontes energéticas, de produção centralizada e distribuição por longas 

redes de distribuição até os pontos de consumo, acabam por gerar perdas nos fios 

da rede, aumento dos custos da infraestrutura necessária e de sua manutenção e 

extremas complicações técnicas e estratégicas no seu planejamento.

Por outro lado, existe a sistemática de produção local e descentralizada de 

energia: pequenas usinas instaladas próximas aos pontos de consumo, eliminando 

as longas linhas de distribuição e suas perdas, ajustando a produção energética ao 

consumo local e gerando certo grau de independência ao consumidor.

O Exército Brasileiro, não diferente do restante do país, consome sua energia 

das  mesmas fontes,  tendo  o  agravante  de  que  suas atividades dependem em 

grande parte da eletricidade. Com os constantes aumentos no custo da energia, o 

valor despendido com as concessionárias de energia elétrica aumentou, sem que a 

previsão orçamentária tenha acompanhado este aumento.



O  EB  sofre,  portanto,  dos  mesmos  problemas  relativos  ao  consumo  de 

energia produzida de maneira centralizada, tendo ainda que lidar com as limitações 

impostas em suas atividades a fim de adequar seu orçamento aos altos custos 

energéticos envolvidos.

Composto  por  cerca  de  200.000  militares,  o  Exército  é  uma  instituição 

responsável  por  inúmeras instalações espalhadas por  todo o  território  nacional. 

Visando atender às necessidades tecnológicas atuais, seus integrantes procuram 

modernizar  seus  equipamentos  e  se  manter  aptos  a  exercer  suas  funções 

constitucionais. Para isso, utilizam meios informatizados e sistemas automatizados 

em atividades administrativas e operacionais.

O  uso  cada  vez  mais  intenso  de  aparelhos  eletroeletrônicos,  no  entanto, 

revela  um  grande  problema:  o  gasto  com  eletricidade  para  mantê-los  em 

funcionamento, juntamente com os diversos outros gastos inerentes a quaisquer 

instalações,  cresce  em  grande  escala,  onerando  o  orçamento  e  gerando 

racionamentos prejudiciais às atividades do Exército.

Como podemos denotar, a Força Terrestre é impactada negativamente pela 

realidade brasileira,  não tendo até agora encontrado soluções definitivas a este 

impasse. Este artigo visa, através de um estudo de caso, apresentar uma forma de 

energia,  renovável  e  abundante  em  nosso  país,  como  meio  de  mitigar  os 

problemas relacionados à energia elétrica utilizada nas Organizações Militares do 

Exército Brasileiro. 

Trata-se da energia solar fotovoltaica, capaz de gerar eletricidade através de 

placas  solares  instaladas  em  áreas  ensolaradas  e  proporcionar  economia  nas 

despesas com concessionárias de energia. Tenciona-se avaliar a relevância de um 

destes sistemas para suprir parcialmente as necessidades de um aquartelamento 

militar, verificando sua viabilidade ou não.

Para  que  se  possa  dar  continuidade  ao  entendimento  deste  artigo,  é 

imperativo conhecer alguns conceitos relativos à utilização do Sol como fonte de 

energia elétrica:

A conversão  direta  da  energia  solar  em  energia  elétrica  ocorre  pelos 
efeitos  da  radiação  (calor  e  luz)  sobre  determinados  materiais, 
particularmente os semicondutores. Entre esses, destacam-se os efeitos 
termoelétrico e fotovoltaico. O primeiro caracteriza-se pelo surgimento de 
uma diferença de potencial,  provocada pela junção de dois metais,  em 
condições específicas. No segundo, os fótons contidos na luz solar são 
convertidos  em energia  elétrica,  por  meio  do  uso  de  células  solares). 
(ANEEL, 2005)

Abundante e de fácil acesso, a energia que chega à Terra liberada pelo sol 

pode ser considerada infinita. O Brasil, país com altos índices de incidência solar, 



tem um futuro promissor. Segundo Zweibel (2008), “O potencial da energia solar é 

inesgotável. A energia do sol que atinge a Terra em 40 minutos é equivalente ao 

consumo de energia do mundo todo em um ano, e o Brasil tem sorte por ser dotado 

de amplos recursos naturais”. É imperativo que se viabilize o aproveitamento de 

todo este potencial, sobretudo sabendo-se que o material utilizado na fabricação de 

placas fotovoltaicas é o silício (Si). A fartura e o baixo custo de obtenção deste 

elemento que, conforme Hammond (1998), é o segundo elemento mais abundante 

da Terra, geram inúmeras possibilidades, ainda dificultadas no Brasil pelo alto custo 

agregado  à  tecnologia,  que  encarece  o  processo  e  evita  a  popularização  da 

energia solar.

A energia solar é recebida pela Terra de maneira abundante e gratuita. A 

conversão desta imensa quantidade de energia diretamente em eletricidade traz 

uma ampla  gama de  aplicações  e  possibilidades:  o  sistema  é  silencioso,  sem 

peças móveis,  praticamente  imune a desgastes  e automático.  Trata-se de uma 

fonte energética a ser estudada e empregada pelo Brasil e pelo seu Exército.

A  integração  das  placas  solares  com  as  construções  denota  uma 

solução muito atrativa para o problema do local de instalação. Paredes e telhados, 

assim  como  quaisquer  áreas  abertas  expostas  ao  sol,  podem  ser  facilmente 

recobertas  pelos  painéis  fotovoltaicos,  sem  prejuízo  algum  para  a  estrutura  e 

funcionalidade  da  edificação.  As  características  das  instalações  do  Exército 

Brasileiro, de telhados largos e paredes limpas, sem maiores detalhes estéticos, 

facilitam a implantação e o funcionamento das placas solares.

1.1 PROBLEMA

O constante aumento do valor da energia, aliado ao inevitável uso de cada 

vez  mais  equipamentos  alimentados  por  eletricidade,  gera  uma  tendência  de 

gastos  crescentes  ano  após  ano.  Uma  vez  que  não  é  possível  simplesmente 

aumentar indefinidamente o recurso destinado para tal, o Exército se vê em uma 

situação em que, normalmente, o caminho é economizar no uso de eletricidade.

No  entanto,  o  prejuízo  às  atividades  militares  fica  evidente,  sendo 

necessário,  então,  que  se  analisem  alguns  modos  de  reduzir  o  dispêndio  de 

recursos  com  energia  elétrica.  A  energia  elétrica  advinda  das  placas  solares 

mostra-se uma das alternativas existentes para a solução do problema.

Surge, então, o seguinte questionamento: é viável  o emprego do sistema 

fotovoltaico nas organizações militares do Exército Brasileiro, considerando-se o 



clima de sol abundante do país? Seria essa uma boa forma de reduzir as despesas 

com energia elétrica?

1.2 OBJETIVOS

Os objetivos do estudo de caso realizado podem ser assim descritos:

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho será verificar a importância da adoção da 

energia solar como forma de relativa autonomia do sistema elétrico convencional 

para reduzir os custos com energia elétrica advinda da rede pública.

1.2.2 Objetivos específicos

Os  objetivos  específicos,  como  meios  para  se  chegar  ao  objetivo  geral, 

serão:

a. Apresentar o custo mensal atual da EsAO com faturas de energia elétrica;

b. Apresentar o funcionamento da tecnologia fotovoltaica;

c. Obter os dados médios de irradiação solar na cidade do Rio de Janeiro;

d.  Realizar  um estudo  de  caso  do  pré-dimensionamento  de  um sistema 

fotovoltaico, a fim de se verificar a economia proporcionada.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A  demanda  mundial  de  eletricidade  cresce  rapidamente.  Os  aparelhos 

elétricos,  dotados  cada  vez  mais  de  alta  tecnologia,  estão  presentes  hoje  na 

maioria das residências e empresas. As indústrias – muitas delas distantes das 

usinas  geradoras  –  aumentam  constantemente  sua  produção,  o  que  requer 

quantias  cada vez  maiores  de energia.  Além desses fatores,  uma considerável 

parcela  da  energia  produzida  é  desperdiçada,  quer  pelo  mau  uso,  quer  pelas 

perdas nas extensas linhas de transmissão. Esse aumento da demanda, então, 

acarreta  a  adoção  de  duras  medidas,  como  é  o  caso  dos  racionamentos.  Os 

memoráveis  “apagões”  ocorridos  no  início  dos  anos  2000  representaram  com 

excelência as consequências da ineficácia no plano energético de um país.

A produção energética, apesar de possuir um imenso potencial, não segue o 

mesmo  crescimento  do  consumo.  Tecnologias  de  ponta  são  testadas 

constantemente, porém a popularização é dificultada pelos altos impostos e pelo 

alto custo de fabricação dos insumos, e as grandes fornecedoras de energia ainda 

são  a  melhor  alternativa  para  o  abastecimento  das  metrópoles.  Com  isso,  os 



desenvolvedores deixam de contar com recursos vultosos vindos de empresários e 

países interessados no assunto, e as pesquisas demoram mais a serem concluídas 

– assim como seus resultados a serem incorporados pela população em geral.

Uma solução promissora para o problema vem da produção distribuída de 

energia,  que  consiste  em  várias  unidades  geradoras  próximas  aos  locais  de 

consumo,  aliviando  a  carga  sobre  o  sistema  elétrico  público  e  evitando  os 

desperdícios decorrentes das longas distâncias percorridas pelos fios, das centrais 

geradoras  aos  consumidores.  Conforme nos  dizem  MARINOSKI,  SALAMONI  e 

RÜTHER (2014), o sistema fotovoltaico representa uma possível solução para o 

futuro:

A geração de energia elétrica convencional é centralizada e distante 
do ponto de consumo, isso faz com que o sistema gere perdas na 
distribuição,  aumentando  os  custos  da  produção  da  energia  e 
causando  danos  às  concessionárias  e  ao  meio  ambiente.  No 
entanto, a geração descentralizada oferece inúmeras vantagens ao 
setor elétrico, uma vez que a disposição da unidade de geração é 
próxima da carga, além disso, permite uma maior diversificação das 
tecnologias empregadas para a produção de energia.

Inicialmente,  os  sistemas  de  conexão  à  rede  elétrica  se  desenvolviam  somente  para 

centrais fotovoltaicas de grande porte, já que se pensava que estas poderiam, no futuro, 

resolver certos problemas existentes na geração e distribuição de energia convencional. À 

medida que o mercado da eletrônica avançou, começaram a ser desenhados,  também, 

sistemas de menores portes, com a finalidade de atender a pequenas centrais domésticas, 

que hoje correspondem a mais de 50% do mercado fotovoltaico.

A energia  elétrica  proveniente  de  fontes  renováveis  de  pequena 
escala  é  vista  como  opção,  em  diferentes  níveis,  por  diversos 
países, dentre eles a Alemanha, Espanha, Japão e Estados Unidos. 
No Brasil,  a  discussão da inserção dessas fontes ainda é muito 
carente e necessita de uma abordagem mais aprofundada.
Recentemente, os sistemas solares fotovoltaicos têm sido utilizados 
de forma integrada à rede elétrica pública. Estas instalações podem 
apresentar  duas  configurações  distintas:  instaladas  de  forma 
integrada à edificação (no telhado ou fachada) e, portanto, próximo 
ao ponto de consumo,  ou de forma centralizada,  como em uma 
usina geradora convencional  – neste caso,  distante do ponto de 
consumo. 
Os  painéis  fotovoltaicos  interligados  à  rede  elétrica  podem  ser 
integrados  a  qualquer  edificação,  sendo  o  único  requisito  uma 
orientação solar favorável (superfícies voltadas para norte, leste ou 
oeste). A orientação ideal são as superfícies voltadas para o norte 
geográfico (no hemisfério sul) e para o sul geográfico (no hemisfério 
norte), pois permitem uma maior captação da energia gerada pelo 
sol.



O sistema fotovoltaico tem um grande potencial para o design dos 
edifícios,  tornando-se,  possivelmente,  um elemento indispensável 
não  somente  para  os  sistemas  construtivos,  mas  para  o  meio 
ambiente. Cada vez mais os países desenvolvidos vêm utilizando 
este sistema, não somente para uso residencial, mas também em 
edificações  comerciais  e  industriais,  pois  estas  normalmente 
apresentam grandes áreas planas, que são bastante adequadas à 
integração de geradores fotovoltaicos. (MARINOSKI, SALAMONI e 
RÜTHER, 2014)

O Exército Brasileiro, como uma das maiores instituições do Brasil, não pode 

deixar de avaliar a serventia dessa tecnologia para as suas organizações militares. 

Capaz  de  proporcionar  economia  e  prover  energia  em lugares  inacessíveis  às 

redes públicas, há que se verificar uma forma de aproveitá-la e iniciar, mesmo que 

em  pequena  escala  e  experimentalmente,  o  uso  deste  meio  gerador  de 

eletricidade. As vantagens de tal pesquisa, vindo a se confirmar, serão de suma 

importância para a evolução do Exército como consumidor eficiente de energia.

2 METODOLOGIA

Para a realização da pesquisa, procedeu-se um estudo de caso,  pois foi  

estudada  a  aplicação  do  sistema  de  células  fotovoltaicas.  Os  dados  de  gasto 

elétrico e potencial solar para geração de energia elétrica foram quantificados e 

analisados em função da economia proporcionada, solidificando as bases para a 

idealização de um pré-dimensionamento de sistema fotovoltaico.

Também se realizou um questionário, respondido pelo Fiscal Administrativo 

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro, de forma a obter 

dados quantitativos sobre o consumo elétrico desta OM e os recursos disponíveis 

para tal.

Para a elaboração da pesquisa, foram observadas as seguintes etapas:

a)  coleta de dados qualitativos do sistema fotovoltaico, dos diferentes tipos 

de placas solares e de fotos aéreas do local;

b) pesquisa bibliográfica a respeito do tema energia solar e de outros casos 

bem-sucedidos do emprego de painéis fotovoltaicos;

c) realização do questionário;

d) elaboração do pré-dimensionamento; e

e) verificação da economia no gasto com eletricidade proporcionada pelo 

sistema, levando-se em conta diferentes tecnologias.



2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Inicialmente,  delimitaremos  a  pesquisa  sobre  as  bases  e  fundamentos 

teóricos para o melhor entendimento do problema referente à pesquisa, inserida na 

área  de  estudo  da  ciência  e  tecnologia,  com vistas  a  viabilizar  a  busca  pelos 

resultados pretendidos. 

A revisão  de  literatura  abrange  fontes  desde  1998  a  2019,  de  forma  a 

esclarecer o embasamento técnico e as diferentes formas de tecnologia ao longo 

do tempo

Tal limite foi definido em razão da tecnologia fotovoltaica encontrar-se em 

constante  evolução,  sendo  mister  compreender  adequadamente  suas 

aplicabilidades, eficiência e forma de funcionamento para que se possa avaliar seu 

emprego nas OM do Exército.

Foram utilizadas as palavras-chave energia solar fotovoltaica, energia solar, 

painel fotovoltaico, ANEEL, energia sustentável, placa solar, inversor solar, custo 

kWh, potência instalada, geração elétrica descentralizada, casa solar, juntamente 

com seus correlatos em inglês, em sítios eletrônicos de procura na internet, Scielo, 

ANEEL,  biblioteca  de  monografias  da  Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais 

(EsAO.  O  sistema  de  busca  foi  complementado  pela  coleta  manual  de  dados 

relativos a consumo energético de Organizações Militares do Exército Brasileiro, 

resultados  de  ferramentas  de  predição  de  incidência  solar  e  informações  de 

empresa especializada em projeto e execução de placas fotovoltaicas.

Quanto  ao  tipo  de  tecnologia  fotovoltaica  a  ser  estudada,  a  revisão  de 

literatura limitou-se à do tipo silício monocristalino, que é a de maior custo benefício 

entre as comercialmente exploradas.

a. Critério de inclusão:

- Publicações relacionadas à energia solar disponível no território nacional 

brasileiro;

- Publicações relacionadas ao aproveitamento da energia solar fotovoltaica;

- Portfólio de empresas que realizam serviços de implantação de sistemas 

fotovoltaicos; e

-  Relatórios  e  dados  de consumo de Organizações  Militares  do  Exército 

Brasileiro.

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que abordam tecnologias fotovoltaicas de gerações anteriores ou 

sabidamente ultrapassadas; e



- Publicações focadas em dados técnicos e especificações detalhadas de 

sistemas fotovoltaicos de projetos específicos.

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

questionário e estudo de caso.

2.2.1 Entrevista

Com  a  finalidade  de  ampliar  o  conhecimento  teórico  e  identificar 

experiências  relevantes,  foi  realizada  entrevista  exploratória  com  o  seguinte 

especialista:

Nome Justificativa

 Leandro da SILVA MELLO – Ten Cel
Fiscal Administrativo da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais

QUADRO 1 – Especialista entrevistado
Fonte: O autor

A amplitude  do  universo  foi  estimada  a  partir  do  efetivo  de  oficiais  que 

exerceram a função de Fiscal  Administrativo  da Escola  de Aperfeiçoamento  de 

Oficiais nos dois últimos anos (2018 e 2019), a fim de realizar levantamento com 

dados atualizados.

A amostra selecionada foi  restrita  ao oficial  que atualmente desempenha 

função de Fiscal  Administrativo  da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais,  pelo 

motivo de estar nesta função durante todo o período de proporcionando, assim, as 

informações necessárias ao estudo de caso a ser realizado.

A  EsAO  foi  definida  pelo  fato  de  possuir  amplas  instalações  e,  por 

conseguinte, o espaço físico necessário à implantação dos sistemas fotovoltaicos 

em escala considerável.

A entrevista encontra-se no Anexo A – Entrevista com o Fiscal Administrativo 

da EsAO.

2.2.2 Estudo de caso

Com a finalidade de levantar dados técnicos sobre o emprego da tecnologia 

fotovoltaica para geração de eletricidade, será realizado o estudo de caso de um 

pré-dimensionamento  de  sistema  fotovoltaico  a  ser  empregado  na  Escola  de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), objetivo específico deste trabalho



Este estudo de caso se utilizará de dados reais acerca dos componentes de 

um sistema fotovoltaico, bem como dos dados relativos ao consumo energético da 

EsAO, obtidos em entrevista, de forma a integrá-los de forma clara e permitir  a 

análise da eficiência da geração autônoma de eletricidade.

O estudo de caso encontra-se no Anexo B – Estudo de Caso.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  entrevista  realizada  com  o  Fiscal  Administrativo  da  Escola  de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, sobre aspectos do consumo de eletricidade na Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais, indicou uma demanda energética extremamente 

alta,  com consequente  elevada  despesa,  denotando  a  elevada  carga  a  que  é 

submetido o sistema elétrico da EsAO.

Mês Consumo (kWh) Valor (R$)
Mai 2018 142.484 kWh R$ 120.084,63
Jun 2018 111.666 kWh   R$ 106.412,99
Jul 2018 116.400 kWh R$ 117.242,91
Ago 2018 115.012 kWh R$ 111.465,99
Set 2018 135.293 kWh R$ 122.783,26
Out 2018 167.165 kWh R$ 152.074,01
Nov 2018 139.990 kWh R$ 108.790,56
Dez 2018 125.136 kWh R$ 125.367,35
Jan 2019 127.714 kWh R$ 100.309,10
Fev 2019 168.940 kWh R$ 135.555,64
Mar 2019 180.257 kWh R$ 151.928,11
Abr 2019 168.101 kWh R$ 135.409,37
Mai 2019  148.011 kWh R$ 118.449,49
Jun 2019 125.994 kWh R$ 101.066,04
Jul 2019 112.695 kWh R$ 97.034,87

QUADRO  - Consumo energético da EsAO
Fonte: Entrevista com Fiscal Administrativo da EsAO (Anexo A)

QUADRO  -Variação do consumo energético da EsAO
Fonte: Fiscalização Administrativa e o autor



Também se verificou, junto à Fiscalização Administrativa, que os períodos de 

maior  consumo  se  situam  de  fevereiro  a  maio  e  de  setembro  a  novembro, 

justamente os períodos em que coincidem os dois fatores citados pelo Ten Cel 

Silva  Mello:  as  altas  temperaturas  e  a  presença  dos  alunos  do  Curso  de 

Aperfeiçoamento de Oficiais da EsAO. 

Segundo o  Fiscal  Administrativo,  o  uso de ar  condicionado em todas as 

salas de aula nos meses citados eleva consideravelmente a fatura com energia, 

ainda que existam políticas de controle de consumo e economia.

Com  os  dados  de  consumo  já  obtidos,  iniciar-se-á  uma  sumária 

apresentação da tecnologia fotovoltaica, a fim de ambientar o leitor e, ainda, obter 

as  características  técnicas  necessárias  para  realizar  a  estimativa  de  produção 

energética do sistema que se visualiza instalar na EsAO.

3.1 TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA

Já é de conhecimento comum que a energia solar pode ser aproveitada para 

gerar eletricidade. No entanto, o funcionamento do mecanismo destinado para tal  

fim é,  por  muitas  vezes,  desconhecido e objeto de curiosidade para o público. 

Desde a incidência da luz até o aproveitamento da eletricidade gerada, existem 

diversas etapas pelas quais o fóton (partícula de luz de massa nula) passa até que 

seja transformado em uma corrente de elétrons (corrente elétrica) de uso prático. 

Nesta parte do trabalho, será abordada de maneira breve o funcionamento de um 

sistema fotovoltaico on-grid, ou seja, ligado à rede públida de energia (power grid).

Figura  - Composição de uma placa solar fotovoltaica
Fonte: Portal Solar

Segundo o Portal Solar (2017) e conforme a Figura 1, a construção do painel 

fotovoltaico é da seguinte forma: 



Cada  célula  fotovoltaica  é  cuidadosamente  colocada,  plana,  em 
série,  uma após a outra.  As  células  fotovoltaicas  individuais  são 
conectadas usando uma faixa condutora extremamente fina. Esta 
tira é tecida de cima para baixo de cada célula, de modo que todas 
as células fotovoltaicas do painel solar fotovoltaico estejam ligadas, 
assim  criando  um circuito.  Essa  série  de  células  fotovoltaicas  é 
então coberta com uma lâmina de vidro temperado,  tratado com 
uma substância antiaderente e antirreflexo, emoldurado usando um 
quadro de alumínio. Na parte de trás do painel fotovoltaico, há dois 
condutores  provenientes  de  uma pequena  caixa  preta  (caixa  de 
junção).  Esses  cabos  são  usados  para  ligar  os  painéis  solares 
fotovoltaicos  (placas  fotovoltaicas)  em  conjunto,  formando  uma 
série  de  painéis  fotovoltaicos.  Esse  conjunto  de  painéis 
fotovoltaicos  é  então  conectado  através  de  cabos  de  corrente 
contínua ao inversor solar. (Portal Solar, 2017)

Ainda segundo o Portal Solar (2017), “a geração de corrente elétrica ocorre 

quando os fótons colidem com os átomos do material do painel solar, provocando 

assim o deslocamento dos elétrons e por consequência a corrente elétrica”. Vide:

FIGURA   -  Como 
funciona o sistema fotovoltaico on-grid
Fonte: Portal Solar 



De posse do conhecimento básico a respeito do mecanismo de um sistema 

fotovoltaico,  pode-se  iniciar  a  análise  sobre  um  dado  fundamental  para  o  seu 

funcionamento:  a  quantidade  de  luz  solar  que  incide  sobre  o  local.  Por  óbvio, 

infere-se que, quanto mais luz solar o sistema recebe, mais energia produz, mas 

como se calcula esta quantidade de luz solar?

3.2 NÍVEL MÉDIO DE IRRADIAÇÃO SOLAR NO RIO DE JANEIRO

A fim  de  levantar  dados  para  a  discussão  a  respeito  da  capacidade  do 

sistema em gerar energia, será utilizado o software de predição de incidência solar 

SunData  v3.0,  disponível  no  sítio  eletrônico  do  Centro  de  Referência  para  as 

Energias Solar e Eólica Sérgio S. de Brito (CRESESB).

O  programa  SunData  destina-se  ao  cálculo  da  irradiação  solar 
diária  média  mensal  em  qualquer  ponto  do  território  nacional  e 
constitui-se  em  uma  tentativa  do  CRESESB  de  oferecer  uma 
ferramenta de apoio ao dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. 
A primeira  versão  do  programa  foi  elaborada  em  1995  com  a 
finalidade de auxiliar o dimensionamento dos sistemas nas diversas 
fases do PRODEEM e foi adaptado, no ano seguinte, para consulta 
via  web.  A primeira  e  a  segunda  versão  do  SunData  utilizaram 
dados do Valores Mdios de Irradiacion Solar Sobre Suelo Horizontal 
do  Centro  de  Estudos  de  la  Energia  Solar  (CENSOLAR,  1993) 
contendo valores de irradiação solar diária média mensal no plano 
horizontal  para  cerca  de  350  pontos  no  Brasil  e  em  países 
limítrofes.  Após a publicação da 2ª Edição do Atlas Brasileiro de 
Energia Solar em 2017, o Cresesb obteve autorização para utilizá-
lo na atualização da base de dados do SunData. Produzido a partir 
de um total de 17 anos de imagens de satélite e com informações 
de mais de 72.000 pontos em todo o território brasileiro,  o Atlas 
Brasileiro de Energia Solar  -  2ª Edição é o que se tem de mais 



moderno em informações de irradiação solar no Brasil. Vale lembrar 
que as  informações apresentadas são indicativas  e  possuem as 
limitações dos modelos utilizados. Para avaliações mais precisas 
recomenda-se  a  medição  da  irradiação  no  local  de  interesse. 
(CRESESB, 2018)

Utilizando a coordenada 22º51’59.198”S 43º24’3.373“O, referente à posição geográfica da Escola de Aperfeiçoamento, obtiveram-se  

os valores médios de incidência solar do mais próximo entre os 72.000 pontos de medição.

O ponto encontra-se, segundo o  SunData v3.0, a 6,3km da EsAO e, para 

efeitos deste estudo de caso, considerou-se que a irradiação é idêntica nos dois 

locais, devido à proximidade.

Os dados podem ser acompanhados no Quadro 3 a seguir.

QUADRO  - Irradiação Solar na região da EsAO
Fonte: Software SunData v3.0

Os dados são organizados da seguinte forma:
No título da tabela é mostrado o nome da localidade, o Estado da 
Federação (ou o país a que pertence, se não fôr o Brasil),  suas 
coordenadas geográficas, e a distância (km) em linha reta do ponto 
de interesse pesquisado.  Os dados da tabela mostram a irradiação 
solar diária média mensal (kWh/m² / dia) para todos os meses do 
ano, a partir de janeiro. Adicionalmente, são mostrados o valor da 
menor irradiação diária média mensal (Mínimo), da maior irradiação 
diária  média  mensal  (Máximo),  da  irradiação  diária  média  anual 
(Média)  e  da  diferença  entre  a  máxima  e  a  mínima  (Delta). 
(CRESESB, 2018)

Observando-se o Quadro 1, pode-se entender que a inclinação do plano de maior média de 

incidência de irradiação solar é a de 20º, ou seja, uma placa disposta 20º inclinada em relação ao 

solo  receberá mais luz solar  ao longo  dos dias  do que uma sem inclinação alguma.  Segundo 



SALAMONI (2004), para se atinja o melhor rendimento possível do sistema as placas devem estar 

dispostas ao longo do plano de maior irradiação solar, de sorte que devem ser instalados suportes 

que corrijam a diferença entre a inclinação do telhado e a inclinação ótima.

Ainda no Quadro 3, é possível observar o gráfico que descreve a variação de irradiação 

solar ao longo do ano, sendo esta variação coincidente com a variação de consumo ao longo do 

ano. Ou seja,  nos meses onde há maior consumo, também haverá maior  produção de energia 

fotovoltaica, uma positiva coincidência devido à maior incidência solar (que exige mais dos sistemas 

de ar condicionado, porém permite maior geração de energia fotovoltaica).

Cabe lembrar que o índice de irradiação solar remete ao total de energia solar que incide 

em 1m² da superfície terrestre, ao longo de um dia de insolação. (PEREIRA, et al., 2017)

Para  a  busca  do objetivo  deste  trabalho,  serão utilizadas as médias  mensais  no plano 

inclinado de melhor eficiência, o de 20º, a fim de se calcular a quantidade de energia gerada pelo  

sistema fotovoltaico pré-dimensionado ao longo do ano.

      Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

horas 5,45 5,90 5,05 4,83 4,33 4,16
4,0
6

4,82 4,59 4,86 4,67 5,16 4,82

Tabela  - Médias mensais de irradiação solar no plano 20º
Fonte: Software SunData v3.0

Estes valores representam a quantidade de energia solar que incide em uma 

área de 1m² ao longo de um dia, com o  SunData v3.0 fornecendo a quantidade 

média diária para cada mês.

Com os valores de irradiação solar média diária ao longo do ano, pode-

se  passar  aos  cálculos  da  estimativa  de  produção  mensal  de  eletricidade  do 

sistema fotovoltaico objeto deste trabalho.

3.3 POTÊNCIA TOTAL DO SISTEMA INSTALADO 

É necessário, para estimar a produção de energia no sistema fotovoltaico 

pre-dimensionado para a EsAO, que seja conhecida a sua potência nominal total. 

Para isso, são necessários os seguintes dados: área total das placas fotovoltaicas 

e eficiência da placa fotovoltaica.

Pt = At . Pe

Pt = Potência total, em W



At = Área total da instalação, em m2

Pe = Potência específica do painel, em W / m²

3.3.1 ÁREA TOTAL DISPONÍVEL PARA INSTALAÇÃO

A área total disponível para instalação das placas fotovoltaicas foi estimada no 

Anexo  B  (Pré-Dimensionamento  de  Sistema  Fotovoltaico),  e  tem  o  valor  de 

1.675m²,  resultado da soma de 6  áreas de telhados escolhidos dentre  os  que 

melhor se adequam ao requisito “frente voltada para o norte”, cujo detalhamento 

encontra-se no referido anexo.

3.3.2 POTÊNCIA ESPECÍFICA DO PAINEL FOTOVOLTAICO

Para este estudo, será utilizado como base o painel fotovoltaico de 380W da 

marca Canadian Solar, modelo CS3U-380MS, fabricado com silício monocristalino 

e que oferece alta taxa de eficiência: 19,15%. (CANADIAN SOLAR, 2018)

A ficha técnica completa do modelo selecionado, em inglês, encontra-se no 

anexo C (Especificações Canadian Solar CS3U-380MS).

Para chegar à potência específica por metro quadrado do painel, dividir-se-á 

sua potência nominal (380W) pela sua área (2m . 0,992m, ou seja, 1,984m²).

Pe = Pn / Ap

Pe = 380W / 1,984m² = 191,53 W/m²

Pe = Potência específica do painel, em W/m²

Pn = Potência nominal do painel, em W

Ap = Área de cada painel, em m2

3.3.3 CÁLCULO DA POTÊNCIA TOTAL NOMINAL INSTALADA

Com os dados de área disponível e de eficiência, pode-se estimar a potência 

nominal total do sistema instalado, referente a todas as placas solares instaladas:

Pt = Pe . At

Pt = 191,53W/m² . 1.675m² = 320.812W ou 320,812kW

Pt = Potência total nominal do sistema, em W

Pe = Potência específica do painel, em W/m²

At = Área total da instalação (todas as placas), em m2



Para a próxima etapa, usar-se-á o valor arredondado de 320kW, a fim de 

facilitar a compreensão.

3.4 ENERGIA GERADA PELO SISTEMA

A quantidade de energia gerada é determinada em  kWh (quilowatt-hora), 

que se define pela potência do sistema gerador multiplicada pela quantidade de 

tempo durante o qual gerou energia.

Utilizando as médias mensais de irradiação solar, encontradas através do 

uso do software  SunData v3.0,  e a potência nominal  do sistema, será possível 

calcular a quantidade de energia gerada diariamente e, assim, estimar a economia 

mensal de energia proporcionada.

Edia = Pt . I

Edia = Quantidade de energia gerada em um dia, em kWh

Pt = Potência total nominal do sistema, expressa em kW

I = Índice de Irradiação solar, em kWh/m2.dia

O quadro 4, a seguir, ilustra o cálculo:

Mês Pt I Edia

Janeiro 320kW 5,45 1744,0 kWh
Fevereiro 320kW 5,90 1888,0 kWh
Março 320kW 5,05 1616,0 kWh
Abril 320kW 4,83 1545,6 kWh
Maio 320kW 4,33 1385,6 kWh
Junho 320kW 4,16 1331,2 kWh
Julho 320kW 4,06 1299,2 kWh
Agosto 320kW 4,82 1542,4 kWh
Setembro 320kW 4,59 1468,8 kWh
Outubro 320kW 4,86 1555,2 kWh
Novembro 320kW 4,67 1494,4 kWh
Dezembro 320kW 5,16 1651,2 kWh

TABELA  – Energia gerada pelo sistema diariamente
Fonte: o autor

Para obter-se a energia gerada em um mês pelo sistema, basta multipli-

car-se o valor diário pela quantidade de dias de cada mês:

Emês = Edia . D

Emês = Quantidade de energia gerada em um mês, em kWh



Edia = Quantidade de energia gerada em um dia, em kWh

D = Quantidade de dias no mês

Mês Edia D Emês

Janeiro 1744,0 kWh 31 54.064,0 kWh
Fevereiro 1888,0 kWh 30 56.640,0 kWh
Março 1616,0 kWh 31 50.096,0 kWh
Abril 1545,6 kWh 30 46.368,0 kWh
Maio 1385,6 kWh 31 42.953,6 kWh
Junho 1331,2 kWh 30 39.936,0 kWh
Julho 1299,2 kWh 31 40.275,2 kWh
Agosto 1542,4 kWh 31 47.814,4 kWh
Setembro 1468,8 kWh 30 44.064,0 kWh
Outubro 1555,2 kWh 31 48.211,2 kWh
Novembro 1494,4 kWh 30 44.832,0 kWh
Dezembro 1651,2 kWh 31 51.187,2 kWh

Média 47.203,5 kWh

TABELA  – Energia gerada pelo sistema mensalmente
Fonte: o autor

Como pode-se observar, a energia proporcionada pelo sistema fotovoltaico é 

da ordem das dezenas de milhares de kWh, alcançando uma média mensal de 

quase 50.000 kWh.

Trata-se de um valor expressivo, que será comparado aos valores encontra-

dos nas faturas mensais de energia da EsAO.

3.5 COMPARAÇÃO ENTRE A ENERGIA CONSUMIDA PELA EsAO E A ENERGIA 

PRODUZIDA PELO SISTEMA FOTOVOLTAICO

Para  proceder  à  verificação  da  economia  proporcionada  pelo  sistema 

voltaico pré-dimensionado para a EsAO, a tabela 4 conterá os dados referentes 

aos  consumos  dos  últimos  meses  da  EsAO,  a  energia  gerada  pelo  sistema 

fotovoltaico utilizando a média do mês em questão e a porcentagem de economia 

que o sistema seria capaz de fornecer.



Mês Consumo (kWh) Emês Economia
Mai 2018 142.484 kWh 42.953,6 kWh 30,15 %
Jun 2018 111.666 kWh   39.936,0 kWh 35,76 %
Jul 2018 116.400 kWh 40.275,2 kWh 34,60 %
Ago 2018 115.012 kWh 47.814,4 kWh 41,57 %
Set 2018 135.293 kWh 44.064,0 kWh 32,57 %
Out 2018 167.165 kWh 48.211,2 kWh 28,84 %
Nov 2018 139.990 kWh 44.832,0 kWh 32,03 %
Dez 2018 125.136 kWh 51.187,2 kWh 40,91 %
Jan 2019 127.714 kWh 54.064,0 kWh 42,33 %
Fev 2019 168.940 kWh 56.640,0 kWh 33,53 %
Mar 2019 180.257 kWh 50.096,0 kWh 27,79 %
Abr 2019 168.101 kWh 46.368,0 kWh 27,58 %
Mai 2019  148.011 kWh 42.953,6 kWh 29,02 %
Jun 2019 125.994 kWh 39.936,0 kWh 31,70 %
Jul 2019 112.695 kWh 40.275,2 kWh 35,74 %

Média 33,08 %

TABELA  - Economia proporcionada pelo sistema fotovoltaico
Fonte: o autor

Observando a tabela, percebe-se que a economia mensal varia de 27,58% a 

42,33%,  com  uma  média  ao  longo  do  ano  de  33,08%  de  economia, 

representando aproximadamente um terço do consumo energético da OM.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido,  demonstrando a 

importância da adoção da energia solar  como forma de reduzir  os custos  com 

energia elétrica advinda da rede pública.

Através  da  entrevista  com  o  Fiscal  Administrativo  da  Escola  de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, colheram-se os dados relativos ao consumo elétrico 

da OM, que são, na maioria dos meses, superiores a R$100.000,00, constituindo-

se em um custo considerável para o Exército Brasileiro.

A seguir,  uma  breve  explanação  sobre  o  funcionamento  de  um sistema 

fotovoltaico tirou o conceito das abstrações e o trouxe a uma realidade próxima, 

exemplificando suas aplicações e possibilitando o entendimento de como se daria 

uma instalação em OM do Exército.

A revisão de literatura possibilitou conhecer o método de geração elétrica 

através  de  painéis  fotovoltaicos,  bem  como  identificar  formas  de  estimar  a 

irradiação solar através do uso de coordenadas geográficas. Com isso, foi possível 

coletar  diversos dados  relativos  tanto  às  condições  solares  do Rio  de Janeiro, 

cidade que abriga a Escola de Aperfeiçoamento, como do principal componente de 



um gerador solar: as placas. Estes conhecimentos contribuíram para o sucesso no 

pré-dimensionamento  de sistema fotovoltaico a ser  aplicado na EsAO,  em seis 

telhados, compreendendo uma área de 1.675m² para a instalação das placas.

Ao  longo  dos  trabalhos,  confirmou-se  a  notável  capacidade  do  sistema 

fotovoltaico em gerar energia e, portanto, reduzir o consumo vindo da rede pública, 

consequentemente reduzindo também a fatura com dito serviço.

Sobre  o  pré-dimensionamento,  conclui-se  que  sua  execução  permitiu 

realizar uma avaliação do emprego do sistema fotovoltaico em uma parte da EsAO, 

obtendo-se  dados  estimados  de  economia  de  energia  da  rede  pública  de 

aproximadamente um terço da energia consumida (33,08%), o que corrobora a 

hipótese de que o sistema fotovoltaico é, sim, um excelente meio de reduzir custos 

com energia elétrica nas Organizações Militares do Exército Brasileiro. 

Levando em consideração que o estudo de caso foi realizando apenas em 

seis  telhados,  fica  nítida  a  capacidade  que  os  sistemas  fotovoltaicos  têm  de 

proporcionar redução de gastos sem que haja a necessidade de interromper o uso 

de equipamentos ou mesmo cortar atividades, constituindo-se em uma realidade 

viável e eficiente.
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

ANEXO A - ENTREVISTA COM FISCAL ADMINISTRATIVO DA EsAO

O presente instrumento é parte integrante do artigo científico do Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais do Cap Com Marcelo Sandrini, cujo tema é Emprego 
de tecnologia fotovoltaica on-grid para reduzir custos com energia elétrica 
nas  Organizações  Militares  do  Exército  Brasileiro.  Pretende-se,  através  da 
compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para um direcionamento mais 
preciso das demandas energéticas das OM, a fim de consubstanciar o Estudo de 
Caso a ser realizado com números reais de consumo dentro do EB.

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi 
selecionado  para  responder  as  perguntas  deste  questionário.  Solicito-vos  a 
gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência  profissional  do  senhor  irá  contribuir  sobremaneira  para  a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes à possibilidade de economia e corte 
de custos através do aproveitamento da energia solar para geração de eletricidade 
nas diversas OM do EB. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, 
quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema.

Desde  já  agradeço  a  colaboração  e  coloco-me  à  disposição  para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos:

Marcelo Sandrini (Capitão de Comunicações – AMAN 2009)

Celular: (51) 98310-1021

E-mail: sandrini.marcelo@gmail.com

 

IDENTIFICAÇÃO

1. Posto/graduação e nome de guerra, Experiências Profissionais relevantes, 

Cursos e Estágios inerentes à área de estudo:

Tenente Coronel Silva Mello, Fiscal Administrativo da EsAO e Gerente de Custos da 

OM. Não possuo cursos ou estágios na área de estudo.

QUESTIONAMENTOS

2. Quais foram as principais atividades que o senhor desenvolveu ao longo do 

período em que exerce/exerceu a função de fiscal administrativo ou de fiscal de 

contrato relativo ao fornecimento de energia elétrica à OM em que serve/servia?

mailto:sandrini.marcelo@gmail.com


1)  Gerenciamento  dos  trabalhos  desenvolvidos  pelo  Fiscal  de  Contrato  e 

acompanhamento dos relatórios e da prestação de serviço pela concessionária LIGHT.

2)  Acompanhamento  dos  créditos  direcionados  para  esta  finalidade  através  do  SIAFI 

(Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  do  Governo  Federal),  bem  como  o 

ordenamento de despesas (empenho, liquidação e pagamento) entre o Fiscal de Contrato e 

o Setor Financeiro.

3)  Solicitação  de  análise  técnica  ao  5º  Gpt  E  diante  de  inconsistências  relativas  a 

ocorrência ou cobrança fora da normalidade

3. Como foi a evolução do valor relativos à conta de energia elétrica durante o 

período?  Aumentou,  diminui  ou  manteve-se  estável?  E  quanto  ao  consumo 

(quantidade  de  kWh  -  unidade  de  consumo  de  energia)  constante  da  fatura, 

acompanhou o valor ou teve evolução diferente?

O valor da fatura mensal de energia elétrica varia, basicamente, conforme dois fatores: a estação do ano e a presença ou não dos  

capitães-alunos do CAO (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais).

Como a EsAO utiliza sistema de ar condicionado em todas as salas de aula, 

no auditório e em diversas outras dependências, o consumo de energia é elevado. 

Adotamos políticas de controle, como por exemplo manter os aparelhos regulados 

para uma temperatura amena, sem exigir tanto deles. No entanto, a EsAO fica no 

Rio de Janeiro e, durante o período de calor, gasta-se muito mais energia para 

controlar a temperatura dos ambientes. Portanto, durante o inverno o consumo de 

energia diminui em relação ao verão.

A presença dos alunos, de fevereiro a novembro, também impacta a fatura, 

pois durante todo este período há muito mais gente para consumir energia, seja 

nas salas de aula, alojamento e outros locais.

Observa-se, na prática, que a as contas giram em torno de R$ 100.000,00 

durante dezembro e janeiro, que é verão mas não temos os alunos presentes, sobe 

para  em torno de R$  150.000 de  fevereiro  a  maio,  período de  calor  e  com a 

presença  dos  alunos,  cai  para  cerca  de  R$  100.000,00  novamente  durante  o 

período de junho a agosto, em que o sistema de ar condicionado não é tão exigido 

em razão do inverno,  e sobe novamente para o patamar de R$ 150.000,00 de 

setembro a novembro. 

4. Quais foram os valores totais consumidos ao longo do primeiro semestre de 

2019?



Mês Consumo (kWh) Valor (R$)

Jan 2019 127.714 kWh R$ 100.309,10

Fev 2019 168.940 kWh R$ 135.555,64

Mar 2019 180.257 kWh R$ 151.928,11

Abr 2019 168.101 kWh R$ 135.409,37

Mai 2019  (1) 148.011 kWh R$ 118.449,49 (1)

Jun 2019 125.994 kWh R$ 101.066,04

Jul 2019 112.695 kWh R$ 97.034,87

(1) Houve problema de leitura na fatura do mês de maio, por este motivo o 

valor na tabela soma o de duas faturas emitidas pela Light, contemplando o valor  

total.  A fatura complementar,  emitida para corrigir  o  erro de leitura,  está sendo 

questionada junto à concessionária quanto a sua correção.

5. O senhor observou interrupções no fornecimento de energia elétrica? Com 

que  frequência?  Houve  algum  evento  que  prejudicasse  a  continuidade  das 

atividades militares ou administrativas, ou ainda que causasse prejuízo material à 

OM?

São raras as ocasiões em que há falta de energia. Normalmente, acontece somente durante em tempestades, quando é comum que o  

fornecimento de energia seja interrompido. Não se configura em problema frequente para a Escola.

Já houve queima de alguns aparelhos em razão de raios, mas não em razão 

do fornecimento normal de energia, que é bem estável.

6. Como o senhor avalia o uso de uma fonte de energia elétrica alternativa, que 

venha a gerar eletricidade para o consumo do quartel e, por consequência, reduza 

o valor mensal pago à concessionária de energia?

É algo muito promissor, pois, além de criar a capacidade de gerar a própria energia e reduzir a fatura, está eixado com as diretrizes do 

Exército em relação ao meio ambiente. A produção de eletricidade usando o Sol é limpa, e isso vai ao encontro de diversos esforços  

que o EB tem conduzido no sentido de reduzir os impactos ao meio ambiente.



7. O senhor, ao longo do desempenho de suas funções, observou em alguma 

oportunidade a ocorrência de  haver  fatura  relativa à energia elétrica  com valor 

maior do que o definido em orçamento para tal? Caso positivo, qual foi a solução 

adotada para mitigar o problema?

Não, pois a EsAO recebe uma maior liberdade para o uso de energia, devido ao fato de 

ser um Estabelecimento de Ensino (EE) e, como tal,  possuir  prioridade orçamentária no 

âmbito do Exército. O EB foca seus esforços principais na formação e aperfeiçoamento dos 

seus militares, para que sempre haja o melhor preparo possível. Em razão disso, não faria 

sentido que EE como a EsAO sofressem restrições no consumo de energia, pois afetaria 

diretamente o preparo dos militares.

Ainda assim, temos a preocupação de não extrapolar no consumo, pois é imperativo que 

haja  boas  práticas  na gestão  da  coisa  pública:  procuramos  implementar  uma política  de 

economia, de forma que não venha a prejudicar as atividades. Por exemplo, instrui-se que o 

aparelho de ar condicionado seja desligado caso determinada dependência vá ficar vazia.

8. A  tecnologia  fotovoltaica  necessita  de  uma  área  considerável  para  a 

instalação das placas solares, preferencialmente em telhados. O senhor observa, 

nas OM em que já serviu, áreas que possam ser utilizadas para este fim? Caso 

positivo, que tipo de área?

Com certeza. Não somente os telhados, mas diversas outras áreas vazias, que não são 

usadas para nada, poderiam servir para este fim. Aqui na Vila Militar, por exemplo, temos 

áreas descampadas, que não são empregas e ainda geram o encargo de manter limpa de 

vegetação. Poderiam ser utilizadas para instalar painéis.

9. O Sr. possui experiência e materiais (documentos, fotos, relatórios...)  que 

possam ajudar a ilustrar a sua opinião?

Sim, vou realizar a cópia das faturas deste ano, bem como da contestação realizada pelo 

5º Gpt E, a fim de ilustrar o ocorrido e fornecer os dados de consumo da EsAO.



______________________________________
LEANDRO DA SILVA MELLO – Ten Cel

Fiscal Administrativo da EsAO

Obrigado pela participação!

1. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA 
FOTOVOLTAICO NA EsAO

As instalações elétricas de geração distribuída de eletricidade já são vistas 

como uma realidade inevitável no Brasil. Em 2017 e 2018, houve uma expansão de 

172% da capacidade total instalada no país, e em 2019 a previsão é de que cresça 

mais 44%.  (COSTA, 2019)

Há  duas  formas  principais  para  efetuar  a  construção  de  geradores 

fotovoltaicos:  de  forma  autônoma,  ou  seja,  os  módulos  solares  irão  alimentar 

baterias que suprirão a demanda elétrica à noite e em dias nublados de forma 

independente da rede elétrica convencional (sistema off-grid); e de forma integrada 

à  rede,  sem  baterias  e  comprando  energia  da  concessionária  nos  picos  de 

consumo – fornecendo a energia excedente ao circuito público, o que compensará 

em parte ou na totalidade o que foi comprado junto à fornecedora (sistema on-grid). 

(SALAMONI, 2004)

O pré-dimensionamento será realizado com base no sistema  on-grid, que, 

conforme JARDIM (2004), apresenta as seguintes vantagens:

Entre as vantagens dos sistemas fotovoltaicos interligados à rede elétrica 

podem-se destacar: (1) não requerem área extra pois, são utilizadas no meio 

urbano,  próximo  ao  consumidor,  o  que  leva  a  (2)  eliminar  perdas  por  T 

[transmissão] & D [distribuição] da energia elétrica como ocorre com usinas 

geradoras centralizadas, além de (3) não requer instalações de infra-estrutura 

adicionais; os painéis fotovoltaicos podem ser também (4) considerados como 

um  material  de  revestimento  arquitetônico  (redução  de  custos),  dando  à 

edificação uma (5) aparência estética inovadora e high tech além de trazer uma 

(6) imagem ecológica associada ao projeto, já que produz energia limpa e de 

fonte virtualmente inesgotável. (JARDIM, 2004)



[grifo nosso]

 

O  objetivo  deste  estudo  de  caso  é  verificar  os  valores  aproximados  da 

geração de energia possibilitada pelo sistema, empregando o sistema on-grid em 

uma  área  adequada  a  sua  instalação  nas  dependências  da  Escola  de 

Aperfeiçoamento de Oficiais.



1.1 LOCAL DE INSTALAÇÃO

O local selecionado para a instalação deve ser um telhado, preferencialmente voltado para 

o Norte e, se não for possível, para o Leste ou Oeste, em razão da maior incidência solar vinda 

destas direções, em ordem decrescente. A instalação em telhados voltados para o Sul só deverá ser 

realizada em locais acima da linha do Equador.  (PEREIRA, et al., 2017)

Com base nesta informação, observemos a Figura 1 a seguir,  orientada para o Norte e 

contendo uma vista aérea da EsAO e das suas instalações:

FIGURA  - Vista aérea da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
Fonte: Google

Conforme podemos depreender da Figura 1, existem nas instalações da EsAO telhados que 

estão apontados para o Noroeste ou Nordeste, podendo ser aproveitados para a instalação dos 

componentes do sistema fotovoltaico.



Na Figura 2, a seguir, veremos as áreas de telhado que poderão ser aproveitadas:

FIGURA  - Telhados aptos a receber o sistema fotovoltaico

Fonte: Google e o autor

Passaremos agora a analisar cada telhado separadamente, a fim de encontrar a área útil de 

cada um deles e proceder, em seguida, à análise da capacidade do sistema fotovoltaico on-grid a 

ser instalado na EsAO. Por óbvio, os valores serão aproximados e deverão ser retificados por um 

engenheiro eletricista, no caso da implantação do projeto.

Serão utilizadas as medida aproximadas de comprimento e largura de cada área a ser 

instalado o painel solar, obtendo-se a área do painel através da fórmula:

C x L = A

C = comprimento do painel solar, expresso em m

L = largura do painel solar, expressa em m

A = área do painel solar, expressa em m² 



1.1.1 Painel Solar Nr 1 (Pavilhão de Comando)

FIGURA  - Painel Solar Nr 1 (Pavilhão de Comando)
Fonte: Google e o autor

As  medições  encontraram  aproximadamente  50m  de  comprimento  e  5m  de  largura 

aproveitáveis nesta área de instalação. Segue-se:

C1 x L1 = A1

A1 = 50m x 5m = 250m²

C1 = comprimento do Painel Solar Nr 1

L1 = largura do Painel Solar Nr 1

A1 = área do Painel Solar Nr 1

O Painel Solar Nr 1 terá considerada para fins deste estudo de caso a área de A1 = 250m² 

de placas solares instaladas. 



1.1.2 Painel Solar Nr 2 (Pavilhão Administrativo)

FIGURA  - Painel Solar Nr 2 (Pavilhão Administrativo)

Fonte: Google e o autor

As  medições  encontraram  aproximadamente  55m  de  comprimento  e  5m  de  largura 

aproveitáveis nesta área de instalação. Segue-se:

C2 x L2 = A2

A2 = 55m x 5m = 275m²

C2 = comprimento do Painel Solar Nr 2

L2 = largura do Painel Solar Nr 2

A2 = área do Painel Solar Nr 2

O Painel Solar Nr 2 terá considerada para fins deste estudo de caso a área de A2 = 275m² 

de placas solares instaladas. 



1.1.3 Painel Solar Nr 3 (Pavilhão do Auditório)

FIGURA  - Painel Solar Nr 3 (Pavilhão do Auditório)

Fonte: Google e o autor

As  medições  encontraram  aproximadamente  60m  de  comprimento  e  10m  de  largura 

aproveitáveis nesta área de instalação. Segue-se:

C3 x L3 = A3

A3 = 60m x 10m = 600m²

C3 = comprimento do Painel Solar Nr 3

L3 = largura do Painel Solar Nr 3

A3 = área do Painel Solar Nr 3

O Painel Solar Nr 3 terá considerada para fins deste estudo de caso a área de A3 = 600m² 

de placas solares instaladas. 



1.1.4 Painel Solar Nr 4 (Prédio Norte do Pavilhão Gen Ayrosa)

FIGURA  - Painel Solar Nr 4 (Prédio Norte do Pavilhão Gen Ayrosa)

Fonte: Google e o autor

As  medições  encontraram  aproximadamente  35m  de  comprimento  e  6,5m  de  largura 

aproveitáveis nesta área de instalação. Segue-se:

C4 x L4 = A4

A4 = 35m x 6,5m = 227,5m² ≅ 230m²

C4 = comprimento do Painel Solar Nr 4

L4 = largura do Painel Solar Nr 4

A4 = área do Painel Solar Nr 4

O Painel Solar Nr 4 terá considerada para fins deste estudo de caso a área de A4 = 230m² 

de placas solares instaladas



1.1.5 Painel Solar Nr 5 (Prédio Oeste do Pavilhão Gen Ayrosa)

FIGURA  - Painel Solar Nr 5 (Prédio Oeste do Pavilhão Gen Ayrosa)

Fonte: Google e o autor

As  medições  encontraram  aproximadamente  25m  de  comprimento  e  6,5m  de  largura 

aproveitáveis nesta área de instalação. Segue-se:

C5 x L5 = A5

A5 = 25m x 6,5m = 162,5m² ≅ 160m²

C5 = comprimento do Painel Solar Nr 5

L5 = largura do Painel Solar Nr 5

A5 = área do Painel Solar Nr 5

O Painel Solar Nr 5 terá considerada para fins deste estudo de caso a área de A5 = 162,5m² 

de placas solares instaladas



1.1.6 Painel Solar Nr 6 (Prédio Sul do Pavilhão Gen Ayrosa)

FIGURA  - Painel Solar Nr 6 (Prédio Sul do Pavilhão Gen Ayrosa)

Fonte: Google e o autor

As  medições  encontraram  aproximadamente  25m  de  comprimento  e  6,5m  de  largura 

aproveitáveis nesta área de instalação. Segue-se:

C6 x L6 = A6

A6 = 25m x 6,5m = 162,5m² ≅ 160m²

C6 = comprimento do Painel Solar Nr 6

L6 = largura do Painel Solar Nr 6

A6 = área do Painel Solar Nr 6

O Painel Solar Nr 6 terá considerada para fins deste estudo de caso a área de A6 = 160m² 

de placas solares instaladas



1.3 ÁREA TOTAL DE INSTALAÇÃO

A área total de instalação de painéis solares será a soma das áreas dos seis locais de 

instalação, de forma que será possível realizar, a partir deste valor, a estimativa total do sistema a 

ser instalado.

At = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6

At = área total de instalação de Painéis Solares

At = 250m2 + 275m2 + 600m2 + 230m2 + 160m2 + 160m2 = 1.675m²

Para  fins  deste  estudo  de  caso,  consideraremos  a  área  total  instalada  para  o  pré-

dimensionamento  de  1.675m²,  sendo  este  dado  empregados  na  discussão  e  nos  resultados 

encontrados 
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