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     RESUMO 

 

Dada a visão atual do mundo, se faz necessário estudos, bem como o fomento de fontes de 

energias alternativas, visto que a sociedade de modo geral procura por soluções e tecnologias 

sustentáveis e limpas. Este estudo identificou os custos energéticos de uma residência familiar, 

situada na cidade de Tapejara, estado do Rio Grande do Sul. A coleta de dados se deu 

diretamente com o proprietário da residência e com a distribuidora de energia. Foram 

levantados dados de setembro de 2017 a agosto de 2019. Foi possível fazer uma relação entre 

consumo e a viabilidade do investimento, podendo ser verificado que o mesmo é atrativo pois 

apresenta um VPL positivo, com retorno dentro do prazo de 120 meses. O trabalho também se 

propôs a efetuar comparativos de viabilidades com outras quantidades de consumo energético, 

desta forma verificou-se que o melhor tempo de retorno se apresenta em um consumo de 1000 

KWh/mês, trazendo um payback menor do que 60 meses. 
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1 INTRODUÇÃO 

A busca pelo desenvolvimento econômico e social, juntamente com o crescimento da 

população tem levado a um amplo crescimento do consumo de energia no mundo. Em países 

desenvolvidos a diversificação da matriz energética é realidade. Já no Brasil, esta diversificação 

nos últimos anos está iniciando seus passos. 

A radiação solar, que incide na terra desempenha um papel fundamental em relação a 

agricultura, a arquitetura e a energia. A energia solar fotovoltaica é considerada uma tecnologia 

promissora, onde as células solares convertem diretamente a energia solar em eletricidade. 

O que é visado atualmente no que diz respeito a produção energética a partir da luz solar 

se refere ao uso direto da eletricidade produzida por painéis e por células fotovoltaicas. Neste 

sentido, Pereira (et. al., 2017) afirma que: 

As células solares, dispostas em painéis solares já produziam eletricidade nos primeiros 

satélites espaciais e, atualmente, são uma solução para a eletrificação rural, com clara vantagem 

sobre outras alternativas. A energia elétrica obtida a partir destas células pode ser usada de 

maneira direta, como para se retirar água de um poço com uma bomba elétrica, ou ser 

armazenada em acumuladores para ser utilizada durante a noite. É possível, inclusive, inserir a 

energia excedente na rede geral, obtendo um importante benefício. 

Desta forma, este trabalho tem o foco na energia fotovoltaica, ou seja, pesquisou-se 

sobre o uso da irradiação solar como fonte de produção de energia. Analisou-se o custo e a 

viabilidade de implantação de um projeto de energia solar fotovoltaica em uma residência 

familiar, verificando-se a viabilidade da implementação, chegando a um ponto de equilíbrio 

para definição da implementação do projeto. 

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, 2008). 
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1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

O gasto com energia em uma residência familiar é elevado, por isso a busca por fontes 

alternativas é pertinente. Diante deste contexto uma tecnologia que pode ser implementada é a 

produção através de um sistema de placas fotovoltaicas, que produz uma energia limpa, sem 

agressão ao meio ambiente e de forma sustentável.  

Com a produção, a energia pode ser utilizada para o funcionamento de todos os 

equipamentos da residência além de ser possível o repasse do excedente da produção para a 

distribuidora para que possa ser consumido posteriormente em um momento de baixa ou nula 

produção. Utilizando-se de dados de uma residência localizada na cidade de Tapejara – RS, no 

presente estudo foi possível pesquisar e avaliar em que medida existe viabilidade na 

implementação do referido sistema conectado à rede elétrica de energia?  

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

O Brasil possui uma matriz energética renovável, com origem predominante da fonte 

hídrica que corresponde a 65,2% da oferta interna, enquanto a energia solar contribui com 

apenas 0,13%.  

Este estudo aborda a questão econômica e técnica avaliando a viabilidade de 

implementação de energia solar fotovoltaica em uma residência familiar verificando os 

possíveis benefícios obtidos com a implementação do mesmo. 

Desta forma foram efetuados levantamentos dos custos com energia elétrica de um 

período de doze meses (setembro de 2017 a agosto de 2019) do empreendimento estudado. 

Também foram analisados os custos para implantação de uma usina de energia solar 

fotovoltaica. Através destes dados verificaremos a viabilidade de projeto. 

A região com menor índice de irradiação solar no Brasil, tem 40% de incidência de raios 

solares a mais do que em regiões da Alemanha, que é um dos maiores produtores mundiais de 

energia solar. Não faz sentido não haver um desenvolvimento e uma aplicação representativa 

do meio renovável de produção energética pela luz solar no Brasil, já que o referido país é tão 

propício a esta forma de produção de energia (PHILIPPI, 2016). 

Diferente dos combustíveis fósseis, o processo de geração de energia elétrica a partir da 

energia solar não emite dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e dióxido de 

carbono (CO2) – todos gases poluentes com efeitos nocivos à saúde humana e que contribuem 

para o aquecimento global (SEBRAE, 2019). 
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Não são abordados comparativos com outras formas de energia renováveis. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Apontar em que medida existe ou não a viabilidade econômica na implementação de 

um sistema de energia fotovoltaica ligado à rede em uma residência, conhecidos como on-grid, 

bem como efetuar comparativos com diferentes faixas de consumo. 

. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do projeto são: 

a) identificar custos com energia elétrica do local estudado; 

b) levantar o consumo de energia do local estudado; 

c) identificar qual investimento possui um melhor payback; 

d) apresentar as vantagens e desvantagens da utilização da energia solar. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O estudo é o passo inicial de incentivo para futuras pesquisas, visa contribuir na 

comunidade acadêmica e em um avanço em relação à energia limpa, sendo que o sol continuará 

brilhando por vários bilhões de anos. O que incentivou o estudo foi o desejo de descobrir a 

importância econômica da implementação, seus benefícios e seus pontos negativos.  

Desde a década de 90, relatava-se sobre o crescimento da população no mundo, 

juntamente com um desenvolvimento tecnológico e industrial e o grande aumento da demanda 

energética. As fontes de energia que são mais utilizadas na atualidade têm volumes limitados e 

poderão se esgotar em algumas décadas. A disponibilidade de energia não corresponde mais à 

demanda crescente existente (KNIJNIK, 1994). 

A energia solar advém de uma fonte inesgotável e não poluente, sem emissão de gases 

poluentes. Com uma fonte energética inesgotável e com um sistema de energia instalado é 

possível prever custos e estar inerente a altas nos preços das distribuidoras. 
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Um sistema solar conectado à rede não possui partes móveis, engrenagens ou motores, 

desta forma a manutenção se restringe a verificação de conectores e equipamentos, e a 

realização de limpezas periódicas, quando houver acúmulo excessivo de poeira e resíduos, o 

que torna o custo de manutenção muito baixo. 

A partir da instalação das placas, a redução de custos com energia é imediata. A conta 

de energia deixa de ser algo que não se possui controle e se transforma em um custo fixo que é 

possível ser planejado. Porém, a instalação das placas exige um investimento inicial que deve 

ser avaliado ao que se refere a sua viabilidade econômica.  Os imóveis sustentáveis possuem 

uma valorização com a instalação do sistema, bem como os clientes com maior consciência 

ambiental optam por empresas sustentáveis. 

A escolha do tema foi para discutir a conversão da energia do sol em energia elétrica, 

logo os painéis solares fazem uso do recurso mais sustentável do planeta, a luz do sol. O tema 

merece ser estudado por ser amplamente aceito no que se refere a sustentabilidade. A maioria 

dos especialistas concorda que o sol é a fonte mais importante de energia renovável. 

Justifica-se este estudo pelo objetivo de agregar e incentivar a investigação da eficiência 

da energia solar. A importância do tema para área científica rege entender que energia solar é 

uma energia rentável e inerentemente para o fornecimento de energia limpa do que as fontes de 

energia de combustíveis fósseis.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Com o aumento populacional e consequentemente do consumo de energia elétrica, 

torna-se necessária a discussão e o debate em relação a necessidade de utilização de energias 

alternativas que sejam eficazes e que gerem o menor impacto possível ao meio ambiente. De 

acordo com Boff (2017), a responsabilidade socioambiental já não é mais uma opção para as 

organizações e pessoas, e sim uma questão de visão, de estratégia e de sobrevivência. Assim, 

atender a estas necessidades sustentáveis é de importante para todos os profissionais inseridos 

neste contexto.  

As políticas governamentais têm desempenhado em muitos países um papel importante 

no estímulo ao uso de energias renováveis, motivadas normalmente pela preocupação com as 

mudanças climáticas e preocupações com a segurança energética (GALLINA, 2011). Ter 

responsabilidade socioambiental constitui, principalmente, o desenvolvimento de forma 

acessível de procedimentos e técnicas de fornecimento de energia renovável.   

Até muito recentemente, a proteção do clima e a segurança energética foram 

consideradas assuntos separados. Este cenário mudou em resposta à demanda crescente de 

energia nos países em desenvolvimento como Brasil, China e Índia. A fim de garantir um clima 

estável em um ambiente sustentável global, de desenvolvimento, proporcionando meios para a 

melhoria de nossos padrões de vida, se torna necessário tomar decisões responsáveis sobre as 

fontes de energia enquanto busca-se soluções para reduzir a dependência os combustíveis 

fósseis em nossa matriz energética (SILVA; RODRIGUES, 2015).  

Os países industrializados são responsáveis pelos gases de efeito estufa, como o dióxido 

de carbono, que têm construído na atmosfera desde o início da era industrial. No entanto, um 

esforço mundial é agora necessário para reverter ou, pelo menos, reduzir os seus efeitos no 

clima e prevenir danos futuros à meio Ambiente. Embora nenhuma solução única possa atender 

às necessidades energéticas futuras da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, reduzir o acúmulo 

de CO2 e outros gases de efeito estufa na atmosfera, algumas medidas práticas são possíveis. 

Por exemplo, a substituição gradual, mas permanente de energia fóssil por fontes de energia 

renováveis para geração de eletricidade, como eólica, solar, geotérmica e bioenergia (DE 

BARROS, 2015).  

Para alcançar este objetivo, devemos aumentar a confiança nas energias renováveis, 

reduzindo as barreiras à adoção de tecnologias renováveis, incentivar investidores, empresas de 

capital de risco, produtores independentes de energia e compradores energia. 
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2.1 ENERGIA 

Energia pode significar várias coisas, principalmente, é usado na ciência para descrever 

quanto potencial um sistema físico precisa mudar. Na física, a energia é uma propriedade da 

matéria e do espaço, objetos e campos. Pode ser transferido entre objetos e também pode ser 

convertido em forma. Não pode, no entanto, ser criado ou destruído (DE BARROS, 2015). 

Em economia, pode significar a "indústria de energia", o aproveitamento e a venda de 

energia em si, como na distribuição de combustível ou energia elétrica. Na linguagem comum, 

a palavra é usada para descrever alguém agindo ou falando de uma forma viva e vigorosa. É 

uma parte importante da física e outras ciências. Na física, a energia é a capacidade de fazer o 

trabalho; a influência necessária para executar uma ação. A quantidade de energia em um 

sistema é a quantidade de mudança que pode ser feita para ele. Formas básicas de energia 

incluem, energia cinética - energia de um objeto em movimento, que atua como a capacidade 

de sofrer mudanças de posição ao longo do tempo. Potencial de energia - energia armazenada, 

que atua como o potencial para fazer o trabalho. Calor - energia térmica que é usada para vibrar 

átomos e moléculas. Energia elétrica que é energia relacionada às interações elétricas (NETTO, 

2017). 

 

2.2 MERCADO DE ENERGIA 

2.2.1 História 

O Brasil é o décimo maior consumidor de energia do mundo e o maior da América do 

Sul. É um importante produtor de petróleo e gás na região e o segundo maior produtor mundial 

de etanol combustível. Os órgãos governamentais responsáveis pela política energética são o 

Ministério de Minas e Energia (MME), o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL).  Empresas estatais Petrobras e a Eletrobrás é a maior protagonista 

do setor de energia no Brasil e também da América Latina (SIMABUKULO, 2016). 

No final da década de 1990 e início da década de 2000, o setor energético brasileiro 

passou por liberalização de mercado. Em 1997, foi adoptada a Lei do Investimento Petrolífero, 

estabelecendo um quadro legal e regulamentar e liberalizado a produção de petróleo. Criou o 

CNPE e a ANP, aumentou o uso de gás natural, aumentou a concorrência no mercado de energia 

e aumentou o investimento em geração de energia. O monopólio estatal da exploração de 
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petróleo e gás terminou e os subsídios à energia foram reduzidos. No entanto, o governo 

manteve o controle monopolista dos principais complexos energéticos e regulamentou o preço 

de determinados produtos energéticos (KEMERICH, 2016).  

As políticas governamentais concentram-se principalmente na melhoria da eficiência 

energética nos setores residencial e industrial, bem como no aumento do uso de energia 

renovável. Uma nova reestruturação do setor de energia será uma das questões-chave para 

assegurar investimentos de energia suficientes para atender à crescente necessidade de 

combustível e eletricidade (KEMERICH, 2016). 

 

2.2.2 Geração e Consumo de Energia no Brasil 

O setor elétrico no Brasil é o maior da América do Sul. Sua capacidade instalada até o 

final de 2016 era de 150.338 MW. A capacidade instalada cresceu de 11.000 MW em 1970, 

com um crescimento médio anual de 5,8% ao ano. O Brasil tem a maior capacidade de 

armazenamento de água do mundo, sendo altamente dependente da capacidade de geração de 

energia hidrelétrica, que atende a mais de 70% de sua demanda de eletricidade. A rede nacional 

é composta por 80% de fontes renováveis. Essa dependência da energia hidrelétrica torna o 

Brasil vulnerável à escassez de energia elétrica nos anos de seca, como foi demonstrado pela 

crise energética de 2001-2002 (ANTONIOLLI, 2018). 

O Sistema Interligado Nacional (SIN) compreende as empresas de eletricidade do Sul, 

Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Apenas 3,4% da produção de 

eletricidade do país está localizada fora do SIN, em pequenos sistemas isolados localizados 

principalmente na região amazônica (ANTONIOLLI, 2018). 

O Brasil, juntamente com o Chile, é o país com maior taxa de acesso na América Latina. 

O setor de energia no Brasil atende a mais de 50 milhões de clientes, o que corresponde a cerca 

de 97% dos domicílios do país, que têm acesso a eletricidade confiável (SÁ, 2016). 

Em 2019, as principais fontes de energia no Brasil são geradas por energia hidrelétrica, 

petróleo, carvão mineral e biocombustíveis. Algumas outras fontes são usadas em menor escala, 

como gás natural e energia nuclear. As fontes de energia são indispensáveis para o 

desenvolvimento de um país. Normalmente, os países com maior renda detêm maior capacidade 

de consumo de energia. No Brasil, à medida que o país se expande, o mesmo acontece com o 

setor energético nacional (SÁ, 2016). 
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2.2.3 Geração e Consumo de Energia no mundo 

O consumo mundial de energia é a energia total usada por toda a civilização humana. 

Tipicamente medido por ano, envolve toda a energia aproveitada de todas as fontes de energia 

aplicadas aos esforços da humanidade em todos os setores industriais e tecnológicos, em todos 

os países. Não inclui a energia dos alimentos e à medida que a queima direta da biomassa foi 

contabilizada é pouco documentada. Sendo a métrica de civilização da fonte de energia, o 

Consumo Mundial de Energia tem profundas implicações para a esfera sócio-econômico-

política da humanidade (MONTOYA, 2016). 

Instituições como a Agência Internacional de Energia (AIE), a Administração de 

Informações sobre Energia (EIA) dos EUA e a Agência Ambiental Europeia (EEA) registram 

e publicam dados de energia periodicamente. Dados aprimorados e compreensão do Consumo 

Mundial de Energia podem revelar tendências e padrões sistêmicos, que podem ajudar a 

enquadrar as questões atuais de energia e estimular o movimento em direção a soluções 

coletivamente úteis (MONTOYA, 2016). 

Intimamente relacionado ao consumo de energia está o conceito de fornecimento total 

de energia primária (TPES), que - em um nível global - é a soma da produção de energia menos 

as mudanças de armazenamento. Como as mudanças de armazenamento de energia ao longo 

do ano são menores, os valores de TPES podem ser usados como um estimador para o consumo 

de energia. No entanto, o TPES ignora a eficiência de conversão, exagerando formas de energia 

com baixa eficiência de conversão (por exemplo, carvão, gás e nuclear) e subestimando formas 

já contabilizadas em formas convertidas (por exemplo, fotovoltaica ou hidroeletricidade) (SÁ, 

2016). 

A IEA estima que, em 2013, a oferta total de energia primária (TPES) foi de 1.575 × 10 

17 Wh (= 157,5 PWh, 157,500 TWh, 5,67 × 1020 joules, ou 13.541 Mtep) ou cerca de 18 TW 

ano. De 2000 a 2012, o carvão foi à fonte de energia com o maior crescimento. O uso de petróleo 

e gás natural também teve um crescimento considerável, seguido por energia hidrelétrica e 

energia renovável. A energia renovável cresceu a uma taxa mais rápida do que em qualquer 

outro momento da história durante este período. A demanda por energia nuclear diminuiu, em 

parte devido a desastres nucleares. Mais recentemente, o consumo de carvão diminuiu em 

relação à energia "renovável" (SÁ, 2016). 

Em 2011, os gastos com energia totalizaram mais de 6 trilhões de dólares, ou cerca de 

10% do produto interno bruto (PIB) mundial. A Europa gasta quase um quarto dos gastos 

mundiais com energia, a América do Norte, perto de 20%, e o Japão, 6%. O suprimento mundial 
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de energia primária (TPES), ou "energia primária", difere do consumo final de energia mundial, 

porque grande parte da energia que é adquirida pelos seres humanos é perdida como outras 

formas de energia durante o processo de refinamento em formas utilizáveis de energia. O 

transporte desde o seu local inicial de fornecimento até aos consumidores. Por exemplo, quando 

o óleo é extraído do solo, ele deve ser refinado em gasolina, para que possa ser usado em um 

carro e transportado por longas distâncias até os postos de gasolina, onde pode ser usado pelos 

consumidores. O consumo final de energia mundial refere-se à fração da energia primária do 

mundo que é usada em sua forma final pela humanidade (SILVA; RODRIGUES, 2015). 

Também é preciso ter em mente que existem diferentes qualidades de energia. O calor, 

especialmente a uma temperatura relativamente baixa, é energia de baixa qualidade, enquanto 

a eletricidade é energia de alta qualidade. Demora cerca de 3 kWh de calor para produzir 1 kWh 

de eletricidade. Mas, da mesma forma, um quilowatt-hora dessa eletricidade de alta qualidade 

pode ser usada para bombear vários quilowatts-hora de calor em um prédio usando uma bomba 

de calor. E a eletricidade pode ser usada de várias maneiras nas quais o calor não pode. Assim, 

a "perda" de energia incorrida ao gerar eletricidade não é a mesma que uma perda devida, por 

exemplo, à resistência nas linhas de energia (SILVA; RODRIGUES, 2015). 

Em 2014, o suprimento mundial de energia primária foi de 155.481 terawatts-hora 

(TWh) ou 13.541 Mtep, enquanto o consumo mundial de energia final foi de 109.613 TWh, ou 

cerca de 29,5% a menos que a oferta total. O consumo mundial de energia final inclui produtos 

como lubrificantes, asfalto e produtos petroquímicos que possuem conteúdo de energia 

química, mas não são usados como combustíveis. Este uso não energético totalizou 9.723 TWh 

(836 Mtep) em 2015 (DE BARROS, 2015). 

 

2.3 PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO ENERGÉTICA 

2.3.1 Eólica 

Em 2019, a capacidade instalada mundial de energia eólica era de 564 GW. O fluxo de 

ar pode ser usado para operar turbinas eólicas. Modernas turbinas eólicas de escala utilitária 

variam de cerca de 600 kW a 9 MW de potência nominal. A potência disponível do vento é 

uma função do cubo da velocidade do vento, de modo que a velocidade do vento aumenta, a 

potência aumenta até a potência máxima para a turbina em particular. As áreas onde os ventos 

são mais fortes e mais constantes, como locais ao largo e de grande altitude, são locais 

preferidos para parques eólicos. Normalmente, as horas de carga total das turbinas eólicas 
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variam entre 16 e 57% ao ano, mas podem ser maiores em locais offshore particularmente 

favoráveis (NETTO, 2017). 

A eletricidade gerada pelo vento atingiu cerca de 4% da demanda global de eletricidade 

em 2015, com quase 63 GW de nova capacidade de energia eólica instalada. A energia eólica 

foi a principal fonte de nova capacidade na Europa, nos EUA e no Canadá, e a segunda maior 

na China. Na Dinamarca, a energia eólica atingiu mais de 40% da sua demanda de eletricidade, 

enquanto Irlanda, Portugal e Espanha atingiram quase 20% (SANTOS, 2017). 

Globalmente, acredita-se que o potencial técnico de longo prazo da energia eólica seja 

cinco vezes maior que a produção global atual de energia, ou 40 vezes a demanda atual de 

eletricidade, assumindo que todas as barreiras práticas necessárias foram superadas. Isso 

exigiria que as turbinas eólicas fossem instaladas em grandes áreas, especialmente em áreas de 

recursos eólicos mais altos, como em alto-mar. Como a velocidade do vento no mar é em média 

90% maior do que a da terra, os recursos offshore podem contribuir substancialmente com mais 

energia do que as turbinas estacionadas em terra (SANTOS, 2017).  

 

2.3.2 Hidroelétrica 

Em 2017, a capacidade mundial de energia renovável foi de 1.154 GW. Como a água é 

cerca de 800 vezes mais densa do que o ar, mesmo um fluxo lento de água, ou um swell de mar 

moderado, pode produzir quantidades consideráveis de energia. Existem muitas formas de 

energia da água: historicamente, a energia hidrelétrica veio da construção de grandes represas 

hidrelétricas e reservatórios, que ainda são populares nos países em desenvolvimento. Os 

maiores deles são a Barragem das Três Gargantas (2003) na China e a Barragem de Itaipu 

(1984) construída pelo Brasil e pelo Paraguai (SUNDFELD, 2017). 

Pequenos sistemas hidrelétricos são instalações de energia hidrelétrica que normalmente 

produzem até 50 MW de energia. Eles são frequentemente usados em pequenos rios ou como 

um desenvolvimento de baixo impacto em rios maiores. A China é o maior produtor de 

hidroeletricidade do mundo e possui mais de 45.000 pequenas instalações hidrelétricas 

(SUNDFELD, 2017). 

As usinas hidrelétricas a fio de água derivam energia dos rios sem a criação de um 

grande reservatório. A água é tipicamente transportada ao longo do lado do vale do rio (usando 

canais, canos e / ou túneis) até que esteja acima do solo do vale, podendo então cair através de 

uma comporta para acionar uma turbina. Esse estilo de geração ainda pode produzir uma grande 
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quantidade de eletricidade, como a represa Chief Joseph, no rio Columbia, nos Estados Unidos 

(ALVES, et. al., 2017). 

A energia hidrelétrica é produzida em 150 países, com a região Ásia-Pacífico gerando 

32% da energia hidrelétrica global em 2010. Para os países com a maior porcentagem de 

eletricidade proveniente de fontes renováveis, os 50 principais são principalmente hidrelétricos. 

A China é o maior produtor de hidroeletricidade, com 721 terawatts-hora de produção em 2010, 

representando cerca de 17% do uso doméstico de eletricidade. Atualmente, existem três usinas 

hidrelétricas com mais de 10 GW: a barragem das Três Gargantas na China, a barragem de 

Itaipu na fronteira Brasil / Paraguai e a barragem de Guri na Venezuela (ALVES, et al., 2017). 

A energia hidrelétrica que capta a energia das ondas de superfície do oceano, e energia 

das marés, convertendo a energia das marés, são duas formas de energia hidrelétrica com 

potencial futuro; no entanto, eles ainda não são amplamente empregados comercialmente. A 

conversão de energia térmica oceânica, que usa a diferença de temperatura entre águas 

superficiais mais frias e mais quentes, atualmente não tem viabilidade econômica 

(SUNDFELD, 2017). 

 

2.3.3 Geotérmica 

A capacidade geotérmica global em 2017 foi de 12,9 GW. A alta temperatura, a energia 

geotérmica é proveniente da energia térmica gerada e armazenada na Terra. A energia térmica 

é a energia que determina a temperatura da matéria. A energia geotérmica da Terra origina-se 

da formação original do planeta e do decaimento radioativo dos minerais (em proporções 

atualmente incertas, mas possivelmente aproximadamente iguais). O gradiente geotérmico, que 

é a diferença de temperatura entre o núcleo do planeta e sua superfície, conduz uma condução 

contínua de energia térmica na forma de calor do núcleo para a superfície. O adjetivo geotermal 

origina das raízes gregasgeo, que significa terra e termo, significando calor (MILANEZ, 2018). 

O calor que é usado para energia geotérmica pode ser das profundezas da Terra, até o 

núcleo da Terra - 6.000 milhas (6.400 km) abaixo. No centro, as temperaturas podem chegar a 

mais de 9.000 ° F (5.000 ° C). O calor conduz do núcleo para a rocha circundante. Temperaturas 

e pressões extremamente altas fazem com que alguma rocha derreta, o que é comumente 

conhecido como magma. O magma convive para cima, pois é mais leve que a rocha sólida. Este 

magma então aquece a rocha e a água na crosta, às vezes até 700 ° F (371 ° C) (MILANEZ, 

2018). 
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2.3.4 Bioenergia 

A biomassa é um material biológico derivado de organismos vivos ou recentemente 

vivos. Na maioria das vezes refere-se a plantas ou materiais derivados de plantas que são 

especificamente chamados de biomassa lignocelulósica. Como fonte de energia, a biomassa 

pode ser usada diretamente através da combustão para produzir calor, ou indiretamente após 

convertê-la em várias formas de biocombustível. A conversão de biomassa em biocombustíveis 

pode ser alcançada por diferentes métodos que são amplamente classificados em: métodos 

térmicos, químicos e bioquímicos (BARBOSA, 2018).  

A madeira continua a ser a maior fonte de energia de biomassa, exemplos incluem 

resíduos florestais - como árvores mortas, galhos e tocos de árvores -, aparas de quintal, lascas 

de madeira e até resíduos sólidos urbanos. No segundo sentido, a biomassa inclui matéria 

vegetal ou animal que pode ser convertida em fibras ou outros produtos químicos industriais, 

incluindo biocombustíveis (BARBOSA, 2018). 

 

2.3.5 Solar 

Em 2017, a capacidade solar instalada global era de 390 GW. A energia solar, a luz 

radiante e o calor do sol, são aproveitados por uma série de tecnologias em constante evolução, 

como aquecimento solar, energia fotovoltaica, energia solar concentrada (CSP), fotovoltaicos 

concentradores (CPV), arquitetura solar e fotossíntese artificial. As tecnologias solares são 

amplamente caracterizadas como solares passivas ou solares ativas. Dependendo da forma 

como captam, convertem e distribuem energia solar. As técnicas solares passivas incluem a 

orientação de um edifício para o Sol, a seleção de materiais com massa térmica favorável ou 

propriedades de dispersão de luz, e a criação de espaços que circulam naturalmente o ar. As 

tecnologias solares ativas abrangem a energia solar térmica, utilizando coletores solares para 

aquecimento e energia solar, convertendo a luz solar em eletricidade, seja diretamente por meio 

de energia fotovoltaica (PV) ou indiretamente usando energia solar concentrada (CSP) 

(PEREIRA, 2018). 

Um sistema fotovoltaico converte a luz em corrente contínua elétrica (DC) aproveitando 

o efeito fotoelétrico. A energia solar fotovoltaica transformou-se em uma indústria de bilhões 

de crescimento rápido, continua a melhorar sua relação custo-benefício e tem o maior potencial 

de quaisquer tecnologias renováveis junto com a CSP. Os sistemas de energia solar concentrada 

(CSP) usam lentes ou espelhos e sistemas de rastreamento para concentrar uma grande área de 
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luz solar em um pequeno feixe. As usinas de energia solar concentrada comercial foram 

desenvolvidas pela primeira vez na década de 1980 (PEREIRA, 2018). 

Em 2011, a Agência Internacional de Energia disse que "o desenvolvimento de 

tecnologias de energia solar acessível, inesgotável e limpa terá enormes benefícios ao longo 

prazo. Aumentará a segurança energética dos países através da dependência de um recurso 

inesgotável e principalmente independente de importação. Aumenta a sustentabilidade, reduz a 

poluição, reduz os custos da mitigação das alterações climáticas e mantém os preços dos 

combustíveis fósseis mais baixos do que de outra forma. A Itália tem a maior proporção de 

eletricidade solar no mundo; em 2015, a solar forneceu 7,7% da demanda de eletricidade na 

Itália. Em 2017, após outro ano de crescimento rápido, a energia solar gerou aproximadamente 

2% da energia global, ou 460 TWh (BORGES, 2017). 

 

2.4 ENERGIA RENOVÁVEL 

O Brasil possui características extremamente favoráveis ao desenvolvimento qualitativo 

de meios renováveis de produção de energia, sobretudo, a eólica e a solar. Essas especificidades, 

como clima quente e alto índice de insolação ao longo do ano, compõem um quadro altamente 

favorável ao aproveitamento, em larga escala, por exemplo, da energia solar, conforme 

menciona a Petrobras (2006). 

 

2.4.1 Tipos de Energia Renovável 

São diversos os tipos de fontes e procedimentos energéticos renováveis. As fontes 

podem ser advindas, por exemplo, de: 

 Energia Solar com suas variações, como a energia fotovoltaica, a termossolar, e a 

termoelétrica; 

 Energia eólica; 

 Uso de biomassa para a produção de eletricidade e co-geração desta; 

 Hidroeletricidade; e 

 Energia dos oceanos. 

Ressaltando que nem todas estas formas de geração são limpas, ou seja, nem todas elas 

não causam prejuízos ao meio ambiente. 
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Dentre as fontes de energia renovável que não produzem malefícios estão, sobretudo, a 

energia solar e a eólica. A energia eólica, provém da energia cinética do ar em movimento (o 

vento), captada pelas turbinas de um equipamento utilizado para este fim que possui um rotor 

que está ligado a um gerador elétrico, seja de forma direta ou por intermédio de uma caixa de 

engrenagens específica deste todo instrumental. 

A energia solar se secciona em três: a fotovoltaica, a termossolar e a solar termoelétrica, 

cada uma possui suas especificidades e no presente trabalho, como mencionado ainda no 

levantamento do problema, será salientado o uso da energia fotovoltaica para produção e 

fornecimento de energia sustentável. 

 

2.5 ENERGIA SOLAR 

A história de geração de energia através da radiação do sol teve início em 1839, quando 

Edmond Bequerel verificou o surgimento de uma alteração de potencial entre as extremidades 

de uma estrutura semicondutora, quando a mesma estava exposta na incidência solar. Este efeito 

ficou conhecido como efeito fotovoltaico. Já em 1877, W. G. Adams e R. E. Day 

desenvolveram o primeiro dispositivo de geração de energia utilizando as propriedades do 

selênio, evoluindo desta forma o modelo de Bequerel, que consistia em uma placa de metal 

imersa em um eletrólito (VALERRA, 2007) 

A energia solar advém da radiação solar, que é um termo utilizado para se referir a forma 

de transferência da energia vinda do sol através da propagação de ondas eletromagnéticas. A 

quantidade de radiação solar que chega em cada ponto da terra depende dos obstáculos que tais 

ondas encontram na atmosfera. Porém, a radiação que chega em qualquer ponto do topo da 

atmosfera é constante e conhecida como “Constante Solar”. A constante solar é estimada em 

1.366 (w/m²). Ao chegar na superfície da terra, ela alcança no máximo 1000 W/m². Assim, se 

a eficiência de determinado painel solar é de 10%, isso significa que ele será capaz de captar 

no máximo 100W/m² (ILUMISOL, 2019). 

Ao falarmos em 100 KW/m² de irradiação, significa que foram captados 100 quilowatts 

de radiação em uma hora por metro quadrado. A energia vinda do sol é tão grande que três 

semanas de energia solar recebida da terra equivalem a todas as reservas de combustíveis fósseis 

da terra (ILUMISOL, 2019). 

 



20 

 

 
 

2.6 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A REDE (SFVCR) OU SISTEMAS 

ON-GRID 

A energia solar fotovoltaica é obtida com a conversão da radiação solar em eletricidade 

por intermédio de materiais que atuam como semicondutores, esse fenômeno é conhecido como 

efeito fotovoltaico.  

O efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons por um material, geralmente metálico, 

quando exposto à radiação eletromagnética de frequência alta o suficiente (e que varia para 

cada material) para que os seus fótons energizam os elétrons do material (BLUESOL, 2019). 

Segundo CRESESB (2006), as células fotovoltaicas na sua grande maioria, são 

fabricadas usando o silício (Si).  

No momento que a luz solar atinge a célula fotovoltaica, produz uma pequena corrente 

elétrica. Essa corrente é recolhida por fios ligados à célula, e transferida para os demais 

componentes do sistema, desta forma, quanto mais células fotovoltaicas são ligadas em série 

ou em paralelo, maior a corrente e tensão produzidas (PEREIRA et al., 2006).  

A Figura 1 ilustra de forma simplificada como ocorre o aproveitamento da radiação 

solar para fins de aproveitamentos energéticos on-grid. 

  

Figura 1 - Etapas do aproveitamento de energia solar 

 

         Fonte: Bluesol (2020). 
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Como podemos verificar na figura, durante o dia (A), a luz solar que incide nos painéis 

é absorvida e convertida em energia elétrica, de corrente contínua (CC). O inversor (B) capta 

esta corrente contínua e transforma em corrente alternada (CA), para que desta forma possa ser 

consumida na casa (C). O Excedente de energia é então injetado na rede de distribuição, 

contabilizado pelo medidor, gerando créditos que podem ser consumidos e abatidos em até 60 

meses (D), conforme legislação atual. 

  

2.7 LEGISLAÇÃO 

Desde 17 de abril de 2012, a ANEEL deu grande passo para a ampliação da geração de 

energia solar fotovoltaica em unidades consumidoras ao publicar a resolução de número 482, 

que estabelece as condições gerais para acessar a microgeração e minigeração distribuída aos 

sistemas de distribuição de energia elétrica, criando o sistema de compensação de energia, no 

qual injeta-se a energia produzida na rede, sendo que a mesma pode abatida do consumo da 

própria unidade ou de outra do mesmo titular (ANEEL, 2019). 

A Resolução nº 482, de 2012, posteriormente foi alterada pela Resolução Normativa nº 

687, de 24 de novembro de 2015, que estabelece as seguintes definições para micro e 

minigeração distribuída e para o sistema de compensação de energia: 

Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada 

menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação 

da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição 

por meio de instalações de unidades consumidoras; Minigeração distribuída: central 

geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou 

igual a 5 MW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da 

ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição 

por meio de instalações de unidades consumidoras; Sistema de compensação de 

energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora 

com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo 

gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de 

energia elétrica ativa (ANEEL, 2019; Resolução 482, Artigo 2º). 

 

Conforme estabelecido na resolução referida acima, a energia produzida, que não é 

consumida, é injetada na rede gerando um crédito em quantidade de energia ativa que deve ser 

utilizado em até 5 anos. 

A Resolução nº 687, de 2015, regulamentou e permitiu a geração distribuída em 

condomínios. Nessa configuração, a energia gerada pode ser repartida entre os condôminos em 

porcentagens definidas pelos próprios consumidores. 

Outro grande avanço que ocorreu foi a criação da “geração compartilhada”, que 

possibilita a união de interessados em consórcios ou em cooperativas, instalando micro ou 
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minigeração distribuída, podendo utilizar a energia gerada para redução das faturas dos 

consorciados ou cooperados do grupo. 

Não há legislação regulamenta em âmbito municipal, bem como não exige liberação 

ambiental do projeto, visto ser implementada normalmente em locais que não agridem o meio 

ambiente. Para dar início ao processo de aprovação do projeto se faz necessário o 

encaminhamento do mesmo para a concessionária fornecedora local da energia. 

 

2.8 INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Para avaliação da viabilidade econômica do projeto, foram utilizados os métodos do 

Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Payback Descontado e Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA). 

 

2.8.1 Valor Presente Líquido (VPL) 

O Valor Presente líquido calcula o valor presente dos pagamentos futuros descontados 

a uma taxa de juros determinada, menos o custo do capital investido. Escolhe-se a alternativa 

que apresenta melhor VPL, a uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) (CASAROTO, 2008).  

 

O método do valor presente líquido (VPL) tem por finalidade calcular, em 

termos de valor presente, o impacto dos eventos futuros associados a uma alternativa 

de investimento, ou seja, ele mede o valor presente dos fluxos de caixa gerados pelo 

projeto ao longo de sua vida útil. Não existindo restrição de capital, argumenta-se que 

esse critério leva à escolha ótima, pois minimiza o valor da empresa (SAMANEZ, 

2007, p. 179).” 

 

A expressão abaixo define o VPL: 

 

 

2.8.2 Taxa Interna de Retorno 

A Taxa Interna de Retorno é o método que indica uma taxa de retorno de um fluxo de 

caixa para a qual o Valor Presente Líquido é nulo (CASAROTTO, 2008). O cálculo da TIR 

indica uma taxa intrínseca de rendimento definida como a taxa de retorno do investimento. A 

expressão abaixo define a TIR (SAMANEZ, 2009): 
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A avaliação para a TIR é definida como viável quando ela é maior que a TMA, caso 

contrário é inviável. 

 

2.8.3 Payback Descontado ou Tempo do Retorno do Investimento 

O indicador Payback pode ser avaliado de duas formas. O indicador Payback Simples e 

o Payback descontado. Os mesmos se diferenciam, pois, enquanto o descontado considera o 

valor do dinheiro no tempo, o simples não considera, não sendo um indicador adequado, pois 

não considera um princípio fundamental da engenharia econômica que é observar o valor do 

dinheiro ao longo do tempo (BRUNI E FAMÁ, 2017). 

Payback é o período necessário para que as receitas líquidas de um determinado 

investimento recuperem o custo deste investimento (BRUNI, 2008). 

Segundo Rasoto et al. (2012) o Payback descontado mostra o tempo necessário para que 

os benefícios do projeto restituam o valor investido. Em outras palavras, expressa o período 

necessário para que as entradas de caixa se igualem ao que foi inicialmente investido, podendo 

ser considerado uma medida de risco do projeto.  

Neste trabalho, utilizaremos o Payback descontado, isto é, os fluxos de caixa 

descontados são avaliados considerando o valor do dinheiro no tempo. 

 

2.8.4 Taxa Mínima de atratividade 

A taxa de juros a ser geralmente utilizada é denominada Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA), que corresponde à taxa de juros compatíveis à maior rentabilidade de aplicações. Para 

que uma proposta de investimento seja atrativa, deve render, pelo menos, a TMA. 

A comparação entre alternativas de investimento exige a fixação de uma Taxa Mínima 

de Atratividade (TMA), que corresponde ao custo de oportunidade do investidor, e que pode 

ser representada pela taxa de aplicação básica no mercado, no caso de pessoas físicas, ou pelo 

custo médio ponderado de capital, no caso de empresas, segundo Puccini (2004, p. 337). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

A pesquisa possibilita uma aproximação e um entendimento da realidade a investigar, 

como um processo permanentemente inacabado. Ela se processa através de aproximações 

sucessivas da realidade, fornecendo subsídios para uma intervenção no real. (SILVA, 2009, p. 

36). 

Quanto aos seus objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, visto que foi efetuada 

através do levantamento de dados diretamente na residência, para posterior análise. 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande 

maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise 

de exemplos que estimulem a compreensão (SILVA, 2009, p. 35). 

 

Ao que se refere ao tratamento dos dados, adota a metodologia quantitativa. 

A pesquisa quantitativa, tem suas origens no pensamento positivista lógico, tende a 

enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência 

humana. Por outro lado, a pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, 

holísticos e individuais da experiência humana, para apreender a totalidade no contexto 

daqueles que estão vivenciando o fenômeno (POLIT, BECKER E HUNGLER, 2004, p. 201). 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem 

ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 

representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um 

retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na 

objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 

compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 

instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. 

A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais 

informações do que se poderia conseguir isoladamente (SILVA, 2009, p. 31). 

 

Quanto sua natureza, caracteriza-se como empírica. É a pesquisa dedicada ao tratamento 

da "face empírica e fatual da realidade; produz e analisa dados, procedendo sempre pela via do 

controle empírico e fatual" (DEMO, 2000, p. 21). A valorização desse tipo de pesquisa é pela 

"possibilidade que oferece de maior concretude às argumentações, por mais tênue que possa ser 

a base fatual. O significado dos dados empíricos depende do referencial teórico, mas estes dados 

agregam impacto pertinente, sobretudo no sentido de facilitarem a aproximação prática" 

(DEMO, 1994, p. 37) 
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Quanto aos procedimentos, trata-se de um estudo de caso, visto ser efetuado um estudo 

e levantado um problema relacionado ao consumo de energia elétrica da residência, indicando 

uma possível alternativa, buscando desta forma uma solução para o mesmo.  

 

3.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

O levantamento do consumo de energia elétrica se deu diretamente no site da 

distribuidora de energia. Foram levantados dados das faturas de dois anos de consumo. Para o 

estudo foram utilizados dados de 24 meses (setembro de 2017 a agosto de 2019). Não foram 

utilizados dados do último ano (setembro de 2019 a agosto de 2020), visto que nestas datas 

houveram reformas na residência oque desvirtuou o consumo.  

Com base nos dados de consumo coletados, buscou-se a empresa Mil Engenharia 

Elétrica, uma empresa especializada em energia solar, com sede na cidade de Tapejara-RS. 

Conforme já mencionando no presente trabalho o sistema projetado deve ser conectado 

diretamente à rede de energia elétrica existente na residência. 

 A empresa mencionada forneceu projetos com estudo para a geração de energia solar 

para suprir o consumo de 300KWh (média mensal atual de consumo da residência), bem como 

mais três estudos com gerações maiores de energia, de 500KWh/mês, 700KWh/mês e 

1000KWh/mês. Desta forma possibilitou-se uma visualização e comparação de viabilidades 

entre as diferentes quantidades de demanda de consumo de energia. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO  

O estudo foi efetuado em uma residência familiar localizado no Bairro Nazaré, na cidade 

de Tapejara, estado do Rio Grande do Sul. A residência estudada foi construída no ano de 2000, 

com um total de área construída de 175 metros quadrados. No ano de 2019 a mesma foi 

ampliada com a construção de garagem e passou a ter 220 metros quadrados. No local residem 

quatro pessoas adultas e os principais itens de consumos de energia elétrica são: ar 

condicionados, chuveiros, torneiras elétricas, eletrodomésticos, televisores e iluminação da 

residência. Na figura abaixo, pode ser verificada a localização da residência (ponto em azul). 
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Figura 2 - Localização 

 

                                Fonte: Google Maps (2020). 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1 DADOS DE CONSUMO 

Com os números em mãos foi possível chegar a uma média mensal de 296,58 Kw/h 

nestes dois anos estudados. O mês de maior consumo, foi o de janeiro de 2019, com 375 Kw/h.  

Na tabela abaixo é possível verificar o histórico de consumo (kw/h) e o custo em reais. 

 

Quadro 1 – Informações de Consumo 

Mês Referência  Consumo Mensal KW/h Valor Total Valor KW/h 

set/17 310 R$ 231,42 R$ 0,75 

out/17 274 R$ 206,20 R$ 0,75 

nov/17 303 R$ 237,11 R$ 0,78 

dez/17 343 R$ 262,85 R$ 0,77 

jan/18 315 R$ 224,24 R$ 0,71 

fev/18 293 R$ 207,59 R$ 0,71 

mar/18 270 R$ 188,30 R$ 0,70 

abr/18 279 R$ 197,41 R$ 0,71 

mai/18 279 R$ 202,21 R$ 0,72 

jun/18 287 R$ 222,48 R$ 0,78 
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jul/18 320 R$ 258,74 R$ 0,81 

ago/18 330 R$ 297,58 R$ 0,90 

set/18 321 R$ 288,58 R$ 0,90 

out/18 303 R$ 273,93 R$ 0,90 

nov/18 278 R$ 238,40 R$ 0,86 

dez/18 302 R$ 245,30 R$ 0,81 

jan/19 375 R$ 307,62 R$ 0,82 

fev/19 343 R$ 282,52 R$ 0,82 

mar/19 219 R$ 181,67 R$ 0,83 

abr/19 272 R$ 216,85 R$ 0,80 

mai/19 284 R$ 233,12 R$ 0,82 

jun/19 293 R$ 240,63 R$ 0,82 

jul/19 278 R$ 230,76 R$ 0,83 

ago/19 247 R$ 202,95 R$ 0,82 

     Fonte: Mux Energia, Histórico de Consumo (2020). 

 

Na imagem abaixo, podemos ver a simulação efetuada diretamente no site da 

distribuidora de energia, com valores do mês de setembro de 2020. Para o presente estudo, o 

consumo foi ajustado para 300 KWh / mês, o que equivale a R$ 247,50, um valor de R$ 0,82 

centavos por KWh. 

Figura 3 - Simulação de Consumo Atual 

Fonte: Mux Energia (2020). 

 

Também foram efetuadas outras três simulações de consumo para fins de comparativos, 

sendo: consumo de 500KWh/mês, 700KWh/mês e 1000KWh/mês, que resultam em um valor 

mensal de R$ 412,02, R$ 577,55 e R$ 825,09 respectivamente. 
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4.2 CUSTO DE DISPONIBILIDADE, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E IMPOSTOS 

Para o cálculo de viabilidade, é importante o levantamento destes custos, visto que parte 

do valor destes itens continuará integrando a fatura, mesmo após a instalação de um sistema de 

energia solar. Desta forma são elencados neste item o custo de disponibilidade que é cobrado 

pela distribuidora para manter o sistema, custo de iluminação pública, e o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços (ICMS). Já o imposto relacionado ao 

Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS) e o 

imposto relacionado a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), são 

isentos em relação a geração de energia solar. 

De acordo com a Resolução Normativa N° 414, de 09 de setembro de 2010, artigo 98 

as distribuidoras podem cobrar o custo de disponibilidade de acordo com o tipo de conexão, 

sendo: 

I – 30 Kwh em R$ para quem tem conexão monofásica (2 Condutores); 

II – 50 Kwh em R$ para quem tem conexão bifásica (3 condutores); 

III – 100 Kwh em R$ para quem tem conexão trifásica. 

Nas imagens abaixo podemos verificar a simulação efetuada no site da distribuidora de 

energia com dados sobre o consumo mínimo. 

 

Figura 4 - Simulação Custo de Disponibilidade Monofásico 

 

Fonte: Mux Energia (2020). 
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Figura 5 - Simulação Custo de Disponibilidade Bifásico 

 

Fonte: Mux Energia (2020). 

Como existem dois medidores no local de estudo, um monofásico e um bifásico, o custo 

mínimo de disponibilidade mensal total é de R$ 50,67. Este valor não tem varação, visto que é 

o valor mínimo a ser pago. 

Como relatado, outro custo da fatura de energia elétrica que não é eliminado com a 

energia solar é o ICMS sobre uma parte da tarifa de energia, chamada de Tarifa de uso do 

Sistema de Distribuição.  O ICMS sobre a energia elétrica no estado do Rio Grande do Sul tem 

uma alíquota de 30% do valor da fatura. Na figura abaixo podemos verificar de forma separada 

o custo da Tarifa de Energia Elétrica (TE) e o custo da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD). 

Figura 6 - Tarifa Plena de Energia 

 

Fonte: Mux Energia (2020). 

 

Para fins de cálculo do ICMS do custo mensal, multiplica-se o consumo de KWh mensal 

pelo valor da TUSD, que conforme a figura acima é de R$ 0,30363. Do resultado obtido 

aplicasse a alíquota de 30%, tendo desta forma o valor final incidente. 

O Custo de Iluminação pública também é um valor, que de forma variável, permanece 

na fatura. Ele fica em 0,01696% sobre a quantidade de consumo energético. 
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4.3 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Para dimensionar de forma apropriada um sistema fotovoltaico, alguns fatores são 

considerados, entre eles: radiação solar do local, tipo de estrutura onde será instalado, direção 

e inclinação do telhado e possíveis sombreamentos.  

Na imagem abaixo é possível verificar o estudo que a empresa efetuou em relação a 

incidência solar na residência. 

 

Figura 7 - Incidência Solar 

 

Fonte: Mil Engenharia Elétrica (2020). 

 

A primeira simulação efetuada, apresenta a geração para suprir os 300 KWh mês 

(3600KWh/ano). O sistema projetado tem uma performance de 125% em relação ao consumo, 

com uma capacidade de geração de 4.506KWh por ano.  

A figura 8, apresenta a produção energética em relação a primeira simulação das três 

que foram efetuadas. Para esta geração são necessários 9 módulos solares de 345Wp. Podemos 

verificar que em determinados meses do ano, quando a uma incidência menor de luminosidade, 

automaticamente o sistema produz menos. Nos meses que existe uma boa incidência a produção 

é maior que o consumo, desta forma ocorre a compensação energética com a distribuidora que 

pode ser feita dentro de até 60 meses após a geração. Este sistema possui um custo completo 

de instalação de R$ 16.200,00. 
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Figura 8 - Simulação 01 de Geração x Consumo  

 

Fonte: Mil Engenharia Elétrica (2020). 

 

A segunda simulação efetuada, apresenta a geração para suprir 500 KWh/mês 

(6000KWh / ano). O sistema projetado tem uma performance de 116% em relação ao consumo, 

com uma capacidade de geração de 6.972 KWh por ano. São necessários 14 módulos solares 

de 345Wp para a referido sistema. O valor necessário para este investimento é de R$ 21.500,00.  

A figura abaixo, apresenta como os módulos ficam dispostos na cobertura da residência.  

 

Figura 9 - Simulação Instalação Módulos 500KWh/mês 

 

     Fonte: Mil Engenharia Elétrica (2020).  
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A terceira simulação efetuada se refere a geração de 700 KWh/mês. Com um custo de 

instalação de R$ 28.000,00 e uma produção de 9.879 KWh/ano, possui uma performance de 

118% em relação a demanda anual de 8400 KWh/ano. Este sistema necessita de 20 módulos 

solares de 345 Wp, e uma área de 39 metros quadrados para instalação. Na imagem abaixo é 

possível verificar a simulação de incidência solar, bem como a posição dos módulos. 

 

Figura 10 - Sistema 700 KWh/mês 

 

Fonte: Mil Engenharia Elétrica (2020). 

  

Por fim a quarta e última simulação apresenta um custo de implantação de R$ 37.000,00 

referente a geração de 1000 KWh de média mensal. Para esta geração de energia são necessários 

30 módulos e um inversor.  

Cabe reforçar que conforme apresentado na primeira simulação, e na figura 8, todos as 

simulações para os sistemas apresentados possuem a mesma lógica de variação de produção 

durante o ano, com base na incidência solar. 

 

4.3.1 Custo com manutenção dos sistemas fotovoltaicos 

Conforme informações repassadas pela empresa fornecedora do sistema fotovoltaico, a 

manutenção do mesmo é extremamente simples e existem empresas especializadas neste tipo 

de serviço que pode ser feita inclusive pelo proprietário, pois envolve a conferência do estado 

de conservação dos módulos fotovoltaicos e os componentes elétricos como cabos e conectores 
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que possuem inclusive garantia contra defeitos de fábrica de 10 anos, bem como o 

funcionamento correto do inversor que possui garantia de 5 anos.  

Outro ponto que necessita de atenção é em relação a limpeza dos módulos fotovoltaicos, 

que precisa ser feita com água corrente e materiais não abrasivos. Quando está com muitas 

sujidades o sistema pode perder até 20% de sua capacidade de geração. 

Mesmo sendo possível ser feito pelo proprietário, para os cálculos do presente trabalho 

foi considerado um custo de 1% ao ano sobre o valor investido no sistema. Desta forma um 

sistema maior, terá automaticamente um maior valor anual de manutenção. 

 

4.4 ANÁLISE DE VIABIBILIDADE DO PROJETO 

Utilizando da ferramenta Microsoft Excel, foram inseridos em uma planilha os dados já 

apresentados no presente estudo, entre eles: total do custo da fatura, custo de disponibilidade 

(custo mínimo mensal), impostos, custo de iluminação pública, investimento total dos sistemas 

fotovoltaicos e custo de manutenção. Com estes dados em mãos foi possível avaliar qual é 

economia financeira real mensal em caso de implementação de um sistema, para que desta 

forma fosse possível gerar um cálculo de fluxo de caixa e por fim chegar ao Payback 

Descontado. 

O quadro abaixo apresenta os resultados obtidos, em relação as quatro simulações, 

trazendo desta forma custos que permanecem e economia real mensal. 

 

Quadro 2 - Economia Mensal 

  300KWh 500KWh 700KWh 1000KWh 

TOTAL FATURA   R$       247,50   R$       412,02   R$       577,55   R$       825,09  

Custo ICMS (sobre o TUSD) -R$         27,33  -R$         45,54  -R$         63,76  -R$         63,76  

Custo Manutenção (1 % a.a.) -R$         13,45  -R$         17,85  -R$         23,24  -R$         30,71  

Custo Iluminação Pública -R$           5,09  -R$           8,48  -R$         11,88  -R$         11,88  

Custo de Disponibilidade -R$         50,67  -R$         50,67  -R$         50,67  -R$         50,65  

ECONOMIA MENSAL REAL  R$       150,97   R$       289,49   R$       428,00   R$       668,09  
      Fonte: Dados do Autor (2020) 

 

Como não há medição de quantidade de consumo que se dará diretamente da geração 

do sistema fotovoltaico e a quantidade de consumo da rede da distribuidora, para fins do cálculo 

do custo de iluminação pública foi considerado que 100% do consumo foi injetado na rede e 

posteriormente adquirido. 
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Podemos ver que a economia real parte de R$ 150,97, podendo chegar a R$ 668,09 em 

um consumo de 1000 KWh. Chegamos nestes valores descontando do valor total da fatura os 

itens que permanecem na mesma, pois conforme detalhado, existe vários itens que são cobrados 

mesmo tendo o sistema instalado. 

 Com o valor da economia real em mãos, definiu-se então a Taxa Mínima de 

Atratividade do investimento buscada, atrelando a mesma ao atual valor da SELIC que está em 

2% ao ano, ou seja 0,165% ao mês.  

Nos quadros abaixo, é possível verificar as 4 simulações dos fluxos de caixa dos 

investimentos. 

Quadro 3 - Fluxo de Caixa e Payback – 300KWh 

Fonte: Dados do Autor (2020). 

 

 

 

Meses Invest.
Economia na Fatura 

Energia Elétrica
Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa 

Descontado

Payback 

Descontado

0 16.200,00-R$   16.200,00-R$                -R$    16.200,00 -R$     16.200,00 

1 150,99R$                     150,99R$                      R$ 150,74 16.049,26-R$     

12 150,99R$                     150,99R$                      R$ 148,03 14.407,43-R$     

24 150,99R$                     150,99R$                      R$ 145,13 12.649,98-R$     

36 150,99R$                     150,99R$                      R$ 142,29 10.926,95-R$     

48 150,99R$                     150,99R$                      R$ 139,50 9.237,68-R$       

60 150,99R$                     150,99R$                      R$ 136,77 7.581,49-R$       

72 150,99R$                     150,99R$                      R$ 134,09 5.957,76-R$       

84 150,99R$                     150,99R$                      R$ 131,46 4.365,82-R$       

96 150,99R$                     150,99R$                      R$ 128,89 2.805,08-R$       

108 150,99R$                     150,99R$                      R$ 126,36 1.274,91-R$       

109 150,99R$                     150,99R$                      R$ 126,15 1.148,75-R$       

110 150,99R$                     150,99R$                      R$ 125,95 1.022,81-R$       

111 150,99R$                     150,99R$                      R$ 125,74 897,07-R$           

112 150,99R$                     150,99R$                      R$ 125,53 771,54-R$           

113 150,99R$                     150,99R$                      R$ 125,32 646,22-R$           

114 150,99R$                     150,99R$                      R$ 125,12 521,10-R$           

115 150,99R$                     150,99R$                      R$ 124,91 396,19-R$           

116 150,99R$                     150,99R$                      R$ 124,71 271,48-R$           

117 150,99R$                     150,99R$                      R$ 124,50 146,98-R$           

118 150,99R$                     150,99R$                      R$ 124,30 22,69-R$             

119 150,99R$                     150,99R$                      R$ 124,09 101,40R$           

120 150,99R$                     150,99R$                      R$ 123,89 225,29R$           

Investimento para geração de 300 Kw/h
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Quadro 4 - Fluxo de Caixa e Payback – 500KWh 

 

Fonte: Dados do Autor (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses Invest.
Economia na Fatura 

Energia Elétrica
Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa 

Descontado

Payback 

Descontado

0 21.500,00-R$   21.500,00-R$                -R$    21.500,00 -R$     21.500,00 

1 289,51R$                     289,51R$                      R$ 289,03 21.210,97-R$     

12 289,51R$                     289,51R$                      R$ 283,83 18.062,91-R$     

24 289,51R$                     289,51R$                      R$ 278,27 14.693,16-R$     

36 289,51R$                     289,51R$                      R$ 272,82 11.389,41-R$     

48 289,51R$                     289,51R$                      R$ 267,48 8.150,39-R$       

60 289,51R$                     289,51R$                      R$ 262,24 4.974,81-R$       

72 289,51R$                     289,51R$                      R$ 257,10 1.861,44-R$       

73 289,51R$                     289,51R$                      R$ 256,68 1.604,76-R$       

74 289,51R$                     289,51R$                      R$ 256,26 1.348,51-R$       

75 289,51R$                     289,51R$                      R$ 255,83 1.092,67-R$       

76 289,51R$                     289,51R$                      R$ 255,41 837,26-R$           

77 289,51R$                     289,51R$                      R$ 254,99 582,27-R$           

78 289,51R$                     289,51R$                      R$ 254,57 327,70-R$           

79 289,51R$                     289,51R$                      R$ 254,15 73,55-R$             

80 289,51R$                     289,51R$                      R$ 253,73 180,18R$           

81 289,51R$                     289,51R$                      R$ 253,31 433,50R$           

82 289,51R$                     289,51R$                      R$ 252,90 686,39R$           

83 289,51R$                     289,51R$                      R$ 252,48 938,88R$           

84 289,51R$                     289,51R$                      R$ 252,06 1.190,94R$       

96 289,51R$                     289,51R$                      R$ 247,13 4.183,53R$       

108 289,51R$                     289,51R$                      R$ 242,29 7.117,49R$       

120 289,51R$                     289,51R$                      R$ 237,54 9.993,98R$       

Investimento para geração de 500Kw/h
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Quadro 5 - Fluxo de Caixa e Payback – 700KWh 

 

Fonte: Dados do Autor (2020). 

 

Meses Invest.
Economia na Fatura 

Energia Elétrica
Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa 

Descontado

Payback 

Descontado

0 28.000,00-R$   28.000,00-R$                -R$    28.000,00 -R$     28.000,00 

1 428,02R$                     428,02R$                      R$ 427,31 27.572,69-R$     

12 428,02R$                     428,02R$                      R$ 419,64 22.918,42-R$     

24 428,02R$                     428,02R$                      R$ 411,42 17.936,39-R$     

36 428,02R$                     428,02R$                      R$ 403,36 13.051,96-R$     

48 428,02R$                     428,02R$                      R$ 395,45 8.263,20-R$       

60 428,02R$                     428,02R$                      R$ 387,71 3.568,26-R$       

61 428,02R$                     428,02R$                      R$ 387,07 3.181,19-R$       

62 428,02R$                     428,02R$                      R$ 386,43 2.794,76-R$       

63 428,02R$                     428,02R$                      R$ 385,79 2.408,96-R$       

64 428,02R$                     428,02R$                      R$ 385,16 2.023,80-R$       

65 428,02R$                     428,02R$                      R$ 384,52 1.639,28-R$       

66 428,02R$                     428,02R$                      R$ 383,89 1.255,39-R$       

67 428,02R$                     428,02R$                      R$ 383,26 872,13-R$           

68 428,02R$                     428,02R$                      R$ 382,63 489,50-R$           

69 428,02R$                     428,02R$                      R$ 382,00 107,50-R$           

70 428,02R$                     428,02R$                      R$ 381,37 273,87R$           

71 428,02R$                     428,02R$                      R$ 380,74 654,61R$           

72 428,02R$                     428,02R$                      R$ 380,11 1.034,72R$       

84 428,02R$                     428,02R$                      R$ 372,67 5.547,52R$       

96 428,02R$                     428,02R$                      R$ 365,37 9.971,93R$       

108 428,02R$                     428,02R$                      R$ 358,21 14.309,66R$     

120 428,02R$                     428,02R$                      R$ 351,19 18.562,42R$     

Investimento para geração de 700Kw/h
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Quadro 6 - Fluxo de Caixa e Payback – 1000KWh 

 

Fonte: Dados do Autor (2020). 

Com os fluxos de caixa apresentados, foi possível calcular os demais indicadores, sendo 

eles o Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Payback Descontado. 

O quadro abaixo trás os números finais destes cálculos. 

Quadro 7 - Análise do Investimento 

 

Fonte: Dados do Autor (2020). 

Meses Invest.
Economia na Fatura 

Energia Elétrica
Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa 

Descontado

Payback 

Descontado

0 37.000,00-R$   37.000,00-R$                -R$    37.000,00 -R$     37.000,00 

1 668,09R$                     668,09R$                      R$ 666,99 36.333,01-R$     

12 668,09R$                     668,09R$                      R$ 655,00 29.068,25-R$     

24 668,09R$                     668,09R$                      R$ 642,17 21.291,87-R$     

36 668,09R$                     668,09R$                      R$ 629,59 13.667,82-R$     

48 668,09R$                     668,09R$                      R$ 617,26 6.193,13-R$       

49 668,09R$                     668,09R$                      R$ 616,24 5.576,89-R$       

50 668,09R$                     668,09R$                      R$ 615,23 4.961,66-R$       

51 668,09R$                     668,09R$                      R$ 614,21 4.347,45-R$       

52 668,09R$                     668,09R$                      R$ 613,20 3.734,25-R$       

53 668,09R$                     668,09R$                      R$ 612,19 3.122,05-R$       

54 668,09R$                     668,09R$                      R$ 611,18 2.510,87-R$       

55 668,09R$                     668,09R$                      R$ 610,18 1.900,70-R$       

56 668,09R$                     668,09R$                      R$ 609,17 1.291,52-R$       

57 668,09R$                     668,09R$                      R$ 608,17 683,36-R$           

58 668,09R$                     668,09R$                      R$ 607,17 76,19-R$             

59 668,09R$                     668,09R$                      R$ 606,17 529,97R$           

60 668,09R$                     668,09R$                      R$ 605,17 1.135,14R$       

72 668,09R$                     668,09R$                      R$ 593,31 8.319,86R$       

84 668,09R$                     668,09R$                      R$ 581,69 15.363,83R$     

96 668,09R$                     668,09R$                      R$ 570,29 22.269,81R$     

108 668,09R$                     668,09R$                      R$ 559,12 29.040,52R$     

120 668,09R$                     668,09R$                      R$ 548,17 35.678,59R$     

Investimento para geração de 1000Kw/h

300KWh 500KWh 700KWh 1000KWh

INVESTIMENTO INICIAL 16.200,00-R$          21.500,00-R$           28.000,00-R$          37.000,00-R$          

ECONOMIA MENSAL 150,99R$                289,51R$                 428,02R$                668,09R$                

TMA a.m. (SELIC 2% a.a.) 0,165% 0,165% 0,165% 0,165%

TIR 0,189% 0,871% 1,133% 1,505%

VPL (10 anos) 225,29R$                9.993,98R$             18.562,42R$          35.678,59R$          

PAYBACK (em meses) 118,18 79,29 69,28 58,13

PAYBACK (em anos) 9,85 6,61 5,77 4,84

ANÁLISE INVESTIMENTO
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Verifica-se que na simulação do investimento de 300KWh/ mês, que se trata do real 

consumo da residência, temos uma taxa interna de retorno de 0,189%, ficando acima da taxa 

mínima de atratividade, e apresentando um Payback de 118,18 meses. Conforme informação 

da empresa e dos fabricantes, o sistema possui uma vida útil de 25 anos, desta forma trata-se de 

um investimento viável economicamente de ser implementado, apresentando um VPL de R$ 

225,29 no 10º ano. 

Em relação as simulações dos demais investimentos, podemos notar uma melhora nos 

índices de viabilidade atrelados ao aumento da demanda energética. O sistema de 500KWh/mês 

tem um VPL de R$ 9.993,98 no 10º ano e um Payback de 79,29 meses. Já o investimento 

relacionado a geração de 700KWh/mês possui uma taxa interna de retorno de 1,133%, muito 

acima da taxa mínima de atratividade com um resultado econômico de R$ 18.562,42 até o 10º 

ano. 

Na simulação de 1000 Kwh/mês de consumo temos o melhor resultado. Apresenta uma 

taxa interna de retorno de 1,50% a.m. Considerando que o investimento tem uma taxa mínima 

de atratividade de 0,0165% ao mês, a TIR está quase 10 vezes acima. Outro ponto importante 

é em relação ao tempo para alcançar o Payback, que fica em 58,13 meses. Obter um Payaback 

abaixo de 60 meses é importante visto que a garantia de fábrica dos módulos solares é de 10 

anos, mas a garantia do inversor, que faz parte do sistema é de 5 anos. Desta forma podemos 

concluir que nesta simulação temos um tempo de retorno do investimento, com todos os 

equipamentos ainda dentro da janela de garantia contra defeitos fornecida pelo fabricante e com 

uma geração econômica de R$ 35,678,59 considerando o VPL no 10º ano. 
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo do presente estudo, de apontar em que medida existe ou não existe a 

viabilidade econômica na implementação de um sistema de energia fotovoltaica ligado à rede 

em uma residência foi alcançado. Foi possível através do levantamento de dados identificar o 

custo e o consumo mensal, além de apresentar os cálculos relacionados a viabilidade do 

investimento proposto. 

Após a realização do estudo foi possível verificar que o investimento para a residência 

estudada é viável e apresenta um retorno menor que 120 meses. Considerando que o sistema 

tem uma vida útil de 25 anos, o retorno do mesmo é positivo, possibilitando uma economia 

muito grande a partir do 10º ano e considerando também os possíveis rendimentos relacionados 

ao custo de oportunidade. Importante também ressaltar que a taxa mínima de atratividade, 

conforme mencionado anteriormente está atrelada a SELIC, que no momento do presente 

estudo apresenta o menor patamar da história. 

Conforma analise, um investimento em energia solar apresenta além de economia a 

longo prazo, um ganho relacionado ao consumidor ficar isento das alterações futuras dos custos 

energéticos. Ao mesmo tempo a insegurança em relação a cobrança de impostos e possíveis 

tarifações da energia solar trazem um certo risco que deve ser medido no momento da decisão.  

Nota-se, uma curva de melhora no retorno do investimento ao tempo que o consumo 

aumenta, conforme podemos notar nas simulações. O presente trabalho se propôs a efetuar 

comparativos, desta forma verificou-se na apresentação dos resultados que o melhor tempo de 

retorno se apresenta em um consumo de 1000 KWh/mês, trazendo um payback menor do que 

60 meses. Este é um importante ponto a ser observado, visto que a durabilidade do investimento 

como um todo, informada pelo fabricante é de 25 anos, mas a garantia contra defeitos de fábrica 

de alguns itens é de 5 e outros de 10 anos. Desta forma este investimento se torna além de muito 

rentável, também muito seguro nesta faixa de consumo. 

Por fim, ressalta-se a importância da divulgação de um estudo aprofundado, com os 

cálculos de viabilidade, para desta forma assessorar uma tomada de decisão dos possíveis 

investidores de um sistema, visto que existe uma grande disponibilidade de informação, mas a 

grande maioria muito superficial, baseada em ações comerciais. 
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