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RESUMO 

 

Com o aumento do consumo de energia elétrica, a necessidade de novas fontes de energia já é 

uma realidade. Dessa forma o investimento em fontes de energia limpa é uma opção para 

evitar uma possível crise energética. Uma forma de produção de energia é através de módulos 

fotovoltaicos, contudo a mesmo requer um alto investimento inicial e retorno de médio prazo. 

Esse artigo calcula e analisa um modelo de financiamento para módulos fotovoltaicos, usando 

como base uma residência unifamiliar padrão. 

 

Palavras-chave: Energia limpa. Geração fotovoltaico. Viabilidade. 

 

 

CALCULUS AND ANALYSIS OF A FINANCING MODEL FOR 

IMPLEMENTATION OF PHOTOVOLTAIC MODULES IN BRAZILIAN’S 

RESIDENCES 

 

ABSTRACT 

 

With the increase of electricity consumption, the need for new energy sources already a 

reality. Therefore, to invest in clean and renewable energy sources is an alternative to avoid 

an impending energy crisis. One way of producing such type of energy is through 

photovoltaic modules; however, it requires a high initial investment and renders a medium-

term financial return. In the present work, a financing model for photovoltaic modules was 

calculated and analyzed, based on a standard single-family residence. 

 

Keywords: Clean energy. Photovoltaic generation. Viability. 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (2018), com o passar do 

tempo, o Brasil vem aumentando sua necessidade de consumo de energia, gerando uma alta 

demanda. Desse modo, o crescimento da produção de energia não consegue acompanhar o 

crescimento da demanda, o que ocasiona uma alta no custo da energia elétrica.  

De acordo com o site WA Solar1 (2019), uma solução para esse problema, entre 

outras existentes, é a implantação de painéis fotovoltaicos em residências unifamiliares e 

multifamiliares, pois os mesmos iriam suprir uma parte considerável da necessidade 

energética dessas residências. Contudo a aquisição de painéis fotovoltaicos é uma alternativa 

que requer um custo considerável e retorno a médio prazo, o que faz com que os usuários não 

tenham interesse nesse investimento, pois visam apenas o retorno imediato.  

Segundo o Grupo Contruserv (2019), para solucionar esse problema, seria 

necessário, um sistema de financiamento para que os usuários enxergarem a adoção desse 

sistema como algo lucrativo para se investir a médio prazo. 

Esse artigo tem como objetivo apresentar um método de investimento que se prove 

lucrativo, apresentando uma análise de caso utilizando como base uma residência unifamiliar 

da região de Paranavaí, do estado do Paraná. A análise tem por objetivo abordar pontos como, 

orçamento, estudo de análise de viabilidade financeira e tempo de retorno de capital. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 AUMENTO DO CONSUMO ELÉTRICO 

 

De acordo com a ANEEL (2018), o aumento acentuado do consumo de energia 

elétrica representa um aquecimento econômico e consequentemente a melhoria da qualidade 

de vida no Brasil, ou seja, o aumento do PIB (Produto Interno Bruto) é proporcional ao 

aumento do consumo de energia elétrica, representado no Gráfico 1. 

 

 
1  Disponível em: http://www.wasolar.com.br/tempo-de-retorno-do-investimento-em-energia-solar. Acesso em: 

15 nov. 2019. 
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Gráfico 1 - Variação do PIB e variação do consumo de energia (1998-2007) 

 

Fonte: ANEEL (2018).  

 

Segundo a ANEEL (2008), o aumento do consumo energético apresenta três aspectos 

negativos: o primeiro é o possível esgotamento dos recursos de produção de energia, o 

segundo é o impacto ambiental proveniente dessas atividades e o terceiro são os altos 

investimentos para novas fontes energéticas.  

Segundo site da Itaipu (2018), a produção de energia da usina de Itaipu vem 

aumentando ano a ano desde a instalação das primeiras unidades geradoras no ano de 1984 até 

2018, devido ao aumento da demanda energética, chegando em 2016 a sua maior capacidade 

de geração já registrada, capacidade essa de 103.098 GWh, representando 96,30% de sua 

capacidade máxima de geração de energia até o momento, a Tabela 1 representa esse aumento 

de consumo de energia, comprovado pelos dados das turbinas geradoras. Em 2018 a Itaipu 

chegou à geração acumulada total de 2.544.776.388 MWh, representado na Tabela 2.  
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Tabela 1 - Produção ano a ano de energia da hidroelétrica Itaipu 

ANO N. DE UNIDADES INSTALADAS PRODUÇÃO DE ENERGIA (GWH) 

1984 0 – 2 277 

1985 2 – 3 6.327 

1986 3 – 6 21.853 

1987 6 – 9 35.807 

1988 9 – 12 38.508 

1989 12 – 15 47.230 

1990 15 – 16 53.090 

1991 16 – 18 57.517 

1992 18 52.268 

1993 18 59.997 

1994 18 69.394 

1995 18 77.212 

1996 18 81.654 

1997 18 89.237 

1998 18 87.845 

1999 18 90.001 

2000 18 93.428 

2001 18 79.307 

2002 18 82.914 

2003 18 89.151 

2004 18 89.911 

2005 18 87.971 

2006 19 92.690 

2007 20 90.620 

2008 20 94.685 

2009 20 91.651 

2010 20 85.970 

2011 20 92.245 

2012 20 98.287 

2013 20 98.630 

2014 20 87.795 

2015 20 89.215 

2016 20 103.098 

2017 20 96.387 

2018 20 96.585 

Total 20 2.608.762 

Fonte: ITAIPU (2018, adaptada pelo autor, 2019). 
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Tabela 2 - Produção acumulado da hidroelétrica Itaipu 

Geração Instantânea 12.715 MW 

Geração Acumulada no Ano 32.599.701 MWh 

Geração Acumulada Total 2.544.776.388 MWh 

Fonte: ITAIPU (2018, adaptada pelo autor, 2019). 

 

De acordo com os dados acima pode-se analisar que com o passar do tempo a 

necessidade energética aumenta cada vez mais rápido, visto que a hidroelétrica Itaipu atingiu 

seus 96,30% com 32 anos de operação, assim sendo novas fontes de energia se faz necessário 

para suprir as necessidades energéticas futuras. 

 

2.2 ENERGIAS ALTERNATIVAS 

 

Segundo o Balanço Energético Nacional – BEN (BRASIL, 2008), o Brasil se 

manteve sempre a frente na utilização de fontes renováveis de energia, como energia 

hidroelétrica, eólica, termoelétrica e solar, como apresentado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Estrutura de participação das fontes renováveis e não renováveis do Brasil, países 

da OCDE e mundo entre 2006 e 2007 

 

Fonte: BRASIL (2008). 
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Contudo, segundo o BEN (BRASIL, 2008), as fontes renováveis mais utilizadas no 

Brasil, como hidroelétricas e usinas termoelétricas, mesmo sendo renováveis, ainda geram um 

grande impacto ambiental. 

Corroboram também Nascimento e Alves (2016), ao mencionar que os métodos de 

geração de energia renovável tem sido foco de interesse cada vez maior com o passar dos 

anos, o que levou ao investimento em diversos setores como, biomassa, energia eólica, 

energia geotérmica, energia marítima e energia fotovoltaica. De acordo com os autores 

mencionados, essas fontes alternativas de energia também produzem impactos ambientais e 

resíduos, mas em comparação com as demais fontes já utilizadas, a quantidade que as mesmas 

produzem é quase nula com relação ao custo-benefício que apresentam. 

 

2.3 ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

De acordo com o site WA Solar (2019), com a busca de fontes energéticas 

alternativas e limpas, que supra o aumento da necessidade energética, uma das que vem sendo 

procurada e apresentando um crescimento significativo é a energia fotovoltaica. A adoção 

desse método de geração de energia é uma boa opção de escolha, pois, embora faz-se 

necessário um grande investimento de capital, os custos de manutenção são baixos e o tempo 

de retorno é de aproximadamente 8 anos, mostrando-se uma ótima opção de investimento 

para industrias e comércios que não se importam com o retorno a médio prazo. 

 

2.4 FUNCIONAMENTO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Segundo o Portal Solstício Energia (2017), a unidade base para a produção de 

energia solar é a célula fotovoltaica, que funciona através de metais que, quando expostos a 

luz, produzem energia, por meio de elétrons energizados pela luz solar que formam um 

circuito, canalizando a energia gerada, como representado na Figura 1. 
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Figura 1 - Funcionamento de uma célula fotovoltaica 

 

Fonte: Portal Solstício Energia (2017). 

 

O Portal Solstício Energia (2017), também afirma que o material mais usado 

atualmente nas células fotovoltaicas é o silício, pois além de ser um semicondutor com as 

propriedades necessárias, também é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. 

Para evitar danos as células fotovoltaicas e permitir que os elétrons entrem em um circuito é 

necessária uma cobertura de vidro sobre os módulos de células fotovoltaicas. 

Segundo Nascimento (2004), o fluxo de energia dos módulos fotovoltaicos varia de 

acordo com a taxa de incidência de luz, de modo que, enquanto houver incidência de luz, 

mesmo que mínima, ainda haverá fluxo de energia. Contudo, as células fotovoltaicas não 

armazenam energia, devendo toda energia gerada ser consumida instantaneamente. 

 

2.5 UTILIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

De acordo com a Companhia Paranaense de Energia (COPEL, 2019) 

 

[...] as regras estabelecidas pela Resolução ANEEL nº 482/2012, modificada 

pelas Resoluções Normativas ANEEL nº 687/2015 e nº 786/2017, é 

permitido aos consumidores instalar geradores de pequeno porte em suas 

unidades consumidoras e utilizar o sistema elétrico da Copel para injetar 

neste sistema o excedente de energia, que será convertido em crédito de 

energia válido por 60 meses.   
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Segundo a COPEL (2019), usando como base Resolução SEMA/IAP nº 09/2010 e a 

Portaria IAP nº 19/2017, para a utilização da rede de distribuição da energia para unidades de 

micro e minigeração de energia, por se tratar de energia solar, será exigida a manifestação 

favorável do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), deverá ser apresentado documentos de 

regularidade ambiental do empreendimento, tendo diferenças de acordo com o tipo de geração 

utilizado, representado no Quadro 1 do referido documento. 

A COPEL (2019) também afirma que, em caso de alteração de titularidade da 

unidade consumidora, sendo essa comercial ou residencial, o novo responsável da unidade de 

micro ou minigeração de energia deve apresentar um formulário de troca de titularidade, 

documento este que está disponível no site da COPEL. 

 

Tabela 3 - Documentos necessários para micro e minigeração de energia 

GERAÇÃO 

DOCUMENTO PROBATÓRIO 

Fornecimento de Energia 

ao Canteiro de Obras 

Liberação para 

Operação em Teste 

Hidráulica Licença de Instalação Licença de Operação 

Térmica Licença de Instalação Licença de Operação 

Eólica Licença de Instalação Licença de Operação 

Biogás Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental 

Estadual ou outro documento a critério do IAP 

Solar 

Potência instalada menor ou 

igual a 5 MW 

Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental 

Estadual ou outro documento a critério do IAP 

Potência instalada menor que 1 

MW acomodadas sobre 

telhados (para demais casos 

nessa faixa de potência ver 

notas 6 e 7) 

Não é necessária a apresentação comprobatória de 

licenciamento. 

Fonte: COPEL (2019, adaptada pelo autor, 2019). 

 

2.6 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

Fez-se necessário uma análise de caso para averiguar se é viável para a implantação 

da tecnologia fotovoltaica em residências unifamiliares. A análise conta com um orçamento, 

um estudo de viabilidade econômica e o tempo de retorno de capital. 
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2.7 ANÁLISE DE CASO 

 

2.7.1 Taxa de irradiação 

 

Para os cálculos, foi usado como base uma residência unifamiliar da cidade de 

Paranavaí, no estado do Paraná. Primeiramente, fez-se necessário informações sobre a taxa de 

irradiação solar média do local. Para isso foi usado o site da CRESESB (Centro de Referência 

para energia solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito)2, no qual foi usado as coordenadas, em 

graus decibéis, da residência, sendo elas Latitude 23,082458167º S e Longitude 52,460332º O, 

estando essas taxas representadas na Figura 2. 

 

Figura 2 - Taxa de irradiação do local e proximidades 

 

Fonte: CRESESB (2019). 

 

Após isso foi selecionado a estação em Latitude 23,101º e Longitude 52,499º, 

localizada à 2,4 Km da residência analisada, pois a mesma apresentava taxas de irradiação 

mais similar à da residência estudada, os dados obtidos estão apresentados na Figura 3. 

 
2  Disponível em: http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata. Acesso em: 22 nov. 2019. 
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Figura 3 - Taxa de irradiação da estação em Latitude 23,101º e Longitude 52,499º 

 
Fonte: CRESESB (2019). 

 

2.7.2 Consumo e geração de energia 

 

Com a obtenção dos dados de irradiação solar, fez-se necessário os valores de 

consumos de energia elétrica anteriores da residência analisada, os dados foram obtidos 

através das faturas anteriores da residência, apresentados na Tabela 4. Esses dados foram 

retirados das faturas da residência da cidade de Paranavaí-PR, utilizada na análise de caso. 

 

Tabela 4 - Consumo de energia elétrica nos últimos 12 meses 

Período Consumo (kWh) 

Janeiro 264,00 

Fevereiro 259,00 

Março 272,00 

Abril 249,00 

Maio 261,00 

Junho 243,00 

Julho 246,00 

Agosto 199,00 

Setembro 214,00 

Outubro 299,00 

Novembro 224,00 

Dezembro 272,00 

Média 244,33 

Fonte: Faturas anteriores da residência (2019), elaborada pelo autor (2019). 
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Com esses valores, foi feito o cálculo para verificação da necessidade de geração 

para suprir o consumo da residência adicionando uma folga, necessária para um aumento no 

consumo de energia determinado pelo objetivo do cliente. Com isso foi dimensionado a 

necessidade de produção de 2,64 kWp diários, sendo necessário a utilização de 8 módulos de 

painéis fotovoltaicos para suprir os 2,64 kWp mais a folga solicitada no caso analisado, 

resultando nos dados apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Consumo de energia elétrica nos últimos 12 meses  

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO GERADOR FOTOVOLTAICO 

Potência fotovoltaica orçada 2,64 kWp 

Número de módulos                            8 330 Wp 

Área necessária para instalação  17,07 

Geração estimada por ano 3.778,88 kWp 

Relação geração/consumo 128,88% 

Taxa de desempenho  79,00% 

Economia de CO2 982,08 kg/ano 

Histórico de consumo anual 2.932,00 kWh/ano 

Histórico de consumo mensal 244,33 kWh/mês 

Fonte: Grupo CONTRUSERV3 (2019, adaptada pelo autor, 2019). 

 

Com isso fez-se uma comparação estimada entre o consumo de energia de cada mês 

com a geração de energia de cada mês utilizando o número de placas dimensionado e usando 

como base os dados obtidos anteriormente de irradiação solar média diária de cada mês, 

valores apresentados na Tabela 6. 

 

 
3  CONSTRUSERV: Empresa Brasileira atuante na cidade de Maringá-PR. Essa auxiliou na obtenção dos dados 

obtidos, bem como na confecção dos cálculos para chegar aos resultados apresentados. 
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Tabela 6 - Comparação geração/consumo 

PERÍODO CONSUMO (KWH) ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA (KWH)  

Janeiro 264,00 387,69 

Fevereiro 259,00 342,58 

Março 272,00 348,27 

Abril 249,00 288,89 

Maio 261,00 235,84 

Junho 243,00 209,48 

Julho 246,00 229,38 

Agosto 199,00 289,47 

Setembro 214,00 295,14 

Outubro 299,00 351,50 

Novembro 224,00 383,81 

Dezembro 272,00 414,82 

Média 244,33 314,91 

Total 2.932,00 3.778,88 

Fonte: Grupo CONTRUSERV (2019, adaptada pelo autor, 2019). 

 

4.7.3 Orçamento 

 

Após determinar a quantidade de módulos necessários para suprir as necessidades de 

consumo de energia da residência, fez-se um orçamento para verificar se o sistema de geração 

de energia é financeiramente viável para o investimento Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Orçamento do sistema fotovoltaico conectado à rede 

ORÇAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE 

Potência proposta do sistema 2,64 kWp 

Valor total orçado R$ 12.690,67 

R$ / kWp R$ 4.807,07 

Fonte: Grupo CONTRUSERV (2019, adaptada pelo autor, 2019). 

 

Com o valor de orçamento concluído, a próxima etapa é a análise de financiamento. 

Após analisar diversas propostas de financiamento, tendo como meta o maior número de 

parcelas e menor taxa de juros, foi constatado que o financiamento com melhor condições era 

por meio do Banco Siccob (2019). O mesmo fornecia um financiamento específico para 

painéis fotovoltaicos, além de apresentar uma parceria com o fornecedor, o financiamento se 
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dava por meio de sessenta parcelas fixas de R$ 281,51, com a menor taxa de juros encontrada 

sendo de 6,5% ao ano. 

 

2.7.4 Estudo de viabilidade econômica financeira 

 

Com a proposta de financiamento adotada, foi-se dado início a verificação se o 

financiamento era viável para a residência de estudo. Segundo site da Copel4, toda energia 

não utilizada proveniente dos módulos fotovoltaicos pode ser disponibilizada na rede de 

distribuição de energia e posteriormente, no período da noite ou nos meses que a produção de 

energia é menor, pode ser abatida nos gastos da residência ou de outra residência cadastrada 

na mesma concessionária de energia, nesse caso a Copel.  

Contudo não é possível zerar a fatura de energia, pois segundo o site da Copel, o 

consumidor é obrigado a pagar uma quantidade de consumo de energia fixa, dependendo do 

tipo de rede, com adição dos encargos.  

Esse pagamento se dá por, 30 kW/h por mês com adição de encargos para rede 

monofásica, 50 kW/h por mês com adição de encargos para rede bifásicas e 100 kW/h por 

mês com adição de encargos para redes trifásicas. Assim sendo a fatura de energia 

permanecerá fixa com aumento anual devido ao reajuste tributário, dados apresentados na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Estudo de viabilidade econômica financeira. 

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA 

Tarifa com Encargos 0,70 R$ / kWh 

Reajuste tarifário 6,50 % ao ano 

Degradação do 1º ano 2,50 % ao ano 

Manutenção 0,50 % ao ano 

Reajuste OPEX 5,00 % ao ano 

Taxa de Juros (TMA) 6,50 % ao ano 

Fonte: Grupo CONTRUSERV (2019, adaptada pelo autor, 2019). 

 
4  Disponível em: https://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel 

2.nsf%2Fdocs%2FB57635122BA32D4B03257B630044F656. Acesso em: 22 nov. 2019.  
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2.7.5 Tempo de retorno de capital 

 

Com o estudo de viabilidade econômica financeira finalizado, iniciou-se o estudo 

para verificar o tempo de retorno de capital (PayBack), primeiramente foi pego os valores das 

faturas da residência analisada e foi feita uma média entre as faturas e em seguida comparado 

o valor de pagamento mensal de energia antigo adicionando a parcela do sistema fotovoltaico, 

representados no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Comparação entre consumo antigo, geração e novo consumo 

 

Fonte: Grupo CONTRUSERV (2019). 

 

Para determinação da vida útil do sistema fotovoltaico foi usado os dados fornecidos 

pela empresa Yingli Green Energy (2019)5, fabricante do sistema fotovoltaico usado no 

estudo, os módulos fotovoltaicos possuem a garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação 

e de 25 anos com eficiência de no mínimo 80% da potência nominal, além dos inversores SAJ 

possuem garantia de 7 anos contra defeito de fabricação e as estruturas de fixação possuem 

garantias de 12 meses. Assim sendo foi constatado que com manutenção adequada, a vida útil 

de um sistema de módulos fotovoltaicos é de no mínimo 25 anos até ser necessário a 

substituição do mesmo.  
 

5 Disponível em: http://www.yinglisolar.com/en/products/manufacturing. Acesso em: 20 nov. 2019. 
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Usando como base os dados de gastos com manutenção, encargos e juros, abatendo o 

dinheiro economizado ao mês pela geração fotovoltaica, chegou-se ao resultado de que o 

tempo de retorno da aplicação do sistema de módulos fotovoltaicos é de 30 meses, após isso a 

parcela de R$ 281,51 seria menor que o preço pago em uma fatura devido ao ajuste tributário 

da energia elétrica, começando a gerar lucro. Também foi constatado que ao final dos 25 anos 

de vida útil, o total de lucro gerado pelo sistema seria de aproximadamente R$93.071,48, 

dados apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Tempo de recuperação de capital 

TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (PAYBACK) 

O seu PayBack (tempo de retorno) é de: 30 meses 

TIR 48,27 % VPL R$ 93.071,48 

Taxa Interna de Retorno Valor Presente Líquido 

Fonte: Grupo CONTRUSERV (2019, adaptada pelo autor, 2019). 

 

Por fim, usando como base o ano de 2019, foi feito um comparativo da aplicação do 

mesmo capital usado no sistema fotovoltaico no valor de R$12.690,57 em outros fundos de 

investimento, sendo eles poupança e CID (Certificados de Depósito Interbancário). Os 

resultados foram que enquanto na poupança teria um retorno anual de 4,97% (R$ 630,73), o 

CDI teria um retorno anual de 6,39% (R$ 810,93), por outro lado o sistema fotovoltaico teria 

retorno anual de 20,84% (R$ 2.645,22), provando-se alternativa de investimento com maior 

potencial de retorno, dados apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Comparativo de rendimento 

COMPARATIVO DE RENDIMENTO COM INVESTIMENTO EM ENERGIA 

FOTOVOLTAICA 

Investimento R$ 12.690,67   

Indicadores Poupança CDI Totovoltaica 

Acumulado 12 meses 4,97 % 6,39 % 20,84 % 

Rendimento anual R$ 630,73 R$ 810,93 R$ 2.645,22 

Fonte: Grupo CONTRUSERV (2019, adaptada pelo autor, 2019). 
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3 CONCLUSÕES 

 

Após analisar os resultados obtidos pelos cálculos realizados, resultou-se em um 

modelo de orçamento para implantação de módulos fotovoltaicos em uma residência 

unifamiliar que se provou mais lucrativo que a teoria indicava, pois segundo o que foi dito por 

WA Solar (2019) o tempo de retorno do investimento era de 8 anos (96 meses), contudo com 

as novas tecnologia e com os novos financiamentos, os cálculos constataram um retorno de 

capital muito mais rápido que o esperado, nesse caso 2,5 anos (30 meses).  

Assim sendo, conclui-se que a implantação de módulos fotovoltaicos é uma opção 

lucrativa, com o lucro anual ultrapassando um possível investimento de mesmo valor na 

poupança ou CDI, além de contribuir para o meio ambiente como uma fonte de energia limpa 

e renovável. Podemos citar como desvantagem o tempo de retorno do investimento, que 

mesmo assim, se provou mais eficiente que o esperado. 
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