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IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E SUA VIABILIDADE EM 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

Emanuel Augusto Gazzoni 

 

RESUMO 
 
Diante dos estudos e pesquisas realizadas, apresento um estudo de caso com a devida proposta 
de expor o que é a energia solar e como funciona a implementação de sistema fotovoltaico em 
empresa de pequeno porte, para que assim possa ser apresentado a viabilidade desta efetivação, 
além de explicar o porquê isso deve ocorrer e, também, como acontece a execução desta prática. 
Perante isso, posso expor os benefícios desta, que se trata da alta durabilidade, rápido retorno 
financeiro, baixa manutenção, sustentabilidade, entre outros. Nesta situação, ao decorrer deste 
artigo, fica patenteado as dificuldades para a obtenção desta implementação, porém sendo 
justificado e assim sobressaindo-se pelos seus privilégios proporcionados. Com base nisso, 
exibo neste artigo o objetivo de implementação e viabilização, tendo como resultado final 
reduções imediatas no custo de energia elétrica. 
 
Palavras-chave: Energia Renovável. Placas Fotovoltaicas. Retorno Financeiro. 
 

IMPLEMENTATION OF THE PHOTOVOLTAIC SYSTEM AND ITS FEASIBILITY 

IN A SMALL BUSINESS  

 

ABSTRACT 
 
In view of the studies and research carried out, I present you with a case study with the proper 
proposal to expose what solar energy is and how the implementatio of photovoltaic system works 
in a small company, so that the viability of this effectiveness can be presented, in addition to 
explaing why it should occur and also how this prattice is carried out. Given this, I can expose the 
benefits maintenance, sustainability, among others. In this situation, during the course of this 
article, the difficulties in obtaining this implementation are patentable, however being justifed and 
thus standing out for its privileges provided. Based on this, I present in this article the objetive of 
implementation and feasibility, resulting in immediate reduction in the cost of electricity. 
 

Keywords: Payback. Photovoltaic plates. Renewable energy.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Devido a constante evolução tecnológica e aumento da necessidade energética mundial, 

houve estudos para procurar novos meios de geração de energia elétrica. Desse modo, foi 

possível compreender a importância do uso racional da energia, onde as fontes renováveis se 

tornaram uma ótima alternativa, pois o consumo deliberado das fontes de energias não 

renováveis apresentará o fim, em razão de que os combustíveis fósseis foram produzidos há 

milhões de anos.  

A energia fotovoltaica é definida como a energia gerada através da conversão direta da 

radiação solar em eletricidade. Está ocorrência se dá por meio de um dispositivo conhecido 

como célula fotovoltaica, que atua utilizando o princípio do efeito fotoelétrico ou fotovoltaico 

(IMHOFF, 2007).  

Em relação a geração distribuída no Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) estabelece alguns requisitos pela resolução 482/2012. Tais como condições para o 

acesso de sistema de micro e minigeração aos sistemas de distribuição, além da criação do 

sistema de compensação energética. Através desse método, os clientes podem adquirir créditos, 

quando sua produção for maior que sua demanda. 

Em meio dessa linha de pensamento a ANEEL efetua uma revisão desta normativa, por 

meio da REN nº 687/2015, em que as regras aplicáveis à micro e minigeração distribuída foram 

aprimoradas, mas foi mantido o modelo orginalmente estabelecido para o Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica. 

Apesar do país possuir uma alta irradiação, o grande desafio para as indústrias são os 

custos das células fotovoltaicas, sendo assim o grande empecilho para difusão dos sistemas 

fotovoltaicas em larga escala. Ainda que os custos sejam elevados, a tecnologia fotovoltaica 

está cada vez mais presente no mercado de modo competitivo, em virtude dos preços 

decrescentes. 

Para isso o essencial é projetar um sistema de acordo com as condições de cada local, 

implementando simulações e analisar as possibilidades, antes de qualquer investimento às 

escuras. Dessa maneira, este trabalho visa projetar um sistema de painéis fotovoltaicos, 

atendendo todas as normas estabelecidas pelos órgãos envolvidos. Assim, é fundamental um 

projeto com avaliações no local para seu dimensionamento a fim atender a demanda de energia 

instalada na empresa escolhida. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Para entender melhor a implementação de sistema fotovoltaico e sua viabilidade, serão 

desenvolvidos tópicos com o intuito de breve revisão bibliográfica, ou seja, apresentar um 

breve conteúdo sobre efeito fotovoltaico, células fotovoltaicas, tipos de painéis fotovoltaicos, 

inversores fotovoltaicos e potencial energético. 

 

2.1 EFEITO FOTOVOLTAICO 

 

Segundo Severino e Oliveira (2010), o efeito fotovoltaico é gerado através da absorção 

da luz solar que ocasiona uma diferença de potencial na estrutura do material semicondutor. 

Complementando esta informação, Nascimento (2014) afirma que uma célula fotovoltaica não 

armazena energia elétrica, apenas mantém um fluxo de elétrons num circuito elétrico enquanto 

houver incidência de luz sobre ela. Este fenômeno é denominado Efeito Fotovoltaico. 

A descoberta desse fenômeno foi no ano de 1839, com um jovem chamado Alexandre 

Edmond Becquerel que observou, pela primeira vez, o efeito fotovoltaico. Becquerel conduzia 

experiências eletroquímicas, e por acaso, notou que a exposição à luz de eletrodos de 

platina/prata atribuía o efeito fotovoltaico (UTL, 2020).  

Em 1877, William Grylls Adams e Richard Evans Day desenvolveram o primeiro 

dispositivo sólido de fotoprodução de eletricidade, feito de filme de selênio com eficiência de 

apenas 0,5%. Charles Fritts, em 1883, prosperou e fez a primeira célula fotovoltaica, com 

dispositivos em selênio, duplicando a eficiência de William e Richard para 1% (UTL, 2020).  

Russel Ohl em 1941 criou a primeira célula fotovoltaica de silício, e em 1945, Calvin 

Fuller desenvolveu o processo de dopagem do silício, proporcionando uma eficiência de 6% 

(UTL, 2020). 

 

2.2 CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

 

Com o crescimento de aplicações e utilizações de fontes de energias renováveis, tem-se 

explorado novos materiais e pesquisas para o avanço continuo da tecnologia fotovoltaica. Desse 

modo, o material de maior utilização na fabricação de células fotovoltaicas é o silício (Si), sendo 

também um dos elementos químicos mais abundantes da terra (CEMIG, 2012). 
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Algumas tecnologias são utilizadas para a produção das células fotovoltaicas e podem 

ser classificadas em três categorias. 

Em vista disso, a primeira categoria é composta por silício cristalino (c-Si), dividido em 

monocristalino (m-Si) e policristalino (p-Si), representado em larga escala no mercado por ser 

uma tecnologia de melhor eficiência, consolidação e confiança (CEPEL & CRESEB, 2014). 

A segunda categoria é composta e determinada por filmes finos, possuindo três divisões, 

sendo de silício amorfo (a-Si), disseleneto de cobre, índio e gálio (CIS / CIGS) e telureto de 

cádmio (CdTe).  

Já a terceira geração é determinada pelo Instito de Engenheiro Eletricistas e Eletrônicos 

(IEEE), como:  

Células que permitem uma utilização mais eficiente da luz solar que as células 
baseadas em um único bad-gap eletrônico. De forma geral, a terceira geração deve ser 
altamente eficiente, possuindo baixo custo/watt e utilizar materiais abundantes e de 
baixa toxicidade (IEEE, 2014). 

 

Ainda em fase de pesquisa e desenvolvimento, encontra-se as OPV, células 

fotovoltaicas orgânicas (CEPEL & CRESEB, 2014). 

 

2.3 PAINEIS FOTOVOLTAICOS 

 

Diante do que foi citado anteriormente sobre as categorias de células fotovoltaicas, 

algumas vantagens e desvantagem serão mencionadas sobre células monocristalino, 

policristalino, filmes finos. 

 

2.3.1 PAINEIS FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS 

 

Os tipos de painéis monocristalinos apresentam tecnologia com maior eficiência 

encontrada dentre as outras, variando entre 15 a 22%, além de possuir melhor funcionamento 

que os policristalinos em pouca luz e necessitam automaticamente de um espaço menor para 

gerar a mesma quantidade de energia elétrica. Possui uma vida útil maior que 30 anos e garantia 

para 25 anos (PORTALSOLAR, 2020). 

Mesmo a sua tecnologia sendo a que possui maior eficiência, também há suas 

desvantagens, tais como custo mais elevados que outros modelos (policristalino e filme fino), 

sua produção utiliza grande lingotes cilíndricos que são cortados em quatro partes para lâminas 
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de silício, e dessa forma, gera uma quantidade significativa de silício que não pode ser 

aproveitado, além de ter que  ser reciclado (PORTALSOLAR, 2020).  

 

Figura 01 –   Painel fotovoltaico monocristalino. 

Fonte: PORTALSOLAR (2020). 

 

2.3.2 PAINEIS FOTOVOLTAICOS POLICRISTALINOS 

 

Os tipos de painéis policristalinos possuem menor resíduo de silício em sua produção, 

apresentando menor custo quando comparado com os painéis monocristalinos, além de 

equiparar também a vida útil maior que 30 anos e sua garantia de 25 anos. Apesar de suas 

vantagens, essa tecnologia resulta em uma eficiência entre 14 e 20%, resultando assim, menor 

eficiência por m² e uma área de maior instalação em comparação a outros painéis 

(PORTALSOLAR, 2020). 

 

Figura 02 – Painel fotovoltaico policristalino.  

Fonte: PORTALSOLAR (2020). 
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2.3.3 PAINEIS FOTOVOLTAICOS FILME FINO 

 

Já os painéis dessa categoria, apresentam produções mais simples em comparação 

com a tecnologia cristalina, sendo dessa maneira, o custo mais barato. Possuem alta 

flexibilidade gerando diversas aplicações, além de que, temperaturas elevadas, sombreamento 

e outras obstruções têm menor impacto no desempenho do painel de filme fino 

(PORTALSOLAR, 2020). 

Porém, como qualquer outro, estes painéis também possuem suas desvantagens, 

sendo elas como, tecnologia com eficiência entre 7 a 13%, e baixa eficiência por m², resultante 

de maior área de instalação, sendo um dos fatores que diminui sua utilização em residências e 

instalações comerciais, além de sua vida útil propende a ser menor que a tecnologia cristalina 

e por essa razão, também possui menor tempo de garantia (PORTALSOLAR, 2020).  

 

Figura 03 – Painel fotovoltaico filme fino.  

Fonte: PORTALSOLAR (2020). 

 

2.3.4 COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 

Gráfico 01 – Eficiência Energética. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor através dos dados de PORTALSOLAR (2020). 
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2.4 INVERSORES FOTOVOLTAICOS 

 

Os inversores fotovoltaicos ou inversores solares são um tipo de equipamento 

desenvolvido com a finalidade de conversão de energia gerada pelo sistema de placas 

fotovoltaicas de corrente continua (CC) em corrente alternada (CA). Essa transformação é 

necessária, pois a energia utilizada em ambiente residencial e comercial normalmente são todas 

em correntes alternadas (PORTAL SOLAR,2020). 

O conceito de conversão utilizado baseia-se na junção de dois circuitos. A ponte H é um 

deles, formada por quatro transistores que recebem a tensão contínua de um módulo 

fotovoltaico e executa seus chaveamentos permitindo a condução de corrente por dois 

caminhos. Seus chaveamentos de forma cruzada, sendo S1 e S4, S2 e S3, permitem gerar uma 

onda alternada retangular (FLANDOLI, FABIO, 2017). 

 

Figura 04 – Sistema da ponte H. 

Fonte: FLANDOLI, FABIO (2017).  

O outro circuito é um gerador de pulos ajustáveis com nome de modulação por largura 

de pulso (PWM – Pulse Width Modulation) cuja forma de onda sobreposta à onda da ponte H 

fornecerá uma onda senoidal, capaz de controlar potência ou velocidade (FLANDOLI, FABIO, 

2017). 
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Figura 05 – Composição da onda de uma ponte H com PWM. 

Fonte: FLANDOLI, FABIO (2017). 

Além disso, o inversor tende a garantir a segurança do sistema e apresentar a quantidade 

de energia produzida pelo sistema. Em vista disso, como em algumas pessoas, os inversores 

são considerados o cérebro ou coração do sistema fotovoltaico, pois sem ele, não é possível a 

utilização dessa energia gerada pelas placas solares.  

Para otimização de produção de energia dos painéis, temos uma função muito 

importante contida na maioria dos inversores produzidos atualmente que é chamado de 

rastreamento de ponto de máxima potência (MPPT – Maximum Power Point Tracking). Esta 

função assegura que instantaneamente o inversor extraia máxima potência dos módulos 

fotovoltaicos, variando o valor de sua tensão de operação até o ponto em que o resultado da 

multiplicação da tensão com a corrente forneça a maior potência naquele determinado instante 

(RESENDE, CARLOS 2017). 

 

Figura 06 – Curva MPPT.  

Fonte: RESENDE, CARLOS (2017). 
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Os inversores fotovoltaicos possuem diversos modelos que possam ser encontrados no 

mercado, sendo que cada um tem suas condições especificas de acordo com o fabricante. De 

modo geral, podemos separar os inúmeros inversores em quatro classes, sendo elas: Off-Grid, 

On Grid Grid Tie ou String Inverter, Inversores Centrais e Micro Inversores. 

 

2.4.1 INVERSORES OFF-GRID 

 

Os inversores fotovoltaicos Off-Grid são utilizados em sistemas desconectados à rede 

elétrica fornecida pela concessionária, ou seja, de forma autônoma. Nesse sistema, é necessário 

um banco de baterias para armazenar a energia elétrica gerada, além de um controlador de carga 

para o gerenciamento da corrente elétrica que alimenta a bateria e o inversor (RESENDE, C., 

2017). 

Os inversores desse sistema não necessitam de tantos requisitos como os que são 

conectados à rede (Grid Tie), nem mesmo de uma onda senoidal perfeita, atendendo somente 

as cargas de correntes alternada do local (FLANDOLI, C., 2017).  

Dito isso, os exemplos mais comuns de sua utilização são: sítios sem estrutura de rede 

de distribuição de energia elétrica; radares/sensores/postes de iluminação de estradas e 

rodovias; embarcações; entre outros. 

 

Figura 07 – Radares de estradas e rodovias.  

Fonte: OCA (2020). 
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2.4.2 INVERSORES ON GRID OU GRID TIE 

 

Os inversores desta categoria são utilizados em sistemas fotovoltaicos conectados à rede 

da concessionária. Eles possuem além das funções básicas de um inversor de transformar a CC 

em CA, a sincronização com a rede, ou seja, tendem a garantir que a energia produzida seja 

igual a fornecida, possuindo os mesmos aspectos da senoide (RESENDE, C., 2017). 

Os sistemas que utilizam os on grid normalmente são de microgeração e minigeração 

de energia, suportando algumas dezenas de quilowatts e podendo ser ligado, em paralelo, vários 

inversores, conforme a potência desejada (RESENDE, C., 2017). 

A imagem abaixo mostra um exemplo simplificado de como uma residência com 

sistema fotovoltaico conectado à rede. 

 

Figura 08 – Sistema fotovoltaico on grid.  

Fonte: SOLIGADO (2020). 

 

2.5 POTENCIAL ENERGÉTICO 

 

Para a determinação do potencial solar nas regiões do Brasil, temos como referência o 

CRESESB (Centro de Referência para Energias Solar e Eólica Sérgio de S. Brito), que possui 

um programa denominado SunData. 
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O programa orienta-se ao cálculo da irradiação solar diária média mensal em qualquer 

ponto do território nacional e constitui-se em uma tentativa de oferecer uma ferramenta de apoio 

ao dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. 

Após a publicação da 2ª Edição do Atlas Brasileiro de Energia Solar em 2017, o 

CRESESB obteve autorização para utilizá-lo na atualização da base de dados do SunData. 

Produzido a partir de um total de 17 anos de imagens de satélite e com informações de mais de 

72.000 pontos em todo território brasileiro. Desta maneira, a 2ª Edição do Atlas Brasileiro de 

Energia Solar é o que se tem de mais moderno em informações de irradiação solar no Brasil 

(SUNDATA, 2020). 

 

Figura 09 – Média anual de irradiação diária no plano inclinado na latitude. 

Fonte: ATLAS BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR (2017). 
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A partir das coordenadas em graus decimais ou graus, minutos e segundos da região em 

que se deseja determinar o potencial energético. O programa calcula a irradiação solar no plano 

horizontal/inclinado nas proximidades, determinando a inclinação das placas fotovoltaicas, e a 

irradiação solar média mensal (kWh/m²dia). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

No decorrer da pesquisa para este projeto, baseado no conteúdo apresentado nos tópicos 

supramencionados, podemos demonstrar que a implementação do sistema fotovoltaico na 

empresa Eletroast Instalações e Manutenções Elétricas LTDA gerará como resultado um grande 

investimento para a implantação desse sistema, porém, pode ser visto como um investimento a 

longo prazo, pois será apresentado nos seguintes subtópicos o benefício e o payback da 

implementação desse sistema. 

 

3.1 DIMENSIONAMENTO FOTOVOLTAICO 

 

Alguns pontos chaves são necessários determinar o dimensionamento do sistema, sendo 

de início necessário à média de consumo anual da empresa. Esta que é determinada através de 

um cálculo simples de média ponderada, determinada pela equação demonstrada abaixo. 

 

 
�� =  

∑ � 12

12
 

(01) 

 

Onde:  Cm = Consumo Médio (kWh/mês) 

 ∑ � 12 = Consumo dos últimos 12 meses 

 

Dessa maneira o resultado encontrado através do consumo médio da empresa Eletroast 

é de 999,66 kWh/mês, que será arredondado para 1000 kWh/mês, de modo que simplifique a 

efetuação das outras equações. 

Em sequência, é necessário o valor do consumo diário que é determinado pela equação 

evidenciada abaixo.  
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�� =  

��

30
  

(02) 

 

Onde:  Cd = Consumo Diário (kWh/dia) 

 Cm = Consumo Médio (kWh/mês) 

 

�� =  
1000 ��ℎ

30 
 

�� =  33,33 ��ℎ/��� 

 

Após a determinação do consumo médio mensal e do consumo diário, deve-se conferir 

o potencial energético do local, comprovado através do sistema SUNDATA-CRESESB.  

Dessa maneira, as coordenadas que correspondem ao local de aplicação da empresa em 

Astorga são de latitude -23, 301ºS e longitude -51, 649ºO. Logo em seguida, as coordenadas 

são inseridas no software do sistema SUNDATA, que resulta na figura ilustrada abaixo. 

 

Figura 10 – Irradiação Solar no Plano Inclinado em Astorga. 

Fonte: SUNDATA - CRESESB (2020). 

 

Essa informação aponta o fator do potencial energético, que corresponde 4,94 

(kWh/m²dia) em médias de horas de sol por dia com a média de temperatura do ambiente de 25 
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ºC, e o próximo passo é para confirmação de potência máxima do sistema de acordo com sua 

localização e irradiação solar pela equação expressada abaixo. 

 

 
������ =  

��

��
 

(03) 

 

 Onde: Pmsist = Potência Máxima do Sistema (kWp) 

 Cd = Consumo Diário (kWh/dia) 

 Pe = Potencial Energético (kWh/m²dia) 

 

������ =  
33,33 ��ℎ/���

4,94 ��ℎ/�²���
 

������ =  6,747 ��� 

 

Antes de iniciar o próximo passo é fundamental compreender o STC (Standar Test 

Condition), que é definida pela HomerPro como: 

 

Os fabricantes dos painéis fotovoltaicos classificam a potência de saída em condições 

de testes padrões (STC), que são atrelados a uma radiação de 1 kW/m² e temperatura 

de 25ºC, e sem nenhum vento. As condições de testes não refletem as condições 

operacionais típicas, pois as temperaturas das células fotovoltaicas em um dia 

ensolarado tendem a ser bem maiores do que 25ºC (HOMERPRO, 2020). 

 

Sendo assim, é necessário  determinar o valor de potência do sistema instalado, para que 

supra a potência máxima do sistema da empresa, ou seja, requer atribuir os valores de perdas, 

sendo elas por temperatura, incompatibilidade elétrica, acúmulo de sujeira, cabeamento, entre 

outros, que em média possui um valor de 20 à 25% no sistema, conforme a equação adiante. 

 

 
������ =  

������

η
 

(04) 

 

Onde:  Psinst = Potência do Sistema Instalado (kWp) 

 Pmsist = Potência Máxima do Sistema (kWp) 

 η = Rendimento 
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������ =  
6,747 ���

0,80
 

������ =  8,43 ��� 

 

Com a determinação dos fatores anteriores vem a necessidade da escolha dos painéis 

fotovoltaicos para que possa dar continuidade no dimensionamento fotovoltaico. Dentre tantos 

tipos de materiais e painéis, o escolhido foi o BYD390-M7K-36-5B, com potência de 390W, 

conforme ilustrado pela Tabela 01. 

 

Tabela 01 – Dados do Painel Fotovoltaico Escolhido para Aplicação.  

Fonte: Tabela elaborada pelo Autor através dos dados do fabricante. 

 

Dessa forma, passo a seguir resultará na quantidade de painéis que serão instaladas no 

sistema fotovoltaico da empresa, atendendo a sua necessidade, expressada pela equação a 

seguir. 

 

 
�� =  

������

���� 
 

(05) 

 

Onde:  Np = Número de Painéis Fotovoltaicos (und) 

 Psinst = Potência do Sistema Instalado (kWp) 

 Pnmax = Potência Nominal Máx. do Painel (kW) 
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�� =  
8,43 ���

0,39 ��
 

�� ≅  22 (#��) 

 

Após conhecer o valor da potência real do sistema instalado e a quantidade de painéis, 

deve-se escolher o inversor que atenderá os pré-requisitos do sistema calculado, ou seja, deverá 

atender a uma margem acima de até 20% dos valores encontrados, sendo eles de Pinst = 8,43 

kWp e um total de 8,58 kWp da somatória das painéis.  

Dessa maneira, o inversor selecionado para o sistema foi o modelo RENO-10K-MONO-

220/60Hz, conforme ilustrado pela Tabela 02 abaixo. 

 

Tabela 02 – Dados do Inversor Escolhido para Aplicação.  

Fonte: Tabela elaborada pelo Autor através dos dados do fabricante. 

 

3.2 ANÁLISE DO INVESTIMENTO 

 

Com as informações determinadas até o momento, a empresa X foi contatada com a 

necessidade de um orçamento de materiais e serviço de instalação. Em vista disso, o valor 

considerado para implementação do sistema será de R$ 37.550,00. 

Dessa maneira, será preciso algumas informações de contratação de energia elétrica da 

empresa Eletroast com a concessionária, como custo do kWh com impostos, isenção ou não do 

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços). 
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Custo do kWh: R$ 0,78 | Isenção ICMS:  Sim  

Através destas informações e a variação de radiação mensal ao decorrer dos meses 

conforme a Figura 10 (SUNDATA-CRESESB), temos uma média de produção gerada pelo 

sistema de 908,73kWh/mês e de 10.904,82 kWh/ano. 

 Esta variação de radiação mensal pode ser entendida melhor através da Figura 10 e do 

gráfico abaixo, onde percebe-se as estações climáticas definidas, algumas com maior potencial 

energético, outras mais chuvosas, outras com dias menores. 

 

Gráfico 02 – Energia Consumida x Energia Gerada. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Com base na energia média mensal gerada e no valor total da implementação do sistema, 

encontra-se a relação sobre o payback do investimento, fato este que pode ser demonstrado com 

simples cálculos. 

 

 
�% =  

&�

���   �
 

(06) 

 

Onde:  Pb = Payback 

 Pmm = Produção Média Mensal (kWh/mês) 

 C = Custo do kWh (R$) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Energia Consumida 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
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�% =  
'$ 37.550,00

(908,73 ��ℎ/�ê�)   '$ 0,78
 

�% ≅  53 ����� ≅ 4,4 ��,� 

 

Desse modo, o investimento sobre painel fotovoltaico na empresa Eletroast Instalações 

e Manutenções Elétricas LTDA, tem seu retorno financeiro em 4,4 anos, sendo que a partir 

desse período obterá lucro. 

O gráfico abaixo demonstra o fluxo de caixa do projeto, desde o ano de investimento, 

até o último determinado pela garantia do sistema (25 anos). 

 

Gráfico 03 – Payback / Fluxo de Caixa do Projeto de Implementação. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas informações e cálculos evidenciados neste artigo de implementação de 

sistema fotovoltaico, percebe-se que com uma área de pequena ocupação de instalação, a 

compreensão do uso racional de energia e a sua geração por meio de fontes renováveis, há de 

produzir grandes benefícios, tanto para a população, quanto para o planeta. 

Esses são grandes benefícios financeiros para a população física e jurídica e por conta 

da resolução normativa 482/2012 – ANEEL, proporcionando créditos com a energia elétrica 
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gerada pelo sistema fotovoltaico.  Dessa maneira, foi demonstrado uma produção de 10.904,82 

kWh/ano rendendo no mínimo um valor de R$ 8.505,76/ano. 

Assim, por conta da mesma normativa citada, os créditos são acumulados ao longo do 

tempo, reduzindo custos da fatura de energia elétrica desde o momento de funcionamento da 

instalação e além disso, foi possível demonstrar que o sistema dimensionado terá um payback, 

de 53 meses, ou seja, um retorno financeiro em apenas 4,4 anos. E também, o tempo pode 

chegar a um total de 21,6 anos de funcionamento lucrativo, caso tenha as manutenções 

necessárias e os cuidados necessários. 
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