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RESUMO 
 
 

A energia solar fotovoltaica, assim como outras energias renováveis, está, atualmente, no 
centro da atenção do público em geral, e de várias empresas a nível mundial, as quais, de 
alguma forma querem se beneficiar destes recursos energéticos alternativos, de modo a se 
tornarem o mais sustentáveis possível, e assim, poderem diminuir os seus impactos no meio 
ambiente, na sociedade em que se encontram inseridas, e claro, nas suas despesas de 
consumo energético. Neste estudo de caso, pretende-se analisar a possibilidade de uso de 
uma instalação solar fotovoltaica na cobertura de um vão livre, o Centro de Evangelização D. 
João Hipólito de Moraes, da empresa sem fins lucrativos e de cunho religioso, a Fundação 
João Paulo II, na cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Serão estudadas as 
várias possibilidades de dimensionamento da instalação, desde uma instalação enquadrada na 
Resolução Normativa Nº482, da Agencia Nacional de Energia Elétrica para a micro e 
minigeração, até ao dimensionamento máximo permitido pela área total da cobertura, que se 
enquadra no mercado livre de energia elétrica, pois se obteria uma pequena usina solar 
fotovoltaica. Como se trata de uma instituição sem fins lucrativos, e que em uma de suas 
vertentes de atuação trabalha no campo social, com a formação escolar e profissional de 
jovens e crianças, o atendimento de pessoas carentes de todas as idades e o atendimento 
espiritual de peregrinos que a ela se dirigem, toda a infraestrutura de ação social, além do 
Sistema Canção Nova de Comunicação e de todos os outros ramos de atuação da empresa, 
seriam beneficiados pelo uso de uma fonte alternativa de energia elétrica como a solar 
fotovoltaica. Pelo investimento a médio e longo prazo numa instalação de energia solar 
fotovoltaica, dependendo das despesas mensais com energia elétrica da empresa, os gastos 
economizados com esta aplicação, podem ser revertidos em investimentos no campo social, 
entre tantos outros campos de atuação em que ela trabalha, e com isso, promover um maior 
desenvolvimento social na região, no país, e quem sabe, além fronteiras. O objetivo deste 
trabalho é, portanto, o de estudar a viabilidade técnica e financeira de tal instalação, de modo a 
analisar a possibilidade de uso desta tecnologia na empresa, a qual pode usufruir dela para 
abatimento em seus consumos de energia elétrica mensais, além de se tornar uma empresa 
mais sustentável. Para tal, recorreu-se ao simulador online do Portal Solar, e os cálculos de 
dimensionamento das instalações solares fotovoltaicas foram feitos a partir dos dados de 
consumo energético mensal da empresa, e comparados com os gastos mensais a nível anual 
no intervalo de 12 meses consecutivos. Além disso, tratando-se de um vão livre de grandes 
dimensões, foi indispensável verificar a estrutura metálica da cobertura e quais as 
possibilidades de fixação das placas solares, de modo a perceber se a estrutura suportaria 
tamanha instalação. Terminado o estudo, chegou-se à conclusão que tal instalação seria 
tecnicamente inviável, pelo peso médio que a estrutura teria que aguentar e pelo modo em que 
essas placas teriam que ser fixadas, além de ser proibitiva financeiramente, se for considerada 
a área total da cobertura. Porém, como contraproposta deixou-se a possibilidade de montar 
uma instalação de área menor, na cobertura do estacionamento anexo ao vão livre. Isso 
simplificaria o projeto de instalação e montagem, além de diminuir consideravelmente o preço 
da instalação, tornando-a assim mais viável. 


