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RESUMO 
A Energia solar se tornou uma das fontes mais importantes de energia renovável disponível. Como parte de um 
grande esforço do sistema da Universidade de Wisconsin de reduzir seus impactos ao meio ambiente, alguns 
campuses estão usando energia solar para suprir parcialmente a demanda energética de alguns prédios de sua 
instalação. Com os dados disponíveis online e usando informações coletadas do prédio de dormitório 
McMillan Hall, este projeto tem como objetivo de avaliar a instalação de painéis solares nos prédios de 
dormitório na Universidade de Wisconsin – River Falls (UWRF) e seus efeitos durante o ano. Como resultado, 
foi observado que somente no mês de julho da simulação, os painéis solares fornecerão a total quantidade 
usada pelo prédio do McMillan e dezembro teve o menor valor de energia produzida assim como o campus 
possui um mês abaixo de 25% de consumo devido ao período de recesso escolar. 

 
PALAVRAS-CHAVE: energia, consumo, energia solar. 
 
  
INTRODUÇÃO 

Como todos os países estão procurando mudar suas fontes de energias como parte de uma estratégia de 
diminuir a dependência dos combustíveis fosseis, atualmente a energia solar é considerada uma das mais 
importantes opções disponíveis pois é de livre captação e renovável (Green et al, 2011) porém, a eficiência de 
geração de energia dos painéis solares é baixa. Mesmo assim, a energia solar está se encaminhando para ser 
uma importante fonte de energia no futuro devido ao fato de que o custo dos painéis tem diminuído 
rapidamente enquanto sua eficiência tem significativamente aumentando (Cover, 2014). 
 
A Universidade de Wisconsin – River Falls (UWRF) possui a STARS® (Sustainability Tracking, Assessment 
& Rating System), que é um sistema de classificação de sustentabilidade em faculdades americanas 
desenvolvida pela Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE). A UWRF 
está ranqueada como uma SILVER STARS®, e apesar do campus estar no caminho certo para ganhar a 
certificação GOLD STARS®, a performance do campus em usar energia limpa e renovável e de somente 0,29 
em uma escala de até 4,00. Contudo, é grande o aumento do interesse do campus em investir em energias 
renováveis, especialmente a energia solar. 
 
Como um resultado do desejo para usar em maior intensidade as energias renováveis, dois painéis solares 
térmicos para aquecimento doméstico de agua e um sistema fotovoltaico denominado “grid-tied” foi instalado 
no Regional Development Institute (RDI), prédio administrativo da UWRF, para ser mais sustentável. Assim, o 
presente projeto tem como objetivo avaliar a disponibilidade de implementar painéis solares do mesmo modelo 
do prédio do RDI nos dormitórios dos estudantes de modo a avaliar se ele está disponível para melhorar o 
sistema de energia solar. Detalhes relacionados como o retorno de energia e a quantidade de CO2 que foram 
evitadas de ser emitidas além do balanço de energia são cobertas pelo trabalho. 
 
 
MATERIAIS E METODOS 

O McMillan Hall foi escolhido como exemplo pois a maioria dos dormitórios abriga um número similar de 
estudantes (Tabela 1). É importante enfatizar que nenhum dos dormitórios possui painéis solares na 
universidade, somente o prédio RDI. 
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Tabela 1. O número máximo de alunos por dormitório 
Dormitório Quartos 

Crabtree 266 

McMillan 240 

Grimm 240 

May 196 

Parker 266 

Stratton 196 

  
Através do website da universidade foi consultado o consumo mensal do dormitório McMillan e a área 
superior do prédio foi medida com o auxílio do aplicativo Google Maps®. Para a simulação, primeiramente foi 
usado os dados do ano de 2014 da energia produzida pelos painéis do prédio do RDI para verificar se estes 
seriam suficientes para suprir ¼ da energia consumida no McMillan. Em seguida, através do website PVWatts 
Calculator, foi possível simular a instalação de painéis solares fixos com a especifica área do dormitório do 
McMillan. O telhado do McMillan tem aproximadamente 917 m2 e foi usado 45% da área total do prédio. 
 
De acordo com a National Renewable Energy Laboratory (NREL), foi escolhido para o projeto um coletor 
inclinado denominado “flat-plate” com face ao sul e uma barra fixa devido a sua melhor performance durante o 
ano (4,4 kWh/m2/dia) enquanto o mesmo seria instalado com uma inclinação de aproximadamente 30 graus, 
sendo menor que a latitude do local (Equação 1). Os dados da radiação solar foram obtidos no site da NREL, 
usando as medidas correspondentes a cidade de Eau Claire, Wisconsin devido sua proximidade a River Falls.  
 
Latitude de River Falls - 15° = inclinação dos painéis                                     Equação 1 
 
Com isso, foi desenvolvido gráficos para verificar a quantidade de energia gerada por esses painéis solares, 
verificar a eficiência baseado na energia gerada nos painéis do RDI, localizar épocas de melhor geração de 
energia, analisar a eficiência da instalação de painéis solares no McMillan de acordo com a simulação e 
calcular a quantidade de CO2 que pode ser evitada com o sistema. A quantidade de energia gerada pelos 
painéis do RDI forma obtidos pelo website Sunny Portal. Os dados dos supostos painéis do McMillan foram 
obtidos diretamente no website da NREL através da Calculadora PVWatts.  
 
Quanto ao quesito eficiência dos painéis do RDI, suprindo 25% da energia consumida no McMillan, deu-se 
através da equação 2. A eficiência dos painéis solares no McMillan foi calculada segundo a equação 3. De 
acordo com website da Administração Americana de Informação sobre Energia (EIA, 2015) quando gerado 
energia derivado dos combustíveis fosseis (considerando um carvão sub betuminoso) é emitido 2.15 libras 
(0.98 kg) de CO2 por KWh produzido. Com isso, o cálculo da quantidade de CO2 que pode ser evitado com o 
uso de painéis solares está descrito na equação 4.  
 
EfRDI = (EnpRDI x 100) / (EncMCM x 0.25)                                                                Equação 2 
 
EfMCM = (EnpMCM x 100) / EncMCM                                                                          Equação 3 
 
Cev = EnpMCM x 0.98                                                                                                 Equação 4 
 
EfRDI = Eficiência dos painéis do RDI por mês (%); 
EnpRDI = Energia produzida pelos painéis do RDI por mês (KWh); 
EncMCM = Energia consumida no McMillan por mês (KWh); 
EfMCM = Eficiência dos painéis simulados no McMillan Hall (%); 
EnpMCM = Energia produzida dos painéis simulados no McMillan Hall (KWh); 
Cev = Dióxido de carbono evitado com a instalação de painéis solares no McMillan Hall (Kg). 
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RESULTADOS E DISCUSSAO 

Deu se início a analise coletando os dados do website Sunny Portal, onde se tem os valores da produção de 
energia destes painéis solares. Na tabela 2 descreve a quantidade de energia gerada pelos supostos painéis no 
McMillan Hall e na figura 1, mostra a produção de energia no ano de 2014 no RDI. 

Tabela 2: Energia produzida pela energia solar usando 417 m2 da área total do teto do prédio do 
dormitório McMillan em KWh. 

Meses Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho Anual 

 6339 7575 6841 8111 8576 8851  
91174 Meses Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

 9988 9799 7796 6635 6338 4326 

 

 
Figura 1: Produção mensal de energia dos painéis solares do RDI em 2014 (KWh). 

 
Supondo que a energia produzida no prédio do RDI fosse diretamente usada no dormitório McMillan, baseado 
nos resultados obtidos pela equação 2, foi possível afirmar que durante os meses de julho e setembro, o sistema 
é eficiente comparado aos outros meses. Todavia, estes painéis solares suprem apenas 25% da energia 
consumida por esta instalação. Com isso, pode se concluir que apesar de suprir apenas um quarto da energia 
consumida pelo prédio, somente no mês de julho tem uma eficiência positiva (o sistema supre 26.08% do 
consumo total do McMillan) onde mostra que os painéis solares suprem ¼ da energia consumida no dormitório 
e produz energia extra ao sistema. Mesmo assim, a baixa eficiência do sistema está nos meses de janeiro, 
fevereiro, novembro e dezembro (o sistema supre abaixo de 6% do consumo total do McMillan), onde se tem 
maior consumo devido que o sistema de aquecimento do prédio está ligado durante o dia todo podendo assim, 
com a implantação dos painéis solares, ser uma alternativa eficiente para complementar o consumo de energia 
do McMillan ou mesmo suprir o gasto de um dos sistemas do prédio, como energia, aquecimento de agua, 
entre outros. 
 

 
Figura 2. Eficiência dos painéis do RDI por mês suprindo ¼ do consumo energético do McMillan (%). 
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Usando 45% desta área total para se instalar painéis fixos para produzir energia diretamente ao dormitório, de 
acordo com os dados obtidos, na maioria dos meses os painéis não suprirão a quantidade necessária para o 
dormitório para que este se torne um “prédio verde”. Contudo, é possível observar na figura 3 que nos meses 
de junho e agosto, temporada em que a maioria dos estudantes voltam para suas residências, o dormitório 
torna-se sustentável. Também, e importante ressaltar que durante a temporada de outubro até meados de 
março, onde se tem alto consumo devido ao frio intenso do local e os estudantes estão em período de estudos, 
o consumo é relativamente alto comparado aos outros meses. Em conjunto a isso, nestes meses começam o 
período de neve e tempos fechados, onde temos uma menor incidência de raios solares na região e 
consequentemente, menor conversão de energia solar em elétrica nos painéis. 
 

 
Figura 3. Energia produzida (azul) vs. consumo de energia no Dormitório McMillan (laranja). 

 
Com este argumento, foi possível calcular a eficiência do sistema de acordo com a equação 3. Como é possível 
observar na figura 4, o mês de julho excedeu a média comparado aos outros meses. Adicionado a isso, entre os 
meses de junho e setembro (verão), o dormitório e 50% mais eficiente ou próximo a esse valor comparado aos 
outros meses. Assim, podemos concluir que apesar de não ser 100% eficiente em todos os meses em gerar o 
total de energia consumida no prédio através dos painéis, a instalação deles pode ser uma boa alternativa pois 
em seis meses o sistema pode apresentar economias viáveis para a universidade e assim, alcançar uma maior 
sustentabilidade para o meio e conseguindo uma melhor certificação pelo sistema STARS® 
 

 
Figura 4. Eficiencia dos paineis solares do McMillan (%). 

 
Para criar um sistema capaz de suprir 100% da energia consumida no dormitório McMillan, de acordo com os 
dados obtidos, seria necessário de aproximadamente seis vezes maior do total da área que foi usada instalando 
os painéis solares no McMillan, desde que o mês de dezembro seja o mês de menor eficiência para produzir 
energia através da energia solar. Caso fosse instalado um sistema maior que o necessário, como mostra o 
modelo, poderia ser criado armazenadores e redistribuidores de energia a ponto de que a energia elétrica 
gerada e não consumida no prédio do McMillan pode ser redirecionada a outros prédios tornando o sistema 
mais sustentável. Todavia, o custo de instalação e manutenção de um sistema seis vezes maior, além de 
construir uma rede de redistribuição, aumentaria os custos e despesas da universidade tornando-se fortemente 
inviável. 
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Quanto a emissão do dióxido de carbono, de acordo com a equação 4, como podemos observar na tabela 3, 
apesar de o sistema ser somente 50% eficiente em seis meses e possuir um gasto significativo, o sistema pode 
reduzir na emissão de 89351,5 Kg por ano de gases do efeito estufa, assim alcançando um nível de 
sustentabilidade melhor da universidade e melhorando suas certificações ambientais. 
 

Tabela 3: Quantidade de CO2 a ser evitada a emitir com a instalação de painéis solares no McMillan. 
Meses Dióxido de Carbono (Kg) 

Janeiro 6212,22 

Fevereiro  7423,5 

Marco 6704,18 

Abril 7948,78 

Maio 8404,48 

Junho 8673,98 

Julho 9788,24 

Agosto 9603,02 

Setembro 7640,08 

Outubro 6502,3 

Novembro 6211,24 

Dezembro 4239,48 

 

 
CONCLUSAO  

Assim, foi possível concluir que a energia produzida pode suprir a meta do prédio (25% de seu total consumo 
diário). Por esta razão, foi projetado para uma área do prédio do McMillan que pode suprir mais do que esta 
porcentagem, fazendo que o prédio fosse mais sustentável. Além disso, foi possível visualizar nos dados que a 
grande parte dos meses podem suprir uma quantia significativa do consumo do prédio porem, para supri o total 
consumido e necessário mais do que duas vezes a área total que o prédio possui, o que torna o projeto inviável. 
Os valores são relacionados considerando a radiação solar captada durante o período do dia, o que significa 
que pode ser menor ou maior durante os meses desde que durante a noite os painéis não produzem energia. 
Todavia, a Universidade de Wisconsin – River Falls está se tornando uma faculdade sustentável nos últimos 
anos desde que adicionou ao seu campus o programa STARS® e o projeto tem como intenção incentivar a 
faculdade a produzir mais energia através das fontes alternativas e, apesar de ser muito exigente, pode se evitar 
que seja emitido uma quantidade significativa de CO2 para a atmosfera sendo assim um projeto viável para 
aplicar em seu campus de ensino. 
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