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INTRODUÇÃO 
 

O Município de Cavalcante, situado no noroeste do Estado de Goiás, 

surgiu pela penetração do garimpeiro Julião Cavalcante e seus seguidores em 1736, 

vindos em busca de novas minas de ouro. A notícia da descoberta de reserva 

aurifera de grande extensão e profundidade à margem do córrego Lava Pés, na 

serra da Cavalhada, atraiu numerosos aventureiros dos mais distantes rincões, 

surgindo aí o povoado com o nome de Cavalcante, em homenagem ao seu fundador 

e colonizador. Em 1749, foi fundado oficialmente o arraial de Cavalcante, pelo 

bandeirante Diogo Teles Cavalcante e Domingos Pires do Prado e em l911 é 

constituído o município de Cavalcante (Cavalcante, 2009).  

Em Cavalcante, localiza-se mais da metade do Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga. O termo Kalunga é a denominação da comunidade remanescente 

de quilombolas que, resistindo às perseguições e ofensivas por parte dos senhores 

de engenho, capitães do mato e bandeirantes, refugiaram-se na Serra da Contenda 

desde a época Colonial, quando Bartolomeu Bueno e João Leite da Silva Ortiz, ao 

iniciarem o ciclo minerador, redescobriram jazidas goianas, desencadeando assim 

um processo de povoamento da região. 

“Com o tempo, esse povo foi se organizando para superar os problemas e 

sobreviver às condições locais adversas. Têm-se notícias de que primeiro foi 

ocupada a Serra da Contenda, depois o Sucuri, em seguida o Vão do Moleque e o 

Vão das Almas e por fim o Ribeirão dos Bois” (Barros, 2007). 

O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, em Cavalcante, têm cerca 

de 230 mil hectares de cerrado e cinco mil pessoas, no que constitui o maior 

remanescente de quilombo do Brasil. O difícil acesso à área onde escravos 

escolheram para se refugiar dos senhores do engenho e capitães do mato e a 

distância da parte urbana da cidade manteve a comunidade isolada por cerca de 200 

anos. 
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 São mais de 20 comunidades distribuídas pela região da Serra da Contenda 

e vales e planícies que eles denominam de Vão das Almas, Vão de Moleque. 

(Fonte. G1 O Portal de Notícias da TV Globo)  
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1 - OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS TÉCNICAS 

 

 

1.1 - Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho é levar energia elétrica de forma alternativa, 

utilizando energia solar fotovoltaica para Escolas Rurais do Município de 

Cavalcante, no Estado de Goiás e com a eletricidade gerada, possibilitar aos 

estudantes dos cursos fundamentais das escolas rurais, acesso à informática, 

modernização do processo de aprendizagem, mediante ouso de computador, dentro 

do Programa Inclusão Digital do Governo Federal. 

 

 

1.2 - Objetivos específicos 

 

Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação do Município de 

Cavalcante indicam a existência hoje, de 35 escolas rurais espalhadas nessas áreas, 

algumas em locais de difícil acesso, por se tratar de regiões montanhosas e 

distantes da sede do Município. Desses 35 estabelecimentos de ensino, 16 já 

possuem sistemas de geração de energia por células fotovoltaicas, instalados em 

governos passados pelo Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e 

Municípios - PRODEEM do Ministério das Minas e Energia, uma escola rural com 

cinco salas de aulas tem energia elétrica fornecida pela rede da concessionária 

Centrais Elétricas de Goiás - CELG.   

O objetivo deste projeto é mudar o foco da utilização da energia elétrica 

gerada pelas placas solares, que hoje é utilizada para o funcionamento de 

geladeiras elétricas para o uso de computadores, por alunos e professores, dentro 

do “Programa de Inclusão Digital” do Governo Federal, objetivando modernizar o 
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ensino e a aprendizagem, uma vez que hoje, independentemente do acesso à 

Internet, podem ser levados, pó meio de discos gravados (CDs e dves), aulas e 

filmes educativos abrangendo noções básicas e conhecimentos diversos sobre 

saneamento básico, incluindo a construção de banheiros com vasos sanitários e 

lavatórios, fossas sépticas e sumidouros, instalação de bombas elétricas e 

escavação de poços semi-artesianos ou cacimbas tipo amazonas para abastecimento 

de água. 

Objetiva-se, também, incentivar o cultivo de hortaliças e de frutas da 

região para incrementar a merenda escolar, além de  levar  conhecimentos sobre 

técnicas de cultivos de alimentos orgânicos, ecologicamente sustentáveis para as 

crianças e para a comunidade local. 

 

 

1.3 - Estratégias técnicas 

 

- Conscientizar os usuários da energia fotovoltáica, em especial as 

autoridades responsáveis pela Educação no Município, de que a energia gerada 

pelo sistema é confiável e segura, mas que necessita de cuidados, especialmente 

manutenções periódicas, pois são utilizados componentes químicos e físicos para a 

geração e armazenamento da eletricidade,  

- Possibilitar, com a inclusão digital, o acesso a novas tecnologias de 

ensino e aprendizagem, tanto dos alunos das escolas rurais, quanto da comunidade,  

- Estimular o empreendedorismo, o trabalho social e propiciar qualificação 

profissional para a população local, 

- Transformar as escolas rurais em locais onde a comunidade possa se 

reunir para adquirir, aprimorar e difundir conhecimentos que resultarão na 

melhoria da sua qualidade de vida.  
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2 - COMPONENTES DO GERADOR SOLAR FOTOVOLTÁICO 
 

 

 

2.1 - Módulos fotovoltáicos 

A Energia Fotovoltaica é a energia obtida mediante a conversão direta da 

energia solar em eletricidade. O efeito fotovoltaico descoberto em 1839, pelo físico 

francês Alexandre-Edmond Becquerel, que estudando o espectro solar, 

magnetismo, eletricidade e óptica, notou o aparecimento de uma diferença de 

potencial nos extremos de uma estrutura de material semicondutor, produzida pela 

absorção da luz. A partir daí, desenvolveu um dispositivo fotovoltáico. A célula 

fotovoltáica é a unidade fundamental do processo de conversão. 

“Inicialmente o desenvolvimento da tecnologia apoiou-se na busca, por 

empresas do setor de telecomunicações, de fontes de energia para sistemas 

instalados em localidades remotas. O segundo agente impulsionador foi à corrida 

espacial. A célula solar era, e continua sendo, o meio mais adequado, de menor 

custo e peso, para fornecer a quantidade de energia necessária para longos períodos 

de permanência no espaço. Outro uso espacial que impulsionou o desenvolvimento 

das células solares foi à necessidade de energia para todos os tipos satélites 

artificiais.” (Fonte - CRESESB-Centro de Referência para Energia Solar e Eólica) 

 “Nas células solares de silício cristalino, o campo elétrico interno é 

produzido por processos de contaminação controlada e seletiva do material 

semicondutor. As impurezas mais comumente utilizadas são o fósforo (na camada 

coletora, semicondutor do tipo-n) e o boro (na camada absorvedora, semicondutor 

do tipo-p), que permitem construir internamente a barreira de potencial desejada.  

A célula solar mais comumente utilizada, de silício cristalino, possui uma 

tensão de trabalho de aproximadamente 0,5 Volt (V). 
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Normalmente, são utilizadas de 30 a 36 células de silício cristalino em cada 

módulo, dependendo do local onde os sistemas serão instalados seja em clima frio 

ou quente. Assim, quando um módulo de 12 V é exposto ao sol, ele gera energia 

elétrica em corrente contínua, com tensão máxima variando entre 17 e 21 V. 

Estão em desenvolvimento módulos fotovoltáicos cujas células solares não 

são fabricadas com silício (monocristalino, policristalino ou silício amorfo 

hidrogenado), tais como: disseleneto de cobre e índio (CIS), telureto de cádmio 

(CDTE), dentre outros.  

Um número variado de módulos, por sua vez, pode ser conectado 

eletricamente até se alcançar a potência desejada, dependendo da quantidade de 

energia elétrica a ser consumida e da insolação do local, formando um painel 

fotovoltáico”. (Fonte – www.Solenerg.com.br) 

 

 

2.2- Características elétricas dos módulos fotovoltáicos 

 

 O módulo fotovoltáico gera energia elétrica em corrente contínua, 

dependendo da intensidade da radiação solar e da temperatura ambiente. A 

capacidade de um módulo fotovoltaico é dada pela potência de pico em Wp.  

A condição padrão para determinação dessa potência é definida para o 

módulo exposto a uma radiação solar de 1000 W/m2, a radiação recebida na 

superfície da Terra em dia claro, ao meio dia a temperatura da célula de 25°C. A 

potência elétrica é o produto tensão x corrente. As medidas de tensão e corrente de 

um módulo podem ser desenhadas em um gráfico, que é chamado Curva IxV ou 

curva característica do módulo, conforme figuras ilustrativas adiante. A corrente 

elétrica depende da irradiação solar, variando significativamente com a variação da 

intensidade da luz. O aumento da intensidade da luz incidente no módulo aumenta 

a temperatura das células, diminuindo a tensão do módulo e reduzindo sua 
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eficiência. A tensão diminui significativamente com o aumento da temperatura 

enquanto a corrente sofre uma redução muito pequena.  

   “É importante enfatizar que não há geração de potência para as 

condições de circuito aberto, Voc (porque a corrente é zero) e curto circuito, Isc 

(porque a tensão é zero). Consequentemente, existe somente uma tensão e uma 

corrente para a qual a potência máxima, Pm, é extraída. A corrente correspondente 

à tensão de potência máxima é chamada corrente de potência máxima (Imp). O 

ponto de potência máxima (Pm) é o ponto da curva IxV para o qual a máxima 

potência é extraída. Esse ponto corresponde ao produto da tensão de potência 

máxima (Vmp) multiplicado pela corrente de potência máxima (Imp), ou seja: Pm 

= Imp x Vmp.” . (Fonte – www.Solenerg.com.br) 

 
 

Figura 1 - Curva característica IxV mostrando a 

corrente Isc e a tensão Voc  

    Figura 2 - Curva típica de potência versus tensão  

 (Fonte - CRESESB-Centro de Referência para Energia Solar e Eólica) 



14 
 

 

Figura 3 - Parâmetros de potência máxima 
Fonte - CRESESB-Centro de Referência para Energia Solar e Eólica) 

 

 

2.3 - Controladores de carga 

 

Controlador de Carga é o equipamento que monitora a carga da bateria e 

impede que ela descarregue completamente, aumentando a sua vida útil. O 

controlador de carga é definido pela tensão de trabalhos dos módulos e corrente. 

Caso a corrente gerada pelos painéis supere a capacidade de carga do controlador, 

deverá ser utilizado mais de um controlador de carga. 

Em períodos de grande insolação e pequeno consumo de energia, a bateria 

tende a se carregar em excesso, aumentando a sua tensão e reduzindo a sua vida 

útil. O controlador de carga evita esee excesso, desconectando o módulo. . (Fonte – 

www.Solenerg.com.br) 
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2.4 - Inversores 

 

A função do Inversor é transformar a energia elétrica de corrente contínua 

das baterias em energia elétrica de corrente alternada. Usualmente trabalham com 

tensões de entrada de 12 Vcc ou 24 Vcc e convertem para 120 Vca ou 240 Vca, na 

freqüência de 60 Hz. Esses equipamentos possuem um fator de eficiência ou 

potência FP proporcional à perda do próprio circuito As perdas elétricas no 

inversor podem ser muito grandes, variando em inversores de boa qualidade,  entre 

5% e 15%, mas podendo chegar até 30% em alguns inversores, quando em 

operações em pequenas cargas. Existem inversores que apresentam na saída uma 

forma de onda praticamente senoidal, outros trabalham com uma forma de onda 

senoidal modificada ou mesmo com onda quadrada. Quanto mais senoidal é a 

forma da onda maior é a qualidade do inversor, menor é o nível de distorção e 

maior o custo. O inversor deve ter capacidade de carga superior ao consumo.  (Fonte 

– www.Solenerg.com.br) 

 

 

2.5 - Baterias estacionárias 

 

Ao utilizar um  sistema fotovoltáico isolado de geração de energia 

necessita-se que a energia elétrica resultante esteja disponível durante 24 horas e 

durante todo o ano. A bateria utilizada nesse sistema tem por função armazenar a 

energia gerada, deixando-a sempre disponível, estabilizar a tensão do sistema e 

servir como uma reserva de potência para quando se fizer necessário. Em sistemas 

fotovoltáicos normalmente se utilizam as baterias estacionárias de chumbo-ácido 

seladas, que podem operar com ciclos diários de carga e descarga mais profundos. 

Quanto maior é a capacidade da bateria maior é a autonomia de funcionamento do 

sistema na ausência de radiação solar e maior é a sua vida útil. A capacidade das 
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baterias é medida em Ah (ampère-hora). Normalmente as baterias estacionárias são 

dimensionadas para armazenar energia para três dias de consumo. É importante 

sempre instalar baterias de mesma capacidade e marca na hora da substituição. 

(Fonte – www.Solenerg.com.br)  
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3. – ESCOLAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAVALCANTE 

As escolas rurais do município de Cavalcante estão espalhadas numa área de 

6.953,65 km2, que representa 2,0447% do Estado de Goiás. A população total do 

Município, de acordo com Censo demográfico do IBGE de 2000, era de 9.150 

habitantes, sendo 5.496 habitantes na área rural e 3.654 habitantes na área urbana. 

No ano de 2000, eram 1.967 alunos matriculados em 61 escolas municipais e 917 

alunos em duas escolas estaduais voltadas à educação fundamental. No ano de 

2003, eram 1.567 alunos matriculados em 48 escolas municipais e 994 alunos em 

duas escolas estaduais. 

Em 2009 são 710 alunos matriculados nas escolas rurais municipais, distribuídos 

em 35 escolas espalhadas na zona rural, conforme tabela fornecida pela Secretaria 

Municipal de Educação de Cavalcante. 

A tabela 1 mostra as rotas que são utilizadas para a distribuição da merenda escolar 

pela Secretaria de Educação do Município. A rota Vão do Moleque e Vão das 

Almas estão situadas dentro da comunidade Quilombola Kalunga, ambas no norte 

do município, as rota Arai e Vermelho atendem às escolas situadas fora da 

comunidade Quilombola e entorno do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. 

Tabela 1. Relação de escolas municipais rurais de Cavalcante.  

ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE CAVALCANTE 

1 - ROTA VÃO DO MOLEQUE 

Localidades Nº de 
alunos 

Nº de Salas 
Placas 
solares 

instaladas 
Escola Munic. Rural da Capela do Córrego Fundo 10 1 Sim 

Escola Munic. Rural Lajes  9 1  

Escola Munic. Rural dos Órfão 44 1 Sim 

Escola Munic. Rural Rio Preto  5 1 Sim 

Escola Munic. Rural Silvio Ferreira  8 1  

Escola Munic. Rural Tamanduá  4 1  

Escola Munic. Rural Boa Sorte 15 1  
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Escola Munic. Rural Buriti Velho 21 1 Sim 

Escola Munic. Rural da Capela do Moleque 12 1  

Escola Munic. Rural Congonhas 28 1  

Escola Munic. Rural Corrente 15 1  

Escola R Munic. Rural Deus e Amor  7 1  

Escola Munic. Rural dos Morros 11 1 Sim 

Escola Munic. Rural Maiadinha 84 6 Sim 

EscolaMunic. Rural Nossa Senhora Aparecida 57 3  

2 - ROTA VÃO DAS ALMAS 
Escola Munic. Rural da Bucânia 16 1  

Escola Munic. Rural do Choco 13 1  

Escola Munic. Rural Córrego da Serra 22 1  

Escola Munic. Rural Dona Joana Pereira Virgens 11 1  

Escola Munic. Rural Jurema 12 1  

Escola Munic. Rural Santo Antonio 41 2 Sim 

Escola Munic. Rural Terra Vermelha 11 1  

Escola Munic. Rural do Vazantão 34 2 Sim 

3- ROTA ARAÍ E VERMELHO 

Escola Munic. Rural do Engenho III 12 1 Sim 

Escola Munic. Rural do Francês  4 1  

Escola Munic. Rural João de Deus Coutinho 30 2  

Escola Munic. Rural Joselina Francisco Maia 64 5 Rede 
Celg 

Escola Munic. Rural Planalto 37 4 Sim 

Escola Munic. Rural Progresso 15 1  

Escola Munic. Rural Campos II  2 1  

Escola Munic. Rural Sagrado Coração de Jesus  4  1  

Escola Munic. Rural Santa Rita  4  1 Sim 

Escola Munic. Rural São Francisco de Assis  7  1  

Escola Munic. Rural das Traíras 10  1 Sim 

Escola Munic. Rural Vereador Antonio de Jesus 

Coutinho 

43  2 Sim 
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4. - DIMENSIONAMENTO DE GERADORES FOTOVOLTÁICOS PARA 

ESCOLAS RURAIS DE CAVALCANTE 

 

4.1.- Levantamento do consumo de eletricidade – Ah/dia, para escola rural de 
uma sala de aula 

 

Tabela 2. Levantamento do consumo de eletricidade - Ah/dia - uma sala de aula. 

LEVANTAMENTO DO CONSUMO DE ELETRICIDADE - Ah/dia 

Levantamento do sistema 

Consumo em 
corrente contínua 
na tensão das 
baterias 

Item Aparelho Lâmpada Cômodo Tensão     

(V) 

Potência 

(W) 

Uso 

(h/dia) 

Corrente 

(A) 

Consumo 
(Ah/dia) 

Um   2 Sala 1 110 2 x 20 3 3,34 10,02 

4   1 Cantina  110 20 3 1,67 5,01 

5   1 WC 
Fem. 

110 9 2 0,75 1,5 

6   1 WC 
Masc. 

110 9 2 0,75 1,5 

7   1 Pátio 110 3 x 15 3 3,75 11,25 

8 PC Portátil   Sala 1 110 65 3 5,42 16,26 

11 Impressora   Sala/adm 110 50 1 4,17 4,17 

12 Bomba 
submersa 

  Poço 24 115 2 9,59 19,18 

   Resumo               

  Cargas CA     110 153   19,85 49,71 

  Cargas CC     24 115   9,59 19,18 

  Perdas no 
Inversor 

      53,6   4,67 14,01 

                  

  Total       321,6   34,11 82,9 

          Watts   Ampère Ah/dia 

 
Totais: 

Potência:          321,6 Watts 

Corrente:           34,1 Ampères 

Consumo:          82,9 Ah/dia 
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4.2 - Dimensionamento dos equipamentos do sistema 

 

4.2.1 -Banco de baterias – Ampère x hora. 

Cálculo da capacidade do banco de baterias levando em consideração o 

consumo e a confiabilidade requerida pelo sistema; - pela profundidade da 

descarga no final da autonomia. 

 

Capacidade (Ah) = Consumo total (Ah/dia (x Autonomia (dias)                 
Profundidade da descarga no final da autonomia (pu) 

 

Considerando a bateria de chumbo cálcio estacionária apropriada para sistemas 

fotovoltaicos, o valor típico será de 0,60. (Fonte – www.Solenerg.com.br) 

 

Capacidade = 82,9 Ah/dia x 03 dias 
0,60 

Capacidade = 414,5 Ah/dia 

Cálculo da capacidade de banco de baterias levando em conta a profundidade 

descarga no final do dia. 

Capacidade (Ah) = Consumo total (Ah/dia) 
                             Profundidade descarga no final de cada noite (pu). 
 

Considerando a bateria de chumbo cálcio estacionária o valor típico será 0,20 

Capacidade = 82,9 (Ah/dia)  (Fonte – www.Solenerg.com.br) 
0,20 

Capacidade = 414,5 Ah/dia 

Capacidade do Banco de Baterias = 414,5 (AH/dia). 

Podemos utilizar quatro Baterias DF 2000 da marca Freedom ou similar com 

capacidade de 100 Ah para 20 horas e 115 AH para 100 horas. 
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4.2.2 – Dimensionamento do gerador fotovoltáico 

 

Potência mínima do Gerador (Wp) = Consumo total (Ah/dia) x Vmp módulo  

Horas equivalente de sol pleno x fator de perdas de segurança 

- Vmp módulo – Tensão de máxima de potência do módulo a ser utilizado (ou dos 

módulos em série). Normalmente 17,4 para módulos Isofoton em sistemas de 12 

Volts. (Fonte – www.Solenerg.com.br) 

- Horas equivalentes de sol pleno (horas/dia): depende da latitude e nível de 

nebulosidade do local, considerando o nível médio do mês mais crítico, no plano 

escolhido para instalar os módulos (Município de Cavalcante-Go) = 0,50h/dia. 

(Fonte – www.Sundata.com.br) 

 

 

Localidade próxima – Vão do Moleque 
Latitude: 13º14` 8,8”Sul 
Longitude: 47º39’8,9”Oeste  

Tabela 3. Radiação diária média [kwh/m2. dia]- municípios visinhos.  

Radiação diária média [kwh/m2. dia] 

Municípi

o 
UF Latitude [°] Longitude [°] 

Distâ

ncia 

[km] 

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

Paranã TO 12,615277°S 47,883055°O 79,2 5,17 4,89 5,33 4,72 4,69 4,86 5,39 5,72 5,47 5,11 5,08 5,08 5,13 1,03   

Taguating

a 
TO 12,403888°S 46,436111°O 132,1 4,94 4,67 5,03 4,44 4,53 4,72 5,14 5,53 5,19 5,00 4,97 5,08 4,94 1,09   

Posse GO 14,093055°S 46,369444°O 153,1 5,00 4,89 5,42 4,47 4,67 4,42 5,08 5,61 5,06 5,22 4,89 5,25 5,00 1,19   

(Fonte – www.Sundata.com.br) 
 

Potência mínima do Gerador =      82,9 Ah/dia x 17,4 V  
5,0 h/dia x 0,8 

 

Potência mínima do Gerador = 360,6 Wp => 6 módulos de 60 Wp 

Podemos utilizar 6 (seis) módulos de gerador fotovoltáicos com potência nominal 

de 60Wp a 12 Volts de tensão em corrente contínua, da marca Suntech ou similar. 
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4.2.3 – Dimensionamento do controlador de carga 

 

Corrente do controlador de Carga(lado das cargas) = Consumo máximo(Watts)            

Tensão do Banco de Baterias(V) 
 

(Fonte – www.Solenerg.com.br) 

Corrente do controlador de Carga =      321,6 Watts 
12 V 

Corrente do Controlador de Carga (lado das cargas) = 26,8 Ampères 

 

Corrente do controlador de Carga (lado dos módulos) = corrente do curto-circuito 

do módulo x número de Módulos em paralelo 

Corrente do controlador de Carga (lado dos módulos) = 3,9 A x 6 módulos 

Corrente do controlador de Carga (lado dos módulos) = 23,4 Ampères 

Podemos utilizar controlador de Carga modelo TCS 30A-12V da Unitron ou 

similar. 

 

 

4.2.4 - Dimensionamento do Inversor 

 

Carga máxima a alimentar = 321,6 Watts  

Podemos utilizar Inversor com onda senoidal pura modelo KJ 650 com potência 

contínua de 650W a 12Vcc/110Vca da marca Solenerg ou similar 

 

 

 

 



23 
 

4.3 – Levantamentos do consumo de eletricidade – Ah/dia para escola rural de 

três salas de aula 

 

4.3.1 - Levantamento do consumo de eletricidade - Ah/dia  

Tabela 4 – Levantamento do consumo de eletricidade - Ah/dia três salas 

Levantamento do sistema 
Consumo em corrente 
contínua na tensão 
das baterias 

Item Aparelho Lâmpada Cômodo 
Tensão     

(V) 
Potência 

(W) 
Uso 

(h/dia) 
Corrente 

(A) 
Consumo 
(Ah/dia) 

1   2 Sala 1 110 2 x 20 3 3,34 10,02 
2   2 Sala 2 110 2 x 20 3 3,34 10,02 
3   2 Sala/adm 110 2 x 20 4 3,34 13,36 
4   1 Cantina  110 20 3 1,67 5,01 
5   1 WC Fem. 110 9 2 0,75 1,5 
6   1 WC Masc. 110 9 2 0,75 1,5 
7   3 Pátio 110 3 x 15 3 3,75 11,25 
8 PC Portátil   Sala 1 110 65 3 5,42 16,26 
9 PC Portátil   Sala 2  110 65 3 5,42 16,26 

10 PC de mesa   Sala/adim 110 200 3 16,67 50,01 
11 Impressora   Sala/adm 110 50 1 4,17 4,17 

12 
Bomba 

submersa 
  Poço 24 115 2 9,59 19,18 

   Resumo               
  Cargas CA     110 583   48,62 139,36 
  Cargas CC     24 115   9,59 19,18 

  
Perdas no 
Inversor 

      116,6   9,72 29,16 

  Total       814,6   67,93 187,7 
          Watts   Ampére Ah/dia 

 

 

Totais: 

Potência:        814,6 Watts 

Corrente:       67,9 Ampères 

Consumo:      187,7 Ah/dia. 
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4.4 - Dimensionamentos dos equipamentos do sistema 

 

4.4.1 – Banco de baterias – Ampère x hora 

Cálculo da capacidade do banco de baterias levando em consideração o consumo e 

a confiabilidade requerida pelo sistema; - pela profundidade da descarga no final da 

autonomia. 

Capacidade (Ah) = Consumo total (Ah/dia) x Autonomia (dias) 
Profundidade da descarga no final da autonomia (pu) 

Considerando a bateria de chumbo cálcio estacionária apropriada para sistemas 

fotovoltaicos, o valor típico será de 0,60. (Fonte – www.Solenerg.com.br) 

Capacidade = 187,7 Ah/dia x 03 dias 
0,6 

Capacidade = 938,5 Ah/dia 

 

Cálculo da capacidade de banco de baterias levando em conta a profundidade da 

descarga no final do dia 

Capacidade (Ah) =                     Consumo total (Ah/dia) 
Profundidade descarga no final de cada noite (pu) 

Considerando a bateria de chumbo cálcio estacionária o valor típico será 0,20 

(Fonte – www.Solenerg.com.br) 

 
Capacidade = 187,7 (Ah/dia)   

0,2 

Capacidade = 938,5 Ah/dia 

 

Capacidade do Banco de Baterias = 938,5 (AH/dia). 

Podemos utilizar dez baterias DF 2000 da marca Freedom ou similar com 

capacidade de 100 Ah para 20 horas e 115 AH para 100 horas. 
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4.4.2 – Dimensionamento do gerador fotovoltáico 

Potencia mínima do Gerador (Wp) = Consumo total (Ah/dia) x Vmp módulo  

   Horas equivalente de sol pleno x fator de perdas de segurança 
 
- Vmp módulo – Tensão de máxima potência do módulo a ser utilizado (ou dos 

módulos em série). Normalmente 17,4 para módulos Isofoton em sistemas de 

 12 V. (Fonte – www.Solenerg.com.br) 

- “Horas equivalentes de sol pleno (horas/dia): dependem da latitude e nível de 

nebulosidade do local, considerando o nível médio do mês mais crítico no plano 

escolhido para instalar os módulos (Município de Cavalcante-Go), dados colhidos 

no site.” (Fonte - www.sundata.com.br). 

 

Localidade próxima – Vão de Moleque 
Latitude: 13º14` 8,8”Sul 
Longitude: 47º39’8,9”Oeste 

Potência mínima do Gerador =      187,7 Ah/dia x 17,4 V = 813,4 Wp 
       5,0 h/dia x 0,8 

 

Potência mínima do Gerador = 813,4 Wp => 14 módulos de 60 Wp 

Número de módulos = 813,4Wp/60WP = 14 => 14 módulos de 60 Wp 

Podemos utilizar 14 módulos de gerador fotovoltáicos com potência nominal de 

60WP a 12 Volts de tensão em corrente contínua da marca Suntech ou similar. 

 

4.4.3 – Dimensionamento do controlador de carga 

 

Corrente do controlador de Carga (lado das cargas) = Consumo máximo (Watts)          
                               Tensão do Banco de Baterias(V) 

(Fonte – www.Solenerg.com.br) 

Corrente do controlador de Carga =      814,6 Watts = 67,9A 
12 V 

 

Corrente do controlador de Carga (lado das cargas) = 67,9 Ampères 
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Corrente do controlador de Carga (lado dos módulos) = corrente do curto-circuito 

do módulo x número de Módulos em paralelo. (Fonte – www.Solenerg.com.br) 

 

Corrente do controlador de Carga (lado dos módulos) = 3,9 A x 14= 

54,6Ampères. 

Corrente do controlador de Carga (lado dos módulos) 54,6A => 54,6 Ampères. 

Podemos utilizador dois controladores de Carga modelo TCS 30A-12V da marca 

Unitron ou similar. 

 

4.4.4 – Dimensionamento do inversor 

 

 Carga máxima a alimentar = 814,6 Watts -  

 Podemos utilizar Inversor com onda senoidal pura, modelo KJ 1200L, 

 com potência contínua de 1.200W a 12Vcc/110Vca da marca Solenerg ou similar. 
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5. - PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS 

FOTOVOLTÁICOS 

 

 

Os módulos deverão ser montados em um suporte, normalmente de aço 

zincado a quente ou em alumínio, que será fixado a um poste. O módulo deve ser 

instalado de forma a reduzir as possibilidades de acesso de estranhos e animais.  

O suporte deve ter parafusos, porcas e arruelas de aço inoxidável e 

construção robusta para suportar ventos de até 100 km/h. O poste deverá ser de 

material durável adequado à longa vida útil prevista para o sistema. 

O poste deverá ser fixado verticalmente, assegurando uma resistência aos 

ventos fortes, animais e limpeza dos módulos. A fixação dos módulos fotovoltáicos 

deve ser em local livre de sombreamento entre 2 horas após o nascer do sol e 1 

hora antes do pôr do sol, em qualquer época do ano. Evitar locais em que o 

crescimento da vegetação possa sombreá-los.  

“É importante recordar que o sol varia sua posição ao longo do ano e não 

deve haver árvores e edificações próximas.” (Fonte – www.Solenerg.com.br) 

Os painéis solares fotovoltáicos podem ser instalados em série ou paralelo, 

obedecendo à Lei de Ohm, quando interligadas duas ou mais unidades em paralelo, 

pólo positivo com pólo positivo e negativo com negativo, a tensão não se altera, 

mas a corrente é somada. Quando interligada em série, unindo se o pólo positivo de 

um painel ao pólo negativo do outro e tomando o pólo negativo de um e o pólo 

positivo do outro para a saída, a tensão se multiplica e a corrente permanece 

inalterada. 

A estrutura metálica e o poste metálico deverão ser devidamente 

conectados eletricamente ao aterramento, para prevenção contra descargas diretas 

ou próximas. A carcaça dos equipamentos e das partes metálicas do suporte 

deverão ser aterradas por meio de hastes de cobre; as carcaças do inversor e do 
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controlador de carga também devem ser ligadas a este cabo - terra comum. Deixar 

as conexões visíveis para inspeção.  

Não há necessidade de aterrar o negativo do circuito de corrente contínua 

(cc). O neutro da distribuição de corrente alternada (ca) deverá ser aterrado na 

saída do inversor. Em sistemas pequenos e em locais sem a presença constante de 

pessoas o sistema pode ser aterrado com o próprio suporte, sem necessidade de 

condutores e hastes. (Fonte – www.Solenerg.com.br) 

“No hemisfério sul os módulos devem ser direcionados para o Norte 

geográfico ou verdadeiro, que é ligeiramente diferente do norte magnético indicado 

pela bússola. No Brasil o norte verdadeiro fica à direita do norte magnético. Uma 

forma prática de localizá-lo é apontar o braço direito para o nascente e o esquerdo 

para o poente sendo que o norte verdadeiro estará à sua frente, na linha 

perpendicular aos braços abertos. Com essa exposição solar o módulo consegue 

captar mais energia durante todo o dia.  

 Na região de Cavalcante a maior inclinação dos módulos fotovoltáicos 

para o Norte verdadeiro favorece a produção de energia nos meses de inverno 

(quando a trajetória aparente do Sol está voltada para o Norte,  mais baixa em 

relação ao zênite e os dias são mais secos e claros), mas prejudica a produção de 

energia nos meses de verão (quando a trajetória aparente do Sol está mais próxima 

ao zênite e os dias são mais nublados e chuvosos). Por isto o ângulo de inclinação 

dos módulos (para o norte) em relação à horizontal  é função da latitude, das 

características climáticas da região de instalação e também das características 

sazonais de consumo de energia elétrica. Uma regra prática é inclinar de 5 a 25 

graus a mais que as latitudes locais, procurando priorizar a máxima produção de 

energia no mês mais crítico. Ou seja, em um local situado na latitude de 32 graus 

sul o ângulo de inclinação deve ser entre 37 e 57 graus”. (Fonte – www.Solenerg.com.br) 
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“Os cabos para sistemas fotovoltáicos devem ser dimensionados para uma 

queda de tensão máxima de 2% entre os módulos e o controlador. Nos circuitos 

controlador-baterias e baterias-inversor a queda de tensão não deve exceder 1% e o 

condutor deve ter capacidade para suportar pelo menos 125% da corrente nominal 

de curto-circuito dos módulos fotovoltaicos 

 A tabela adiante indica a máxima distância permitida para não ultrapassar 

essa queda de tensão. A distância a ser levada em conta é o comprimento do par de 

condutores, entre os dois pontos a serem conectados.  Nos circuitos de corrente 

alternada usar bitola mínima de 2,5 mm² na saída do inversor e 1,5 mm² nos 

circuitos das lâmpadas, interruptores e tomadas.” (Fonte – www.Solenerg.com.br) 

 

          Tabela 5. Distância máxima permitida por bitola de cabo. 

Máxima distância  permitida (m) 
Queda de tensão - 2%  -   12 Vcc 

Corrente Seção do cabo (mm2) 

(A) 2,5 4 6 10 16 

1 15 24 35 63 99 

2 7 12 18 31 50 

3 5 8 12 21 33 

4 4 6 9 16 25 

5 3 5 7 13 17 

6 2 4 6 10 14 

7 2 3 5 9 12 

8 2 3 4 8 11 

9 2 3 4 7 10 

10 1 2 4 6 7 

15 1 2 2 4 5 

20 - 1 2 3 4 

25 - 1 1 3 3 

   (Fonte – www.Solenerg.com.br) 
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Em toda a instalação de corrente contínua, os condutores utilizados devem 

ter as polaridades positiva e negativa, claramente identificadas. Todos os terminais 

dos condutores deverão ser identificados. No circuito de corrente alternada usar 

cores diferentes para as fases.  

“Ao conectar o controlador de carga deve-se fazer na seguinte ordem: 

bateria, módulos e cargas consumidoras. Para desconectá-lo seguir a ordem inversa 

conforme manual técnico próprio. Verificar o diagrama elétrico de conexões 

fornecido com o sistema”. (Fonte – www.Solenerg.com.br) 

  “As baterias deverão ser instaladas em local abrigado próximo ao armário 

de controle (no máximo 1,5 m). Poderão ser instaladas em um armário metálico 

contíguo ao armário de controle ou separadas dentro de uma caixa de madeira ou 

plástica ou em um rack apropriado.” (Fonte – www.Solenerg.com.br) 

 

 “As porcas e arruelas das baterias deverão ser em aço inoxidável. As 

conexões elétricas deverão ser protegidas com pasta antioxidante ou vaselina. Em 

instalações com várias baterias, tirar o positivo de uma e o negativo de outra, de 

forma a equalizar os Ni em alguns casos; para os circuitos módulos fotovoltáico-

controlador e controlador-inversor é recomendável utilizar disjuntores magnéticos 

de baixa tensão, de baixo nível de perdas, em caixas moldadas, unipolares, para 

proteção contra curto-circuito e sobrecarga, e dimensionados adequadamente. O 

disjuntor do circuito dos módulos é utilizado só para controle durante a 

manutenção e deve ser de corrente superior à corrente de curto-circuito dos 

módulos e com capacidade para suportar o cabo proveniente dos módulos. O 

disjuntor entre o controlador e o inversor deve ser de corrente superior à corrente 

máxima do inversor. Os disjuntores devem ser mantidos ligados todo o tempo, com 

exceção do disjuntor do inversor que poderá ser desligado nos períodos 

prolongados de não utilização para evitar perdas elétricas desnecessárias.” (Fonte – 

www.Solenerg.com.br) 
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5.1 - Controles, proteção e manutenção 

 

 “Em alguns casos, para os circuitos módulos fotovoltáico-controlador e 

controlador-inversor é recomendável utilizar disjuntores magnéticos de baixa 

tensão, de baixo nível de perdas, em caixas moldadas, unipolares, para proteção 

contra curto-circuito e sobrecarga, e dimensionados adequadamente. O disjuntor do 

circuito dos módulos é utilizado somente para controle durante a manutenção e 

deve ser de corrente superior à corrente de curto-circuito dos módulos e com 

capacidade para suportar o cabo proveniente dos módulos. O disjuntor entre o 

controlador e o inversor deve ser de corrente superior à corrente máxima do 

inversor. Os disjuntores devem ser mantidos ligados todo o tempo, com exceção do 

disjuntor do inversor que poderá ser desligado nos períodos prolongados de não 

utilização para evitar perdas elétricas desnecessárias.  

 Os sistemas fotovoltáicos são muito confiáveis e exigem pouca 

manutenção. Esta consiste, principalmente, na limpeza periódica dos módulos e na 

substituição das baterias. O fabricante dá uma garantia de 20 anos, porém a vida 

útil dos módulos fabricados com silício cristalino é estmada em mais de 25 anos.” 

(Fonte – www.Solenerg.com.br) 
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6. - CUSTOS DOS PROJETOS 

 

 Para o levantamento dos custos, foram pesquisados preços de 

equipamentos e materiais de construção referentes ao mês de setembro de 2009. Os 

preços são de mercado e estão cotados pelo preço FOB, sem o custo do frete.  

 As planilhas de orçamentos foram montadas conforme a proposta, para o 

funcionamento com a luz elétrica e instalações complementares (banheiros e 

cozinha), as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e poço semi-artesiano. 

  

6.1– Custo de implantação de sistema fotovoltáico para geração de energia 

para  uma  escola rural de uma sala de aula e sistemas complementares –  

R$ 54.452,22 

Tabela 6. Orçamento Analítico para uma sala de aula e sistemas complementares 

ORÇAMENTO ANALÍTICO –  
Estimativa de custos 

Local: Cavalcante GO 

  ESTIMATIVA DE CUSTO DO PROJETO - Data: setembro de 2009                   

ITENS DESCRIÇÃO Un. Quant. 

Preço 

unitário Total Totais 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 19,92%       10.450,00 

1.1 
Administração da obra 

Vb. 1,00 5.000,00 5.000,00   

1.2 
Mobilização e transporte 

Vb. 1,00 5.000,00 5.000,00   

1.3 
Locação da obra 

Vb. 1,00 150,00 150,00   

1.4 
Limpeza final 

Mês 1,00 300,00 300,00   

2.0 SISTEMA FOTOVOLTÁICO 29,02%      15.224,00 

2.1 
Módulo fotovoltáico R60W12 da Solenerg 
ou similar 

Unid 6,00 1.171,00 7.026,00   

2.2 
Bateria estacionária DF 2000 da Freedom - 
12 ou similar 

Unid 4,00 420,00 1.680,00   

2.3 
Controlador 

Unid 1,00 550,00    550,00   

2.4 
Inversor para corrente alternada 

Unid 1,00 438,00    438,00   

2.5 
Suporte para módulos 

Unid 1,00 748,00    748,00   
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2.6 
Caixa metálica para baterias 

Unid 1,00 750,00    750,00   

2.7 
Cerca proteção de tela de arme galvanizado 
de 1,80 m de altura e portão  

M2 28,80 140,00 4.032,00   

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,09%       3.621,11 

3.1 
Cabos de cobre 16 mm 

m 40,00 7,25    290,00   

3.2 
Fios 4 mm 

m 100,00 2,20    220,00   

3.3 
Conexões de cobre 

Vb. 1,00 65,00      65,00   

3.5 
Conduíte de PVC de 1" 

m 10,00 4,50      45,00   

3.6 
Conduíte de PVC de 1/2" 

m 50,00 3,20    160,00   

3.7 
Caixa de passagem de 5 x 10 cm 

m2 6,00 5,50      33,00   

3.8 
Caixa de passagem de 10 x 10 cm 

m2 2,00 7,50 15,00   

3.9 
Quadro de luz para 12 circuitos 

Unid 1,00 71,13 71,13   

3.10 
Haste de aterramento Coperweld 

Unid 1,00 39,14 39,14   

3.11 
Para-raio c/captor Franklin e acessórios 

Unid 1,00 450,00 450,00   

3.12 
Luminária de teto para lâmpadas PL 

Unid 4,00 32,56 130,24   

3.13 
Tomada simples para 110 V  

Unid 

Unid 4,00 14,40 57,60   

3.14 
Interruptor Simples 

Unid 3,00 15,00 45,00   

3.15 
Computador Portátil com tela de 15”         

Unid 1,00 2.000,00 2.000,00  

4.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULILCAS 3,70%       1.939,00 

4.1 
Tubo de PVC soldável de 25 mm 

m 60,00 12,95 777,00   

4.2 
Registro de gaveta de 25 mm 

Unid 2,00 35,00 70,00   

4.3 
Torneiras para lavatório 

Unid 2,00 45,00 90,00   

4.4 
Torneiras para pia 

Unid 1,00 85,00 85,00   

4.5 
Caixa de água PVC de 1000 litros 

Unid 1,00 417,00 417,00   

4.6 
Torre de madeira para caixa de água 

Vb 1,00 500,00 500,00   

5.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,70%       2.466,51 

5.1 
Tubos de PVC de 100 mm 

m 12,00 6,83 81,96   

5.2 
Tubos de PVC de 50 mm 

m 3,00 4,33 13,00   

5.3 
Tubos de PVC de 40 mm 

m 6,00 3,83 23,00   

5.4 
Ralo sifonado de 10 mm de diam 

Unid 3,00 18,50 55,50   

5.5 
Vaso sanitário de louça branca c/caixa de 
descarga acoplado 

Unid 2,00 106,43 212,86   

5.6 
Lavatório de louça branca 

Unid 2,00 178,99 357,98   

5.7 
Pia de aço inox de 160 x 60 cm 

Unid 1,00 78,00 78,00   

5.8 
Válvula para pia 

Unid 1,00 30,41 30,41   

5.9 
Válvula para lavatório 

Unid 2,00 18,40 36,80   

5.10 
Sifão de PVC  

Unid 3,00 15,00 45,00   
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5.11 
Fossa séptica de Polietileno capc. 1400 l 

Unid 1,00 732,00 732,00   

5.12 
Sumidouro em alvenaria 

Unid 1,00 800,00 800,00   

6.0 CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E 
COPA/COSINHA 17,16%       9.000,00 

  
Construção de Banheiros  na escola onde 
não há instalações sanitárias 

m2 20,00 450,00 9.000,00   

7.0 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
POÇOS SEMI-ARTESIANOS 22,40%       11.751,60 

7.2  
Instalações e desmontagem dos 
equipamentos 

Unid 1,00 542,00 542,00   

7.3 
Perfuração em aluvião e camadas 
inconsistentes 

m 35,00 101,04 3.536,40   

7.4 
Tubo de PVC geomecânico de 6" 

m 30,00 156,44 4.693,20   

7.5 
Fornecimento e instalação de filtro PVC 
geomecânico de 6" 

m 5,00 256,00 1.280,00   

7.6 
Fornecimento e instalação de bomba 
submersa de até 0,5 KWA 

Um 1,00 1.700,00 1.700,00   

  TOTAL         54.452,22 

 

 

6.2 – Custo de implantação de sistema para geração de energia para uma 

escola rural de três salas de aulas e sistemas complementares - R$ 61.839,91 

Tabela 7. Orçamento Analítico para três salas de aula e sistemas complementares 

ORÇAMENTO ANALÍTICO – Estimativa de custo 
Local: Cavalcante 

GO 

  ESTIMATIVA DE CUSTO DO PROJETO - Data: setembro de 2009       

Item DESCRIÇÃO Un. Quant. 
Preço 
unitário Total Totais 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 18,71%       10.450,00 

1.1 Administração da obra Vb. 1,00 5.000,00 5.000,00   

1.2 Mobilização e transporte Vb. 1,00 5.000,00 5.000,00   

1.3 Locação da obra Vb. 1,00 150,00 150,00   

1.4 Limpeza final Mês 1,00 300,00 300,00   

2.0 SISTEMA FOTOVOLTÁICO 55,08%       30.755,00 

2.1 
Módulo fotovoltaico R60W12 da 
Solenerg ou similar Unid  14,00 1.171,00 16.394,00   

2.2 
Bateria estacionária  DF 2000 da 
Freedom - 12 ou similar Unid 10,00 420,00 4.200,00   

2.3 Controlador Unid 1,00 750,00 750,00   

2.4 Inversor para corrente alternada Unid 1,00 871,00 871,00   

2.5 Suporte para módulos Unid 1,00 1.800,00 1.800,00   
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2.6 Caixa metálica para baterias Unid 1,00 1.700,00 1.700,00   

2.7 
Cerca de proteção de tela de arame 
galvanizado de 1,8 m e portão m2 36,00 140,00 5.040,00   

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,16%       8.883,31 

3.1 Cabos de cobre 16 mm m 60,00 7,25 435,00   

3.2 Fios 4 mm m 300,00 2,20 660,00   

3.3 Conexões de cobre Vb. 1,00 65,00 65,00   

3.5 Conduite de PVC de 1" m 30,00 4,50 135,00   

3.6 Conduite de PVC de 1/2" m 150,00 3,20 480,00   

3.7 Caixa de passagem de 5 x 10 cm m2 20,00 5,50 110,00   

3.8 Caixa de passagem de 10 x 10 cm m2 6,00 7,50 45,00   

3.9 Quadro de luz para 12 circuitos  Unid  1,00 71,13 71,13   

3.10 Haste de aterramento Coperweld Unid 1,00 39,14 39,14   

3.11 Para-raio c/captor Franklin e acessórios Unid 1,00 450,00 450,00   

3.12 Luminária de teto para lâmpadas PL Unid 4,00 32,56 130,24   

3.13 Tomada simples para 110 V  Unid 12,00 14,40 172,80   

3.14 Interruptor Simples Unid 6,00 15,00 90,00   

3.15 Computador com monitor de 19” Unid 1,00 2.000,00 2.000,00  

3.16 Computador Portátil com tela de 15” Unid 2,00 2.000,00 4.000,00  

7.0 
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
POÇOS SEMI-ARTESIANOS 21,05%       11.751,60 

7.2  
Instalações e desmontagem dos 
equipamentos Unid 1,00 542,00 542,00   

7.3 
Perfuração em aluvião e camadas 
inconsistentes m 35,00 101,04 3.536,40   

7.4 Tubo de PVC geomecânico de 6" m 30,00 156,44 4.693,20   

7.5 
Fornecimento e instalação de filtro PVC 
geomecânico de 6" m 5,00 256,00 1.280,00   

7.6 
Fornecimento e instalação de bomba 
submersa de até 0,5 KWA Unid 1,00 1.700,00 1.700,00   

  TOTAL         61.839,91 

 

 

6.3 – Custo de implantação de sistema para geração de energia para escolas 

rurais e sistemas complementares 

 a) Custos para instalação de sistema fotovoltáico e equipamentos 

complementares em cinco Escolas Municipais Rurais, de 1 sala de aula, sem as 

instalações sanitárias:           R$ 54.452,22x 5 

=>R$ 272.261,10 b) Custos para instalação de sistema fotovoltáico e 
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equipamentos complementares em nove Escolas Municipais Rurais de 1 sala de 

aula, com as instalações sanitárias:          R$ 

39.046,71 x 9 =>R$ 351.420,39 

 c) Custo para instalação de sistema fotovoltáico e equipamentos 

complementares em uma Escola Municipal Rural de 3 salas de aula, com as 

instalações sanitárias:                                  R$ 61.839,91                                                

            d) Custos para manutenção e aquisição de baterias para 16 Escolas 

Municipais Rurais com sistemas já instalados: R$ 73.600,00 

 e) Custos para aquisição de 2 computadores portáteis (Notebooks) por sala 

de aula com tela de 15”(quinze polegadas), para total de 55 salas de aulas: 

                                                                  R$ 220.000,00 

Custo Total do Projeto -  R$ 979.121,40(Novecentos e 

setenta e nove mil cento e vinte um reais e quarenta centavos). 

 

6.4 – Custo de implantação de sistema fotovoltaico para geração de energia 

para escolas rurais do município de Cavalcante, sem as instalações 

complementares (Banheiros masculino e feminino, cantina, poço semi-

artesiano, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas) - R$ 259.115,00 

(Duzentos e cinqüenta e nove mil, cento e quinze reais). 

 

6.4.1 – Custo de implantação de sistema fotovoltáico para escola de uma sala 

de aula - R$ 15.224,00 (Quinze mil duzentos e vinte quatro reais). 

 

Custo total para 15 escolas rurais de uma sala R$ 228.360,00 (Duzentos e vinte 

oito mil, trezentos e sessenta reais). 
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Tabela 8 – Custo de instalação de sistema fotovoltaico para escola de uma  

sala de aula. 

2.0 SISTEMA FOTOVOLTÁICO 29,02%       15.224,00 

2.1 
Módulo fotovoltáico R60W12 da Solenerg 
ou similar 

Unid 6,00 1.171,00 7.026,00   

2.2 
Bateria estacionária DF 2000 da Freedom - 
12 ou similar 

Unid 4,00 420,00 1.680,00   

2.3 
Controlador 

Unid 1,00 550,00 550,00   

2.4 
Inversor para corrente alternada 

Unid 1,00 438,00 438,00   

2.5 
Suporte para módulos 

Unid 1,00 748,00 748,00   

2.6 
Caixa metálica para baterias 

Unid 1,00 750,00 750,00   

2.7 
Cerca proteção de tela de arame 
galvanizado de 1,80 m de altura e portão  

m2 28,80 140,00 4.032,00   

 

 

6.4.2 - Custo de implantação de sistema fotovoltáico para escola de três sala de 

aula. R$ 30.755,00 (Trinta mil setecentos e cinqüenta e cinco reais) 

Tabela 9 – Custo de implantação de sistema fotovoltáico para escola com  

três salas de aulas. 

2.0 SISTEMA FOTOVOLTÁICO 55,08%       30.755,00 

2.1 
Módulo fotovoltáico R60W12 da 
Solenerg ou similar Unid 14,00 1.171,00 16.394,00   

2.2 
Bateria estacionária DF 2000 da Freedom 
- 12 ou similar Unid 10,00 420,00 4.200,00   

2.3 Controlador Unid 1,00 750,00 750,00   

2.4 Inversor para corrente alternada Unid 1,00 871,00 871,00   

2.5 Suporte para módulos Unid 1,00 1.800,00 1.800,00   

2.6 Caixa metálica para baterias Unid 1,00 1.700,00 1.700,00   

2.7 
Cerca de proteção de tela de arame 
galvanizado de 1,8 m e portão m2 36,00 140,00 5.040,00   

 

6.4.3 – Custo total de implantação de sistema fotovoltáico para geração 

de energia para escolas rurais do município de Cavalcante. 

Custo para 15 escolas de 1 sala –      R$ 228.360, Custo para 1 escola de três 

salas -     R$  30.755,00 

Custo total dos sistemas fotovoltáicos  R$ 259.115,00 (Duzentos e cinqüenta e 

nove mil, cento e quinze reais). 
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7 – CONCLUSÃO 

 

A geração de energia elétrica por meio de células fotovoltáicas é segura e 

confiável. Portanto, para que ocorra a sua popularização é necessário que haja 

maior divulgação de seus benefícios na melhoria da qualidade de vida dos seus 

usuários e que a gestão dos Programas do Governo Federal, para as Prefeituras e 

comunidades isoladas, seja mais efetiva. Outros atores importantes que podem 

influenciar positivamente na divulgação da geração de energia elétrica mediante 

células fotovoltáicas e com isso, tornar esta tecnologia economicamente 

sustentável, são os profissionais da área de eletricidade, as indústrias e 

fornecedores de equipamentos das células fotovoltáicas. 

No Brasil, o uso de sistemas de geração de eletricidade por células 

fotovoltáicas está longe da popularização, primeiramente pelo seu investimento 

inicial necessário, que, equivocadamente considerado alto. Isso porque, se forem 

considerados os investimentos necessários para a distribuição de energia elétrica 

convencional em regiões afastadas, de difícil acesso, e a baixa capacidade de 

pagamento das respectivas populações dessas áreas, é fácil concluir pela 

viabilidade da implantação de equipamentos de geração de energia elétrica através 

das células fotovoltaicas, que tem vida útil de 25 anos, particularmente em um país 

com tanta abundância de luz solar, como é o caso do Brasil. 

Um exemplo objetivo é o caso do Município de Cavalcante, onde, na 

década de 1990, foram instaladas em 16 escolas rurais pelo programa PRODEEM, 

podendo-se constatar que todos os sistemas de geração ainda estão funcionando 

perfeitamente. Entretanto, essa não tem sido a realidade da maioria das escolas 

rurais, localidades remotas e aonde não chegam redes elétricas das concessionárias 

de eletricidades.  

Não é suficiente apenas implantar as células fotovoltáicas, Como todo 

equipamento elétrico, elas necessitam de manutenção periódica para funcionarem 
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com eficiência. Em visita a algumas escolas rurais com sistemas fotovoltáicos já 

instalados, foi verificado que os sistemas de geração e armazenamento de energia 

elétrica permanecem sem assistência técnica há mais de quatro anos, motivo pelo 

qual, quase todos estão funcionando precariamente (principalmente a má 

conservação e falta de manutenção das baterias) deixando de atender às 

necessidades das escolas, no quesito iluminação, para a realização de aulas 

noturnas para adultos. Da mesma forma, durante o dia, fica prejudicada a utilização 

da eletricidade gerada para outros fins, o acesso a veículos de informação e 

comunicação, como rádios, televisores e computadores, pois a energia gerada é 

utilizada para o funcionamento de geladeira, ou seja, só é utilizada para conservar 

legumes e resfriar água, uma vez que a Prefeitura não fornece verduras ou carnes 

“in natura” para a preparação da merenda escolar. 

No presente trabalho, o custo de implantação de sistemas de geração de 

energia elétrica com placas solares ou fotovoltáicas, para uma escola rural com 

uma sala de aula é de R$ 15.224,00 (quinze mil e duzentos quatro reais) e para uma 

escola rural com três salas de aulas é de R$ 30.755,00 (trinta mil setecentos e 

cinqüenta cinco reais).  

Considerando que a instalação do sistema de geração de energia por células 

fotovoltáicas pode ser financiado pelo Programa Luz para Todos, bem como, a 

instalação de microcomputadores pelo Programa de Inclusão Digital, ambos 

programas do Governo Federal, a implantação do projeto tem viabilidade não só 

pelo baixo custo para o município, que terá que custear somente as instalações 

complementares, mas pela possibilidade da inclusão social e digital, que será 

gerada pelo avanço e melhoria da qualidade da educação, não só dos alunos, mas 

principalmente das professoras e professores e, consequentemente, para toda a 

comunidade rural do município.  
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8. - FOTOS DAS ESCOLAS RURAIS E COMUNIDADE 

QUILOMBOLA KALUNGA DE CAVALCANTE.  

 

Foto 1 - Vista da Escola Municipal Rural Atalaia. 

 

Foto 2 - Vista do interior da Escola Mun. Atalaia. 
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Foto 3 - Vista da Escola Mun. Rural Boa Sorte. 

 

Foto 4 - Vista da Escola Mun. Boa Sorte em novas instalações. 
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Foto 5 - Vista da Escola Municipal Rural Buriti Velho. 

 

Foto 6 - Vista da Escola Municipal Rural Santo Antonio (2 salas de aula). 
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Foto 7 - Vista dos painéis solares da Escola Santo Antonio. 

 

Foto 8 - Vista das baterias armazenadas em estante metálica, na Escola Santo 

Antonio. 
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Foto 9 - Vista da Esc. Mun. Rural Santa Rita com uma sala de aula. 

 

Foto 10 - Vista de dois dos quatro alunos da escola Santa Rita. 
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Foto 11 - Vista da Escola Municipal Rural Nossa Senhora Aparecida. 

 

Foto 12 - Outra vista da Esc. Mun. Rural de Nossa Senhora Aparecida. 
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Foto 13 - Vista da cantina/cozinha da Escola Mun. N. S. Aparecida. 

 

Foto 14 - Vista do pátio da Escola Mun. N. S. Aparecida. 
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Foto 15 - Vista do cerrado e montanhas da região de Vão das Almas. 

 

Foto 16 - Vista da estrada de acesso as Comunidades Vão das Almas. 
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Foto 17 - Vista geral do vale da comunidade Vão das Almas. 

 

Foto 18 - Vista do principal meio de transporte de pessoas e de cargas da 

comunidade, 
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Foto 19 - Gado abatido e comercializado, durante a Romaria de Nossa 
Senhora da Abadia, em Vão das Almas (16 a 20/09/09). 

 

Foto 20 - Moradia típica da Comunidade Kalunga Vão das Almas. 
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Foto 21 - Vista do quintal da casa da Comunidade Kalunga. 

 
Foto 22 - Vista da parede de adobe da casa. 
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Foto 23 - Vista da criação de galos e galinhas caipiras. 

 

Foto 24 -Vista das crianças da Comunidade em atividades escolares. 
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Foto 25 - Vista das crianças da Comunidade Kalunga. 

 
Foto 26 - Vista de cerimônia religiosa durante a Romaria a N. S. de Abadia. 
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Foto 27 - Vista das crianças da Comunidade kalunga. 

 
Foto 28 - Foto da juventude da Comunidade Kalunga. 
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