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B. R. Vale, “Análise da Viabilidade Econômica de Implantação de um Estacionamento 

Solar: Estudo de Caso”, São João del-Rei, UFSJ, 59p., 2018. 

 

O valor da tarifa de energia elétrica tem aumentado consideravelmente, principalmente 

em períodos de seca quando os níveis dos reservatórios estão baixos e as usinas térmicas 

são acionadas para repor a demanda. Pesquisas sobre outras formas de geração de 

energia renovável como eólica e solar tornam-se necessárias diante desse cenário. Nesse 

contexto, esse trabalho aborda um estudo sobre a utilização de estacionamentos cobertos 

com placas fotovoltaicas. São apresentados dois casos para geração de energia elétrica: 

no primeiro projeto, tem-se um sistema trifásico menor, de 14 kW, conectado à rede de 

220 V; e, no segundo projeto, descreve-se um sistema maior de 125 kW trifásico 

conectado à rede de 13,8 kV. A energia gerada excedente é injetada na rede da 

concessionária e o consumidor é remunerado com créditos para consumir 

posteriormente, resultando na redução do valor da conta de energia elétrica. Os estudos 

apresentam cálculos da viabilidade econômica para os dois cenários, com resultados 

satisfatórios. O local proposto para a construção dos estacionamentos é o Campus Santo 

(CSA) Antônio da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). O motivo da 

escolha do local reside em um incentivo do Governo Federal para geração solar 

distribuída nas universidades e institutos federais. 

 

Palavras-chave: energia solar fotovoltaica, energias renováveis, garagem solar, geração 

distribuída. 
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B. R. Vale, “Economic Viability Analysis for the Implementation of Solar Parking Lots: 

Case Studies”, São João del-Rei, UFSJ, 59p., 2018. 

 

Electricity cost has increased considerably, especially in periods of drought when 

reservoir levels are low and thermal plants are employed to supply the energy demand. 

Research on renewable energy sources such as wind and photovotaic solar energy is 

necessary in this scenario. In this context, this work addresses a study on the use of 

parking lots covered by photovoltaic panels. Two possibilities are presented for power 

generation: in the first one, a smaller three-phase system rated at about 14 kW 

connected to the 220-V grid is analyzed; and in the second one, a larger three-phase 

system rated at 125 kW is connected to the 13.8-kV grid. The exceeding generated 

energy is injected into the utility grid and the consumer is provided with credits for later 

consumption, thus reducing cost regarding the energy bill. The case studies present 

economic feasibility calculations for the two scenarios with satisfactory results. The 

proposed location for the construction of the parking lots is the Santo Antônio Campus 

(CSA) of the Federal University of São João del-Rei (UFSJ). This site was chosen due 

to incentive provided by the Brazilian Federal Government towards the implementation 

of distributed solar generation in federal universities and federal institutes. 

 

 

Keywords: photovoltaic solar energy, renewable energy sources, solar parking lots, 

distributed generation. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 - JUSTIFICATIVAS DO TRABALHO 

 No final de 2014, foi contabilizada no mundo uma potência instalada de geração 

de energia solar fotovoltaica de 180 GW. Os dados constam do boletim “Energia Solar 

no Brasil e no Mundo – Ano de Referência – 2014”, publicado pelo Ministério de Minas 

e Energia (MME). Os cinco primeiros países em potência instalada – Alemanha, China, 

Japão, Itália e EUA – respondem por 70% do total mundial. Em 2015, a China alcançou 

o 1º lugar no ranking mundial. De acordo com dados da Agência Internacional de 

Energia (International Energy Agency – IEA), a energia solar poderá responder por 

cerca de 11% da oferta mundial de energia elétrica em 2050, isto é, aproximadamente 

5.000 TWh [1]. 

 Em 2018, o Brasil estará entre os 20 países com maior geração de energia solar, 

considerando-se a potência já contratada (2,6 GW) e a escala da expansão dos demais 

países. O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE 2024) estima que a capacidade 

instalada de geração solar chegue a 8.300 MW em 2024, sendo 7.000 MW de geração 

descentralizada e 1.300 MW de geração distribuída. Assim, a proporção de geração 

solar deve chegar a 1% da geração total [2]. 

 O Ministério de Minas e Energia (MME) lançou o Programa de Geração 

Distribuída de Energia Elétrica (ProGD), que visa estimular a geração de energia pelos 

próprios consumidores com base em fontes renováveis, em especial a energia 

fotovoltaica. Desde 17 de abril de 2012, quando entrou em vigor a Resolução 

Normativa ANEEL nº 482/2012, o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia 

elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada e inclusive fornecer o 

excedente para a rede de distribuição de sua localidade. Trata-se da microgeração e da 

minigeração distribuídas de energia elétrica, inovações que podem aliar economia 

financeira, consciência socioambiental e autossustentabilidade [2]. 

 Os estímulos à geração distribuída se justificam pelos potenciais benefícios que 

tal modalidade pode proporcionar ao sistema elétrico. Dentre eles, é possível citar o 

adiamento de investimentos em expansão dos sistemas de transmissão e distribuição, o 

baixo impacto ambiental, a redução no carregamento das redes, a minimização das 

perdas e a diversificação da matriz energética.  

http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf
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 Com o objetivo de reduzir os custos e tempo para a conexão da microgeração e 

minigeração, compatibilizar o Sistema de Compensação de Energia Elétrica com as 

Condições Gerais de Fornecimento (Resolução Normativa nº 414/2010), aumentar o 

público alvo e, ainda, fornecer informações mais claras na fatura de energia elétrica, a 

ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 687/2015 revisando a Resolução 

Normativa nº 482/2012. Segundo as novas normas – que entraram em vigor em 1º de 

março de 2016 – é permitido o uso de qualquer fonte renovável, além da cogeração 

qualificada, denominando-se microgeração distribuída, definida como centrais 

geradoras com potência instalada até 100 kW; e minigeração distribuída, que está 

associada a potências acima de 100 kW e menores ou iguais a 1 MW, por sua vez 

conectadas na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. 

 Quando a quantidade de energia gerada em determinado mês for superior à 

energia consumida naquele período, o consumidor recebe os créditos que podem ser 

utilizados para diminuir o valor da fatura dos meses seguintes. O prazo de validade dos 

créditos passou de 36 meses para 60 meses, sendo que estes podem também ser usados 

para abater o consumo de unidades consumidoras do mesmo titular situadas em outro 

local na área de atendimento de uma mesma distribuidora. Esse tipo de utilização dos 

créditos foi denominado “autoconsumo remoto”. Outra inovação é a possibilidade de 

instalação de geração distribuída em condomínios (empreendimentos de múltiplas 

unidades consumidoras). A energia gerada nesse tipo de moradia pode ser dividida entre 

os condôminos em porcentagens definidas pelos próprios consumidores [2]. 

 A ANEEL criou ainda a “geração compartilhada”, possibilitando que diversos 

interessados se unam em um consórcio ou em uma cooperativa, instalem um sistema de 

microgeração ou minigeração distribuída e utilizem a energia gerada para redução das 

faturas dos consorciados ou cooperados. 

 Com relação aos procedimentos necessários para se conectar a microgeração ou 

minigeração distribuída à rede da distribuidora, a ANEEL estabeleceu regras que 

simplificam o processo: foram instituídos formulários padrão para realização da 

solicitação de acesso pelo consumidor e o prazo total para a distribuidora conectar 

usinas de até 75 kW, que anteriormente era de 82 dias, foi reduzido para 34 dias. A 

partir de janeiro de 2017, os consumidores puderam solicitar e acompanhar o 

andamento de seu pedido junto à distribuidora pela internet. 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2010414.pdf
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 Se a energia injetada na rede for superior à quantidade consumida, cria-se um 

“crédito” que não pode ser revertido em dinheiro, mas pode ser utilizado para abater o 

consumo da unidade consumidora nos meses subsequentes ou em outras unidades de 

mesma titularidade com validade de 60 meses. No caso da microgeração solar 

fotovoltaica, o restante da energia gerada durante o dia é injetada na rede; durante a 

noite, a rede devolve a energia para a unidade consumidora. Portanto, a rede funciona 

como um “banco de baterias”, armazenando o excedente até o momento em que a 

unidade consumidora necessite de energia [2]. 

A ANEEL não estabelece o custo dos equipamentos e instalação. Portanto, o 

consumidor deve analisar a relação custo/benefício para a instalação, baseando-se em 

diversas variáveis: tipo da fonte de energia (painéis solares, turbinas eólicas, geradores a 

biomassa, etc.), tecnologia dos equipamentos, porte da unidade consumidora e da 

central geradora, localização, valor da tarifa à qual a unidade consumidora está 

submetida, condições de pagamento/financiamento do projeto e existência de outras 

unidades consumidoras que possam usufruir dos créditos. É importante ressaltar que, 

para unidades consumidoras conectadas em baixa tensão (grupo B), ainda que a energia 

injetada na rede seja superior ao consumo, será devido o pagamento referente ao custo 

de disponibilidade – valor em reais equivalente a 30 kWh (monofásico), 50 kWh 

(bifásico) ou 100 kWh (trifásico). Já para os consumidores conectados em alta tensão 

(grupo A), a parcela de energia da fatura poderá ser zerada (caso a quantidade de 

energia injetada ao longo do mês seja maior ou igual à quantidade de energia 

consumida), sendo que a parcela da fatura correspondente à demanda contratada será 

faturada normalmente. 

 O Brasil é um país tropical com enorme potencial de energia solar. Esse aspecto 

se tornou ainda mais relevante quando a Resolução 482 da ANEEL passou a permitir 

que todo cidadão use o próprio telhado de sua edificação para gerar eletricidade e 

receber descontos na conta de energia [3]. Dados da Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) mostram que, se todo o potencial teórico de geração de eletricidade nas 

residências brasileiras fosse aproveitado com sistemas fotovoltaicos, seria possível 

produzir energia suficiente para abastecer mais de duas vezes o atual consumo 

residencial. Esse aproveitamento também abriria a possibilidade de geração de 
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aproximadamente seis milhões de novos postos de trabalho diretos e indiretos. Isso 

implicaria uma economia em torno de R$95 bilhões por ano para a população [3]. 

 

1.2 -  OBJETIVOS DO TRABALHO 

O objetivo do presente trabalho de dissertação é apresentar dois estudos de casos 

referentes à instalação de painéis fotovoltaicos na cobertura de estacionamentos para 

geração de energia elétrica conectada à rede da concessionária em uma instituição de 

ensino superior. A proposta se justifica mediante a divulgação de um programa de 

incentivo à geração distribuída em universidades e institutos federais, conforme se pode 

constatar em [4]. 

O primeiro projeto, com capacidade de geração de 14 kW, conectado à rede 

trifásica de 220 V através de um inversor, agrega a disponibilidade para oito vagas. O 

segundo projeto, com capacidade de 125 kW, conectado à rede de 13,8 kV através de 

um inversor e um transformador, tem capacidade para 72 vagas. Diante das propostas de 

incentivos oferecidas pelo governo federal, são apresentados os cálculos de viabilidade 

econômica. Os locais propostos para as construções encontram-se no Campus Santo 

Antônio (CSA) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), considerando 

condições favoráveis em termos do espaço disponível e ótima incidência solar. 

1.3 - ESTRUTURA DO TRABALHO 

 Três capítulos adicionais complementam a estrutura do trabalho conforme a 

descrição a seguir. No Capítulo 2, é apresentada uma breve revisão bibliográfica, em 

que são analisados a situação dos recursos energéticos no mundo e no Brasil, as 

políticas de incentivos, os sistemas fotovoltaicos e condições climáticas. Além disso, 

são investigados alguns trabalhos previamente descritos na literatura referentes ao 

aproveitamento do recurso solar fotovoltaico para a cogeração de energia elétrica. 

 No Capítulo 3, são apresentados os projetos das instalações dos sistemas 

fotovoltaicos, diante das possibilidades de maior e menor número de vagas. A análise 

dos perfis de irradiância com média histórica é apresentada em detalhes. São 

desenvolvidos os estudos de viabilidade econômica, envolvendo aspectos como 

orçamentos, retorno do investimento e discussão detalhada dos resultados. 

 Finalmente, o Capítulo 4 descreve as principais conclusões do trabalho e 

propostas para a continuidade da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Este capítulo dedica-se a apresentar um panorama da geração de energia elétrica 

no mundo, focando em aspectos como incentivos e pesquisas associadas ao uso da 

energia elétrica fotovoltaica. Aborda-se a matriz energética brasileira, que tem como 

fonte de geração principal a geração hidroelétrica. Além disso, a análise de viabilidade 

econômica de alguns trabalhos previamente desenvolvidos na literatura demonstra a 

vantagem em investir em geração de energia solar. Por fim, são abordados os incentivos 

governamentais para implantação dos sistemas de geração de energia fotovoltaica no 

Brasil. 

2.2 - PANORAMA DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO MUNDO 

 O aumento na demanda do consumo de energia resultante do progresso 

tecnológico e do desenvolvimento humano são fatores responsáveis pelas mudanças 

climáticas e do meio ambiente, o qual tem sido um tema amplamente estudado pela 

comunidade científica. 

 Atualmente, o modelo de geração de energia não é adequado e nem sustentável, 

sendo que o consumo crescente dos combustíveis fósseis e o aumento do efeito estufa 

ameaçam o fornecimento seguro de energia em países em desenvolvimento como a 

Índia. Não há energia suficiente para acompanhar o crescimento da nação, sendo 

necessário investir em fontes de energia limpa, segura, sustentável e acessível. 

 A China e a Índia estabeleceram recentemente políticas que reconhecem o 

potencial de recursos solares e eólicos inexplorados. A fonte escolhida foi a energia 

solar fotovoltaica, sendo que o governo da Índia decidiu rever a Missão Nacional Solar 

e, por meio de licitação, decidiu investir em usinas fotovoltaicas conectadas à rede com 

potências entre 20 GW e 100 GW. Desde a revisão, o projeto já totaliza uma potência de 

420 MW no estado indiano de Rajasthan [5].  

A China estabeleceu uma meta de 15% de suas necessidades de energia 

renováveis até 2020, com foco nas áreas rurais sem fornecimento de eletricidade, sendo 

que mais de 700 pequenas centrais elétricas já foram instaladas em vilas. Ressalta-se 
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que as áreas restantes sem eletricidade são consideradas mais adequadas para aplicações 

solares e eólicas [6]. 

Os sistemas fotovoltaicos cresceram consideravelmente no mercado energético 

mundial. Este crescimento iniciou a partir da década de 1990, principalmente na 

Alemanha, no Japão e na Espanha com os programas governamentais de incentivo. 

Mais tarde, por volta de 2013, os países asiáticos se tornaram lideres nos programas de 

expansão. Em países fora da Europa, a capacidade instalada passou de 30 GW em 2012 

para cerca de 60 GW em 2013 [5]. A evolução da energia fotovoltaica na Europa está 

fortemente associada ao plano de redução de emissão de gás carbônico, o que visa à 

substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis e nucleares. Para tal 

há incentivos governamentais. Ainda que o retorno do investimento seja demorado e o 

custo de instalação alto, a iniciativa é plausível a longo prazo [7]. 

 Em 2015, os investimentos aumentaram na China, Japão, Estados Unidos e 

Reino Unido, que totalizaram 82% das instalações mundiais. Apesar de a energia 

fotovoltaica ser uma pequena fatia no sistema energético, é a forma de geração que mais 

cresce no mundo. A continuidade do crescimento da energia solar em termos de 

potência instalada ficará acima de dois dígitos até 2020, sendo conduzida pela China, 

seguida pela Europa, Estados Unidos e Japão, com previsões de acréscimos de 80 GW, 

55 GW, 40 GW e 35 GW, respectivamente. Em sexto lugar, está o Brasil com produção 

de 5 GW. 

 Apesar das vantagens ambientais e sociais, o preço deste tipo de energia ainda é 

o maior empecilho para sua consolidação. Mas com o aumento da produção, os valores 

foram progressivamente reduzidos no decorrer dos anos. Na Alemanha, por exemplo, 

houve uma queda de mais 65% nos preços dos sistemas de até 100 kWp [5]. 

O Brasil possui um vasto recurso solar que infelizmente ainda é pouco utilizado. 

Com uma média diária de irradiação de 1.500 a 2.500 kWh/m² – muito maior que a de 

países europeus como a Alemanha (900 a 1.250 kWh/m²), França (900 a 1.650 kWh/m²) 

e Espanha (1.200 a 1,850 kWh/m²) – o cenário é promissor para o investimento em 

recursos fotovoltaicos. Tendo em vista fatores como a redução dos custos dos 

equipamentos devido ao avanço tecnológico, a elevada incidência de radiação solar, o 

aumento da tarifa de energia elétrica, a crescente pressão sobre o governo brasileiro e as 

mudanças climáticas, fica nítida a viabilidade dos incentivos em tais aplicações [8]. 
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2.3 - MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

 A matriz energética brasileira é ilustrada na Figura 2.1 [7], verificando-se que a 

utilização de diversas fontes está associada a um balanço correspondente a 79,3% de 

energias renováveis e 20,7% de outras fontes não renováveis. Atualmente a energia 

gerada pelas hidrelétricas é a principal fonte de energia elétrica no Brasil, respondendo 

por 70,6% da produção. A energia hidráulica é considerada renovável e limpa, mas a 

aplicação é restrita aos impactos ambientais causados pelo alagamento de grandes áreas 

e pela emissão de gás metano (CH4), resultante da degradação anaeróbica de materiais 

orgânicos submersos por inundações [9]. 

 

Figura 2.1 – Matriz energética brasileira. 

 A principal característica do sistema elétrico brasileiro é o uso de grandes usinas 

que centralizam a geração, enviando-se essa energia por meio de extensas linhas de 

transmissão e distribuição. Em contraste, surge a geração de energia elétrica distribuída, 

na qual os geradores estão localizados próximos aos consumidores, reduzindo o impacto 

ambiental e as perdas nas linhas de transmissão. De acordo com o balanço energético 

nacional de 2017, foram gerados 578,9 TWh no total, sendo que 480,48 TWh são 

devidos a usinas hidrelétricas [10]. 

 Mesmo com grande geração de energia elétrica a partir de usinas hidrelétricas, a 

maior parcela de áreas favoráveis às construções de novas usinas elétricas está 

localizada em áreas de preservação ambiental, longe dos centros urbanos. Este cenário 

favorece a construção de usinas hidrelétricas de baixa potência. Outro fator que causa 

2,6%  Carvão e lenha

2,4%  Energia nuclear

4,4%  Petróleo

11,3%  Gás natural

1,1%  Eólica

7,6%  Biomassa

70,6% Hidroelétrica
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vulnerabilidade ao sistema é a dependência de condições climáticas como a 

regularidade das chuvas. Nesse cenário, a diversificação de fontes de energia e o uso de 

geração distribuída com energia renovável podem ser uma alternativa para o aumento da 

robustez do sistema energético do país, reduzindo-se os custos associados com 

transmissão e distribuição de energia. Assim, os sistemas fotovoltaicos se encaixam 

perfeitamente nessa premissa e, embora a capacidade instalada de energia fotovoltaica 

seja insignificante em relação a outras formas de geração, o Brasil possui um enorme 

potencial de energia solar na maior parte de sua área de mais de 8,5 milhões de km² [9, 

11]. 

 O atual sistema de geração fotovoltaica pública no Brasil é composto por 44 

usinas em operação (28 MW) e 21 usinas em construção (616 MW), com 90 plantas 

(2,4 GW) em etapas de planejamento [2]. Pesquisadores prevêem que o sistema 

foltovoltaico terá um papel importante no futuro, correspondendo a 0,5 GW (0,2%) em 

2017 e 3,5 GW (1,8%) em 2023, provavelmente excedendo a biomassa e outras fontes 

de menor porte. Nesse âmbito, o crescimento da energia fotovoltaica foi estimulado pelo 

Ministério de Minas e Energia (MME) do Brasil, que realizou um leilão em 2014 

dedicado à compra de energia produzida por usinas fotovoltaicas. Este leilão recebeu 

lances de 10,79 GW (400 projetos), dos quais 0,89 GW foram contratados ao preço 

médio de R$215,00/MWh, sendo o valor quase 18% menor que o preço de abertura do 

certame. O investimento para 0,89 GW é de aproximadamente de R$4,14 bilhões.  

 Estudos de perpectivas sociais foram realizados no norte do Estado de Minas 

Gerais, região com alto potencial para geração de energia fotovoltáica, prevendo-se que 

essa região se torne o terceiro maior centro de energia fotovoltaica do Brasil. Assim, um 

segundo leilão foi realizado em 14 de agosto de 2015 com 1,27 GW contratados para 

Minas Gerais.  

 A ANEEL está realizando outros leilões para permitir a geração adicional de 12 

GWp em termos de energia fotovoltaica em escala no Brasil. As empresas selecionadas 

que cumprirem os cronogramas de instalação venderão sua energia para as Centrais 

Elétricas Brasileiras (Eletrobrás) sob um contrato tarifário de trinta anos [12]. 

 O custo de instalação tem sido a dificuldade principal para a disseminação dessa 

tecnologia. Comparada ao preço médio da energia eólica (R$142,34/MWh), a energia 

fotovoltaica é 51,24% mais cara (R$215,28/MWh) [8]. Entretanto, estudos realizados 
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pela EPIA (Associação da Indústria Fotovoltaica Europeia) indicaram uma redução nos 

custos entre 2010 e 2015, chegando à metade dos valores praticados na última década 

[8]. 

2.4 - ANÁLISE DE TRABALHOS VOLTADOS AO ESTUDO DA VIABILIDADE 

ECONÔMICA DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

A viabilidade econômica dos projetos de sistemas fotovoltaicos deve ser 

analisada para cada caso específico, sendo que cada consumidor tem um perfil de 

consumo diferente. Para demostrar a viabilidade da instalação de um sistema 

fotovoltaico, são considerado vários fatores, como o custo dos equipamentos, tarifas de 

energia, consumo médio mensal e anual do consumidor, geração diária, mensal e anual 

do sistema voltaico, impostos e irradiação solar no local. 

 A literatura apresenta diversos estudos que visam à viabilidade de implantação 

de sistemas fotovoltaicos com vistas à geração distribuída. O trabalho desenvolvido em 

[13] realiza a análise técnico-econômica de instalação de um sistema de 5 MW na Índia, 

que possui um panorama favorável a utilização desse recurso energético em virtude da 

sua localização geográfica privilegiada, de forma semelhante ao Brasil. Como 

parâmetro básico de projeto, emprega-se a irradiância média mensal existente no local 

de instalação. Constata-se que o custo de produção de energia do sistema fotovoltaico 

proposto é semelhante àquele de um sistema com gerador diesel conectado à rede, o 

qual por sua vez não é economicamente sustentável devido à emissão de carbono 

associada à queima do combustível. 

 O trabalho desenvolvido em [14] visa à implantação de um sistema para o 

consumo próprio no campus do Instituto Politécnico de Viseu em Portugal, 

considerando um cenário não residencial. Em 2015, a potência contratada do local foi 

de 441 kW. Três cenários distintos foram analisados com base na potência contratada 

pelo campus e nas potências máximas registradas durante 2015: 90 kW (potência 

mínima), 441 kW (potência máxima) e 250 kW (potencia média). Naturalmente, o 

aumento da potência do sistema é proporcional ao aumento do valor do investimento, 

mas se deve considerar que uma menor quantidade de energia será contratada a partir da 

concessionária local. Adotando-se a métrica tradicional do VPL (valor presente líquido), 

todos os cenários são economicamente viáveis, optando-se pelo investimento no sistema 
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de 441 kW. Contudo, nesse caso há um grande excedente de energia a ser injetado na 

rede e a remuneração pelo fornecimento é relativamente baixa. Além disso, uma área 

muito grande é necessária, o que pode não ser factível na prática, mas o retorno é maior 

do que nos outros casos analisados. No cenário de 250 kW, o excedente não é tão 

significativo e o VPL é significativamente maior que no sistema de 90 kW. Quanto ao 

retorno de investimento, ambos os sistemas apresentam desempenho semelhante [14]. 

 O exemplo de um estudo realizado na região Sudeste do Brasil é apresentado em 

[15], em que se analisam nove cidades brasileiras nos Estados de Minas Gerais, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Constata-se claramente o grande potencial para a 

geração de energia elétrica diante dos elevados níveis médios de irradiância nesses 

locais. Empregando ferramentas típicas de análise econômica e considerando aspectos 

práticos, como custo dos equipamentos e incidência de impostos, determina-se um 

tempo médio que varia entre 6,1 e 10,6 anos, sendo este intervalo muito inferior ao 

tempo médio de vida útil do sistema de microgeração, que normalmente é estimado em 

25 anos de forma conservadora para a realização de cálculos. 

 Em [16], propõe-se a investigação do potencial para a geração solar fotovoltaica 

e heliotérmica na região do interior do Estado de Pernambuco diante dos elevados 

níveis de irradiância. Na análise financeira, determinou-se um fluxo de caixa com 25 

anos, sendo esse o tempo médio de garantia de funcionamento do módulo fotovoltaico. 

A análise demonstrou que o investimento implica um payback simples elevado, 

estimado em 11 anos. Deve-se ressaltar que, quanto menor for o payback, menor será o 

risco [16]. 

 Estima-se em [17] que o custo de instalação de um sistema fotovoltaico para um 

consumidor residencial em uma rede monofásica com consumo médio anual de 339 

kWh seja de cerca de US$5.300,00. Nesse contexto, esse trabalho desenvolve a análise 

de um estudo de caso, o qual apresenta um VPL positivo. Assim, isso significa que o 

tempo de retorno do investimento é menor que a vida útil do sistema fotovoltaico. 

 Outro exemplo de viabilidade econômica envolve o projeto piloto residencial 

desenvolvido pela concessionária Elektro em parceria com a Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), denominado “modelo de referência para implantação de smart grid”, 

implementado na cidade de São Luiz do Paraitinga, no estado de São Paulo [17]. As 

análises são realizadas com base em duas tarifas distintas. Primeiramente, é considerada 
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a tarifa convencional atualmente praticada, na qual a energia tem o mesmo custo em 

qualquer horário do dia. A segunda tarifa, chamada de tarifa branca, que entrou em 

vigor a partir de janeiro de 2018 para novas ligações à rede, é baseada em três horários: 

fora de ponta, das 23 h às 17 h, com a energia a um custo mais baixo; intermediário, das 

18 h às 19 h e das 22 h às 23 h; e horário de pico, das 19 h às 22 h, com custo de energia 

mais alto. 

Assim, foi registrado no local, uma média de consumo mensal de 339 kWh, com 

irradiância de 4,65 Wh/m². O sistema fotovoltaico instalado consiste em 10 painéis de 

255 Wp, inversor, cabos, conectores e mão de obra, com custo em torno de 

R$19.875,00. A fatura do consumo de energia elétrica chega a R$341,29 com a tarifa 

convencional, ou R$400,97 se a tarifa branca fosse aplicada. Na modalidade tarifária 

convencional, o tempo de retorno do investimento resultou em 16 anos. O valor VPL 

resultou em R$4.658,77 ao final de 25 anos, com taxa interna de retorno (TIR) em 

11,03%. Para a tarifa branca, o tempo de retorno do investimento resultou em 15 anos, 

com VPL de R$5.250,00 e TIR de 11,35%. Os resultados apresentados demonstraram 

que o investimento no sistema fotovoltaico é viável para ambas as modalidades 

tarifárias, sendo mais rentável para a tarifa branca [17]. 

2.5 - PROGRAMAS DE INCENTIVO PARA VIABILIZAÇÃO DA 

UTILIZACAO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 As instalações de usinas fotovoltaicas exigem áreas expostas à luz solar e podem 

ser montadas em estruturas de edifícios, cobrindo seus telhados ou paredes laterais, 

usando também terras degradadas ou não disponíveis para a agricultura. A média 

estimada de vida útil dos painéis é de 25 anos, período durante o qual os equipamentos 

não requerem manutenção complexa.  

 As usinas fotovoltaicas podem ser independentes ou conectadas à rede de 

distribuição de energia elétrica [18]. Os sistemas conectados à rede de distribuição de 

energia elétrica representam a tecnologia de energia que mais cresce no mundo, com um 

aumento de 55% de 2000 a 2005. Em segundo lugar, tem-se a energia eólica com 

crescimento de 28% ao ano. Assim, diversos programas nacionais de incentivo à 

geração distribuída foram desenvolvidos em muitos países, especialmente no Japão, 
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Alemanha e EUA, levando a impressionantes taxas de crescimento de mais de 80% em 

sistemas conectados à rede de distribuição de energia elétrica [19]. 

 O aumento da participação da geração baseada em fontes de energia renovável 

tem sido possível por meio do uso de incentivos regulatórios concedidos pelo governo. 

Até recentemente, os sistemas fotovoltaicos conectados às redes de distribuição não 

possuíam um marco regulatório adequado. De fato, o modelo de contratação de energia 

para as concessionárias de distribuição estabelecia que a compra da energia de usinas de 

geração distribuída (inclusive fotovoltaica) deveria ser precedida de aviso público 

promovido diretamente pelo agente de distribuição.  

 O Brasil apoia investimentos em geração alternativa e renovável, o que pode 

resultar em impactos negativos no mercado. O uso de tecnologias não controladas por 

empresas nacionais pode promover aumentos nos preços da energia devido aos altos 

investimentos. A falta de tecnologia produzida em solo brasileiro continua sendo uma 

das principais dificuldades para o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica, sendo 

que a produção de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos no Brasil seria um 

grande passo para a redução dos custos envolvidos.  

 Espera-se que o uso de fontes alternativas e renováveis de energia supere em um 

futuro próximo as fontes não renováveis. Vários fatores contribuem para essa tendência 

no setor elétrico brasileiro, dentre os quais é possível citar: 

- incentivos e créditos fiscais; 

- desenvolvimentos e domínios das tecnologias envolvidas nas fontes de energia 

renovável para viabilizar a construção de projetos; 

- condições naturais e socioambientais favoráveis; 

- constituição de um modelo de geração de energia não centralizado e próximo das 

cargas, reduzindo-se as perdas nos sistemas de transmissão e distribuição; 

- curtos períodos para implementação do sistema de geração. 

2.5.1 - APOIO À INTEGRAÇÃO DA ENERGIA SOLAR 

 O uso de mecanismos de apoio para promover o uso de energias renováveis tem 

sido essencial para desenvolver a energia fotovoltaica no mundo. Alguns incentivos 

adicionais também são considerados, os quais podem ser aplicáveis a projetos de 

geração distribuídos e centralizados. De acordo com [20], quatro mecanismos básicos 
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têm sido aplicados em todo mundo para promover energia renovável, sendo descritos na 

sequência. 

2.5.1.1 - TARIFA FEED-IN 

Uma tarifa feed-in é uma taxa premium referente à energia retornada à rede 

elétrica a partir de uma fonte de geração de eletricidade renovável, como um sistema 

fotovoltaico instalado na cobertura de um prédio ou uma turbina eólica. Atualmente, 

existem regulamentos tarifários de feed-in para energia renovável em mais de 40 países. 

Os certificados exigidos pelos fornecedores de energia elétrica devem ser adquiridos 

pelos consumidores correspondentes a determinada cota de consumo [20]. 

2.5.1.2 - SISTEMAS DE COTAS E CERTIFICADOS VERDES NEGOCIÁVEIS 

 Nos sistemas de cotas baseados em certificados verdes negociáveis, a 

eletricidade é vendida no mercado de eletricidade a preço de mercado, mas as vendas 

são complementadas pela negociação em um mercado separado para certificados 

verdes. Os certificados são comprados correspondendo a uma determinada cota do total 

de vendas ou consumo de eletricidade.  

2.5.1.3 - LEILÕES 

Os leilões consistem em esquemas de licitação competitiva, desenvolvidos para 

incorporar determinada quantidade de geração renovável na rede, sendo que os 

vencedores do certame são os licitantes que apresentam o menor custo. 

2.5.1.4 - INCENTIVOS FISCAIS E CRÉDITOS 

 Esse mecanismo é constituído de políticas voltadas às reduções de custo e 

melhoria da competitividade relativa das tecnologias de energias renováveis, tais como 

subvenções de capital, créditos fiscais de investimento, créditos fiscais de produção e 

financiamento de terceiros. Esses mecanismos são usados porque a energia produzida 

por tecnologias de geração alternativa ainda possuem custos superiores às tecnologias 

tradicionais, como o gás natural, grandes hidrelétricas e usinas térmicas. Muitos países, 
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portanto, usam esses mecanismos ou suas combinações para facilitar seu 

desenvolvimento. 

2.5.2 - MECANISMOS DE SUPORTE À GERAÇÃO A PARTIR DE FONTES 

RENOVÁVEIS NO BRASIL 

 O primeiro mecanismo de apoio a projetos alternativos de geração no Brasil foi 

o Proinfa (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica), que se 

iniciou em 2002 e não é mais usado. O Proinfa foi elaborado para incorporar recursos 

energéticos alternativos na matriz de energia elétrica, prevendo a implantação de 144 

usinas, em um total de 3.299,40 MW, sendo 1.191,24 MW provenientes de pequenas 

centrais hidrelétricas (PCH); 1.422,92 MW de 54 parques eólicos; e 685,24 MW de 27 

usinas à base de biomassa, até dezembro de 2010. Toda essa energia foi comprada pela 

Eletrobrás por meio de contratos com prazo de 20 anos. Assim, a Eletrobrás revende a 

energia para todos os consumidores proporcionalmente ao consumo real. 

 Outro incentivo para a venda de energia renovável no mercado livre tem sido a 

aplicação de descontos nos encargos do sistema de transmissão e distribuição. Esses 

descontos são aplicados à tarifa de transporte, que corresponde ao custo dos cabos 

elétricos. Esse mecanismo estimulou o desenvolvimento de projetos de PCH e 

cogeração de cana de açúcar. 

 Desde 2008, leilões foram conduzidos pelo regulador do sistema para integrar 

mais energia renovável ao sistema, tornando-se o principal mecanismo para a expansão 

da geração de energia eólica. O primeiro leilão foi realizado em 2008 para contratar 

energia a partir de bioeletricidade (bagaço de cana). Em 2009, foi realizado um leilão de 

projetos eólicos oferecendo contratos de 20 anos para potenciais investidores locais e 

estrangeiros. Um total de 1.880 MW de capacidade foi contratado ao custo médio de 

US$77,00/MWh. 

2.5.3 - CONDIÇÕES ESPECIAIS DE FINANCIAMENTO E ISENÇÕES 

FISCAIS 

Condições especiais de financiamento incentivam um maior número de agentes 

a investir em geração fotovoltaica, permitindo um menor dispêndio de capital pelo 

agente e um maior retorno sobre o investimento de capital.  
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Esse tipo de incentivo financeiro é voltado para aplicações entre 5 kWp e 10 

kWp, sendo viável para a indústria e o comércio. Porém, para realmente impulsionar a 

aplicação do sistema fotovoltaico, deve ser estendido aos consumidores residenciais, 

sendo que os trâmites burocráticos para obtenção do benefício devem ser reduzidos. 

Atualmente, o MME do Brasil está analisando se o FGTS (Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço) concedido aos trabalhadores com carteira de trabalho assinada 

poderia ser uma das fontes de financiamento desse segmento, estimulando assim o setor 

de geração distribuída [20]. 

 Outro incentivo possível para estimular a geração de energia fotovoltaica é a 

isenção de impostos para equipamentos, instalação e montagem. Este tipo de incentivo 

pode ser essencialmente concedido pelo governo federal por meio da redução ou mesmo 

eliminação de alguns tributos federais e estaduais [20]. 

2.6 - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE NO BRASIL 

A instalação de sistemas conectados à rede para geração distribuída foi 

regulamentada pela resolução normativa 482, editada pela ANEEL em 2012. Essa 

normatização define a microgeração como um grupo gerador renovável com capacidade 

instalada até 100 kW, enquanto a minigeração corresponde a um grupo gerador 

renovável com capacidade entre 100 kW e 1 MW. Essas definições são válidas para 

geradores que usam fontes primárias renováveis de energia, como hidráulica, solar, 

eólica, biomassa e cogeração. 

Um sistema de compensação de energia elétrica permite que os proprietários de 

sistemas de microgeração e minigeração recebam créditos pela energia ativa gerada 

além do nível de consumo do usuário. Esses créditos expiram em 60 meses após a data 

de faturamento, não oferecendo ao consumidor qualquer forma de compensação futura. 

É importante ressaltar que esses créditos devem ser utilizados apenas para compensar o 

consumo de energia do usuário da geração distribuída. Não há pagamento pela energia 

injetada na rede de distribuição, e essa injeção é limitada ao nível de consumo do 

usuário. Porém, esse incentivo não é forte o suficiente para impulsionar a geração 

distribuída solar e reflete o fato de que as concessionárias não estão preparadas para 

acomodar fontes de geração de grande porte. Esse modelo de geração requer a medição 
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bidirecional envolvendo geração e consumo, sendo que o proprietário do sistema de 

geração é responsável pela instalação e adequação [20].  

Sistemas fotovoltaicos conectados à rede têm sido utilizados na Europa, nos 

Estados Unidos e em outros países desde a década de 1980. No Brasil, como mostra a 

Tabela 2.1, este tipo de instalação foi utilizado pela primeira vez pela Companhia 

Hidroelétrica de São Francisco (Chesf). Um sistema de 11 kWp foi instalado em Natal 

no Estado do Rio Grande do Norte, onde operou por seis anos entre 1986 e 1991. Em 

1995, o sistema foi transferido para a cidade de Recife, onde foi conectado à rede 

principal.  

Além disso, o sistema da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

instalado em setembro de 1997, é considerado o primeiro sistema fotovoltaico integrado 

a um edifício. Diversas medições realizadas in loco por estações de monitoramento 

forneceram diversas informações de grande valia relacionadas ao seu desempenho 

técnico. 

Tabela 2.1 – Características dos primeiros sistemas fotovoltaicos conectados no Brasil [20]. 

Sistema 

Fotovoltaico 
Localização 

Ano de 

Instalação 

Potência 

(kWp) 

CHESF  Recife, PE 1995 11 

LabSolar (UFSC) Florianópolis, SC 1997 2 

LSF (IEE/USP) São Paulo, SP 1998 0,75 

COPPE (UFRJ) Rio de Janeiro, RJ 1999 0,848 

LabSolar (UFSC) Florianópolis, SC 2000 1,1 

LSF (IEE/USP) São Paulo, SP 2001 6,3 

 

A fim de verificar o desempenho técnico dos sistemas fotovoltaicos, bem como 

estabelecer uma regulamentação mais adequada, outros sistemas foram instalados ao 

longo do tempo em diferentes regiões do país. As instituições de investimento eram 

predominantemente centros de pesquisa universitária e empresas ligadas ao setor 

elétrico. Também participaram dessas primeiras instalações empresas do setor privado, 

uma organização ambiental e o proprietário de uma residência privada. Assim, como 

pode ser visto na Tabela 2.2, 35 sistemas com uma capacidade instalada de 161,2 kWp 

foram instalados entre 1995 e 2009. 
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Tabela 2.2 – Sistemas fotovoltaicos conectados à rede no Brasil entre 1995 e 2009 [20]. 

Localização 
Nº de 

Sistemas 

Potência 

(kWp) 

Lab. Solar – UFSC 3 13,2 

LSF – USP 4 16,1 

UFRGS 1 4,8 

Laboratório de Energia Solar - UFPE - Grupo FAE 3 5,7 

UFJF 1 31,7 

Universidade Federal do Pará - GEDAE - UFPA 1 1,6 

LH2 – UNICAMP 1 7,5 

CEPEL – Centro de Energia Elétrica Renovável 1 16 

CELESC – Elétrica Santa Catarina 3 4,2 

CEMIG 4 11 

Eletrosul Elétrica S. A. 2 14,3 

Tractebel Energia 3 6 

Intercâmbio Eletromecânico (IEM) – Porto Alegre 1 3,3 

Clinica Harmônica – São Paulo 1 0,9 

GREENPEACE – São Paulo 1 2,9 

Residência particular 2 3,9 

Solaris (Leme – São Paulo) 1 1 

Grupo Zeppini 2 17,1 

Total 35 161,2 
 

A motivação para a instalação desses sistemas estava ligada, em grande parte, à 

pesquisa acadêmica, a fim de se verificar seu comportamento nas diversas condições 

climáticas do país. Foi também a motivação para obter dados e informações técnicas 

para fornecer subsídios substanciais durante o processo de discussão para criar a 

regulamentação específica para a inserção desta tecnologia de geração distribuída na 

matriz energética do país.  

As múltiplas informações que foram coletadas durante este período e sua 

comparação com o processo de desenvolvimento de tecnologia no contexto mundial 

mostraram a existência de várias barreiras à difusão de sistemas fotovoltaicos no Brasil. 

Entre as muitas barreiras verificadas, pode-se mencionar os seguintes fatos: ausência de 

uma regulamentação específica e de um padrão de conexão; dificuldades na medição da 

energia gerada; surgimento de diversas questões da ordem de gerenciamento de 

sistemas operando em paralelo com a rede; necessidade de uma licença ambiental para 

registro; limitação da taxa de transferência tarifária a um valor de referência; incerteza 

sobre a implementação de mecanismos de incentivo; entre outros aspectos. 
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No entanto, desde os primeiros anos da década de 1990, países como os Estados 

Unidos, Inglaterra e Alemanha têm adotado várias políticas públicas para incentivar a 

integração de sistemas de energia renovável e também iniciaram programas específicos 

para esse fim. Um dos programas que exerceram grande impacto no mundo foi o 

programa de 100.000 telhados fotovoltaicos da Alemanha, que começou em janeiro de 

1999 e se encerrou em 2004. Este programa foi o sucessor do programa de 1.000 

telhados, introduzido em 1991. Todos esses programas visavam incentivar o uso de 

energia renovável, incluindo a tecnologia de geração fotovoltaica. Assim, identificou-se 

uma tendência de tornar obrigatória a utilização dessa energia por meio de mecanismos 

regulatórios vinculados a tarifas. 

 No Brasil, entre 1994 e 2001, o programa de desenvolvimento energético de 

estados e municípios (PRODEEM) promoveu principalmente o uso de tecnologia 

fotovoltaica em áreas rurais. Este programa foi o primeiro do tipo a encorajar o uso de 

tecnologia fotovoltaica e, mais tarde, tornou-se parte do Programa Luz Para Todos, que 

se encerrou em 2014. No contexto da crise energética de 2001, que levou ao 

estabelecimento de uma política de racionamento, o programa de emergência de energia 

eólica (PROEÓLICA) foi executado de 2001 a 2004. Além disso, entre 2001 e 2003, 

também entrou em vigor o programa de comercialização e desenvolvimento de PCH-

COM promovido pela Eletrobrás (holding de concessionárias de energia de propriedade 

do governo federal). 

Os programas PROEÓLICA e PCH-COM foram posteriormente absorvidos pelo 

Proinfa criado em 2002, que estabeleceu a figura do "produtor independente de 

eletricidade", promovendo a geração a partir de aerogeradores, plantas de biomassa e 

pequenas hidrelétricas. Além disso, a iniciativa permitiu principalmente a grande 

expansão do uso da energia eólica no país. 

Deve-se notar que a tecnologia fotovoltaica não foi explicitamente mencionada 

no marco regulatório do programa Proinfa. No entanto, conforme a Tabela 2.2, vários 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede estavam em operação no país sem a 

regulamentação apropriada. Assim, o marco legal estabelecido pelos vários incentivos 

de programas para fontes renováveis de energia, bem como a regulamentação 

estabelecida pela ANEEL, abriu caminho para a instalação desses sistemas em áreas 

urbanas. 
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A Tabela 2.3 indica as diversas regulamentações emitidas no período de 2002 a 

2008 pela ANEEL relacionadas à possibilidade de utilização de sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede no Brasil. Em 2010, o Brasil tinha uma potência instalada de 20 

MWp, mas apenas 235 kWp correspondiam a sistemas conectados à rede fotovoltaica. 

Uma das razões para esse pequeno progresso foi creditada ao preço incrivelmente alto 

das instalações e equipamentos necessários, o que dificultou a expansão maciça da 

tecnologia fotovoltaica no Brasil. Embora existissem centros de pesquisa especializados 

em tecnologia fotovoltaica, o conhecimento adquirido não ajudou na consolidação de 

um mercado fotovoltaico, capaz de atrair potenciais investidores. 

Tabela 2.3 – Regulamentação emitida pela ANEEL no período de 2002 a 2008 relacionada aos 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede no Brasil [20]. 

Norma Objetivo Fonte 

Lei Nº 10.438 de 

26/04/2002 

Trata da expansão do fornecimento de 

energia de emergência, reajuste tarifário 

extraordinário, cria o Programa de 

Incentivo a Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica (Proinfa), a conta de 

desenvolvimento energético (CDE) e 

regula o serviço público universal de 

energia elétrica. 

Diário Oficial da União - DOU, 

29 de abril de 2002, seção 1, p.1, 

v. 139, Nº 81-A, Brasília. 

Resolução Normativa 

Nº 247 da ANEEL de 

21/12/2006 

Estabelece as condições para a 

comercialização de energia elétrica 

proveniente de projetos de geração que 

utilizam fontes primárias alternativas para 

unidades consumidoras ou conjunto de 

unidades consumidoras cuja carga seja 

maior ou igual a 500 kW. 

Diário Oficial da União - DOU, 

26 de dezembro de 2006, seção 

1, p.27, v. 143, Nº 246, Brasília. 

Lei Nº 11.488/2007 de 

15/06/2007 

Cria o esquema de incentivo especial para 

o desenvolvimento de infraestrutura e, 

entre outros, altera o artigo 26 da Lei nº 

9.427, de 26 de dezembro de 1996. 

Diário Oficial da União - DOU, 

15 de junho 2007, Edição extra, 

Brasília. 

Resolução Normativa 

Nº 286 da ANEEL de 

06/11/2007 

Aprova as regras de comercialização de 

energia elétrica aplicáveis às fontes 

alternativas de energia e aos consumidores 

especiais de que trata a Resolução 

Normativa nº 247 de 21 de dezembro de 

2006. 

Diário Oficial da União - DOU, 

26 de novembro de 2007, seção 

1, p.83, v. 144, Nº 226, Brasília. 

ANEEL, fevereiro de 

2008. 

Procedimentos de distribuição de energia 

elétrica no Sistema Elétrico Nacional - 

PRODIST - Versão atualizada pela 

Superintendência de Regulação de 

Serviços de Distribuição - SRD. 

 

 

Apesar dessa perspectiva não tão otimista para o desenvolvimento de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede em 2010, um incentivo à tecnologia era esperado devido 

à realização de empreendimentos fotovoltaicos relacionados aos estádios da Copa do 
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Mundo de 2014. Além disso, no estado do Ceará, encontrava-se em implementação a 

primeira fase de uma usina fotovoltaica de 1 MWp na cidade de Tauá que, em sua etapa 

final, deverá atingir 50 MWp. Várias análises também indicaram a obtenção de paridade 

tarifária entre geração fotovoltaica e geração convencional no médio prazo. Foi nesse 

contexto que, entre 2010 e 2012, a ANEEL promoveu diversas iniciativas para fornecer 

ao país um marco regulatório adequado a fim de permitir o uso da geração distribuída e, 

portanto, da tecnologia fotovoltaica em prédios urbanos. 

O ano de 2012 foi um marco para o desenvolvimento da geração distribuída no 

Brasil, incentivado pela resolução normativa nº 482, da ANEEL de 17 de abril, 

posteriormente revisada pela resolução normativa nº 517 no mesmo ano. Esse 

documento estabeleceu as premissas para o uso de microgeração distribuída e 

minigeração distribuída, usando fontes de energia renováveis: pequenas hidrelétricas, 

solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada. 

Devido à sua fácil inserção em áreas urbanas, a tecnologia solar fotovoltaica é a 

que pode se expandir mais facilmente. Assim, a resolução nº 482 também definiu o 

sistema de compensação de energia, também conhecido como net metering. Isso 

significa que o produtor de energia pode gerar sua própria energia e qualquer excedente 

de energia pode ser injetado de volta na rede elétrica para ser transformado em “créditos 

de energia”, que podem ser usados em períodos de baixa ou nenhuma insolação (noite) 

até um período de 60 meses [20]. 

Além disso, novos marcos foram estabelecidos para reduzir as barreiras para a 

pequena geração distribuída, dentre as quais se podem citar:  

- processo simplificado de registro de autoprodutores e requisitos de licenciamento 

ambiental; 

- isenção da assinatura do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) e 

acordos de Conexão do Sistema de Distribuição (CSD), sendo uma relação operacional 

suficiente para instalações de até 100 kW e um contrato operacional para instalações 

entre 100 kW e 1000 kW; 

- obrigação da concessionária de distribuição de comprar e instalar o sistema de 

medição;  

- capacidade instalada de microgeração ou minigeração distribuída é limitada à carga 

instalada para unidades consumidoras do grupo B (baixa tensão, tensão abaixo de 2,3 
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kV) ou limitada à demanda contratada para as unidades consumidoras do grupo A (alta 

tensão, tensão igual ou superior a 2,3 kV) [20]. 

 Com relação aos incentivos tarifários de transporte de energia elétrica, foi 

emitida a Resolução Normativa nº 481 de 17 de abril de 2012, com vistas à atualização 

da Resolução Normativa nº 77/2004, que regulamenta o uso de tarifas com desconto 

para o uso de sistemas de transmissão e distribuição: TUST e TUSD, respectivamente. 

Esta atualização concedeu um desconto de 80% nas tarifas de transporte para 

instalações com capacidade instalada inferior a 30 MW e que entraram em operação 

comercial a partir de 2017, aplicável aos primeiros dez anos de operação da usina. Estas 

taxas de desconto aplicam-se à energia elétrica produzida e consumida pelos agentes. O 

desconto é reduzido para 50% após o décimo ano de operação da planta. As empresas 

que entraram em operação comercial após 31 de dezembro de 2017 têm 50% de 

desconto nas tarifas supracitadas. 

 Ainda em 2012, a Resolução Normativa nº 493 estabeleceu os procedimentos e 

condições para o fornecimento de energia elétrica por microssistema isolado para 

geração e distribuição de energia elétrica (MIGDI) ou por sistema individual de geração 

de energia elétrica com fonte intermitente (SIGFI).  

 O fato é que, após a publicação da resolução nº 482, algumas barreiras 

retardaram o crescimento da microgeracao e minigeração no Brasil. A Figura 2.2 mostra 

que o crescimento foi maior no ano corrente e que, entre os 533 geradores instalados, 

apenas 11 correspondem à minigeração. Como foi mostrado na Tabela 2.2, a tecnologia 

corresponde a mais de 90% do total de instalações. Os dados reiteram que o incentivo 

de medição líquida e a redução das tarifas de transporte são insuficientes para promover 

um aumento significativo dos sistemas fotovoltaicos. Em um período de três anos, o 

aumento no número de sistemas fotovoltaicos alternativos é pequeno para um país 

continental. Apesar disso, pode-se dizer que a energia solar é a forma mais prospectiva 

de geração alternativa e distribuição no Brasil, uma vez que contribuiu com a maioria 

dos projetos entre todas as outras fontes, apesar dos incentivos existentes. 

Com relação à capacidade instalada de geradores distribuídos, a Figura 2.3 e a 

Figura 2.4 mostram que a geração fotovoltaica é maior em comparação com outras 

fontes. Por sua vez, a Figura 2.5 indica que os setores residenciais e comerciais 

respondem por 87% da micro e minigeração e que apenas 7% dos consumidores estão 
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conectados em estações de alta tensão. Os leilões realizados até agora, especificamente 

para projetos de geração solar, estão definindo o ritmo para um número mais 

significativo de sistemas fotovoltaicos conectados ao sistema de transmissão devido a 

uma exigência de uma capacidade instalada mínima de 5 MW. 

 

Figura 2.2 – Números de pontos de conexão de sistemas fotovoltaicos à rede no Brasil [20]. 

 

Figura 2.3 – Número de sistemas de microgeração e minigeração instalados no Brasil até março de 

2015. 

 

Figura 2.4 – Capacidade instalada em kW até março de 2015 [20]. 
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Figura 2.5 – Classes de consumo referente à utilização da microgeração e minigeração distribuídas 

até março de 2015 [20]. 

É claro que as barreiras à expansão de microgeração e minigeração distribuída 

ainda não foram totalmente transpostas, sendo que a ANEEL vem promovendo diversas 

ações para alterar a resolução 482 visando incentivar tais práticas no país [20]. No 

contexto da geração distribuída, um programa de geração solar fotovoltaica foi proposto 

pelo MME em 2014 [4]. A proposta incentiva a construção de coberturas com painéis 

fotovoltaicos nos estacionamentos das universidades e institutos federais, com a 

finalidade de reduzir o consumo de energia a partir da rede da concessionária, sendo 

capaz de suprir parte da demanda das instituições e/ou ainda torná-las fornecedoras de 

energia elétrica para o Sistema Interligado Nacional (SIN). 

 O programa deve ter participações do BNDES e do Ministério de Ciência e 

Tecnologia (MCT). Como as escolas técnicas também devem fazer parte desse 

programa, pretende-se fomentar a instalação dos painéis fotovoltaicos, a criação de 

laborátorios e cursos sobre geração solar fotovoltaica, bem como formação de 

profissionais técnicos capazes de atender à demanda crescente por esse tipo de 

tecnologia [20]. 

2.7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste capítulo, foi apresentado um breve panorama referente à geração de 

energia elétrica no mundo e no Brasil. Nesse contexto, constata-se que a evolução das 

normas brasileiras e os ajustes recentes levam a perspectivas de crescimento do uso da 

energia solar fotovoltaica no Brasil, sobretudo em termos de incentivos governamentais, 
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que incluem um programa de implantação da energia solar fotovoltaica nas 

universidades federais e escolas técnicas. 

 Assim, estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira para implantação 

de sistemas fotovoltaicos são de extrema importância considerando o elevado custo dos 

painéis e do inversor para interligação à rede. Além disso, trabalhos previamente 

apresentados na literatura demonstram claramente o grande potencial de diversas 

regiões do país para a promoção da geração distribuída nesse segmento. 
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CAPÍTULO 3 

CENÁRIO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO E ANÁLISE 

DA VIABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA 

3.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Conforme foi mencionado anteriormente, este trabalho é motivado por um 

programa de incentivo à geração solar distribuída inicialmente proposto pelo MME em 

2014 [4]. Nesse âmbito, é de suma importância a realização de estudos de viabilidade 

econômica de implantação de sistemas fotovoltaicos, sobretudo considerando as 

características particulares de cada local de instalação. 

 Dessa forma, este capítulo dedica-se à análise de dois estudos de caso visando à 

criação de estacionamentos cobertos com painéis fotovoltaicos no CSA da UFSJ. 

Inicialmente, apresentam-se ferramentas necessárias tipicamente empregadas em 

estudos de natureza econômica. Considerando ainda os possíveis locais de construção 

dos estacionamentos, descrevem-se ainda os perfis de irradiância e o recurso solar 

disponível. Por fim, tem-se a apresentação de duas propostas, que consistem em dois 

sistemas com capacidade de geração de 14 kW e 125 kW. Além disso, são abordados 

aspectos técnicos como a construção das estruturas, diagramas elétricos, planilhas com 

custos dos materiais e, principalmente, cálculos da viabilidade econômica. 

3.2 - ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE INVESTIMENTO 

A análise de viabilidade econômica e financeira é um tema muito discutido no 

mundo dos negócios, sendo indispensável realizá-la antes de se optar por qualquer 

investimento. Em outras palavras, o objetivo é comparar o retorno financeiro que poderá 

ser obtido com os montantes demandados para o investimento, visando decidir se o 

empreendimento é viável ou não [21]. 

 Para efetuar uma análise de viabilidade econômica e financeira, são necessários: 

projeção de receitas e custos; estimativa de despesas e os investimentos necessários; e 

análise de alguns indicadores calculados sobre os dados projetados de receitas, 

despesas, custos e investimentos. A projeção de receitas é realizada para identificar a 

capacidade de gerar dinheiro para o investidor. O fluxo de caixa representa a dinâmica 

do recurso financeiro que entra e sai, sendo um instrumento essencial para realizar a 
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gestão financeira de uma empresa. Esse parâmetro é determinado a partir da diferença 

entre as projeções das receitas e das despesas. Após as estimativas das receitas, custos, 

despesas, investimentos, resultados na projeção dos fluxos de caixa e análise de 

viabilidade econômica e financeira, parte-se à análise de indicadores. 

 Existem vários indicadores que permitem analisar a viabilidade econômica e 

financeira de um projeto [21]. Neste trabalho em particular, três parâmetros são 

ferramentas essenciais para a análise: Valor presente líquido (VPL), a taxa interna de 

retorno (TIR) e o tempo de retorno do investimento (payback). Ressalta-se que, durante 

a etapa de análise dos indicadores, o investidor descobrirá se o investimento deve ou 

não ser realizado, pois analisando estes indicadores será possível identificar a 

viabilidade e a expectativa de lucros além do tempo necessário para recuperação do 

investimento [21]. 

3.2.1 - TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA) 

 Essa variável representa o retorno mínimo esperado para um investimento. A 

TMA é definida considerando-se a fonte de capital (próprio ou proveniente de 

empréstimos), além da margem de lucro que se espera obter com o investimento. 

 A TMA varia conforme a empresa e pode ser apurada de diversas maneiras. 

Uma referência geral para a TMA das empresas no Brasil é a taxa SELIC (Sistema 

Especial de Liquidação e de Custódia), que corresponde à taxa básica de juros da 

economia brasileira. Esse aspecto afeta tanto a captação de recursos quanto as 

aplicações financeiras. Por exemplo, com a SELIC em queda, o acesso ao crédito torna-

se mais fácil, reduzindo-se o custo de capital de terceiros e, consequentemente, a TMA 

de uma empresa. Ainda com a queda da SELIC, as aplicações financeiras atreladas à 

mesma têm sua rentabilidade reduzida, reduzindo também o custo de oportunidade e 

implicando uma menor TMA. De forma oposta, a taxa SELIC elevada implica uma 

TMA maior [21]. 

Deve-se ressaltar que a taxa SELIC corresponde à taxa média ajustada dos 

financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para 

títulos federais. Para fins de cálculo, são considerados os financiamentos diários 

relativos às operações registradas e liquidadas no próprio SELIC e em sistemas 

operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação [art. 
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1º da circular nº 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1º 

da circular nº 3.119, de 18 de abril de 2002] [22]. 

3.2.2 - VPL 

O VPL é um indicador que analisa todos os fluxos de caixa esperados pelo 

investimento em uma mesma data. Ou seja, todos os fluxos de caixa são descontados a 

uma TMA até a data do investimento, sendo então somados e, à partir do total 

correspondente, é subtraído o valor do investimento. 

 Se o resultado for positivo, isso significa que o projeto tem capacidade de gerar 

lucros. Caso seu valor seja nulo, o projeto se paga ao longo dos anos, mas não gera 

lucros. Porém, se o resultado for negativo, o projeto não gera lucros, mas sim prejuízo 

[21, 23]. 

O VPL pode ser calculado pela expressão: 

 
       

1 2 3
....

1 1 1 1

x x x x
on

R R R R
VPL I

TMA TMA TMA TMA
     

   
 (3.1) 

sendo: 

TMA – taxa mínima de atratividade; 

Rx – receita líquida; 

Io – investimento; 

n – período de avaliação considerado em anos. 

3.2.3 - TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

A TIR representa a rentabilidade de um projeto de investimento, sendo expressa 

na forma de uma taxa percentual seguindo a periodicidade dos fluxos de caixa. Por 

exemplo, se os fluxos de caixa são mensais, então a TIR resultante será também mensal. 

Se os fluxos de caixa são anuais, a TIR será anual. Quando substituída pela TMA no 

cálculo do VPL, o VPL torna-se nulo. 

 Ao se analisar a TIR, deve-se dispor da TMA, pois é necessário comparar essas 

duas taxas. Assim, há três possíveis cenários: 

- TIR>TMA – o projeto paga o investimento e ainda gera lucro; 

- TIR=TMA – o projeto paga o investimento sem gerar lucro; 

- TIR<TMA – o projeto não paga o investimento, gerando prejuízo [21, 23]. 
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 Logo, deve-se igualar a expressão (3.1) a zero para se determinar a TIR, isto é: 

 
       

1 2 3
.... 0

1 1 1 1

x x x x
on

R R R R
I

TMA TMA TMA TMA
     

   
 (3.2) 

3.2.4 - PAYBACK 

Payback é o indicador que calcula o tempo que o projeto levará para recuperar o 

investimento e começar a gerar retornos. Existem dois tipos de payback: 

- payback simples – não considera o valor dinheiro no tempo. Por exemplo, para um 

investimento de R$100.000,00 em uma empresa, ao se gerar retornos mensais de 

R$10.000,00, o payback será de 10 meses; 

- payback descontado – utiliza a TMA para descontar os fluxos de caixa, trazendo-os à 

mesma data do investimento inicial [21]. 

 Para o cálculo do payback, considera-se VPL=0 e que TIR é a taxa utilizada no 

mercado de investimentos. O valor de n corresponde a um período medido em anos, 

durante o qual o investimento será recuperado, conforme determina a expressão (3.1). 

3.3 - ANÁLISE DOS PERFIS LOCAIS DE IRRADIÂNCIA E DO RECURSO 

SOLAR DISPONÍVEL 

 De acordo com dados coletados do laboratório SWERA (Solar and Wind Energy 

Resource Assessment), o Brasil tem um potencial anual de geração fotoelétrica de 

24.993 TWh. Embora existam variações na incidência de radiações devido às dimensões 

do país, a média de radiação encontra-se entre 4,0 kWh/m² e 6,5 kWh/m² por dia. Outro 

fator importante é a média da quantidade de horas por dia de incidência de radiação 

solar, que tipicamente é adequado para a geração de energia a partir de sistemas 

fotovoltaicos em grande parte do país [24]. 

 Para determinar os índices de irradiância solar no local, foram utilizados dados 

coletados a partir da estação meteorológica auxiliar instalada no Campus Tancredo 

Neves (CTAN) da UFSJ em São João del-Rei. A instalação é mantida como parte de um 

convênio entre o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) [25].  

 A estação meteorológica consiste em um local de medições de grandezas 

associadas às condições atmosféricas que reúne vários instrumentos como termômetros, 
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barômetros, higrômetros, pluviômetros, entre outros. Esses instrumentos obedecem a 

normas internacionais e, para que as leituras sejam precisas, é necessário que sejam 

calibrados em laboratórios credenciados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia). As medidas são realizadas e registradas continuamente ao 

longo de uma hora completa, sendo que os dados são enviados via satélite para o 

INMET em Brasília, onde são processados e divulgados [26]. 

 A Tabela 3.1 ilustra as médias diárias de irradiância solar incidente no CTAN, 

no ano de 2017, sendo que esses dados podem ser visualizados também no gráfico da 

Figura 3.2. Comparando-se estes valores com dados de outras regiões do mundo onde, 

já são empregados sistemas fotovoltaicos, pode-se inferir que o local é bastante propício 

para a instalação de sistemas de geração distribuída envolvendo energia solar 

fotovoltaica. Diante da ausência de uma estação meteorológica no CSA, deve-se 

ressaltar que os dados do CTAN serão utilizados nos cálculos que se seguem. 

O local escolhido para a construção do projeto está ilustrado na Figura 3.1. No 

local já funciona um estacionamento, sendo que a área é suficientemente grande para a 

implantação do projeto, não havendo também a incidências de sombras que poderiam 

prejudicar o funcionamento do sistema fotovoltaico. 

 

Tabela 3.1 – Média mensal de irradiância solar no CTAN durante o ano de 2017. 

Mês 
Média Diária 

(Wh/m²) 

Janeiro 6355,20 

Fevereiro 6612,50 

Março 6105,00 

Abril 4104,60 

Maio 3630,00 

Junho 3700,40 

Julho 4501,90 

Agosto 4719,30 

Setembro 5976,60 

Outubro 5954,00 

Novembro 5412,00 

Dezembro 5720,00 

Média 5232,63 

 



 

30 

 

Figura 3.1 – Área do estacionamento existente no CSA da UFSJ. 

 

 

Figura 3.2 - Média mensal de irradiância solar no CTAN durante o ano de 2017. 

 De acordo com a Tabela 3.1, a média diária da radiação solar no local é de 

5.232,63 Wh/m². O número de horas de sol pleno (HSP), que corresponde o número de 

horas do dia em que a potência permanece em 1,0 kWh/m², é dado por:  

 
 

 

2

2

Radiação solar diária média kWh m

1 kW m
HSP   (3.3) 

 Dessa forma, substituindo-se os valores supracitados na expressão (3.3), 

determina-se HSP=5,23. 

 

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

6000,00

7000,00

W
h

/m
² 



 

31 

3.4 - CASO 1: ESTACIONAMENTO SOLAR DE 14 kW 

A construção do estacionamento consiste de uma estrutura metálica com 

capacidade para abrigar oito automóveis. A cobertura é formada por 60 módulos 

fotovoltaicos com inclinação de 21º, sendo esse valor correspondente à latitude para 

receber máxima radiação solar [27]. 

A Figura 3.3 ilustra o diagrama da estrutura metálica. O modelo do módulo 

fotovoltaico escolhido é Canadian CS6K-270P de 270 Wp [28], sendo que a potência 

total do estacionamento solar é de 16.200 Wp com perda de até 8% devido ao aumento 

de temperatura (45 ºC) na superfície dos módulos, resultando num total de 14.904 Wp. 

Além disso, o inversor adotado para injeção da energia gerada na rede é o modelo 

SYMO 15.0-3 208, fabricado pela Fronius do Brasil [29]. A potência máxima de 

entrada do inversor é de 19.500 Wp, sendo que o dispositivo é capaz de entregar uma 

potência máxima de saída de 15 kWp, com eficiência máxima de 97,3%. Reitera-se que, 

diante da disponibilidade comercial de equipamentos com especificações e custos 

diversos, os componentes escolhidos nesse caso são aqueles que apresentaram os 

menores valores de aquisição. 

 De acordo com informações do fabricante, o módulo fotovoltaico fornece tensão 

no ponto de máxima potência (Vmp) de 30,8 V, tensão de circuito aberto (Voc) de 37,9 V, 

corrente no ponto de máxima potência (Imp) de 8,75 A e corrente de curto-circuito (Isc) 

de 9,32 A. O arranjo adotado consiste em 15 módulos conectados em série, totalizando 

uma tensão máxima de 568,5 V; além disso, quatro circuitos compostos de 15 módulos 

são associados em paralelo, com uma corrente máxima total de 37,28 A. Por sua vez, os 

módulos são conectados na entrada do inversor Symo 15.0-3 208, que possui tensão de 

entrada máxima de 1000 V e corrente máxima de 50 A, enquanto sua saída fornece uma 

tensão trifásica eficaz de 127 V/220 V em 60 Hz, com potência até 15 kWp. O inversor 

por sua vez permite a interligação com a rede de distribuição de baixa tensão da CEMIG 

(Companhia Energética de Minas Gerais S.A.) através de um disjuntor tripolar de 40 A 

para proteção e manutenção, de acordo com a Figura 3.4. 
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Figura 3.3 – Estrutura metálica do estacionamento solar de 14 kW. 

 

Figura 3.4 – Diagrama elétrico do estacionamento solar de 14 kW. 
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3.4.1 - CUSTOS 

A planilha de custos contendo as despesas com todos os materiais, equipamentos 

e também mão-de-obra é apresentada na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Custo estimado para construção do estacionamento solar de 14 kW. 

Estrutura de Sustentação 
Nº Quant Medida Descrição Preço (R$) Subtotal (R$) 

1 207 Metros  Perfil dobrado 150×60 mm 9,50 1.966,50 

2 345 Metros  Cantoneira 38 mm 10,50 3.622,50 

3 10 Peças  Chapa sapata 250×250 mm 41,30 413,00 

4 12 Metros  Vergalhão rosqueado 1/4" 1,94 23,28 

5 40 Peças  Porca sextavada 1/4" 0,20 8,00 

6 20 Tubo  Cola de silicone 15,00 300,00 

7 10 Sacas  Cimento 20,00 200,00 

8 1 Metros cúbicos Areia 120,00 120,00 

9 1 Metros cúbicos Brita 140,00 140,00 

10 1 Galão  Tinta esmalte 65,00 65,00 

11 3 Homem-dia  Mão de obra civil 225,00 675,00 

12 80 Homem-hora Mão de obra estrutural 20,00 1.600,00 

13 1  Diversos 1.000,00 1.000,00 

Sistema de Geração  

14 60 Peças Módulo FV Canadian CS6K-270 547,77 32.866,20 

15 1 Peças Inversor Fronius Symo 15.0-3 19.296,57 19.296,57 

16 400 Metros Cabo 2,5 mm² 0,70 280,00 

17 1 

 

Diversos 500,00 500,00 

Conexão 

18 200 Peças  Abraçadeira plástica 0,10 20,00 

19 1 Peças  Disjuntor tripolar de 40 A 41,90 41,90 

20 3 Peças DPS Clamper  Vcl 275 V / 45 kA 49,78 149,34 

21 10 Peças Haste de aterramento  de 2,0 m 12,12 121,20 

22 15 Metros Cabo nú 25mm² 8,29 124,35 

23 1  Diversos 300,00 300,00 

24 80 Homem-hora Mão de obra 25,00 2.000,00 

Total (R$) 65.832,84 

3.4.2 - ENERGIA GERADA 

A quantidade de energia que pode ser gerada pelo sistema fotovoltaico no local 

em um dia é dada por: 

   t CC CAg dia
E P HSP      (3.4) 

sendo: 

Eg – energia gerada em kWh; 

Pt – potência nominal em kW; 
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CC-CA – eficiência ou rendimento do inversor, correspondendo a uma relação entre a 

potência de entrada e a potência de saída. 

 Substituindo-se Pt=14.904 Wp, HSP=5,23 h e CC-CA=0,973 [29] em (3.4), 

obtém-se Eg(dia)=75,843 kWh como sendo a quantidade de energia gerada ao longo de 

um dia. Para um mês comercial de 30 dias e um ano típico de 365 dias, têm-se 

Eg(mês)=2.275,29 kWh e Eg(ano)=27.682,69 kWh, respectivamente. 

3.4.3 - CÁLCULO DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

 De acordo com a Tabela 3.2, o investimento inicial necessário para implantar o 

estacionamento é Io=R$65.832,84. Analisando a fatura da conta de energia elétrica do 

CSA da UFSJ fornecida no Anexo I, verifica-se que o valor da taxa de geração no 

horário fora de ponta é Ig=R$0,35968022. Além disso, como o sistema fotovoltaico 

possui necessidades reduzidas de manutenção, considera-se a taxa de manutenção como 

sendo tipicamente 1% do valor do investimento Io, isto é, O&M=R$658,32. 

 Além disso, o valor da receita líquida pode ser determinado como: 

 
   O&Mx g g ano

R I E    (3.5) 

 Substituindo devidamente os parâmetros anteriormente mencionados em (3.5), 

tem-se Rx=R$9.298,59/ano. 

 Nesse caso, a TMA corresponde a 7%, sendo igual à taxa SELIC anual. Os 

resultados obtidos ao longo de 20 anos de operação do estacionamento são mostrados na 

Tabela 3.3 e na Figura 3.5. Deve-se ressaltar que o custo da tarifa de energia elétrica é 

reajustado em 6,58% a cada ano, sendo este valor equivalente à média do índice IGP-M 

ao longo dos últimos 10 anos [30]. 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3.3, o retorno do 

investimento Io=R$65.832,84 ocorre em oito anos. Além disso, constata-se que a TIR é 

de 19,1974 %, sendo esse valor maior que a TMA previamente estipulada em 7%, 

configurando então a atratividade do investimento. Por meio dos índices obtidos, 

conclui-se então que o projeto do estacionamento solar de 14 kW demonstra ser 

economicamente viável. 
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Tabela 3.3 – Índices econômicos e faturamento do estacionamento solar de 14 kW. 

Ano Faturamento (R$) VPL (R$) Saldo (R$) 

0   - 65.832,84 -65.832,84 

1 9.298,59 8.690,27 -57.142,57 

2 9.910,44 8.656,16 -48.486,41 

3 10.562,54 8.622,18 -39.864,23 

4 11.257,56 8.588,34 -31.275,89 

5 11.998,31 8.554,63 -22.721,26 

6 12.787,80 8.521,05 -14.200,21 

7 13.629,23 8.487,60 -5.712,61 

8 14.526,04 8.454,29 2.741,67 

9 15.481,85 8.421,10 11.162,77 

10 16.500,55 8.388,05 19.550,82 

11 17.586,29 8.355,12 27.905,94 

12 18.743,47 8.322,32 36.228,26 

13 19.976,79 8.289,66 44.517,92 

14 21.291,26 8.257,12 52.775,04 

15 22.692,23 8.224,71 60.999,75 

16 24.185,38 8.192,42 69.192,17 

17 25.776,77 8.160,27 77.352,44 

18 27.472,89 8.128,24 85.480,67 

19 29.280,60 8.096,33 93.577,00 

20 31.207,26 8.064,55 101.641,55 

 PAYBACK   8 ANOS  

 VPL   R$ 101.641,55  

 ITR  19,1974% 

 

 

Figura 3.5– Índices econômicos e faturamento do estacionamento solar de 14 kW. 
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3.5 - CASO 2: ESTACIONAMENTO SOLAR DE 125 kW 

O estacionamento solar de 125 kW é um conjunto formado por três blocos, 

conforme mostra a Figura 3.6. Cada bloco consiste de uma estrutura metálica com 

capacidade para abrigar vagas para 24 automóveis, totalizando 72 veículos no local. A 

cobertura de cada bloco é formada por 145 módulos fotovoltaicos com inclinação de 

21º, permitindo receber a máxima radiação solar [27], de acordo com a Figura 3.7. 

 

Figura 3.6 – Localização dos módulos na área do estacionamento solar de 125 kW. 

O modelo de módulo escolhido é Canadian CS6U-320 de 320 Wp [31], sendo 

que a potência total do estacionamento solar é de 139.200 Wp com perda de até 8% 

devido ao aumento de temperatura (45 ºC) na superfície dos módulos, resultando em 

128.064 Wp. Adota-se ainda a central inversora SIW700 modelo T137-22 de 125 kW 

fabricado pela WEG, com eficiência máxima de 97,8%. A saída é conectada à rede de 

distribuição de média tensão através de um transformador trifásico 220 V/13,8 kV de 

125 kVA com proteções por meio de disjuntor e fusíveis [32]. 
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Figura 3.7 – Estrutura metálica do estacionamento solar de 125 kW. 

 

 O módulo fotovoltaico Canadian CS6U-320 fornece possui os seguintes 

parâmetros: Vmp=36,8 V, Voc=45,3 V, Imp=8,6 A e Isc=9,26 A [28]. Empregam-se 29 

associações compostas por módulos em paralelo, sendo que cada uma das mesmas é 

formada por 15 módulos conectados em série. O circuito resultante é capaz de gerar 

então uma tensão máxima de 679,5 V e corrente máxima de 268,54 A. A saída desse 

arranjo fotovoltaico é responsável por alimentar a central inversora SIW700, cuja tensão 

máxima de entrada é de 800 V e corrente máxima é de 445 A [32]. Esse equipamento 

fornece tensão de saída trifásica eficaz de 220 V/127 V em 60 Hz, com potência 

nominal de 125 kW. Assim, o diagrama elétrico referente ao sistema fotovoltaico 

conectado à rede da concessionária é ilustrado na Figura 3.8. 
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Figura 3.8 – Diagrama elétrico do estacionamento solar de 125 kW. 

3.5.1 - CUSTOS 

A Tabela 3.4 apresenta a lista de materiais e também os custos com mão-de-obra 

referentes à implantação do estacionamento solar de 125 kW, sendo que o investimento 

inicial total necessário nesse caso é de R$501.174,06. 

 
 

Tabela 3.4 – Planilha de custos 125 kW. 

Estrutura de Sustentação 

Nº Quant  Medida  Descrição Preço (R$) Subtotal (R$) 

1 1271  Metros  Perfil dobrado 150 X 60 mm 57,00 72.447,00 

2 1809  Metros  Cantoneira 38 mm 10,50 18.994,50 

3 21  Peças  Chapa sapata 250 X 250 mm 41,30 867,30 

6 70  Tubos  Cola de silicone 15,00 1.050,00 

4 63  Metros  Vergalhão rosqueado  1/4" 1,94 122,22 

5 252  Peças  Porca sextavada 1/4" 0,20 50,40 

7 30  SC  Cimento 20,00 600,00 

8 3  Metros cub  Areia 120,00 360,00 

9 3  Metros cub  Brita 140,00 420,00 

10 3  Galão  Tinta esmalte 65,00 195,00 

11 10  Dias homem  Mão de obra civil 225,00 2.250,00 

12 300  Hora homem  Mão de obra estrutural 20,00 6.000,00 

13 1   Diversos 1.000,00 1.000,00 

Sistema de Geração 

14 435  Peças  Módulo FV Canadian CS6U-320 649,20 282.402,00 
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15 1  Peças  Central inversora WEG 125 kW 68.000,00 68.000,00 

16 324  Peças  Suporte de fixação L 5,00 1.620,00 

17 486  Peças  Suporte de fixação U 6,00 2.916,00 

18 810  Peças  Parafuso sextavado 1/4 X 3/4" 0,20 162,00 

19 810  Peças  Arruela 1/4 X 1/2" 0,10 81,00 

20 810  Peças  Porca sextavada 1/4" 0,20 162,00 

21 900  Metros  Cabo singelo 2,5 mm² 0,70 630,00 

22 290  Metros  Cabo singelo 70 mm² 30,00 8.700,00 

23 1   Diversos 1.000,00 1.000,00 

Conexão 

24 230  Peças  Bloco de concreto 0,85 195,50 

25 8  Sacas  Cimento 20,00 160,00 

26 2  Sacas  Cal 6,00 12,00 

27 1  Metros cub  Areia 120,00 120,00 

28 1  Metros cub  Brita 140,00 140,00 

29 10,4  Metros  Cantoneira  3/4 X 1/8" 18,16 188,86 

30 6,5  Metro quadr  Tela de chapa expandida 86,00 559,00 

31 128  Metros  Eletrocalha 200 X 100  X 3000 mm 41,25 5.280,00 

32 238  Metros  Eletrocalha 50 X 50 X 3000 mm 6,62 1.575,56 

33 1  Peças  Poste de concreto de 7 metros 234,00 234,00 

34 1  Peças  

Transformador 13,8 kV / 220 V - 

trifásico 125 kVA 8.000,00 8.000,00 

35 1  Peças  Cruzeta 25,00 25,00 

36 3  Peças  Chave mateus 150,00 450,00 

37 3  Peças  Elo fusível 50,00 150,00 

38 1  Peças  Disjuntor tripolar  320 A 1.200,00 1.200,00 

39 3  Peças  DPS Clamper  Vcl 275 V / 45 kA 49,78 149,34 

40 24  Peças  Haste de aterramento  de 2,0 m 12,12 290,88 

41 50  Metros  Cabo nú 25mm² 8,29 414,50 

42 1   Diversos 3.000,00 3.000,00 

43 240  Horas homem  Mão de obra 25,00 6.000,00 

44 1   Projeto 3.000,00 3.000,00 

 Total (R$) 501.174,06 

3.5.2 - ENERGIA GERADA 

 Substituindo-se Pt=125 kW, HSP=5,23 h e CC-CA=0,978 em (3.4), obtém-se 

Eg(dia)=639,3675 kWh como sendo a quantidade de energia gerada ao longo de um dia. 

Para um mês comercial de 30 dias e um ano típico de 365 dias, têm-se 

Eg(mês)=19.181,025 kWh e Eg(ano)=233.369,1375 kWh, respectivamente. 
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3.5.3 - CÁLCULO DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

 De acordo com a Tabela 3.2, o investimento inicial necessário para implantar o 

estacionamento é Io=R$501.174,06. Além disso, é possível obter a receita líquida como 

sendo Rx=R$78.949,29 ao se substituir Eg(ano)=233.369,1375 kWh, O&M=1%, 

Io=R$5.011,74 e Ig=R$0,35968022 em (3.5). 

 Considera-se ainda TMA=7% correspondente à taxa SELIC anual. Assim, os 

resultados obtidos ao longo de 20 anos de operação do sistema fotovoltaico são 

mostrados na Tabela 3.5 e na Figura 3.9, sendo que a tarifa de energia elétrica é 

reajustada ano a ano a uma taxa de 6,58%, correspondente à média do índice IGP-M dos 

últimos 10 anos [30]. 

Tabela 3.5 – Índices econômicos e faturamento do estacionamento solar de 125 kW. 

Ano Faturamento (R$) VPL (R$) Saldo (R$) 

0   -501.174,06 -501.174,06 

1 78.949,29 73.784,38 -427.389,68 

2 84.144,15 73.494,76 -353.894,92 

3 89.680,84 73.206,28 -280.688,64 

4 95.581,84 72.918,93 -207.769,71 

5 101.871,12 72.632,70 -135.137,01 

6 108.574,24 72.347,60 -62.789,41 

7 115.718,43 72.063,62 9.274,21 

8 123.332,70 71.780,75 81.054,97 

9 131.447,99 71.499,00 152.553,96 

10 140.097,27 71.218,35 223.772,31 

11 149.315,67 70.938,80 294.711,11 

12 159.140,64 70.660,35 365.371,46 

13 169.612,10 70.382,99 435.754,45 

14 180.772,57 70.106,72 505.861,17 

15 192.667,41 69.831,53 575.692,70 

16 205.344,92 69.557,43 645.250,13 

17 218.856,62 69.284,40 714.534,53 

18 233.257,38 69.012,44 783.546,98 

19 248.605,72 68.741,55 852.288,53 

20 264.963,98 68.471,73 920.760,26 

Payback  6 anos  

VPL (R$)  920.760,26  

TIR  21,1104% 
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Figura 3.9 – Índices econômicos e faturamento do estacionamento solar de 125 kW. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3.5, o retorno do 

investimento inicial de R$501.174,06 ocorre em seis anos, sendo este período 

significativamente menor que aquele calculado para o estacionamento de 14 kW. A taxa 

TIR resultante é de 21,1104% e, se comparada à TMA de 7%, representa um valor 

ótimo no mercado de investimentos. Embora o projeto seja considerado 

economicamente viável, deve-se considerar que o montante investido é cerca de sete 

vezes maior que aquele demandado pelo estacionamento de menor porte. 

3.6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresentou a análise de dois estudos de caso referentes à 

possibilidade de implantação de um estacionamento solar no CSA da UFSJ, por sua vez 

motivada pelo programa de incentivo do governo federal anunciado em [4]. 

Inicialmente, constata-se que o local de instalação apresenta elevados níveis médios de 

irradiância, o que motiva a realização de um estudo de viabilidade econômica visando 

determinar tanto o montante inicial necessário para o empreendimento quanto o tempo 

de retorno do investimento. 
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Verifica-se que, no caso dos estacionamentos solares de 14 kW e 125 kW, o 

retorno do investimento ocorre em um período de tempo bastante inferior ao tempo de 

vida útil médio de sistemas fotovoltaicos, que é de 25 anos. A escolha de um dado 

empreendimento deve ainda considerar aspectos práticos, como local disponível para 

instalação e recursos financeiros disponíveis para a realização das obras, sobretudo 

considerando que o CSA possui área útil reduzida e a possível instalação de novas 

edificações deve ser cuidadosamente planejada. Essa afirmativa se justifica 

principalmente diante de mudanças recentes ocorridas no cenário político nacional, 

trazendo incertezas à efetiva implantação do programa de incentivo à geração solar 

fotovoltaica em instituições federais de ensino. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSÃO GERAL 

Este trabalho apresentou um estudo de viabilidade econômica referente à 

implantação de um estacionamento solar coberto por módulos fotovoltaicos no CSA da 

UFSJ, motivado pelo anúncio de um programa de incentivo à geração distribuída por 

parte do governo federal em outubro de 2015, a ser desenvolvido pelo MME em 

parceria com o MEC. 

Empreendimentos de tal natureza são fortemente encorajados diante do atual 

panorama da energia fotovoltaica no Brasil e no mundo, sendo que a utilização de 

fontes renováveis de energia surge como uma opção bastante interessante visando 

atender o crescente consumo de energia elétrica e reduzir impactos ambientais. Embora 

a matriz elétrica brasileira seja fortemente calcada em hidrelétricas, que por sua vez 

empregam uma fonte primária renovável, existe uma limitação quanto a sua utilização, 

inerente à dependência do ciclo de chuvas e eventual necessidade de inundação de 

grandes extensões territoriais. 

Nesse contexto, a energia solar fotovoltaica surge como uma alternativa viável 

diante dos elevados índices de irradiância solar que existem em praticamente todo o 

território brasileiro. Considera-se ainda a constante busca por soluções que permitam a 

disseminação da geração distribuída como forma de aliviar a demanda do sistema 

elétrico, a exemplo da Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, a qual incentiva a 

implantação de sistemas de minigeração e microgeração. Dessa forma, o consumidor é 

capaz de gerar sua própria energia elétrica, que pode suprir total ou parcialmente sua 

demanda dependendo da quantidade gerada.  

Assim, considerando a disponibilidade de espaço físico na UFSJ para a 

construção, foram analisados dois casos: um estacionamento de menor porte com 

capacidade de abrigar oito veículos e com potencial de geração de 14 kW; e um 

segundo estacionamento consideravelmente maior, com 72 vagas e capacidade de 

geração de 125 kWh. 

Com base da análise do recurso solar disponível segundo dados coletados a 

partir da estação meteorológica instalada no CTAN ao longo do ano de 2017, conclui-se 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf
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que o local recebe elevados níveis de radiação solar, correspondentes a uma média de 

5,2 kWh/m². Para o estacionamento de 14 kW, o investimento inicial é de R$65.832,84, 

com retorno ocorrendo em oito anos e TIR=19,1974%, com TMA=7%. Analogamente, 

a implantação do estacionamento de 125 kW requer um montante inicial de 

R$501.174,06, sendo que o retorno do investimento é de seis anos, sendo 

TIR=21,1104%, com TMA=7%. Em ambos os casos, a implantação dos sistemas de 

geração distribuída mostra-se economicamente viável. 

No âmbito do estudo realizado, o programa de incentivo à geração distribuída 

proposto pelo governo federal mostra-se uma iniciativa interessante considerando 

aspectos práticos como sustentabilidade e aumento da autossuficiência energética das 

instituições de ensino. Vislumbra-se assim um cenário promissor para o 

desenvolvimento de tecnologia, sobretudo diante da existência de 38 institutos federais 

e 68 universidades federais nas mais diversas regiões do país. 

Embora o programa tenha sido anunciado em outubro de 2015, até o presente 

momento não se constataram ações efetivas que permitam sua implementação prática, 

como liberação de recursos financeiros e realização de obras. Porém, pode-se afirmar 

que o presente estudo consiste em um marco inicial para a realização de análises mais 

abrangentes em outros locais com potencial de instalação de sistemas fotovoltaicos 

interligados à rede. Sem a pretensão de esgotar o assunto, propõem-se os seguintes 

trabalhos futuros: 

- extensão da análise aos demais campi da UFSJ, visando identificar outros locais 

possíveis para a instalação de estacionamentos, bem como a realização de estudos 

semelhantes em outras instituições de ensino da região; 

- verificação da possibilidade de instalação de centrais de monitoramento no intuito de 

acompanhar o desempenho do sistema fotovoltaico ao longo do tempo; 

- adaptação do ambiente do estacionamento solar para criação de um ambiente propício 

à realização de estudos e pesquisas no âmbito da energia solar fotovoltaica, o qual 

poderá ser utilizado por discentes, pesquisadores e profissionais envolvidos neste 

contexto. 
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ANEXO I 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CSA DA UFSJ 

 


