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AVALIAÇÃO DE RETORNO FINANCEIRO DA ADESÃO A UM SISTEMA 

FOTOVOLTAICO: ESTUDO DE CASO EM RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR 

 

 

João André Valdevieso dos Reis  

 

RESUMO 

 

A energia solar, por meio de sistemas fotovoltaicos, pode contribuir para construção civil 

tanto no aspecto econômico como em relação ao meio ambiental. A adoção de um bom 

sistema de energia solar procura minimizar os gastos do consumidor e também diminuir os 

impactos ambientais causados pelo sistema, comparado com outros tipos de fontes que 

possam agredir consideravelmente o ecossistema. O presente trabalho tem como objetivo 

realizar um estudo de caso de uma residência unifamiliar no município de Maringá, 

observando pontos vantajosos ou não da adoção do serviço, com base em estudos por meio de 

artigos, dados fornecidos pela própria empresa instaladora do serviço e pelo consumidor. 

Avaliou-se o consumo de energia em dois momentos: antes e depois da instalação do sistema 

fotovoltaico na residência. A partir disso, pode-se concluir que o gasto para adesão do sistema 

foi vantajoso de várias formas: no aspecto de viabilidade, torna a escolha correta desde que 

planejado e executado de forma eficaz; no aspecto econômico, um retorno em 

aproximadamente 60 meses valoriza a escolha do sistema fotovoltaico; no aspecto ambiental, 

mostra que os resíduos gerados com a adesão do sistema minimizarão os impactos ao meio 

ambiente. 

 

Palavras-chave: Energia Renovável. Sustentabilidade. Viabilidade Econômica. 

 

 

EVALUATION OF FINANCIAL RETURN OF THE ACCESSION TO A 

PHOTOVOLTAIC SYSTEM: CASE STUDY IN ONE-FAMILY RESIDENCE 

 

ABSTRACT 

The solar energy can be useful for the construction both financially and 

enviromentally by the use of solar systems. The adoption of good solar systems can minimize 

the consumer spending and enviromental damage when compared with other energy soucers 

that can be more agressive for ecosystem. This aims to carry out a case study of a one-family 

residence in the city of Maringá evaluating the positive and negative aspects of solar system. 

Collecting data from articles, the company that provides the service and the consumer, the 

comsuption of energy was evaluated in two diferente moments: before and after installation of 

photovoltaic system. From this, it was posible to conclude the spendings to the adoption of 

the system was advantageous in many ways: the feasibility aspect makes it a correct choice, 

since it´s been planned and executed effectively. A economic return in 60 months turns the 

solar system profitable. Lastly, the environmental aspect showed that waste generated with 

the adoption of this system minimize the environmental damage. 

 

Key-words: Renewable Energy. Sustainability. Economic Feasibility. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Nos dias de hoje, as energias renováveis são a fonte de eletricidade mais procurada, 

pois são ilimitadas, podendo, assim, ser utilizadas de forma a não comprometer a qualidade da 

vida em nosso planeta. Dentre as energias renováveis, as mais usuais são hídrica, ondas e 

marés, eólica, geotérmica, biomassa e a energia solar, da qual iremos tratar neste artigo 

(MATAVELLI, 2013). 

 A energia solar, apesar de ser uma das energias renováveis, é base para que as outras 

possam ser possibilitadas, sendo essa utilização direta ou indireta. Podemos citar o exemplo 

das pás eólicas que adquirem vento, motivadas pela luz solar, a qual proporciona variação de 

temperatura e pressão. Isso nos mostra que a energia solar está presente desde as primícias do 

nosso planeta, tendo papel fundamental em todos os seres, sendo vital para sobrevivência e 

evolução de tais (MATAVELLI, 2013). 

 Após um aprofundamento no contexto de energia solar, ponderamos a energia 

proveniente do sistema fotovoltaico (ARISTIDES et al., 2017). Essa ideia de placas para 

produção de energia vem de décadas atrás. Em 1954, foi apresentada a primeira célula solar 

moderna, gerando cerca de 6% de eficiência, dando um total de 5mW de potência geradas. 

Em 2004, as células produzidas ultrapassaram, pela primeira vez, a geração de 1GW de 

potência elétrica anual, com eficiência na casa dos 16% (VALLÊRA E CENTENO BRITO, 

2004). 

Atualmente, o país com maior eficiência em sistemas fotovoltaicos é a Alemanha, 

tendo uma geração elétrica correspondente a cerca de 36% do poder sobre essa energia 

renovável no planeta (FELIPPE, FABIANO E POMPORMAYER, 2014). Os autores relatam 

também que outros países que são referência em energia solar fotovoltaica são Espanha, Japão 

e Estados Unidos, como podemos notar no gráfico a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Gráfico 1 – Divisão mundial de eficiência energética através de sistemas fotovoltaicos 

 

 

Fonte: International Energy Agency (IEA, 2010). 

 

No Brasil, a geração de energia fotovoltaica é 130 vezes menor do que a China, apesar 

de nossa incidência solar ser maior do que países como Estados Unidos e Alemanha. Porém, 

segundo dados da Aneel de 2016, a geração de energia solar no Brasil cresceu cerca de 407% 

em relação a 2015, tendo o crescimento principalmente nas gerações de energia solar para 

residências. Uma previsão para 2024 é de 886,7 mil unidades consumindo a energia 

proveniente de placas fotovoltaicas, totalizando uma potência de aproximadamente 3,2 GW 

(FELIPPE, FABIANO E POMPORMAYER, 2014). 

 Por ser uma fonte de energia limpa e renovável, a energia solar fotovoltaica tem 

inúmeras vantagens, podendo ser citadas o tempo de vida dos equipamentos que giram em 

torno de 30 anos e também a facilidade de limpeza, ou seja, a praticidade para fazer sua 

manutenção (BRITO E SILVA, 1954). 

Mesmo citando essas vantagens, a mais explicita é a redução no consumo, gerando 

uma economia na conta de energia, o que, sem dúvida, agrega uma empatia por parte do 

cliente em adquirir o serviço que as placas fotovoltaicas proporcionam. 

Através disso, este trabalho tem por objetivo realizar um estudo de caso de uma 

residência localizada no município de Maringá, estado do Paraná, no que diz respeito aos 
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ganhos ou perdas que a adesão de um sistema fotovoltaico pode trazer para o consumidor, 

principalmente no termo financeiro, a partir de sua utilização. 

Tal fato se justifica já que as placas solares, através de painéis fotovoltaicos, vêm 

crescendo a cada dia, e a tendência é de que elas, em conjunto com as outras fontes de energia 

renováveis, substituam a forma como as pessoas adquirem energia. Outro fator importante é 

que esse sistema fotovoltaico fornece ao consumidor, através de estudos e relatórios, a 

quantidade de energia gerada pelas placas, agregando ainda mais credibilidade a sua 

utilização. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 ENERGIA SOLAR 

  O Sol, por muitos, é considerado uma gigante fornalha de forma esférica, pois é uma 

fonte de energia intensa. Em sua superfície, a temperatura atinge cerca de 6000ºC e, em seu 

interior, pode alcançar uma temperatura próxima dos quarenta milhões de graus centígrados 

(MATAVELLI, 2013). 

  O astro supremo tem um tamanho equivalente a 110 vezes a dimensão da Terra, 

estando a uma distância de 150 milhões de quilômetros da superfície do planeta. O 

fornecimento anual de energia pela radiação solar é de 1,5x1018 KWh, e a vida no mundo só 

é possível graças a essa energia transformada de energia nuclear para energia luminosa 

produzida pelo Sol, ainda que dessa energia apenas uma parcela chegue à Terra 

(MATAVALLI, 2013). 

 

 2.1.1 Energia fotovoltaica  

 

   A energia solar fotovoltaica é alcançada por intermédio do fenômeno denominado 

Efeito Fotovoltaico. Este processo dá-se pela conversão da radiação solar em eletricidade por 

meio de materiais semicondutores (PEREIRA BRAGA E HAZAN, 2008). 

O físico francês Edmund Becquerel, em 1839, através de uma solução de selênio, 

percebeu que, quando iluminada pela luz solar, aparecia uma tensão entre os eletrodos de 

solução condutora. Na década de 50, os avanços foram significativos. Em 1954, a primeira 

célula fotovoltaica de silício de junção PN (é produzida quando dois semicondutores do tipo P 

e do tipo N são ligados de forma que se mantenha a continuidade do reticulado cristalino) foi 
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produzida pelo Laboratório Bell, nos Estados Unidos. A partir disso, começaram os trabalhos 

para que os sistemas pudessem gerar alimentação de satélites, de forma que durassem um 

período longo (PEREIRA BRAGA E HAZAN, 2008). 

A impulsão que esse tipo de sistema precisava ocorreu em meados de 1973. Com a 

crise energética mundial, os estudos não se restringiram apenas à alimentação de satélites, 

mas também à geração de energia para suprir o fornecimento ( PEREIRA BRAGA E 

HAZAN, 2008). No entanto, deveria haver uma redução no custo de produção das células, 

pois estavam extremamente elevados (CRESPI, 2015). 

Nos anos posteriores a isso, as buscas por fontes de energia alternativas cresceram 

absurdamente. Chegamos, então, ao ponto que é o cerne das discussões deste trabalho, a 

energia fotovoltaica (FELIPPE, FABIANO E POMPERMAYER, 2014). 

 Nos anos 90, a liderança pela produção dessa tecnologia ficou com os Estados 

Unidos, passando o primeiro lugar para Alemanha e para o Japão no começo dos anos 2000, 

pois os países europeu e asiático criaram políticas de incentivo ao desenvolvimento da 

tecnologia fotovoltaica (CRESPI, 2015).  

Entre as 10 maiores empresas no ramo de painéis fotovoltaicos, em 2003, nenhuma era 

asiática. Porém, nos anos que se sucederam, os países da Ásia, principalmente a China, 

aumentaram as produções, colocando, em 2008, quatro entre as 10 primeiras empresas na 

produção dessa tecnologia (CRESPI, 2015).  

Surge a opção para o Brasil da energia fotovoltaica, como forma de atender às 

necessidades atuais e fomentar a eficácia energética do país. A incidência de raios solares no 

Brasil, mesmo em locais de pouca incidência, é maior, comparada à maioria dos líderes no 

mercado mundial na produção de energia proveniente de painéis fotovoltaicos, como 

mostrado na figura 1 (CRESPI, 2015). 

Mesmo com uma irradiação abrangente em nosso país, como mostrado na figura 1, a 

produção de energia proveniente de sistemas fotovoltaicos é baixa. No Brasil, é quase nula a 

representação da energia produzida por atividades fotovoltaicas, sendo um total de 11007kw 

oriundos desse tipo de serviço, frente ao montante de 137.536.836 kW que o país produz 

(FELIPPE, FABIANO E POMPERMAYER, 2014). 
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Figura 1 – Irradiação Horizontal Global Anual 

 

Fonte: EPIA 2014 

 

 

2.2 CÉLULA FOTOVOLTAICA 

 

A célula fotovoltaica é o item incumbido da transformação de luz solar em 

eletricidade. É nessa célula que ocorre o processo de efeito fotovoltaico. Como já visto neste 

trabalho, as primeiras células produzidas geravam cerca de 2% de rendimento, para um custo 

mediano de U$ 600/W. No entanto, as células de hoje em dia podem ter um rendimento 

próximo dos 18% custando cerca de U$ 6,00/W (PEREIRA BRAGA E HAZAN, 2008). 

 Essas células podem ser produzidas com vários tipos de materiais semicondutores, 

mas as mais usadas são as células provenientes de silício, entrando nessa classificação os 

silícios monicristalino, policristalino e amorfo (PEREIRA BRAGA E HAZAN, 2008). 
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2.2.1 Silício Monocristalino 

 

   As células de silício monocristalino (figura 2) são as mais comercializadas, chegando 

perto dos 80% de participação no mercado de vendas. Ela se consolida, no mercado, pela sua 

elevada durabilidade e confiabilidade, mesmo que seu custo seja alto (DA SILVA, 2014). 

 

Figura 2: Célula de silício monocristalino 

 

Fonte: Universidade Internacional de Andalucia (UNIA, 2014) 

 

2.2.2 Silício Policristalino 

 

As células de silício policristalino, (figura 3) fazem com que ocorra uma 

descontinuidade na estrutura molecular, por conta do número grande de pequenos cristais que 

a englobam, gerando, assim, uma menor eficiência compara às outras células, cerca de 12,5%. 

Todavia, como seu controle de qualidade de produção não é elevado, ela tem um custo menor, 

tendo uma viabilidade econômica favorável para o consumidor (DA SILVA, 2014). 
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Figura 3: Célula de silício policristalino 

 

 

Fonte: CRESESB, 2006 

 

2.2.3 Silício Amorfo 

 

 As placas formadas por células de silício amorfo (figura 4) apresentam grande 

desordem na estrutura dos átomos, porém ele vem se mostrando uma boa opção para 

fabricação de células fotovoltaicas de baixo custo, mesmo apresentando baixa eficiência de 

conversão, se comparada aos outros tipos de silício empregado na fabricação de células 

fotovoltaicas, o que reduz seu tempo de vida útil (PEREIRA BRAGA E HAZAN,2008; DA 

SILVA, 2014). 

Dentre as vantagens da célula fotovoltaica de silício amorfo, podemos destacar o baixo 

custo de fabricação e a possibilidade de abranger áreas grandes com uma única célula ( 

PEREIRA BRAGA E HAZAN, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Figura 4: Célula de silício amorfo 

 

Fonte: Ruther, 2004 

 

2.3 SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

2.3.1 Componentes do Sistema Fotovoltaico 

 

 Um sistema de energia fotovoltaico (figura 5), é composto geralmente por três 

diferentes blocos: o bloco gerador, o bloco de condicionamento de potência e o bloco de 

armazenamento (PORTAL SOLAR, 2018).  

 

Figura 5: Componentes sistema fotovoltaico 

 

Fonte: Green Energy (2017) 
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2.3.1.1 Bloco Gerador 

 

 O bloco gerador é composto pelos painéis solares, estrutura de suporte e cabos. Os 

painéis solares são o coração do sistema, pois são eles que recebem a energia solar, ou seja, 

são os responsáveis pela conversão de energia solar em eletricidade. 

 A estrutura de suporte, como o próprio nome já diz, é o material projetado para servir 

de apoio e suporte para os painéis. O terceiro componente desse bloco são os cabos. Eles são 

os responsáveis pela interligação de todo o sistema. A tipologia de cabo depende do sistema 

escolhido.  

 

2.3.1.2 Bloco de Condicionamento de Potência 

 

 Esse bloco é composto pelos inversores e pelos controladores de carga. Os inversores 

são os responsáveis por transformar a corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA), ou 

seja, ele transforma a forma de energia que o painel fornece, para a forma de energia que os 

aparelhos eletrônicos utilizam. Já os controladores de carga são o componente que faz a 

proteção das baterias, controlando o processo de carga e descarga destas.  

 

2.3.1.3 Bloco de Armazenamento 

 

 O bloco de armazenamento são as baterias responsáveis por garantir para o sistema o 

fornecimento de energia quando a energia solar não for predominante.  

 

2.3.2 Funcionamento 

 

  Segundo o Portal Solar, o funcionamento do sistema fotovoltaico começa com os 

fótons viajando do Sol até a Terra e atingindo as células solares. Esse deslocamento leva em 

torno de 8 minutos e 20 segundos. 

  Ao atingirem as placas fotovoltaicas, o impacto dos fótons faz com que alguns átomos 

tenham seus elétrons desprendidos, deixando espaços vazios. 

 Os elétrons movem-se através de corrente elétrica até que se unam à célula 

fotovoltaica. O espaço deixado livre por esses elétrons é ocupado por outro elétron, tornando 

o processo um ciclo enquanto houver luz solar, criando, com isso, uma corrente elétrica capaz 

de ser utilizada para suprir a energia elétrica utilizada no local.                                      
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 2.3.3. Vantagens e Desvantagens 

 

  A energia solar fotovoltaica apresenta inúmeras vantagens. Ela não gera nenhum tipo 

de poluição, pois é uma energia renovável. Tem uma instalação simples, requer o mínimo de 

manutenção, e não existe consumo de combustível, pois o sol é uma energia gratuita. 

 As principais vantagens são: 

 Sem consumo de combustível; 

 Equipamento silencioso; 

 Vida útil estimada de mais de 25 anos e degradação da produção devido ao 

envelhecimento de 0,8 % ao ano; 

 Não polui o ambiente; 

 Resistência grande às condições climáticas extremas; 

 Exige baixa manutenção; 

 Produz energia mesmo em dias não tão ensolarados, mesmo que em produção mais 

modesta do que em dias com sol abundante; 

 Permite incorporação de módulos adicionais para aumento de potência. 

 

As principais desvantagens são: 

 Precisam de mão de obra e tecnologia sofisticada em sua fabricação e instalação; 

 Custo alto de investimento; 

 As formas de armazenamento da energia solar são pouco eficientes quando 

comparadas, por exemplo, aos combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás) e à 

energia hidroelétrica (água); 

 A energia solar fotovoltaica necessita de grande densidade de insolação para trabalhar 

a um ritmo constante e produtivo. 

 

2.4 RETORNO FINANCEIRO 

 

O retorno financeiro pode variar de acordo com o tipo de edificação, a localização, 

qualidade do produto e a demanda necessária. 

 Um estudo realizado em Londrina, estado do Paraná, buscava sustentar um 

condomínio horizontal de 250 residências. Aderindo ao pacote da estrutura, ele desembolsaria 
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um valor de R$ 4.743.955. Seu retorno estimado é de R$634.630 de economia anualmente, 

resultando, assim, em aproximadamente 7,5 anos para que possa ter o retorno financeiro 

(MOTTA, 2014). 

 Para um segundo estudo, realizado na cidade do Rio de Janeiro, em uma residência 

com uma família de quatro pessoas, o investimento é em torno de R$ 26.900,00. O retorno do 

investimento é de R$ 2.976,48/ano, trazendo as previsões de retorno do investimento total 

para aproximadamente 9 anos (SOUZA, SOUZA, CALHEIROS E RODY, 2017). 

 

 2.5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A análise da eficiência do sistema fotovoltaico da residência foi realizada através de 

visita in loco, observando-se a localização da residência com relação à incidência solar. 

Também foi observado o consumo que existia antes e depois da adesão ao sistema, bem como 

foram notados os hábitos dos moradores antes e após a instalação das placas. 

Outros fatores abordados foram os possíveis indícios de futuras vantagens, 

desvantagens, poluição, existência ou inexistência de manutenção do equipamento 

fotovoltaico. Esses dados foram obtidos através de artigos, dissertações, visita e, 

principalmente, do estudo realizado pela empresa que fez a instalação do sistema solar.  

Tal estudo de caso foi validado através de figuras, quadros e tabelas com a finalidade 

de simplificar a compreensão dos dados.  

Após as constatações, foram encontrados possíveis fatores, sobretudo ligados a retorno 

financeiro, de forma a criar uma empatia por parte do consumidor imediatamente. 

 

2.6 ESTUDO DE CASO 

 

A residência utilizada como estudo de caso no presente trabalho está localizada na 

cidade de Maringá, no estado do Paraná. A casa tem um metragem no total de 255,62m² e é 

térrea, como mostrado nas figuras 6 e 7. A mesma é composta por quatro moradores e está 

situada dentro de um condomínio fechado, localizado na Avenida Guedner, no Jardim 

Aclimação. 
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Figura 6: Planta baixa da residência estudada 

 

Fonte: Disponibilizada pelo consumidor (2017) 
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Figura 7: Imagem da fachada da residência 

 

Fonte: Fotos do autor 

 

 

O estudo foi realizado visando a analisar as possíveis vantagens e desvantagens para o 

consumidor com a adesão de um sistema fotovoltaico. 

O consumidor, em agosto de 2017, optou pela adesão do sistema de energia por meio 

de placas fotovoltaicas para minimizar os gastos com energia que a residência tinha. No mês 

de maio de 2017, como demostrado na figura 8, a conta de energia, disposta pela 

concessionária que administra a energia no estado do Paraná, COPEL, obteve um valor de R$ 

411,24. 
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Figura 8: Conta de energia para o mês de maio de 2017 

 

Fonte: Companhia paranaense de energia (COPEL,2017) 

 

2.5.1 Insolação na residência 

 

 Para iniciar este estudo, foi preciso, primeiramente, estudar as incidências solares do 

local.  As regiões norte, oeste e noroeste do Paraná, onde se encontra Maringá, concentram o 

maior potencial de aproveitamento de energia solar do estado, segundo o site Atlas Solar 

Paraná. 

Maringá, no Paraná, localiza-se, no estado, entre as cidades que mais recebem 

incidência solar. Portanto, sem entrar no âmbito de valores, podemos dizer que a adoção de 

um sistema de energia fotovoltaico seria benéfica. 

 Considerando a incidência solar na cidade, podemos notar que é alta em relação à 

média do estado, como demostrado na figura 9.  
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Figura 9: Incidência solar no estado do Paraná 

 

Fonte: ATLAS BRAS, 2017 

 

 O quadro 1, mostra os dados da radiação solar diária e mensal. Esses resultados são 

com base no estudo feito especificamente para a residência de estudo. 

 

Quadro 1: Estudo de radiação solar na residência 

Mês 

Radiação 

direta 
[kWh/m2] 

Radiação 

difusa 
[kWh/m2] 

Radiação 

refletida 

[kWh/m2] 

Total das 

diárias 

[kWh/m2] 

Total 

mensal 

[kWh/m2] 

Janeiro 3,287 2,442 0,007 5,736 177,815 

Fevereiro 3,426 2,307 0,007 5,74 160,719 

Março 3,265 2,037 0,006 5,308 164,545 

Abril 3,14 1,648 0,005 4,794 143,809 

Maio 2,583 1,376 0,004 3,962 122,829 

Junho 2,493 1,216 0,004 3,712 111,368 

Julho 2,609 1,282 0,004 3,895 120,743 

Agosto 3,372 1,414 0,005 4,791 148,516 

Setembro 3,069 1,75 0,005 4,825 144,752 

Outubro 3,179 2,12 0,006 5,305 164,452 

Novembro 3,441 2,39 0,007 5,837 175,122 

Dezembro 3,599 2,525 0,007 6,131 190,062 

Fonte: Adaptado dos dados fornecidos pela empresa instaladora do sistema 
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2.5.2 Descrição do Sistema 

 

O sistema fotovoltaico da residência é composto de um gerador fotovoltaico, 14 

módulos fotovoltaicos e um inversor, como apresentado na figura 10. 

A potência nominal total é de 4,55kWp para uma produção de 6.396,7 kWh por ano, 

distribuídos em uma área de 27,3m², modalidade de conexão à rede de alimentação Baixa 

Tensão em Monofásica, com tensão de fornecimento de 127v. 

Os módulos foram montados em suportes de aço galvanizado, com um ângulo de 10°. 

Terão todos a mesma exposição, e os sistemas de fixação da estrutura deverão resistir a 

rajadas de vento, com velocidade de até 120 km/h. 

 

Figura 10: Descrição do sistema 

 

Fonte: Fornecido pela empresa que fez a instalação do sistema 

  

2.5.2 Custo de adesão  

 

A análise de custo, para uma potência nominal de 4,55 kW/p, teve um custo de R$ 

24.000,00, incluindo mão de obra e material, como mostrando no quadro 2. 



20 

 

 

                            Quadro 2: Custo total do sistema 

Custo específico: R$/kWp 0,00 

Potência nominal: 4,55 kWp 

Custo total do sistema: R$24.000,00 

Fonte: Adaptado de dados fornecidos pela empresa que fez a instalação do sistema 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

  A análise do retorno financeiro sobre o investimento e adesão do serviço vai até o ano 

que finda a vida útil do produto (25 anos), que é no ano de 2043, como mostrado no quadro 3. 

O estudo leva em conta os gastos médios dos meses, a diferença de juros, economia e outras 

receitas, para, enfim, determinar que, no mês de Agosto de 2043, haverá acumulado, na forma 

de retorno financeiro sobre o investimento, um total de R$ 398.494,18. 

 

Quadro 3: Análise do retorno financeiro 

Consumo simultâneo de energia produzida: 5.276,5 kWh 

Data fim análise: 20/08/2043 

Economia de consumo: R$350.549,97 

Economia para a compensação: R$43.568,98 

Juros ativo: R$33.706,71 

Outras receitas: R$0,00 

Custos anuais a deduzir: R$5.331,48 

Total: R$422.494,18 

Capital investido: R$24.000,00 

Fluxo de caixa acumulado: R$398.494,18 

Custos extraordinários R$0,00 

Período de amortização (anos): 5 

Montante após anos 26: R$422.494,18 

Taxa composta de retorno: 11,66% 

Taxa de desconto: 2% 

VPL: R$274.133,64 

TIR: 25,46% 

Fonte: Fornecido pela empresa que fez a instalação do sistema 
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  O retorno financeiro apontado como fluxo de caixa acumulado em um total de R$ 

398.494,18 vem de um estudo realizado que mostra o fluxo de caixa de economia dos anos. 

Isso detalha que, no fim da análise, em 2043, o consumidor terá o montante de quase 400 mil 

reais, obtido através da economia gerada pela célula. 

 O quadro 4 relata a restituição financeira que o sistema fornece até que seja dado o 

retorno que compense do investimento, que se dá, segundo o estudo, entre os anos de 2022 e 

2023, ou seja, em praticamente 60 meses o sistema estará pago, já contando juros e encargos a 

incluir. 

 

Quadro 4: Retorno financeiro até a quitação do sistema 

ANO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Fluxo de 

caixa [R$] 
1.465,65 4.626,82 5.121,19 5.615,91 6.175,49 6.789,12 

Fluxo de 

caixa 

acumulado 

[R$] 

-22.534,35 -17.907,53 -12.786,34 -7.170,43 -994,94 5.794,18 

Capital 

próprio 

[R$] 

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

Montante 

(economia) 

[R$] 

1.465,65 6.092,47 11.213,66 16.829,57 23.005,06 29.794,18 

Fonte: Adaptado dos dados fornecidos pela empresa que fez a instalação do sistema 

 

Um ano após a adesão do serviço, para o mesmo período (maio), ou seja, com gastos 

quase iguais, levando em conta, também, a bandeira, o consumo de energia foi de um total de 

R$ 176,54, como consta na figura 9, a qual mostra que, na conta de energia, é 

economicamente viável. 
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Figura 11: Conta de energia  do mês de Maio de 2018 

 

Fonte: Companhia paranaense de energia (COPEL,2018) 

 

  Nota-se, na figura, que a leitura medida foi de 438kWh, mas o total faturado foi de 

100kWh. É apresentado na fatura também, como indicado pela flecha, que a energia 

proveniente do gerador fotovoltaico foi de 338kW, fazendo com que ela seja essa diferença da 

energia medida e faturada e tornando este mais um fato que constata a eficiência das placas 

fotovoltaicas para a residência. 

 A seguir, o quadro 5 e o gráfico 2 mostram as diferenças das contas de energia dos 

meses de Março até Agosto do ano de 2017, durante a adesão do produto e serviço, e do ano 

de 2018, após a adesão completa. A diferença dos valores é expressiva e evidencia que a 

adesão das placas fotovoltaicas foi uma ótima escolha. 
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Quadro 5: Diferença de valores na conta de energia antes e após a adesão do sistema  

MÊS/ANO 2017 2018 

MARÇO R$472,26 R$176,14 

ABRIL R$378,86 R$177,96 

MAIO R$411,24 R$176,54 

JUNHO R$469,07 R$221,91 

JULHO R$416,40 R$114,66 

AGOSTO R$476,13 R$144,64 
Fonte: Adaptado da Companhia paranaense de energia (COPEL,2018) 

 

Gráfico 2: Diferença de valores na conta de energia antes e após a adesão do sistema 

 

Fonte:  Adaptado da Companhia paranaense de energia (COPEL, 2018) 

 

 Para ficar mais explícito, a grande economia que ocorreu, foi confeccionada no quadro 

6, a diferença dos gastos nos meses, de acordo com o consumo medido de KWh, a energia 

originada pelo gerador fotovoltaico e o total faturado, ambos no ano de 2018. É válido 

lembrar que, no ano de 2017, antes da instalação do sistema de energia fotovoltaico, a mesma 

quantidade de energia consumida era também a quantidade faturada. 

 

Quadro 6: Diferença entre o que foi consumido e o que foi gerado pelas placas 

2018 
CONSUMO 

MEDIDO 

ENERGIA GERADA PELAS 

PLACAS 
TOTAL FATURADO 

MARÇO 438 KWh 338 KWh  100 KWh 

ABRIL 454 KWh 354 KWh 100 KWh 

MAIO 438 KWh 338 KWh  100 KWh 

JUNHO 581 KWh 481 KWh 100 KWh 

JULHO 461KWh 361KWh 100KWh 

AGOSTO 517 KWh 383 KWh 134 KWh 

Fonte:  Adaptado da Companhia paranaense de energia (COPEL,2018) 
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 O sistema que controla o gerador fornece ao usuário, através de aplicativo, dados 

diários, semanais, mensais e anuais. Nesses dados, ele concede ao consumidor a quantidade 

de energia gerada pelas placas. Nota-se, na figura 12, que foi gerado um relatório anual de 

novembro de 2017 até outubro de 2018 e verifica-se que a quantidade gerada de energia 

mensal fica em torno de 500kWh, segundo o gráfico. É fácil perceber que o gerador trabalha 

com mais facilidade nos meses com pouca chuva e com intensidade solar, como, por exemplo, 

no mês de abril. No mês de junho, apesar de existir pouca precipitação, é um mês em que a 

incidência solar não é grande. 

 Por fim, cabe o destaque dos meses que participam da estação mais quente de ano 

(verão) que, apesar de ser um período de chuva, tende a ter uma grande incidência solar, 

fazendo com que a geração de energia por parte das placas fotovoltaicas seja grande nesse 

período. 

 

Figura 12: Dados fornecidos pelo aplicativo do sistema fotovoltaico 

 

Fonte: Aplicativo de celular conectado ao sistema 
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3 CONCLUSÃO 

 

Visando ao objetivo proposto pelo estudo, podemos tirar várias conclusões, que são: 

 Do aspecto de análise econômica: o projeto é viável e tem um tempo de retorno de 

investimento de 5 anos, ou seja, o retorno é em médio/longo prazo, o que o torna 

atrativo ao usuário. Os estudos também mostraram que a porcentagem de redução da 

tarifa já incluindo as bandeiras que cada vez utiliza fica próxima de 50%, agregando 

maior empatia. 

 Do aspecto de viabilidade técnica: é possível executar o projeto com equipamentos e 

mão-de-obra disponíveis no mercado brasileiro. Contudo, deve-se, primeiramente, 

estabelecer uma estratégia de eficiência energética viável, visando a um sistema mais 

enxuto, com um custo menor e atendendo todas as necessidades da edificação de 

forma eficiente. 

 Do aspecto ecológico: o sistema fotovoltaico projetado, além de ser viável ao 

consumidor, pode trazer enormes benefícios para o meio ambiente, como: não ser 

poluente, não influir no efeito estufa, não precisar de turbinas ou geradores para a 

produção de energia elétrica. 

 

  Pode-se concluir que se esse sistema em estudo é viável, pois está localizado em uma 

região que recebe uma radiação solar considerável em comparação com outras partes do país, 

podendo tornar o retorno financeiro do investimento em um tempo mais curto do que o 

planejado. 
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