
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: ANALISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA COM FATOR
DE AMORTIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO SUSTENTÁVEL
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ENIACINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): HILTON ALBERTO DE CAMPOS MUNDIN, EDUARDO DE OLIVEIRA, THIAGO ALVES DE
MORAES
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RENATO DE BRITO SANCHEZORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ANDERSON DA SILVA JUCÁ, LUIZ VASCO PUGLIACOLABORADOR(ES): 



1 

RESUMO 

 

Sabemos que energia em abundância cria condições econômicas mais viáveis. Com 

isso tem-se desenvolvimento industrial melhor com energia barata, vimos então na 

microgeração de energia elétrica por meio de geração residencial compartilhada no 

sistema on grid, e com os novos licenciamentos juntamente com a nova legislação 

do setor elétrico brasileiro e na redução de custos dos materiais e aliada a novas 

tecnologias empregadas na eficiência do mesmo. Com as formas de tarifação em 

sistemas ligados a rede com medidores bidirecionais e nos sistemas smart grid, 

podemos dizer que cada lugar terá uma microgeração compartilhada, na qual 

alimentando-se a rede de distribuição com esta mesma energia teremos uma maior 

oferta na energia sustentável de fontes limpas, fotovoltaica, gerador próprio e eólica. 

Tendo o custo desta energia muito superior ao da hidráulica, com o incentivo a 

geração compartilhada temos esta mesma energia limpa que obrigatoriamente as 

distribuidoras colocam na cesta de custos ofertada ao preço bem menor. 

Melhorando economicamente a relação de crescimento do setor industrial. Nestas 

condições teremos maior incentivo a microgeração e aplicação em larga escala e 

consequentemente a redução de valores das commodities. Outro ponto relevante é 

com relação a cobrança dos microgeradores. A tarifa de distribuição mesmo sendo a 

mínima para que o sistema seja sempre aprimorado, viabilizando e expandindo-o, 

buscando sempre evoluções tecnológicas, propiciando confiabilidade e 

competitividade com demais tecnologias, mantendo por sua vez o interesse das 

concessionárias para que o setor elétrico possa crescer, deixando de ser um 

sistema opcional para ser o sistema mais viável. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente energia elétrica é motivo de discussões e preocupações, oriundas 

do clima e de suas mudanças e instabilidades, uma questão relevante é maximizar 

os sistemas enérgicos, ou seja, causar menores impactos ambientais, com redução 

do uso de recursos naturais, priorizando as fontes alternativas e renováveis que não 

impactem o meio ambiente e não emitam gases que desencadeiem o efeito estufa. 

 O Brasil é destaque por sua significativa participação no uso de energias 

renováveis, segundo dados do Balanço Energético Final. Calcula-se que por volta de 
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89% da demanda de energia elétrica provêm de fontes renováveis, em sua grande 

maioria energia hídrica (EPE, 2012). Segundo a EPE em relatório desde 2007, 

projetou que o aumento do uso de energia elétrica estaria em torno de 90%, entre 

ano de 2010 e 2030, nesta estimativa, consideramos que será necessário aumento 

bem considerável na geração de energia, trazendo a necessidade do Brasil se firmar 

em termos de confiabilidade e capacidade na produção de energia provenientes de 

outras fontes energéticas, sendo elas as renováveis (EPE, 2012). 

 Como somos um país intertropical, onde tem-se em abundância, subsídios 

para gerar energias renováveis, sustentáveis e radiação solar durante o ano todo, 

nada mais propício que haja investimento em energias renováveis, uma perspectiva 

favorável vindo por parte da ANEEL1 (2005), das regulamentações e leilões, tendo o 

incentivo nos valores para implantação de sistemas fotovoltaicos, nos últimos anos, 

os custos vem diminuindo, e é esperado minimização cada vez maior, viabilizando 

ainda mais, possamos suprir esse aumento de consumo de energia. 

 Com base nos dados do EPE (2012) cinquenta por cento de todo consumo 

energético é proveniente de residências, edifícios, comércios e setores públicos, as 

residências estimam-se vinte e três por cento do consumo, sendo o restante 24%. 

 Analisando o consumo de energia, vemos que são consumidores com baixa 

densidade de carga, que sofrendo tarifações maiores. O ponto é que o maior 

período de consumo energético é também o maior período de radiação solar, 

tornando totalmente viável o uso sistemas solares fotovoltaicos integrados, em 

edifícios, comércios, com conexões de rede cria-se soluções propícias para geração 

distribuída, consequentemente reduzindo custos em investimentos na distribuição e 

transmissão de energia, economizando subsídios do governo em contrapartida 

minimizam custos aos consumidores. EPE (2012). 

 Tendo a viabilidade em amplos sentidos da produção de sistemas solares 

fotovoltaicos, com a regulamentação da ANEEL na RES. 482/2012 - 17/04/2012, 

autorizando a distribuição de energia compartilhada, que , anteriormente só o 

detentor do sistema poderia usufruir dos créditos energéticos , e atualmente com a  

regulamentação pode-se transferir os créditos de energia para outras pessoas, 

ficando a caráter do dono do sistema, esse processo é feito por meio de 

microgeração distribuída. 

                                                           
1 Agência Nacional de Energia Elétrica. 
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 O sistema de compensação, onde a distribuição de energia é possível em 

áreas comuns, por meio de instalação de um sistema de microgeração em, 

condomínios, empresas e suas filiais entre outros conjuntos que pessoas se utilizam 

de energia dentro de uma concessionária, fazendo que o consumo, seja reduzido.  

 

OBJETIVOS 

 

Realizar por meio de dados exploratórios dos sistemas atuais e suas tecnologias, 

uma analise para viabilidade econômica de sistemas de microgeração fotovoltaica 

aplicados com seu Payback relacionado ao desenvolvimento humano sustentável 

como fator de amortização de tempo. 

 

METODOLOGIA 

 

No estudo de viabilidade econômica do sistema fotovoltaico, existem alguns 

indicadores econômicos para a análise deste projeto, porém o mais utilizado é o 

Payback, utilizado neste trabalho. Foi realizado o estudo de uma residência no qual 

é utilizado 4 painéis fotovoltaicos de 320 Wp obtendo-se um total de 1280W.  

 A tarifa (ANEEL) depende de índices como IGPM e coeficiente de reajuste 

pelo IRT, diante disto podemos estimar sua variação. 

Deve-se levar em conta o investimento. Que Foi feito, no caso de nosso 

estudo fizemos um levantamento de todos os componentes a serem investidos, que 

pode ser melhor descrito como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1 - Investimento  

Investimento 

Fabricante Modelo Descrição Potência Total Custo Total 

Bestsun New Energy 
Co. Ltd 

BS-320W Painel Fotovoltaico 1280Wp R$   2.151,20 

Marsrock 1500-S Inversor 1500W R$   1.269,48 

RNT Engenharia - Instalação Elétrica - R$   1.100,00 

RNT Engenharia - Mão de Obra - R$   2.200,00 

 
RNT Engenharia 

 
- 

Projeto e 
Documentação Acesso 

 
- 

 
R$   2.500,00 

 Total R$   9.220,68 

Fonte: Elaborada pelos autores, (2017). 

 

O estudo de investimento para saber em quanto tempo ele ira ter o retorno 

desejável, é feito levando em consideração um determinado período de tempo. 
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Neste indicador, apesar de ser uma analise geral, ele é muito limitado, pois 

não leva em consideração alguns riscos, correção monetária ou financiamento, mas  

é muito utilizado de um modo geral.  

Para o Payback levamos em conta a depreciação dos painéis ao logo dos 

anos, segundo o fabricante garante manter a saída de potência linear, fizemos a 

consideração de deterioração de 0,8% ao ano, admitido também perdas de 18%, 

diminuindo sua geração de energia e uma tarifa reajustada de 4,8% ao ano.  

Payback  =  , 

n = Número de anos; 

I0 = Investimento Inicial 

R = Receita (valor anual) 

FCn = Fluxo de Caixa do ano referência (Rn) 

Mediante a equação descrita, pode-se realizar o estudo durante um período de 15 

anos no qual será exposto na Tabela 2 a seguir: 

Tabela 2 – Payback 

Ano 
Geração com 

Depreciação (*) 
(KWh/ano) 

Geração com                        
Perdas (18%) 

(KWh/ano) 

Tarifa Elétrica                               
(KWh) (*) 

Remuneração 
CashFlow      

Acumulado 

1 1440 1180,8 0,3980  R$         469,96  -R$      9.220,68  

2 1428,48 1171,354 0,4171  R$         488,58  -R$      8.732,10  

3 1417,052 1161,983 0,4371  R$         507,93  -R$      8.224,17  

4 1405,716 1152,687 0,4581  R$         528,05  -R$      7.696,12  

5 1394,470 1143,465 0,4801  R$         548,97  -R$      7.147,14  

6 1383,314 1134,318 0,5031  R$         570,72  -R$      6.576,42  

7 1372,248 1125,243 0,5273  R$         593,33  -R$      5.983,09  

8 1361,270 1116,241 0,5526  R$         616,84  -R$      5.366,26  

9 1350,380 1107,311 0,5791  R$         641,27  -R$      4.724,98  

10 1339,577 1098,453 0,6069  R$         666,68  -R$      4.058,30  

11 1328,860 1089,665 0,6361  R$         693,09  -R$      3.365,22  

12 1318,229 1080,948 0,6666  R$         720,55  -R$      2.644,67  

13 1307,683 1072,300 0,6986  R$         749,09  -R$      1.895,58  

14 1297,222 1063,722 0,7321  R$         778,77  -R$      1.116,81  

15 1286,844 1055,212 0,7673  R$         809,62  -R$         307,19  

16 1276,549 1046,770 0,8041  R$         841,69   R$         534,50  

17 1266,337 1038,396 0,8427  R$         875,04   R$      1.409,54  

18 1256,206 1030,089 0,8831  R$         909,70   R$      2.319,24  

19 1246,157 1021,848 0,9255  R$         945,74   R$      3.264,98  

20 1236,187 1013,674 0,9699  R$         983,21   R$      4.248,19  

Fonte: Elaborada pelos autores, (2017). 

(*) Reajuste de 4,8% ao ano (Base em estatística passadas da ANELL e previsões do IGPM e IRT). 

(**) Depreciação do painel fotovoltaico em 0,8% ao ano. 

Gráfico 1: Payback 
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    Fonte: Elaborada pelos autores, (2017). 

 

Quando analisamos o gráfico do Payback, notamos que o investimento pode 

ser pago em 15 anos, daí para frente o cliente acaba tendo um ótimo lucro. 

Analisando em relação a literatura disponível, percebemos que quanto maior 

a potência necessária mais rápido será o retorno financeiro. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Com este estudo comprovamos que com a eletrificação mudamos a condição 

de Desenvolvimento Humano e muitas vezes podendo tirar ou melhorar a vida 

destas pessoas por isso a necessidade de ser fomentada por parte das 

distribuidoras e do governo para termos um melhor aproveitamento.Sabendo que 

hoje no mundo 1,5 bilhões de pessoas não têm acesso a eletricidade e 1 bilhão não 

tem água potável (ONU, 2014).Por isso temos que preservar nossas fontes de agua 

e continuar crescendo e a energia compartilhada nos da esta garantia ,tendo hoje 

em dia um aumento do incentivo a geração por meios sustentáveis, para 

desenvolver tecnologias na qual, trazer para estas residencias uma melhor 

qualidade de vida fazendo que com esta economia, todos possam fazer uso 

sustentavel e economicamente viavel . 

 Segundo o estudo Matriz Energética Nacional 2030 (BRASIL, 2007) ,são 

todas as fases do processo energético. Na Declaração de Estocolmo há um 

destaque para as questões energéticas e uso de recursos naturais na produção de 

energia, são elas:“Principio 3: A capacidade da Terra de produzir recursos 

renováveis vitais deve ser mantida e, onde praticável, restaurada ou aumentada” 

(UNITED NATIONS, 1973, p. 4) e no “Princípio 5: Os recursos não renováveis da 
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Terra devem ser empregados de forma a protegê-los do perigo da exaustão futura e 

assegurar que os benefícios de tal emprego sejam divididos entre toda a 

humanidade” (UNITED NATIONS, 1973). 

 Estão classificadas em fontes energeticas  primárias e secundárias ou fontes 

renováveis e não renováveis. As fontes primárias são os recursos naturais como 

petróleo, carvão e gás natural, a manipulação dessas fontes dá origem as fontes 

secundárias. Segundo a Agenda 21, "Fontes novas e renováveis de energia são as 

energias solar térmica, solar fotovoltaica (Figura 1), eólica, hidráulica, biomassa, 

geotérmica, oceânica, animal e humana". (UNITED NATIONS,1993,p.123). No 

Brasil, as fontes de energia renovável são compostas por quedas d'água, energia de 

ondas, maremotriz, energia das correntes marítimas, biomassa (resíduos vegetais e 

bagaço da cana), energia da produção agrícola (biocombustível de cana e soja) e 

energia solar, conforme Costa e Prates(2005) parte significativa das energias 

renováveis vem da hidroeletricidade. 

 A Figura 1 ilustra energia fotovoltaicos conectados à rede. A figura 1 é de um 

Sistema de 12kW, qual foi instalado na fachado do prédio do IEE. 

 

Figura 1 - Fotovoltaicos conectados à rede 

 

Fonte: IEE-USP, 2017. 

 

 Diferente da Figura 1 onde a geração da eletricidade é conectada e 

distribuida por meio de uma rede, tem-se na Figura 2 apresenta o modelo 

Fotovoltaico isolado, tirado em 1996 na Amazônia, visando a Eletrificação em uma 

comunidade ribeirinha. 

 

Figura 2 – Modelo Fotovoltaico Residencial Isolado 
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Fonte: IEE-USP, 2017. 

 

 Em 2007, as energias renováveis representaram 41,3% do consumo, vários 

incentivos provieram de programas como o PROINFA - criado através da Lei 

10.438/02  com um aumento substancial desta modalidade de produção energetica. 

O PROINFA , temos que diversificar a matriz energética brasileira e fomentar o uso 

de energia renovável como: fontes eólicas, biomassa2 e pequenas centrais 

hidrelétricas (PCH)3. 

 

[...] o desenvolvimento do Programa será realizado de forma que as fontes 

eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa atendam a 10% do 

consumo anual de energia elétrica no País, objetivo a ser alcançado em até 

20 (vinte) anos, aí incorporados o prazo e os resultados da primeira etapa; 

(Lei 10.438/2002 Art. 3-II-a) (BRASIL, 2002). 

 

 Na primeira fase em 30 de dezembro de 2006, foi estabelecida a meta de 

3.300 MW com, um investimento de R$ 6 bilhões do BNDES, segundo o MME 

(2017) esta fase utilizou do mecanismo de Feed-in4. Na segunda etapa após atigir a 

meta de 3.300MW, novo objetivo para as fontes renováveis, devendo gerar 10% de 

toda a demanda de energia do país em até vinte anos. (MME, 2002). 

 O Brasil tem plenas condições de chegar em 2050 com uma matriz energética  

100% renováveis afirma o Greenpeace (2016) complementando que desde que foi 

                                                           
2 Matéria orgânica de animal ou vegetal utilizado na produção de energia. 
3 Usinas com potência entre 1 MW à 30 MW, geralmente estão localizadas nas regiões Sul e Sudeste 
(Bacia do Paraná e do Atlântico Sudeste) e Centro-oeste. 
4 A tarifa Feed in é utilizada para energia renovável, em especial a energia solar fotovoltaica. São 
preços que as distribuidoras de energia devem pagar por cada kWh, senos estipulado o valor pelo 
governo (ACKERMANN et al., 2001). Este valor geralmente é superior a energia no mercado 
atacadista (IEA -PVPS, 2001). 
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acordado em Paris (2015) , o Brasil comprometeu-se a elimiar as emissões de gases 

efeito estufa e descarbonizar sua economia durante a segunda metade so século, 

sendo elaborado a cada três anos o relatório Revolução Energética de 2016 pelo 

Greenpeace Brasil com o auxilio de especialistas de renome, a edição é a primeira a 

ter um cenário com 100% de fontes renováveis até a metade do século. 

 

RESULTADOS 

 

 Este estudo foi baseada nos custos versus viabilidade na implantação de 

sistemas fotovoltaicos, E no desenvolvimento humano e das cidades através de 

energia barata mantendo a sustentabilidade ,tendo em consideração o custo de 

implantação, de depreciação e tempo de retorno financeiro, o método adotado foi o 

indicador de Payback, estudo do investimento necessário para implantação e 

determinar o período de retorno, determinando os custos, e diversos outros fatores 

elencados na metodologia deste estudo, ficou evidente que no primeiro mês ele 

começa a ter o retorno e todos os custos serão quitados e que ha viabilidade na 

implantação e os dados do gráfico Payback apresentado demostram que em 15 

anos contando com a depreciação do equipamento, depois passa a ter retorno. 

Os consumidores residenciais, que sofrem com aumento de tarifas, baseado 

nessa premissa, o projeto é ainda mais viável a energia compartilhada reduz o custo 

para essa categoria, diante disto reflete a total viabilidade desta tecnologia para os 

brasileiros. 

 Diante de todas as explicações favoráveis para a implantação do sistema, 

ainda contamos com incentivo fiscal, deixando ainda mais evidente a viabilidade, 

também podendo contar com benefícios no ICMS, validas para locais onde o valor 

da tarifa é maior, consequentemente obtenção níveis elevados e significativos na 

implantação do sistema de microgeração. 

 Conclui-se que apesar da cogeração fotovoltaica ainda estar em franca 

expansão, evidenciou por meio de estudos, análises e literatura acerca do tema que 

é viável e há disponibilidade para empresas geradoras e distribuidoras de energia 

iniciem a ligação de assinantes dispostos, objetivando expandir a utilização da 

energia distribuída. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este estudo identificou positivamente com base nas análises realizadas, que 

é viável para os próximos meses a instalação do sistema de microgeração. 

O sistema proposto no caso-exemplo possui potência que atenderiam 

satisfatoriamente uma residência. Dessa forma,o estudo pode servir como referência 

para consumidores interessados em pequenos sistemas de geração fotovoltaico 

conectados à rede, e que desejam saber o tempo de retorno do investimento e a 

rentabilidade anual desses sistemas frente às taxas de retorno mais comuns no 

mercado de capitais.  

Em termos gerais, para que haja ainda uma expansão da geração fotovoltaica  

são necessárias políticas de incentivos através de financiamentos com baixas taxas 

de juros. Por ser uma tecnologia extremamente dependente do mercado externo, é 

necessário que haja ainda desenvolvimento das indústrias nacional para que 

ocorram reduções nos custos de implantação de sistemas.  

O Brasil apresenta condições favoráveis ao aproveitamento desse tipo de 

geração de energia, não somente devido à sua localização intertropical, mas 

também pela grande disponibilidade de recursos naturais e territoriais, e pelas 

características do seu sistema elétrico. Característica essa, que ajudaria na redução 

dos elevados custos de transmissão e distribuição por trazer a geração próxima ao 

consumo final. Aumentando assim a confiabilidade, e provocando possíveis 

reduções nas tarifas de energia elétrica ao consumidor. 

Uma característica negativa ainda para a tecnologia fotovoltaica é o elevado 

custo de implantação. Mas  o presente projeto mostrou que para o consumidor final 

é possível, além de se obter o retorno do investimento, conseguir rentabilidade ao 

longo da vida útil do sistema. No caso estudado, é observado um VPL positivo, que 

por sua vez, em termos de análise de viabilidade, isso representa rentabilidade de 

um projeto. 

Dessa forma, por já ser uma tecnológica viável, é esperada uma expansão da 

energia fotovoltaica na matriz brasileira cada vez maior nos próximos anos. Isto trará 

benefícios ao consumidor final e ao sistema elétrico nacional, além de diversificar a 

matriz energética, e o desenvolvimento tecnológico das industriais nacionais ao 

gerar uma nova cadeia produtiva. Que por consequência traz emprego, renda e 

desenvolvimento econômico nacional. 
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