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RESUMO  

 

THOMAZINI, L. B. Avaliação dos Impactos da Resolução 687/2015 da ANEEL na Viabilidade 

Econômica para Implantação de Sistemas Fotovoltaicos Integrados a Residências Convencionais no 

Brasil. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de São Joao 

Del Rei – MG – Brasil. 

 

 
O Brasil possui um grande potencial de geração de eletricidade por energia solar fotovoltaica a qual 

se apresenta como uma importante alternativa para fomentar o desenvolvimento econômico, social e 

energético do país. Neste contexto, tem se destacado o uso de Geração Distribuída (GD) 

regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com as resoluções REN 

482/2012 e REN 687/2015, onde fica permitido às conexões de micro e mini geração distribuída. O 

principal objetivo desta pesquisa é avaliar se a resolução normativa REN 687/2015 viabiliza 

economicamente a utilização de energia solar fotovoltaica nas diferentes regiões geográficas do país, 

já que apresentam diferentes tarifas de energia elétrica e condições de operação como irradiação 

solar e temperatura ambiente. Os resultados mostraram que todas as regiões analisadas apresentam 

viabilidade econômica, com valores de Payback que variam de 6 a 11 anos justificando o grande 

crescimento dessa fonte de geração de energia elétrica nos últimos anos. Foi realizada uma análise de 

sensibilidade para se identificar quais parâmetros são mais sensíveis para a viabilidade econômica de 

Sistemas Fotovoltaicos. 

  

Palavras Chave: Energia Solar Fotovoltaica, Geração Distribuída, Políticas Públicas.  
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ABSTRACT 

 

THOMAZINI, L. B. Evaluation of the Impacts of ANEEL Resolution 687/2015 on the Economic 

Viability for the Implementation of Integrated Photovoltaic Systems in Conventional Residences in 

Brazil. 2018. Dissertation (Master's Degree in Energy Engineering) - Federal University of São João 

Del Rei - MG - Brazil. 

 

 

Brazil has great potential for electricity generation from photovoltaic solar energy and presents itself 

as an important alternative to foster the economic, social and energy development of the country. In 

this context, the use of Distributed Generation (GD) regulated by the National Electric Energy 

Agency (ANEEL) has been highlighted with resolutions RN 482/2012 and RN 687/2015, where it is 

permitted to the connections of micro and distributed mini-generation. The main objective of this 

research is to evaluate if the normative resolutions REN 687/2015 in the ambit of the installation of 

photovoltaic solar energy is economically viable in different geographic regions of the country, since 

they present different tariffs of electric power and conditions of operation such as solar irradiation 

and room temperature. The results showed that all the analyzed regions present economic viability, 

with Payback values ranging from 6 to 11 years, justifying the great growth of this source of 

electricity generation in recent years. Sensitivity analyzes were performed to identify which 

parameters are most sensitive to the economic viability of Photovoltaic Systems. 

 

Keywords: Photovoltaic Solar Energy, Distributed Generation, Public Policies. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os tradicionais modelos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica já não 

atendem mais às necessidades e anseios das sociedades modernas do século 21. No Brasil, a geração 

e distribuição de eletricidade são predominantemente realizadas por hidrelétricas e termelétricas, e as 

linhas de transmissão percorrem grandes distâncias para transportar energia destas usinas até centros 

urbanos em todo o país. A consequência deste modelo para a sociedade brasileira foi de um aumento 

médio na tarifa de energia elétrica aos consumidores, entre 1995 e 2018, de mais de 50% acima da 

inflação. No total, os reajustes médios acumulados somaram 557% em 20 anos, fazendo da 

eletricidade brasileira a quinta mais cara do mundo (ABSOLAR, 2019). 

A energia gerada por usinas hidrelétricas correspondem atualmente a 60,9 % da geração 

nacional de energia e 14,83 % são produzidos por combustíveis fósseis (ANEEL, 2019). A 

capacidade atual de geração por outras fontes alternativas correspondem a aproximadamente 18 %, 

onde apenas 1,205 % dessa capacidade é produzida por energia solar (ANEEL, 2019). A forte 

dependência da fonte hidráulica vem sendo dificultada pela baixa precipitação durante as estações 

chuvosas, que não foi devidamente questionada por ações governamentais ao longo das ultimas 

décadas (MME, 2015; ANEEL, 2014).  

O Brasil é um país em desenvolvimento, localizado em regiões tropicais e regiões climáticas 

subtropicais, em que a intensidade de irradiação solar e outras variáveis econômicas, como alta tarifa 

de energia elétrica favorecem o uso de energia solar como fonte geradora de energia. Países como 

Alemanha e China, que possuem um dos maiores potenciais de energia solar fotovoltaica instalada 

no mundo, recebem uma incidência de irradiação solar de aproximadamente 1300 kWh/m2 por ano 

(DELUCCHI e JACOBSON, 2011; PAO e TSAI, 2011) enquanto a região brasileira com a pior 

incidência solar recebe em média 1500 kWh/m2 por ano (PEREIRA, et. al., 2017; RÜTHER, et. al., 

2011; AMARO, et. al., 2013). 

Neste contexto, a energia solar tem grande potencial para contribuir em muitos aspectos sociais 

e ambientais em todo o mundo (SCHAEFFER et. al., 2012; ORDENES et. al., 2007; RÜTHER, 

2008). A geração solar fotovoltaica (FV) tem apresentado considerável redução de custos, ano após 

ano, principalmente devido ao aumento da produção resultante dos efeitos de programas de incentivo 

promovidos por vários países desenvolvidos (RAZYKOV et. al., 2011). Existe a expectativa de que, 

nos países em desenvolvimento, a energia elétrica gerada por sistemas fotovoltaicos terá custo 

competitivo com outras fontes tradicionais de geração de eletricidade (AMAN, et. al., 2015; 

OZTURK, 2015; DELUCCHI e JACOBSON, 2011). 
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No Brasil, somente a partir de 2012 a agência reguladora ANEEL (Agência Nacional de 

Energia Elétrica) estabeleceu a regras e a regulamentação para a micro e mini geração distribuída. 

Com a Resolução Normativa 482/2012, o Brasil adotou o mecanismo de compensação de energia, 

em que um telhado solar pode ser conectado na rede elétrica pública através da Unidade 

Consumidora (UC) e injetar o excedente na rede elétrica (ANEEL, 2012). O limite de potência 

contemplado pela REN 482/2012 era de 1000 kWp em 2012 e em 2016 este limite foi ampliado pela 

REN 687/2015 para até 5000 kWp por (UC), o que equivale ao consumo médio de mais de mil 

residências de classe média no Brasil (ANEEL, 2015). 

A geração descentralizada de energia, junto ao ponto de consumo no meio urbano, por meio de 

Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (On – Grid) tem um papel importante a desempenhar por 

todo o Brasil, visto que o recurso solar é abundante em todo o território nacional e a coincidência 

entre a disponibilidade solar (sazonal e ao longo do dia) e a crescente demanda de energia elétrica 

que vem ocorrendo no país nos últimos anos, podem trazer grandes vantagens ao setor elétrico 

nacional (MITSCHER e RÜTHER, 2012; MONTENEGRO, 2013, LACCHINI, 2017; 

NAKABAYASHI, 2014). 

Esta pesquisa prioriza as necessidades energéticas do investidor, mantendo fixas as 

necessidades familiares básicas de conforto, que podem resultar em consumos mensais variáveis, 

condicionados às condições climáticas das localidades nas quais os sistemas são instalados. Em 

suma, esta pesquisa foca nas variáveis que dependem de decisões próprias dos investidores, 

explorando diferentes localizações do território brasileiro com características diferenciadas de 

temperatura e irradiação solar; analisa o comportamento da tecnologia solar fotovoltaica mais 

utilizada no mercado em relação às condições climatológicas e em relação à sua eficiência; analisa o 

retorno financeiro de investimento utilizando ferramentas matemáticas especificas para análises 

econômicas.  

Diante disso, algumas perguntas devem ser respondidas com o desenvolvimento desta 

pesquisa, que se baseiam nas seguintes perspectivas: quais são as principais variáveis que mais 

impactam na viabilidade de sistemas fotovoltaicos no Brasil? Porque o Brasil, mesmo possuindo uma 

das melhores condições climáticas do mundo não possui um desenvolvimento considerável no 

âmbito de energia solar fotovoltaica? Quais são as principais barreiras técnicas e econômicas que 

impossibilitam ou reduzem a viabilidade em algumas capitais brasileiras? As políticas públicas 

existentes na atualidade são suficientes para o desenvolvimento pleno desta fonte energética no país?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS  

2.1 Justificativas 

Os empreendedores que decidem investir em Sistemas Fotovoltaicos em geração distribuída 

podem ser divididos em dois tipos: 

a) Os empreendedores que investem em plantas geradoras para ganhar na venda de energia 

elétrica, produzida de forma continua e controlada, sob as regras de contratos licitados com 

as agencias governamentais, através de um mercado altamente regulado, com quantidades 

mínimas de energia fornecida a preços controlados, operando em média e alta tensão e 

escoando a sua produção nas redes do sistema interligado nacional (SIN).  

b) E os empreendedores que investem em tecnologia fotovoltaica esperando o retorno do 

investimento em curtos prazos, suprindo o seu próprio consumo e substituindo, mesmo que 

parcialmente, a energia fornecida pela rede elétrica pública. O foco desses investidores é 

diminuir o custo geral da energia consumida, além de limitar os efeitos dos aumentos 

impositivos das tarifas de energia elétrica (TEE). 

O segundo grupo de empreendedores (b) é o alvo desta pesquisa. Estes investidores utilizam 

normalmente os telhados de suas residências ou empresas de pequeno médio e até grande porte, para 

servir como áreas de instalação dos sistemas fotovoltaicos e precisam, portanto, produzir com 

eficiência por m2, e levar em conta as limitações na disponibilidade de área utilizável. Eles precisam 

ter acesso à rede para garantir a disponibilidade ininterrupta de energia, precisam garantir o máximo 

possível da sua autonomia, independentemente do horário do dia e precisam encontrar o justo 

equilíbrio financeiro entre o custo de produção própria e o custo (tarifa) da energia fornecida pela 

rede convencional. 

Assim sendo, no desenvolvimento do presente estudo, os sistemas fotovoltaicos considerados 

são aqueles residenciais que se encontram dentro da faixa de potencia da micro geração, conforme 

estabelecido na resolução normativa REN 687/2015 da ANEEL (ANEEL, 2015) para permitir a 

conexão à rede com medidor bidirecional, o estudo abrange todo o território brasileiro, onde se 

observa diferentes características climáticas, importância política e diferentes níveis de irradiação 

solar.  

2.2 Objetivos Gerais 

O objetivo geral desta pesquisa é a aplicação de um método de análise econômica para 

sistemas fotovoltaicos residenciais conectados à rede (On-Grid), que possa servir como parâmetro 

nas decisões relacionadas aos investimentos em geração distribuída incentivadas no Brasil, sempre 
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levando em consideração a normativa REN 687/2015 da Aneel e verificar se tal normativa possibilita 

o aumento da viabilidade econômica de Sistemas Fotovoltaicos convencionais conectados à rede.  

2.3 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do presente estudo estão divididos de acordo com os seguintes 

tópicos: 

 

• Obter dados sobre temperatura ambiente, irradiação solar incidente no plano inclinado em 

sistemas fotovoltaicos, calcular a temperatura aproximada da placa fotovoltaica por meio de 

equações especificas de aproximação.  

• Determinar os custos de geração de sistemas fotovoltaicos para uso residencial e quantificar o 

efeitos das variáveis que afetam sua evolução. 

• Obter os indicadores de viabilidade econômica: Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor 

Presente Líquido (VPL), Benefício Anual Líquido (BAL) e Tempo de Retorno (TR), 

atribuídos ao uso de sistemas fotovoltaicos on grid em cada uma das capitais do Brasil. 

• Indicar as localidades que são mais impactadas, com maiores benefícios econômicos ao 

consumidor pela Resolução 687/2015 da ANEEL.  

• Realizar uma análise de sensibilidade para as capitais que obtiverem os melhores e os piores 

resultados de viabilidade econômica. 

• Discutir sobre os principais fatores responsáveis pela viabilidade ou inviabilidade econômica 

nas capitais.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

A Revisão Bibliográfica desenvolvida aborda o contexto energético mundial e brasileiro, as 

diferenças entre os sistemas Fotovoltaicos (On Grid) e (Off Grid), o panorama mundial do mercado 

Fotovoltaico, aborda o potencial do recurso solar no Brasil, apresenta a regulamentação que trata da 

geração distribuída no país e as principais tecnologias fotovoltaicas existentes na atualidade.  

 

3.1 Cenário Mundial de Energia Solar Fotovoltaica 

Sem peças móveis, com manutenção mínima, sem produção de ruído ou qualquer tipo de 

poluição e utilizando a energia praticamente inesgotável do Sol, geradores conectados à rede elétrica 

pública vêm crescendo em importância e aplicação em todo o mundo. Os edifícios solares 

fotovoltaicos integram painéis à sua fachada, de forma descentralizada e geram, junto ao ponto de 

consumo, energia elétrica pela conversão direta da luz do sol. Autores sugerem o uso de energia solar 

fotovoltaica para a geração distribuída de eletricidade, aproveitando o potencial solar ao longo do 

dia, possibilitando o adiamento do uso de energia da rede pública de eletricidade (JACOBSON e 

DELUCCHI, 2011; SANTOS e RÜTHER, 2012; URBANETZ, ZOMER e RÜTHER, 2011; 

RÜTHER et. al., 2008; BRAUN e RÜTHER, 2011). 

A energia solar fotovoltaica tem experimentado um expressivo crescimento de potência 

instalada para a geração de energia elétrica em todo o mundo. No ano de 2015, houve um aumento 

de mais de 25 % em relação a 2014. Estima-se que tenha sido adicionado mais de 50 GW, 

equivalente a cerca de 190 milhões de painéis fotovoltaicos ao redor do mundo, trazendo a 

capacidade global para aproximadamente 402 GW, (REN 21, 2017). 

Pelo quarto ano consecutivo a Ásia foi o continente que mais investiu em tecnologia 

fotovoltaica, representando cerca de dois terços dos investimentos globais em 2016, ultrapassando a 

Alemanha,  líder mundial de investimentos em Energia Solar Fotovoltaica (ESF). Os cinco principais 

mercados investidores de 2016 foram: China, Estados Unidos, Japão, Índia e Reino Unido, 

representando aproximadamente 85% das adições realizadas em 2016. Já os países que mais 

possuem ESF em funcionamento são: Alemanha, República da Coréia, Filipinas e Chile (REN21, 

2017). Em relação a 2015 a capacidade instalada em 2016 foi superior a 48%. No final de 2017, a 

capacidade global de produção de eletricidade por ESF totalizava pelo menos 402 GW, como pode 

ser observado na Fig. 1, o crescimento é exponencial (REN 21, 2017). 

O mercado japonês foi o terceiro maior investidor em tecnologia fotovoltaica em 2016, sendo 

considerado o segundo país, depois da Alemanha que mais possui capacidade de geração de 

eletricidade por ESF por habitante. Estudos indicam que aproximadamente 8,6 GW foram instalados 
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em 2016, concretizando um total de 42,8 GW de potência instalada por ESF (IEA, 2017). Os projetos 

em larga escala representam a maior parte da expansão de painéis fotovoltaicos do Japão nos últimos 

anos. Entretanto, também houve uma significativa expansão no setor residencial, representando 

11,8% dos investimentos, ou 50.000 sistemas residenciais instalados (IRENA, 2017). 

 

 

Figura 1 - Capacidade Mundial de Energia Solar Fotovoltaica em 2017, em GW. Fonte: Adaptado de (REN 21, 2017) 

A China passou a dominar tanto o uso quanto a fabricação de painéis fotovoltaicos. Os 

mercados emergentes passaram a contribuir de forma significativa para o crescimento global de 

investimentos em energia solar fotovoltaica e possui uma potência instalada de 77 GW (REN 21, 

2017). No final de 2016, cada continente havia instalado pelo menos 1 GW ou mais de capacidade, e 

ao menos 114 países tiveram mais do que 10 MW de potência instalada (REN 21, 2017). Os líderes 

globais de capacidade instalada de energia solar por habitante foram: China, Alemanha, Japão, Itália, 

Bélgica e Austrália. (IEA, 2017).  

Os EUA foram o segundo país que mais investiu em ESF em 2016. Pela primeira vez, a 

energia solar representou a principal fonte de investimentos do país. Mais do que 14,8 GW de 

capacidade, quase o dobro das instalações realizadas em 2015, gerando um total de 40,9 GW. No 

geral, mais de 22 estados instalaram cerca de 100 MW cada (REN 21, 2017). A Califórnia passou a 

liderar a capacidade adicionada de 5,1 GW, seguida de Utah com 1,2 GW e Geórgia com 1 GW, que 

se tornou o terceiro maior mercado estadual mesmo sem mandados adicionais, subsídios ou impostos 

incentivos, além dos créditos fiscais federais (IEA, 2017). 

O terceiro maior mercado da Ásia foi a Índia, onde aproximadamente 9,1 GW de potência 

instalada. A demanda por projetos solares em larga escala na Índia foi conduzida pela queda rápida 
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dos preços de ESF, combinada com o forte apoio político em vários estados. Estima-se que até 2022 

a Índia terá aproximadamente 40 GW de capacidade instalada, demonstrando o forte investimento 

que está ocorrendo neste país. Já a república da Coréia acrescentou aproximadamente 0,9 GW em 

2016, totalizando 4,4 GW do total instalado (REN 21, 2017). 

A União Europeia nos últimos anos se tornou a primeira região a ultrapassar o marco de 100 

GW de PF instalados. Em 2016 aproximadamente 106 GW são gerados por meio de painéis 

fotovoltaicos, 32 vezes maiores do que a capacidade instalada no início dos investimentos em 2006 

(IEA, 2017). Aproximadamente 5,7 GW foram adicionados em 2016, principalmente no Reino 

Unido, Alemanha e França, que juntos somam 70 % dos Sistemas Fotovoltaicos (SF) conectados à 

rede. A capacidade de adição também incluem a Bélgica, Itália e Países Baixos. A Europa se tornou 

um grande mercado de tecnologia SF, por vários motivos, como: incentivos governamentais, 

domínio da tecnologia, queda nos preços de produção, leilões e prémios para sistemas de grande 

escala, além do alto uso de painéis fotovoltaicos em residências (IEA, 2017). 

A Austrália também realizou grandes investimentos em energia fotovoltaica, em 2016, quando 

foram adicionados 0,9 GW totalizando um montante de 5,8 GW de potência instalada. O mercado de 

ESF da Austrália tem sido predominantemente residencial, ainda que os setores comerciais e de 

grande porte tenham se iniciado entre os anos de 2014 e 2015. No início de 2017 aproximadamente 

1,6 milhão de SF estavam em operação no país. Cerca de 30% de instalações residenciais em 

Queensland e da Austrália do Sul possuem PV, além dos altos índices encontrados em outros estados 

(IRENA, 2017). 

A tecnologia fotovoltaica também desempenha um papel importante na América do Sul e no 

Caribe, embora a grande parte da capacidade instalada até o momento foi realizada em projetos de 

grande escala. O Chile foi o principal investidor da América do Sul, ficando em décimo lugar em 

relação aos países que mais investem em ESF. Todo esse investimento se deve a uma indústria de 

mineração em expansão que agregou um alto investimento na região, totalizando 1,6 GW final de 

2016 (REN 21, 2017). 

O México também se destaca nos investimentos em ESF, somando aproximadamente 0,3 GW 

de potência instalada. O mercado foi impulsionado devido a investimentos governamentais, onde os 

sistemas distribuídos representam aproximadamente um terço dos investimentos realizados, além do 

aumento das tarifas de energia elétrica e a queda nos preços de FV (IRENA, 2017). 

Ainda que pouca capacidade esteja operando no Oriente Médio, o interesse pela ESF tem se 

destacado nesses países. As regiões que não possuem grandes reservas de petróleo começaram a 

explorar os recursos solares disponíveis. O grande incentivo para o investimento em tecnologias 

solares na região se dá pelos baixos custos de terra, para a implantação de grandes quantidades de 
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painéis fotovoltaicos e taxas de empréstimo favoráveis, possibilitando assim a preservação de seus 

recursos fósseis para a exportação. Israel permaneceu como líder da região, adicionando um total de 

0,9 GW em 2016. Já Jordânia e o Kuwait trouxeram adicionaram grandes plantas no início de 2017. 

Dubai recentemente construiu uma planta de 200 MW e Irã assinou vários acordos para novas 

instalações em FV (REN 21, 2017).  

Em toda a África, os países estão se voltando para a implantação de FV. Os baixos custos de 

implantação, possibilidades de novos negócios e incentivos locais combinaram-se para permitir o 

início de grandes projetos. Em 2016, a África do Sul alcançou um total de 0,5 GW. No entanto, 

vários outros países, incluindo Gana, Senegal e Uganda, começaram a implantação de plantas 

fotovoltaicas em 2016, além da assinatura de projetos em outros países da África, incluindo Argélia, 

Egito, Quénia, Marrocos, Nigéria e Zâmbia, (IRENA, 2017). 

Apesar dos altos índices de irradiação solar no território brasileiro, o uso da fonte solar no 

Brasil para a geração de energia elétrica ainda é considerada incipiente, não apresentando a mesma 

relevância que possui em outros países (MARTIN, 2012; PEREIRA, et. al., 2017). Comparando o 

Brasil com países que possuem um maior aproveitamento da fonte solar, como Alemanha Japão, 

China e Estados Unidos, verifica-se que os investimentos encontrados nesses países se baseiam 

principalmente em fortes políticas públicas de incentivo, como benefícios fiscais e eficientes 

mecanismos regulatórios que fomentam o uso da energia solar fotovoltaica (MARTIN, 2012). 

 

3.2 Potencial Solar do Brasil 

A grande extensão territorial e a expressiva área de telhados em unidades residenciais, aliadas 

ao elevado nível de irradiação solar existente no Brasil, representam um enorme potencial para a 

geração solar centralizada e distribuída no país (JACOBSON e DELUCCHI, 2011; SANTOS e 

RÜTHER, 2012; TIBA et. al., 2002; ORDÓÑEZ,  et. al. 2015). Para que se melhore a eficiência do 

painel fotovoltaico, a posição do coletor ou painel solar pode ser ajustada de acordo com a latitude e 

a época do ano na qual é necessário mais energia. No Hemisfério Sul, por exemplo, um sistema de 

coletor solar deve ser orientado para o norte com um ângulo de inclinação similar a latitude local 

(ALBUQUERQUE, 2017; SUKKI et. al., 2011; NORTON et. al., 2011).  

O Atlas Brasileiro de Energia Solar, publicado em sua segunda edição no ano de 2017 pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, disponibiliza os valores médios anuais da 

irradiação solar no Brasil, como mostrado na Fig. 2.  
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Figura 2 - Síntese dos indices de Irradiação Solar por Região. Fonte: (PEREIRA, et. al., 2017) 

A região Nordeste apresenta um valor médio do total diário de irradiação global horizontal de 

5.49 kWh/m2 e da componente normal direta de 5.05 kWh/m2 (PEREIRA, et. al., 2017). As regiões 

Sudeste e Centro Oeste apresentam totais diários próximos para a irradiação global horizontal em 

torno de 5.07 kWh/m2. A irradiação global média no plano inclinado na região Sudeste apresenta um 

total diário de 5.26 kWh/m2, enquanto que a Região Centro Oeste apresenta 5.20 kWh/m2. Os 

valores relativamente mais baixos encontrados na Região Norte se justificam pelas características 

climáticas desta região, onde a nebulosidade frequente reduz a irradiância solar que incide na 

superfície (PEREIRA, et. al., 2017). 

O Nordeste é a região que possui os melhores parâmetros, apresentando o maior nível de 

irradiação do plano inclinado e menor variabilidade interanual durante o ano (PEREIRA, et. al., 

2017). Por esses motivos, essa região, em particular sua porção semiárida, onde a elevada irradiação 

está associada à ocorrência de baixa precipitação e menor cobertura de nuvens ao longo do ano, e 
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credencia a ser o destino prioritário de investimento em geração de energia elétrica a partir de fonte 

solar, como já observado em leilões da ANEEL (BEZERRA, 2018). 

A Empresa de Pesquisa Energética – (EPE, 2018) e (PEREIRA, et. al., 2017) avaliaram o 

potencial técnico de geração distribuída residencial no Brasil, levando em consideração a irradiação 

solar global no plano inclinado, a área útil de telhados domiciliares, a eficiência dos módulos 

fotovoltaicos, dentre outros parâmetros. Foi concluído que todas as unidades da federação possuem 

potencial técnico de geração fotovoltaica, em telhados residenciais, superior ao consumo de energia 

elétrica desse segmento como poder ser observado na Fig. 3 disponibilizada por (PEREIRA, et. al., 

2017). Outros autores como (MIRANDA, SZKLO, SCHAEFFER, 2015) também encontraram 

resultados equivalentes.  

 

 

Figura 3 - Potencial técnico de Geração Solar Fotovoltaica distribuído por região. Fonte: (PEREIRA, et. al., 2017) 
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Os resultados disponibilizados mostram que os maiores potenciais de geração, em termos 

absolutos, estão nas regiões mais povoadas do país, onde uma possível menor irradiação é 

compensada pelo maior número de domicílios e, consequentemente, maior área de telhados. De 

acordo com dados disponibilizados por este estudo, ficou evidente que a área de telhados não é um 

fator limitante para a massiva inserção de sistemas fotovoltaicos no país (PEREIRA, et. al., 2017). 

No Nordeste, em particular, a área de telhados das moradias seria capaz de gerar 77.440 GWh/ano, 

montante três vezes superior ao consumo residencial da Região no ano de 2015 (BEZERRA, 2018). 

Destaca-se também que o potencial solar do Brasil supera em muito o de outras fontes. Como 

observado por (SAUAIA, 2016; RÜTHER et. al. 2013; AMARO et. al. 2013; LACCHINI e 

RÜTHER, 2015; FARIA, TRIGOSO e CAVALCANTI, 2017, DÁVI et. al., 2016) o potencial solar 

do Brasil é extremamente promissor. Em um comparativo com outras fontes renováveis temos 

potenciais de geração referentes a 172 GW para fonte hídrica, 440,5 GW para a fonte eólica, 28,5 

GW para a fonte solar em projetos centralizados em grandes áreas disponíveis no país e 164,1 GW 

para a fonte solar em projetos residenciais com projeto de geração distribuída. A título de 

comparação, a capacidade instalada de geração de energia elétrica no Brasil é de 158 GW, de acordo 

com dados da (ANEEL, 2017 apud BEZERRA, 2018). 

 

3.3 Geração Distribuída e Principais Tecnologias Fotovoltaicas  

Todas as configurações de Sistemas Fotovoltaicos podem ser apresentadas em cinco grupos, de 

acordo com (FERREIRA et. al., 2018; MITSCHER e RÜTHER 2012; MIRANDA, SZKLO e 

SCHAEFFER, 2015; URBANETZ, ZOMER e RÜTHER, 2011). 

• Conectado à rede (On Grid): o sistema fotovoltaico conectado à rede, geralmente instalado 

em telhados e prédios residenciais, consiste de um painel fotovoltaico que converte a energia solar 

em eletricidade (corrente contínua) na qual é necessária a presença de um inversor de frequência, que 

converte diretamente corrente contínua em corrente alternada com tensão e frequência compatíveis 

com os padrões da rede elétrica onde o sistema está conectado. As principais vantagens deste tipo de 

sistema são a alta produtividade, a ausência de banco de baterias e o desligamento automático no 

caso de falta de energia na rede, evitando o fenômeno de ilhamento.  

• Isolado (Off Grid): os sistemas fotovoltaicos isolados ou independentes são instalados em 

áreas de difícil acesso à rede elétrica, geralmente áreas rurais. Neste caso, a energia fotovoltaica é 

uma das únicas fontes de eletricidade e é necessário algum meio de armazenamento. 

• A geração fotovoltaica trabalha em conjunto com outras, como em turbinas eólica ou diesel. 

Esses sistemas são considerados mais complexos, onde requerem um controle capaz de integrar 
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diferentes formas de geração de energia, e podem ser conectados à rede, sozinhos ou ter uma rede de 

suporte.  

• Usinas de Energia Solar centralizadas: Estes sistemas também são conectados à rede, 

produzem eletricidade em um único ponto. O tamanho da planta varia em centenas de quilowatts e 

megawatts (ANEEL, 2014). 

• Aplicado em bens de consumo: As células fotovoltaicas também podem ser aplicadas em 

diversos equipamentos elétricos como relógios, calculadoras, brinquedos, carregadores de bateria ou 

coberturas solares para carregar carros elétricos, sistemas de irrigação, sinalização em rodovias, 

postes ou telefones públicos, entre outros. 

A Fig. 4 apresenta a configuração básica de um sistema (On Grid), sendo esta a configuração 

mais importante e utilizada (FERREIRA et. al., 2018; URBANETZ, ZOMER e RÜTHER, 2011) e 

também a configuração (Off Grid).  

 

 

Figura 4 - Representação Esquemática de um sistema (On grid) e de um sistema (Off grid) 

O módulo fotovoltaico é o principal elemento de um sistema de geração. É composto por um 

conjunto de células fotovoltaicas, que por sua vez tem o objetivo de gerar energia elétrica por meio 

da conversão da energia da radiação solar (FERREIRA et. al., 2018). As principais tecnologias 

disponíveis atualmente no mercado de energia solar fotovoltaica podem ser divididas de acordo com 

a matéria prima utilizada nas células fotovoltaicas, tais como: Silício cristalino (c – Si), Silício 

Monocristalino (a – Si), Telureto de Cádmio (CdTe), Disseleneto de cobre (Gálio) e Índio (CIS e 

CIGS), e módulos de filmes finos que podem ter cores variadas (ORDUZ et. al., 2013). 

A principal matéria prima utilizada para a produção de células fotovoltaicas é o Silício, que é 

utilizado como elemento semicondutor. O Silício possui quatro elétrons na última camada, 

compartilhados por ligações covalentes, no entanto, este material não é um bom condutor de 

eletricidade, necessitando de ser dopado com outros elementos como o fósforo, que possui cinco 

elétrons na última camada, que permanecerá um elétron livre, compartilhado não formando uma 
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carga negativa do tipo N do semicondutor de silício. Quando o silício é dopado com um elemento 

que possui menos elétrons na camada de valência como, por exemplo, o boro que tem três elétrons 

na última camada, forma-se uma carga positiva do tipo P do semicondutor de silício, e a combinação 

P-N gera uma diferença de potencial, gerando um campo elétrico (ORDUZ et. al., 2013; PINHO e 

GALDINO, 2014).  

A Fig. 5 apresenta uma configuração básica do principio de funcionamento de um módulo 

fotovoltaico, de acordo com o que foi descrito acima.  

 

 

Figura 5 - Principio de Funcionamento de um Módulo Fotovoltaico. Fonte: (IEA, 2014) 

Ainda que as células solares convencionais de silício policristalino sejam menos eficientes, elas 

ainda representam, aproximadamente, 90% da participação de mercado, devido ao seu menor custo 

de produção (FERREIRA et. al., 2018; PINHO e GALDINO, 2014; PEREIRA et. al., 2013; PINTO, 

AMARAL E JANISSEK, 2016). A eficiência teórica de uma célula de silício chega a 33%, no 

entanto, em escala comercial, as células de silício policristalino variam aproximadamente entre 18 a 

20%. Já a eficiência comercial das células monocristalinas é de 20 a 24%, aproximadamente (PINHO 

e GALDINO, 2014).  

Os outros 10% do mercado correspondem aos filmes finos inorgânicos de células de silício 

amorfo, silício policristalino ou microcristalino e filmes de sulfato de cobre – índio – gálio (CIGS). 

Embora menos eficientes que as células tradicionais, com foto – conversão de aproximadamente 

15% e são mais baratos para produzir (PINHO e GALDINO, 2014; LACCHINI e RÜTHER, 2015, 

FERREIRA et. al., 2018). 
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Recentemente, semicondutores conhecidos como Trihaletos organometálicos de Perovskita, 

que possuem a fórmula (CH3NH3) PbX3 onde X pode ser iodo, bromo ou cloro, tem atraído a atenção 

no cenário fotovoltaico devido a sua arquitetura simples e menor custo, onde a taxa de foto-

conversão é de 15% (CHUNG et. al., 2012; GRAY et. al., 2013; LUI, JOHNSTON e SNAITH, 

2013). 

 

3.5 Políticas Públicas de incentivo às Energias Renováveis e Regulamentação no Brasil 

Os programas de incentivos financeiros que muitos países adotaram para suporte e tecnologia 

solar fotovoltaica nos últimos 30 anos tem feito os custos de a tecnologia fotovoltaica caírem 

drasticamente, de mais de 70 US$/Wp em 1976 para menos de 2 US$/Wp em 2009 (BAZILIAN, 

2013; EPE, 2014; NEMET, 2006) passando para menos de 0,7 US$/Wp em 2014, e com 

expectativas para custar menos de 0,5 US$/Wp na década atual. Devido a isso, o mercado 

fotovoltaico testemunhou uma crescente evolução da potencia mundial instalada de 1.4 GWp em 

2000 para 147 GWp em de 2013 (EPE, 2014; EPIA, 2013).  

Países como os Estados Unidos, os Países Baixos, o Reino Unido, Canadá, Alemanha, 

Espanha, Austrália, China, Índia e França são exemplos de grandes investidores em energias 

renováveis (COSTA e ASSMANN, 2008; LIU et. al. 2010). Todas estas nações possuem robustas e 

abrangentes políticas públicas para o fomento da energia solar que incluem isenções fiscais e 

subsídios orçamentários, além de incentivar o desenvolvimento de pesquisas educacionais em 

energias renováveis (RAZYKOV et. al. 2011; SAIDUR et. al. 2011; MOOSAVIAN et. al. 2013). 

Desde que esses países começaram a investir em políticas de fomento à energia solar, 

possibilitando que consumidores residenciais instalassem em suas residências sistemas FV houve um 

aumento considerável de potencia instalada. Em 2017, a média geral de crescimento desta fonte de 

energia atingiu níveis 30% maiores quando comparados com valores de 2008 (DEVABHAKTUNI 

et. al. 2013).  

Por meio dessas políticas, o mercado de energias renováveis tornou-se mais competitivo, uma 

vez que foram reduzidas barreiras anteriores, tais como: (a) mão de obra não qualificada; (b) baixa 

disponibilidade ou altos custos de materiais elétricos secundários; (c) diminuição de burocracia entre 

exportação e importação de tecnologia (FV); (d) o lobby político a partir de fontes renováveis foram 

melhoradas, tornando o mercado de energias renováveis tornou-se mais competitivos (TIMILSINA E 

KURDGELASHVILIB, 2012; ECHEGARAY, 2014). 

Nas últimas décadas poucas políticas ou programas de incentivo às energias renováveis foram 

criados no Brasil; a maioria dos programas concentra-se no biodiesel como, por exemplo, o 
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Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA) e o Programa Nacional de 

Zoneamento Agroecológico da Cana de Açúcar (ZAECANA), para o incentivo de produção de 

etanol (MME, 2015; MME, 2011; ROVERE, PEREIRA e SIMÕES, 2011; PINTO, AMARAL e 

JANISSEK, 2016).  

A década de 90 foi marcada por uma expansão significativa das atividades de desenvolvimento 

e implantação de pesquisas em energias renováveis para aquela época. O substancial financiamento 

de programas governamentais e estaduais de energias alternativas levou à criação de novos 

programas, como o Programa Estadual e Municipal de Desenvolvimento Energético (PRODEEM), 

criado em 1994 e administrado pelo Ministério de Minas e Energia (MME).  

O PRODEEM engloba as fontes de energia solar e eólica e recompensa as empresas que 

utilizam energia renovável em seus sistemas de produção. No entanto, é visto pelo mercado como 

altamente burocrático e superficial para a utilização de novas tecnologias renováveis (PADULA et. 

al., 2012; CATANHEIRA et. al., 2014; PINTO, AMARAL e JANISSEK, 2016; FARIA, TRIGOSO 

e CAVALCANTI, 2017).  

No ano de 2003 a ANEEL – por meio da Resolução Nº 223, de 29 de Abril de 2003, 

estabeleceu as condições gerais para a elaboração dos Planos de Universalização de Energia Elétrica, 

fixando as responsabilidades das concessionárias e permissionárias de serviços públicos de 

distribuição de energia elétrica. Este programa foi criado com o intuito de atender à parcela da 

população brasileira que ainda se encontrava sem acesso à energia elétrica, além de desenvolver 

social e economicamente a comunidade atendida. Coincidentemente, essa parcela da população, 

segundo o Manual de Operacionalização do Programa Luz para Todos (2009), encontra-se nos 

municípios que têm os menores Índices de Desenvolvimento Humano do país. A energia solar 

fotovoltaica foi fortemente utilizada com a criação deste programa, principalmente nas áreas onde o 

alcance do Sistema Interligado Nacional (SIN) era limitado (FERREIRA et. al., 2018; LACCHINI, 

RÜTHER, 2015; MIRANDA, SZKLO e SCHAEFFER, 2015). 

Em 2012 foi publicada a Resolução Normativa – REN nº 482 com o objetivo de reduzir as 

barreiras para a conexão da micro e minigeração distribuída, e criar um ambiente em que esse tipo de 

geração de pequeno porte pudesse se viabilizar. Na referida Resolução, criou-se o Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica, mecanismo que permite que a energia excedente gerada por uma 

unidade consumidora com micro ou minigeração seja injetada na rede de distribuição (sistema Net-

Metering) e posteriormente utilizada para abater o seu consumo mensal. O modelo vigente desse 

mecanismo (mantido na sua forma original após a revisão da REN nº 482 pela REN nº 687/2015) 

estabelece que a energia injetada seja utilizada para abater integralmente a energia consumida, 

considerando todas as componentes tarifarias, de modo que a energia injetada na rede pelo micro ou 
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minigerador acaba sendo valorada pela tarifa de energia elétrica estabelecida para os consumidores 

(ANEEL, 2012; ANEEL, 2015). 

Embora esse regulamento não possa ser considerado um incentivo governamental para a 

produção alternativa e venda de eletricidade gerada por energia solar, já que visa somente à redução 

das faturas de eletricidade (autoconsumo), pode ser considerado um grande passo para a introdução 

da tecnologia FV em um país como o Brasil, onde a adoção dessa tecnologia ainda é incipiente. 

Além disso, todas as regiões do Brasil são ensolaradas, e em alguns estados, as tarifas de energia 

elétrica residenciais são tão altas, que a tecnologia FV já se tornou uma alternativa financeiramente 

rentável (PINTO, AMARAL e JANISSEK, 2016; FARIA, TRIGOSO e CAVALCANTI, 2017). 

Os níveis de irradiação e a temperatura ambiente variam de forma considerável em várias 

regiões do país, gerando efeitos sobre a eficiência de conversão, da área necessária por kWp, e da 

redução de potência em função do aumento da temperatura ambiente. Cada região apresenta uma 

sensibilidade diferente, afetando diretamente sobre o retorno de investimento de capital durante todo 

o ciclo de vida do equipamento. Existem muitos elementos que os formuladores de políticas públicas 

devem avaliar para que se estimulem os investimentos em geração de eletricidade fotovoltaica, e um 

dos mais importantes é o retorno financeiro sobre o investimento.  

Com o intuito de fortalecer a importância de estudos como o desenvolvido nesta pesquisa, 

buscou-se por trabalhos científicos que demonstram a relevância e necessidade de politicas públicas 

e incentivos financeiros para o fomento de energias renováveis, onde devem ser considerados: (EID, 

et. al., 2014; SHARMA, TIWARI e SOOD, 2012; AHMAD, 2002; RYLATT, GADSDEN e 

LOMAS, 2003; RÜTHER et. al., 2008; ORDÓÑEZ et. al., 2010; SUKKI et. al., 2011; NORTON et. 

al., 2011; PASQUALETTI e HAAG, 2011; ZMEUREANU e LECKNER, 2011; NIETO e LOPEZ, 

2014; TELARETTI et. al., 2014; MIRANDA, SZKLO e SCHAEFFER, 2015; FARIA, TRIGOSO e 

CAVALCANTI, 2017; GOMES et. al, 2018; FERREIRA et. al., 2018; DÁVI et. al., 2016; 

PEREIRA Jr. et. al., 2013; FRATE e BRANNSTROM, 2017). 
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4. METODOLOGIA 

Para efeitos de análise e projeção de retorno investimento (PRI), foi considerado um consumo 

médio de energia descrito pelo Ministério de Minas e Energia (MME, 2014; MME, 2015) 

abrangendo principalmente famílias de classe média brasileira. Respeitou-se a vida útil do projeto em 

20 anos, tempo médio de duração dos módulos e equipamentos do sistema, como medida 

conservadora e conforme especificações técnicas. Os sistemas propostos operam em paralelismo com 

a rede de eletricidade, como regulariza as Normativas REN 482/2012 e a Normativa REN 687/2015 

da ANEEL. O procedimento metodológico será realizado como é demonstrado no fluxograma 

apresentado abaixo. 

 

4.1 Identificação das Zonas Climáticas e Irradiação Solar  

O Brasil é um país de dimensões continentais, situado entre as latitudes 5º N e 34º S e as 

longitudes 74º W e 34º W. A irradiação média anual varia entre a máxima de 6,7 kWh/m2/dia e a 

mínima de 4,2 kWh/m2/dia em regiões de menor irradiação (PEREIRA, et. al., 2017). A Fig. 2 traz 

uma divisão em áreas climáticas, representando o mapa brasileiro dividido em zonas homogêneas em 

termos de temperatura, chuva e humidade.  
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Figura 6 - Mapa Climático do Brasil, representado por suas regiões climáticas e seus respectivos estados. 

Para dimensionar de forma apropriada os sistemas fotovoltaicos em cada cidade representativa, 

foi considerado o índice solarimétrico da (Cresesb) Centro de Referência para Energia Solar e Eólica 

Sergio Brito (CREESB – CEPEL, 2018) representado pela grandeza kWh/m2
*dia, ou seja, a potencia 

de irradiação que incide em uma área de 1 m2 (um metro quadrado) durante um dia. Este resultado 

representa uma estimativa média anual do índice solarimétrico de cada região. Sabendo-se dos 

diferentes níveis de irradiação solar ao longo do ano, optou-se por utilizar uma faixa de irradiação 

média (anual) no plano inclinado para o dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos. Para a 

determinação da irradiação média, foi utilizado o seguinte procedimento: com o auxílio do Google 

Maps buscou-se por cada cidade representativa, para que se obtivesse sua localidade exata e 

posteriormente buscou-se a irradiação de cada localidade. Os resultados da coleta de irradiação serão 

disponibilizados no capítulo 6.  
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4.2 Caracterização de uma Residência Média 

O consumo médio mensal para uma residência convencional brasileira é estimada em 

aproximadamente 167 kWh/mês (MME, 2014; MME, 2015). Sendo assim, este valor médio de 

consumo foi adotado como padrão para todas as capitais. As principais cargas de consumo diário, 

alimentados por sistemas FV estão representas na Tabela 2. 

 

Tabela 1 - Consumo Mensal de Energia. Fonte: Criado por base em dados do (MME, 2014; 2015) 

Equipamentos Quantidade  Potência (W) Horas de uso/dia Consumo [kWh/mês] 

Lâmpada Fluorescente  5 25 4 15,00 

Televisor  1 40 12 14,40 

Refrigerator (360 l) 1 134 8 32,16 

Computador Pessoal 1 200 12 72,00 

Outros Equipamentos  1 1115 1 33,45 

Consumo Total (Mensal) - - - 167,0 

 

O cálculo da potência do sistema depende de uma série de variáveis, que incluem: demanda 

diária de energia elétrica da residência 167 kWh/mês; irradiação no plano dos módulos no local de 

instalação, eficiência do sistema que define a capacidade dos módulos de gerar energia em relação às 

condições climáticas e características tecnológicas dos módulos fotovoltaicos.  

 

4.3 Energia Gerada 

O cálculo da potência é também afetado pela legislação representada pelas resoluções 

normativas da ANEEL, REN 482/2012 e REN 687/2015 e pela legislação que determina a cobrança 

de um valor mínimo de energia por cada residência a título de disponibilidade mínima de energia, 

conhecida pelo nome de – Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), para que a empresa 

distribuidora se ressarça pela conexão à rede elétrica. Este valor mínimo de energia é de 30 kWh 

mensais se a conexão for monofásica, 50 kWh mensais se for bifásica e 100 kWh mensais no caso de 

trifásica (ANEEL, 2012).  

As instalações são orientadas para o norte geográfico e o ângulo de inclinação é igual à latitude 

local. Para o início do dimensionamento do Sistema Fotovoltaico, é necessário que se determine a 

energia diária gerada pelo sistema, de acordo com a Eq. (1). 

 

𝐸𝐺 =
  

(Demanda de Energia − TUSD)
(30 𝑑𝑖𝑎𝑠)

(HSP) . 𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

(1) 

Onde: 

EG – Energia gerada (kW); 
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Demanda de Energia – Demanda mensal de energia, referente ao consumo de 167 kWh; 

TUSD – Disponibilidade mínima de energia para os sistemas monofásico, bifásico e trifásico, 

correspondentes a 30, 50 e 100 kWh, respectivamente; 

HSP – Horas de Sol Pleno; 

ηtotal – Referente à eficiência do sistema fotovoltaico. 

 

O HSP ou horas de sol pleno determina o número de horas em que a Irradiação solar Ir 

[kWh/m2] deve se constante e igual a 1 kW/m2 dos módulos fotovoltaicos, como apresentado na Eq. 

(2). 

HSP =
  Ir [kWh/m2]

1   [kW/m2  ]
 

(2) 

 

4.4 Cálculo da Eficiência  

A perda total de eficiência (ηtotal) do sistema apresentada na Eq. 1 será obtida de acordo com a 

Eq. 3 a seguir. 

 
𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝜂 (𝑇) .  𝜂 (𝑆) .  𝜂 (𝑀) . 𝜂 (𝐶) . 𝜂 (𝐸) (3) 

 

Onde:  

𝜂 (T) – Perda de eficiência associada à temperatura ambiente (Será calculada); 

𝜂 (S) – Perda de eficiência associadas ao acumulo de sujeira sobre o módulo = 2.5%; 

𝜂 (M) – Perda de eficiência associada à incompatibilidade elétrica (Mismatch) = 2%; 

𝜂 (C) – Perda de eficiência associadas às conexões elétricas do sistema = 0.5%; 

𝜂 (E) – Perda de eficiência associada à fiação elétrica do sistema = 2.5%. 

 

4.4.1 Influência da Irradiação e Temperatura  

As variações da irradiação solar incidente e da temperatura ambiente afetam a temperatura de 

operação das células fotovoltaicas que compõem os módulos fotovoltaicos. A Fig. 7 mostra como a 

irradiância solar incidente afeta à curva I – V (corrente e tensão) de saída, de uma célula fotovoltaica 

de silício, mantida a uma temperatura de 25ºC. (WU e PENG, 2017; MEHMOOD et. al., 2017; 

COSKUN et. al., 2017; RÚJULA et. al., 2014). A corrente elétrica gerada por uma célula 

fotovoltaica aumenta linearmente com o aumento da irradiância solar incidente, enquanto que a 

tensão de circuito aberto (Voc) aumenta de forma logarítmica, se mantida a mesma temperatura 

(PINHO e GALDINO, 2014). 
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Figura 7 - Influência da Variação da Irradiância Solar na Curva Característica I - V de uma Célula Fotovoltaica a 25ºC. 

Fonte: (PINHO e GALDINO, 2014) 

 

O aumento da irradiância incidente e/ou da temperatura ambiente produz um aumento da 

temperatura da célula e, consequentemente, tende a reduzir a sua eficiência. Isto se deve pelo fato de 

a tensão da célula diminuir significativamente com o aumento da temperatura, enquanto que sua 

corrente sofre uma elevação muito pequena, praticamente desprezível (SIECKER, KUSAKANA e 

NUMBI, 2017; BARTH et. al., 2016). A Fig. 8 ilustra o efeito da variação de temperatura. 

 

 

Figura 8 - Potência de Saída versus Tensão de uma Célula de Silício Cristalino em várias temperaturas: 20ºC, 40ºC, 

60ºC, 80ºC. Fonte: (PINHO e GALDINO, 2014) 

 

Uma célula de silício cristalino tem uma redução na eficiência de 0.5 ± 0.05% para cada 

aumento de 1ºC na temperatura (CHANDRASEKAR, RAJKUMAR e VALAVAN, 2015; 

SIECKER, KUSAKANA e NUMBI, 2017; CHANDEL, 2017; WANG et. al., 2018; SAHAI e 

SETHI, 2015). Isso se deve à diminuição da tensão de circuito aberto de aproximadamente 80 ± 10 
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mV/ºC. Logo, a perda de eficiência η de um painel fotovoltaico pode ser calculada de acordo com as 

Eq. 4 e 5 (PINHO e GALDINO, 2014). 

 

𝜂 (𝑇) = [1 +  
𝑑𝜂

𝑑𝑇
. (𝑇 − 𝑇′)] 

(4) 

 

𝜂 (𝑇) =  [1 − 0.005 . (𝑇 − 𝑇′ )] 
(5) 

 

Onde η (T) é referente à perda de eficiência da placa fotovoltaica ensaiada, (T) é referente à 

Temperatura da placa fotovoltaica. Os módulos de Silício cristalino apresentam uma menor 

influencia da temperatura de pico, embora também sofram redução no seu desempenho. Além disso, 

módulos de silício cristalino de diferentes fabricantes apresentam diferenças significativas nos seus 

coeficientes de temperatura.  

Para o cálculo simplificado da temperatura de operação de um módulo fotovoltaico em 

determinadas condições ambientais pode-se utilizar a Eq. 6 a seguir (PINHO e GALDINO, 2014). 

 
Tmod =  Tamb + (Kt . G) (6) 

 

Onde: 

Tmod(ºC) – Temperatura do módulo; 

Tamb(ºC) – Temperatura ambiente; 

G (W/m2) – Irradiância global incidente sobre o módulo = 1000 W/m2; 

Kt(ºC/W. m-2) – Coeficiente térmico para o módulo. 

 

Uma vez que as condições padrão de ensaio não representam, na maioria dos casos, condições 

operacionais reais, as normas definem uma temperatura nominal para a operação das células nos 

módulos, na qual as características elétricas podem se aproximar mais das características efetivas 

verificadas em campo. Cada módulo possui uma temperatura nominal para suas células, que é obtida 

quando o módulo é exposto em um circuito aberto a uma irradiância de 800 W/m2 em um ambiente 

com temperatura do ar de 20ºC e sofrendo ação do vento incidindo com velocidade de 1 m/s. Esta 

temperatura também é muitas vezes encontrada nas folhas de dados técnicos dos módulos, 

normalmente identificada pela sigla NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) e geralmente está 

entre 40 e 50ºC (INMETRO – PBE, 2018). A NOCT está ligada às propriedades térmicas e ópticas 

nos materiais empregados na construção do módulo (PINHO e GALDINO, 2014). A partir da NOCT 

informada pelo fabricante, pode-se calcular, com auxilio da Eq. 8, o coeficiente Kt do módulo 

utilizado na Eq. (7). 
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Kt =
NOCT − 20

800
 

(7) 

Onde: 

Kt(ºC/W. m-2) – Coeficiente térmico para o módulo; 

NOCT (ºC) – Temperatura Nominal de Operação = 45ºC; 

20 (ºC) – Temperatura ambiente definida para a medida da NOCT. 

 

4.5 Cálculo do Número de Painéis e Potência de Pico 

Por meio das Eq. 6 e 7 será calculada a perda de eficiência devido aos efeitos da temperatura  

·T, disponibilizada pela Eq. 5. A quantidade de painéis (NP) a ser utilizada é determinada dividindo-

se o valor encontrado na Eq. (1) pela potência de um painel fotovoltaico (PP). A potência do painel 

escolhido foi de (250 W). Sendo assim, a quantidade de painéis foi determinada pela Eq. (8). 

 

NP =
EG (kW)  

Potência do Painel Fotovoltaico
 

(8) 

 

A potência de pico é encontrada multiplicando o número de painéis pela potência de um painel, 

como descrito na Eq. (9). 

 

Potencia de pico =  NP . PP (9) 

 

Onde: 

NP – Número de painéis; 

PP – Potência de um painel fotovoltaico = 250 Wp. 

 

O dimensionamento do Inversor de Frequência é realizado multiplicando-se a quantidade de 

painéis pela potência do módulo, de acordo com a Eq. (10).  

 
Inversor de Frequência = 𝑁𝑃 . 𝑃𝑃 (10) 

 

4.6 Cálculo da Tarifa de Energia Elétrica (TEE) 

A tarifa de energia elétrica é a variável mais importante quando se trata de analisar o retorno do 

investimento em energia solar fotovoltaica. Sobre o valor das tarifas sem impostos (Residencial B1), 

homologadas pela ANEEL, incidem o imposto estadual ICMS e as tributações federais, PIS e 

COFINS. Após a inclusão desses impostos é que se tem a tarifa final de energia elétrica cobrada do 

consumidor residencial que se enquadra na classe B1.  
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Os valores das tarifas homologadas pela ANEEL para o consumidor residencial B1 para cada 

distribuidora de energia elétrica foram disponibilizadas pela (ANEEL, 2018). 

 As tarifas disponibilizadas são expressas na unidade R$/kWh (reais por quilowatt-hora). As 

alíquotas de ICMS que variam em cada estado, foram informadas pela Associação Brasileira de 

Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE, 2018) e os valores dos impostos de contribuição 

federal PIS e COFINS são valores fixos em todo o país. As tarifas de energia elétrica total incluindo 

os impostos incidentes foram calculadas de acordo com a Eq. (11). 

 

Tarifa de Energia Elétrica =  
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝐴𝑁𝐸𝐸𝐿

[1 − (𝐼𝐶𝑀𝑆 + 𝑃𝐼𝑆 + 𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆)]
 

           

(11) 

 
As alíquotas de PIS e COFINS podem variar ao longo do ano, mas o impacto de tais variações 

é desprezível comparado ao valor total dos impostos pagos. Optou-se então, por considerar 

constantes as alíquotas de PIS e COFINS ao longo dos 20 anos de análise de investimento, o mesmo 

foi feito em relação às alíquotas de ICMS. Para a definição e estimativa dos investimentos 

necessários, são tomados como base os preços internacionais dos equipamentos (módulos e 

inversores). Sendo assim, para a determinação do preço do Watt-pico dos sistemas fotovoltaicos foi 

realizado uma pesquisa de mercado para os anos de 2016, 2017 e 2018 (GREENER, 2018), que será 

disponibilizada no capítulo de resultados. 

 

4.1 Análise Econômica 

 O preço do (Wp) utilizado para o calculo do valor final do projeto considera os valores 

necessários para o investimento do sistema, incluindo as placas fotovoltaicas, o inversor de 

frequência e os custos associados aos componentes elétricos necessários para a instalação completa 

do sistema. Para os custos anuais de manutenção foi considerado o valor de 2% do valor final do 

projeto. Como a potência de pico dos Sistemas Fotovoltaicos analisados são baixas, o preço do (Wp) 

utilizado foi de (R$ 7,04), caracterizado por sistemas de até 2 kWp (Tabela disponível no Capítulo 

5). Os módulos fotovoltaicos considerados para os projetos são de Silício cristalino, sendo esta a 

tecnologia mais utilizada no Brasil (MME, 2014; PINHO e GALDINO, 2014).  

Fica evidente que, durante o tempo necessário para que este estudo fosse totalmente 

desenvolvido, o Brasil pode ter passado por mudanças em sua realidade econômica, mas, ainda que 

capazes de alterar numericamente os resultados, essas mudanças estariam relacionadas com variáveis 

como, por exemplo, taxas de câmbio do dólar americano, inflação econômica anual e preços de 

eletricidade por kWh para consumidores residenciais. Todas essas variáveis interagem entre si nos 
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cálculos dos fluxos de caixa e dos custos gerais do projeto mantendo-se assim inalteradas para as 

discussões que serão apresentadas mais adiante. Considerando que a economia brasileira tende a 

flutuar, será realizada uma análise de sensibilidade de ± 60%, das seguintes variáveis envolvidas no 

projeto fotovoltaico: (a) consumo mensal, que influencia na potência de pico do sistema (kWp) e por 

consequência no valor final do projeto; (b) Taxa de Juros (SELIC), (c) Tarifa de Energia Elétrica; (c) 

Custo do (Wp). A análise de sensibilidade das variáveis descritas tem por objetivo observar o 

comportamento do (VPL). Todo o procedimento foi realizado utilizando a ferramenta de teste de 

hipóteses disponibilizada pelo Excel. 

O retorno financeiro, ou parcelas, são representados pela economia de energia que o 

consumidor/produtor começa a ter quando instala o sistema fotovoltaico em sua residência. De forma 

simples, essa parcela seria o valor que o consumidor/produtor deixa de pagar mensalmente para a 

distribuidora de energia. As parcelas de economia devem sempre ser aquelas que já estejam 

descontados a taxa de disponibilidade para os sistemas: monofásico, bifásico ou trifásico. O valor 

presente líquido é determinado para o sistema fotovoltaico considerando a taxa de juros ou taxa 

mínima de atratividade (TMA), a taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) com o 

valor de 6.5% (SELIC, 2018). Com a utilização da SELIC como TMA do projeto, admite-se que não 

há risco adicional relativo ao projeto, já que a SELIC é a taxa básica de juros da economia brasileira 

e é dela que deriva todas as outras taxas de juros existentes.  

 

4.1.1 Fluxo de Caixa  

O fluxo de caixa do projeto foi determinado considerando a economia anual de energia que o 

consumidor/produtor começa a ter quando instala o sistema fotovoltaico em sua residência. De forma 

simples, essa parcela seria o valor que o consumidor/produtor deixa de pagar mensalmente para a 

distribuidora de energia. É importante que se determine os valores de fluxo de caixa, pois todas as 

ferramentas de avaliação econômica são baseadas no valor encontrado de fluxo de caixa. Vale 

ressaltar que para cada capital foi determinado um fluxo de caixa especifico, para os sistemas: 

monofásico, bifásico e trifásico, totalizando um montante de 108 fluxos de caixa. Com a Eq. 12 é 

possível de se verificar como foi determinada a Economia Anual de Energia. 

 

Economia Anual de Energia = (Demanda de Energia −  TUSD). (TEE) . 𝑃  (12) 

 

Onde: 

Demanda de Energia – Demanda de 167 kWh/mês; 

TUSD - Disponibilidade mínima de energia para os sistemas monofásico, bifásico e trifásico, 
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correspondentes a 30, 50 e 100 kWh/mês, respectivamente; 

(TEE) – Tarifa de Energia Elétrica; 

𝑃 – Referente ao período anual de 12 meses. 

 

Após a determinação da Economia Anual de Energia foi determinado o Fluxo de Caixa dos projetos, 

como pode ser observado na Eq. 13. 

 

Fluxo de Caixa Anual = (Economia Anual de Energia −  CM) (13) 

 

Onde: 

CM – Custo de Manutenção, definido em 2% do valor final do projeto.  

 

4.1.2 Valor Presente Líquido (VPL) 

O VPL de um investimento é a soma do valor presente dos fluxos de caixa líquidos anuais 

(receitas/despesas) gerados pelo projeto. Os VPLs são geralmente utilizados para a avaliação 

financeira de projetos de longo prazo e representam o chamado “valor temporal do dinheiro”, 

transformando os fluxos de caixa e seus valores em um ponto específico do tempo. Este valor 

presente é calculado descontando os fluxos de caixa reais ao longo do ciclo de vida do sistema com 

uma taxa de desconto usando a Eq. 14. 

 

VPL =  I − ∑
Fluxo de Caixa

1 + it

n

t=1
 

(14) 

 

Onde: 

I – Investimento; 

𝑡 – Equivalente ao ano; 

𝑛 – Vida útil do Sistema = período de 20 anos; 

𝑖 – Taxa de Juros = SELIC (6,5%). 

 

A metodologia do VPL considera os fluxos de caixa anuais de despesas e receitas e determina 

a rentabilidade econômica geral do investimento. Se um (VPL) for positivo o projeto é lucrativo. 

 

5.1.3 Benefício Anual Líquido 

O método do Benefício Anual Líquido (BAL) também é indicado para comparar alternativas 

mutualmente excludentes. A grande vantagem deste método é possibilidade de se analisar 

alternativas com vidas úteis diferentes lançando-se mão do conceito de reposição contínua, ou seja, 
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passada a vida útil do equipamento, ele será reposto por outro, sendo que isso pode ocorrer 

indefinidamente. Para o presente trabalho, o (BAL) foi calculado de acordo com a Eq. 15. 

 

BAL =  Economia Anual de Energia − (I . FRC) (15) 

 

Onde 

I – Investimento; 

𝐹𝑅𝐶 – Fator de Recuperação de Capital, que pode ser calculado de acordo com a Eq. 16. 

 

𝐹𝑅𝐶 =  
𝑖 . (1 + 𝑖)𝑛

𝑖. (1 + 𝑖)𝑛
 

(16) 

Onde: 

𝑛 – Período = 20 anos; 

𝑖 – Taxa de Juros = SELIC (6,5%). 

O (BAL), assim como o (VPL) é um dos critérios mais utilizados para analise de viabilidade 

econômica. E (BAL) > 0, o projeto possui viabilidade econômica e pode ser implementado.  

 

5.1.4 Taxa Interna de Retorno e Payback 

Um dos critérios que se tem alcançado grande aceitação é o da Taxa Interna de Retorno (TIR), 

principalmente quando se analisa um projeto por si mesmo, com seus custos e benefícios. Esta é a 

taxa de juros que zera o valor presente líquido, ou anual, do empreendimento. A taxa interna de 

retorno (TIR) é a taxa de juros que torna equivalente o investimento inicial ao fluxo de caixa 

subsequente, ou seja, á a taxa que torna nulo o valor presente líquido do projeto dentro de um 

período de tempo estipulado.  

O período de recuperação (Payback) ou (Tempo de Retorno) é utilizado na avaliação de 

projetos quando se pretende quantificar o período de tempo em que o projeto leva para recuperar o 

capital investido. Qualquer projeto de investimento possui de inicio um período de despesas a que se 

segue um período de receitas líquidas. O período de tempo necessário para que as receitas recuperem 

as despesas investidas é denominado de (Payback). Todos os cálculos serão realizados utilizando o 

software Excel.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para que se mantivessem equivalentes as condições de carga elétrica, as residências possuem o 

mesmo padrão de consumo, como determinado no capítulo 4. Os valores mensais de consumo de 

energia elétrica de 167 kWh/mês foram utilizados como valores de entrada para a modelagem dos 

sistemas fotovoltaicos. A única diferença entre as localidades é representada pela variação climática, 

durante o ano, que está relacionada com a latitude, longitude e aos regimes climáticos próprios de 

cada localidade. A seguir serão apresentados os resultados dos dimensionamentos dos Sistemas 

Fotovoltaicos para cada capital do Brasil. Na Tabela 2 se encontra os resultados relacionados à 

localização de cada capital, temperatura média e irradiação. 

 
Tabela 2 – Irradiação Média no Plano Inclinado. Fonte: (CREESB – CEPEL, 2018; INPE, 2019) 

Cidade  Latitude Longitude 
Temperatura 

Média (ºC) 

Irradiação  

 [kWh/m2/dia] 

Zona  

Climática 

Aracaju  -10,91º 37,08º 26,00 5,52 Tropical Nordeste  

Belém  -6,70º 35,54º 34,30 5,33 Equatorial  

Belo Horizonte -19,94º 43,96º 21,80 5,36 Tropical Brasil Central 

Boa Vista  -2,84º 60,79º 31,40 4,55 Equatorial  

Brasília  -15,78º 47,93º 24,00 5,45 Tropical Brasil Central 

Campo Grande  -20,46º 54,62º 29,00 5,21 Tropical Brasil Central 

Cuiabá  -15,60º 56,09º 33,10 5,25 Tropical Brasil Central 

Curitiba  -25,50º 49,24º 19,40 4,39 Temperado  

Florianópolis  -27,60º 48,54º 22,90 4,45 Temperado  

Fortaleza  -3,77º 38,51º 31,90 5,70 Tropical Zona Equatorial  

Goiânia  -16,68º 49,26º 29,90 5,45 Tropical Brasil Central 

João Pessoa -7,12º 34,86º 31,60 5,54 Tropical Nordeste Oriental  

Macapá  -0,03º 51,07º 31,50 4,94 Equatorial  

Maceió -9,67º 35,74º 29,90 5,54 Tropical Nordeste Oriental  

Manaus  -3,14º 60,00º 30,00 4,94 Equatorial  

Natal  -5,80º 35,21º 30,10 5,68 Tropical Zona Equatorial  

Palmas -10,20º 48,35º 35,60 5,31 Tropical Brasil Central 

Porto Alegre  -30,03º 51,23º 25,00 5,20 Temperado  

Porto Velho  -8,80º 63,95º 31,10 4,82 Equatorial  

Recife -8,05º 34,88º 30,30 5,47 Tropical Zona Equatorial  

Rio Branco -9,97º 67,81º 31,50 4,61 Equatorial  

Rio de Janeiro  -22,91º 43,18º 28,60 4,98 Tropical Brasil Central 

Salvador  -13,00º 38,52º 26,50 5,40 Tropical Brasil Central 

São Luís -2,53º 44,24º 32,10 5,21 Tropical Zona Equatorial  

São Paulo  -23,56º 46,65º 20,80 4,45 Tropical Brasil Central 

Teresina -5,09º 42,80º 32,50 5,56 Tropical Zona Equatorial  

Vitória  -20,29º 40,29º 26,70 5,20 Tropical Brasil Central 
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Baseado nas informações disponíveis na Tabela 2 e na TUSD foi realizado o dimensionamento 

dos Sistemas Fotovoltaicos para os sistemas Monofásicos, Bifásicos e Trifásicos.  

 
Tabela 3 – Dimensionamento dos Sistemas Fotovoltaicos Monofásicos, considerando a TUSD de 30 kWh/mês. 

Localização  
Potência de Pico 

Calculada (kWp) 

Quantidade de 

Módulos  

Potência de Pico 

Corrigida (kWp) 

Potencia 

Inversor (kW) 

Eficiência 

(ηtotal)  

Aracaju  0,916 4 1,000 1,200 0,903 

Belém  0,991 4 1,000 1,200 0,865 

Belo Horizonte 0,992 4 1,000 1,200 0,859 

Boa Vista  1,194 5 1,250 1,500 0,841 

Brasília  0,978 4 1,000 1,200 0,857 

Campo Grande  0,986 4 1,000 1,200 0,889 

Cuiabá  0,999 4 1,000 1,200 0,871 

Curitiba  1,161 5 1,250 1,500 0,896 

Florianópolis  1,197 5 1,250 1,500 0,858 

Fortaleza  0,945 4 1,000 1,200 0,848 

Goiânia  0,947 4 1,000 1,200 0,885 

João Pessoa 0,940 4 1,000 1,200 0,877 

Macapá  1,100 5 1,250 1,500 0,840 

Maceió 0,931 4 1,000 1,200 0,885 

Manaus  1,114 5 1,250 1,500 0,830 

Natal  1,005 4 1,000 1,200 0,861 

Palmas 1,042 4 1,000 1,200 0,826 

Porto Alegre  1,172 5 1,250 1,500 0,840 

Porto Velho  1,119 5 1,250 1,500 0,847 

Recife 0,987 4 1,000 1,200 0,846 

Rio Branco 1,173 5 1,250 1,500 0,845 

Rio de Janeiro  1,029 4 1,000 1,200 0,891 

Salvador  0,963 4 1,000 1,200 0,878 

São Luís 1,002 4 1,000 1,200 0,875 

São Paulo  1,196 5 1,250 1,500 0,858 

Teresina 0,941 4 1,000 1,200 0,873 

Vitória  1,018 4 1,000 1,200 0,863 

 

Tabela 4 - Dimensionamento dos Sistemas Fotovoltaicos Bifásicos considerando a TUSD de 50 kWh/mês 

Localização  
Potência de Pico 

Calculada (kWp) 

Quantidade de 

Módulos  

Potência de Pico 

Corrigida (kWp) 

Potencia 

Inversor (kW) 

Eficiência 

(ηtotal)  

Aracaju  0,782 3 0,750 1,000 0,903 

Belém  0,846 4 1,000 1,200 0,865 

Belo Horizonte 0,992 4 1,000 1,200 0,859 

Boa Vista  1,019 4 1,000 1,200 0,841 

Brasília  0,978 4 1,000 1,200 0,857 

Campo Grande  0,842 3 0,750 1,000 0,889 

Cuiabá  0,999 4 1,000 1,200 0,871 

Curitiba  0,991 4 1,000 1,200 0,896 
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Continuação Tabela 4 - Dimensionamento dos Sistemas Fotovoltaicos Bifásicos considerando a TUSD de 50 kWh/mês 

Localização  
Potência de Pico 

Calculada (kWp) 

Quantidade de 

Módulos  

Potência de Pico 

Corrigida (kWp) 

Potencia 

Inversor (kW) 

Eficiência 

(ηtotal)  

Florianópolis  1,022 4 1,000 1,200 0,858 

Fortaleza  0,807 4 1,000 1,000 0,848 

Goiânia  0,808 4 1,000 1,200 0,885 

João Pessoa 0,802 4 1,000 1,200 0,877 

Macapá  0,940 4 1,000 1,200 0,840 

Maceió 0,795 3 0,750 1,000 0,885 

Manaus  0,951 4 1,000 1,200 0,830 

Natal  0,858 4 1,000 1,200 0,861 

Palmas 0,890 4 1,000 1,200 0,826 

Porto Alegre  1,001 4 1,000 1,200 0,840 

Porto Velho  0,956 4 1,000 1,200 0,847 

Recife 0,843 4 1,000 1,200 0,846 

Rio Branco 1,002 4 1,000 1,200 0,845 

Rio de Janeiro  0,879 4 1,000 1,200 0,891 

Salvador  0,822 3 0,750 1,000 0,878 

São Luís 0,855 4 1,000 1,200 0,875 

São Paulo  1,021 4 1,000 1,200 0,858 

Teresina 0,803 4 1,000 1,200 0,873 

Vitória  0,870 4 1,000 1,200 0,863 

 

Tabela 5 - Dimensionamento dos Sistemas Fotovoltaicos Trifásicos considerando a TUSD de 100 kWh/mês 

Localização  
Potência de Pico 

Calculada (kWp) 

Quantidade de 

Módulos  

Potência de Pico 

Corrigida (kWp) 

Potencia 

Inversor (kW) 

Eficiência 

(ηtotal)  

Aracaju  0,448 2 0,500 0,750 0,903 

Belém  0,484 2 0,500 0,750 0,865 

Belo Horizonte 0,485 2 0,500 0,750 0,859 

Boa Vista  0,584 3 0,750 1,000 0,841 

Brasília  0,478 2 0,500 0,750 0,857 

Campo Grande  0,482 2 0,500 0,750 0,889 

Cuiabá  0,489 2 0,500 0,750 0,871 

Curitiba  0,568 3 0,750 1,000 0,896 

Florianópolis  0,585 3 0,750 1,000 0,858 

Fortaleza  0,462 2 0,500 0,750 0,848 

Goiânia  0,463 2 0,500 0,750 0,885 

João Pessoa 0,460 2 0,500 0,750 0,877 

Macapá  0,538 3 0,750 1,000 0,840 

Maceió 0,455 2 0,500 0,750 0,885 

Manaus  0,545 3 0,750 1,000 0,830 

Natal  0,492 2 0,500 0,750 0,861 

Palmas 0,509 2 0,500 0,750 0,826 

Porto Alegre  0,573 3 0,750 1,000 0,840 

Porto Velho  0,547 3 0,750 1,000 0,847 

Recife 0,483 2 0,500 0,750 0,846 
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Continuação Tabela 5 - Dimensionamento dos Sistemas Fotovoltaicos Trifásicos considerando a TUSD de 100 

kWh/mês 

Localização  
Potência de Pico 

Calculada (kWp) 

Quantidade de 

Módulos  

Potência de Pico 

Corrigida (kWp) 

Potencia 

Inversor (kW) 

Eficiência 

(ηtotal)  

Rio Branco 0,574 3 0,750 1,000 0,845 

Rio de Janeiro  0,503 2 0,500 0,750 0,891 

Salvador  0,471 2 0,500 0,750 0,878 

São Luís 0,490 2 0,500 0,750 0,875 

São Paulo  0,585 3 0,750 1,200 0,858 

Teresina 0,460 2 0,500 1,200 0,873 

Vitória  0,498 2 0,500 1,200 0,863 

 

Os resultados da modelagem dos Sistemas Fotovoltaicos estão listados nas Tabelas 3, 4 e 5. A 

potência de pico de cada sistema fotovoltaico foi determinada de acordo com a Eq. (9). A quantidade 

de placas (QP) é obtida de acordo com a Eq. (8) e a potencia do inversor de frequência é calculada de 

acordo com a Eq. 10, para que a potência do sistema fique dentro dos limites de tensão do inversor. 

A eficiência dos Sistemas Fotovoltaicos é calculada de acordo com as Eqs. (3), (4), (5), (6) e (7). O 

capital inicial foi determinado a partir dos valores de (Wp), disponibilizados na Tabela 6 a seguir. O 

valor do (Wp) utilizado para o investimento inicial é um valor geral de preços que abrange todo o 

Brasil, tendo em vista que a pesquisa realizada engloba o preço médio do (Wp) em todas as capitais 

brasileiras. A Tabela 6 apresenta a variação do preço do (Wp) para sistemas que possuem sua 

potencia final (Potência de Pico), variando de 2 kWp (2000 Wp) até 75 kWp (75000 Wp). 

 
Tabela 6 - Variação do Preço do (Wp) nos últimos 3 anos no Brasil. Fonte: (GREENER, 2018) 

Período 2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp 

Preço Kit Junho/2016  R$ 10,45   R$ 8,77   R$ 7,99   R$ 7,47   R$ 7,01   R$ 4,25   R$ 4,15  

Preço Kit Janeiro/2017  R$ 9,43   R$ 7,74   R$ 6,94   R$ 6,63   R$ 6,14   R$ 2,93   R$ 2,83  

Preço Kit Junho/2017  R$ 7,81   R$ 6,52   R$ 5,80   R$ 5,59   R$ 4,99   R$ 2,47   R$ 2,41  

Preço Kit Janeiro/2018  R$ 7,13  R$ 5,83   R$ 5,21   R$ 5,09   R$ 4,64   R$ 2,60   R$ 2,57  

Preço Kit Junho/2018  R$ 7,04  R$ 5,76   R$ 5,15   R$ 5,01   R$ 4,51   R$ 2,56   R$ 2,48  

 

Após 2012, com a regulamentação dos sistemas de geração distribuída se deu inicio à abertura 

de diversas empresas de energia solar em todo o território nacional, onde o maior número dessas 

empresas de distribuição e instalação de tecnologia Fotovoltaica está localizado na região sudeste e 

sul do país (GREENER, 2018). Os valores finais dos projetos diferem de cidade para cidade com 

base nos valores de potência de pico dos Sistemas Fotovoltaicos, como foi apresentado nas Tabelas 

3, 4 e 5. A Tabela 7 fornece os valores finais de investimento para todas as capitais analisadas.   
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Tabela 7 – Valores Finais de Investimento, considerando o preço do (Wp) como referencia. 

Localização  Sistema Monofásico Sistema Bifásico Sistema Trifásico 

Aracaju   R$ 7.040,00   R$ 5.280,00   R$3.520,00  

Belém   R$ 7.040,00   R$ 7.040,00   R$3.520,00  

Belo Horizonte  R$ 7.040,00   R$ 5.280,00   R$ 3.520,00  

Boa Vista   R$ 8.800,00   R$ 7.040,00   R$ 5.280,00  

Brasília   R$ 7.040,00   R$ 5.280,00   R$ 3.520,00  

Campo Grande   R$ 7.040,00   R$ 5.280,00   R$ 3.520,00  

Cuiabá   R$ 8.448,00   R$ 8.448,00   R$ 4.224,00  

Curitiba   R$ 8.800,00   R$ 7.040,00   R$ 5.280,00  

Florianópolis   R$ 8.800,00   R$ 7.040,00   R$ 5.280,00  

Fortaleza   R$ 7.040,00   R$ 5.280,00   R$ 3.520,00  

Goiânia   R$ 7.040,00   R$ 7.040,00   R$ 3.520,00  

João Pessoa  R$ 7.040,00   R$ 7.040,00   R$ 3.520,00  

Macapá   R$ 8.800,00   R$ 7.040,00   R$ 5.280,00  

Maceió  R$ 7.040,00   R$ 5.280,00   R$ 3.520,00  

Manaus   R$ 8.800,00   R$ 7.040,00   R$ 5.280,00  

Natal   R$ 8.448,00   R$ 8.448,00   R$ 4.224,00  

Palmas  R$ 8.448,00   R$ 8.448,00   R$ 4.224,00  

Porto Alegre   R$ 8.800,00   R$ 7.040,00   R$ 5.280,00  

Porto Velho   R$ 8.800,00   R$ 8.448,00   R$ 5.280,00  

Recife  R$ 7.040,00   R$7.040,00   R$ 3.520,00  

Rio Branco  R$ 8.800,00   R$8.448,00   R$ 5.280,00  

Rio de Janeiro   R$ 7.040,00   R$7.040,00   R$ 3.520,00  

Salvador   R$ 7.040,00   R$5.280,00   R$ 3.520,00  

São Luís  R$ 7.040,00   R$7.040,00   R$ 3.520,00  

São Paulo   R$ 8.800,00   R$ 7.040,00   R$5.280,00  

Teresina  R$ 7.040,00   R$ 7.040,00   R$ 3.520,00  

Vitória   R$ 7.040,00   R$ 7.040,00   R$ 3.520,00  

 

Os valores das tarifas de energia, calculadas com base na Eq. 10 estão disponíveis na Tabela 8 

disponibilizada a seguir.  

 
Tabela 8 – Tarifa de Energia Elétrica, calculada de acordo com a região. Fonte: (ANEEL, 2018; ABRADE, 2018) 

Localização  Distribuidora  Tarifa ANEEL ICMS PIS/COFINS (%) Tarifa Total 

Aracaju  SULGIPE   R$ 0,74  12,0% 9,25%  R$ 1,13  

Belém  CELPA  R$ 0,67  15,0% 9,25%  R$ 1,02  

Belo Horizonte CEMIG   R$ 0,59  30,0% 9,25%  R$ 0,97  

Boa Vista  BOA VISTA  R$ 0,46  29,0% 9,25%  R$ 0,62  

Brasília  CEB-DIS  R$ 0,53  25,0% 9,25%  R$ 0,67  

Campo Grande  SEM  R$ 0,55  12,0% 9,25%  R$ 0,74  

Cuiabá  EMT  R$ 0,57  17,0% 9,25%  R$ 0,77  

Curitiba  COCEL  R$ 0,60  25,0% 9,25%  R$ 0,97  

Florianópolis  CERGAL  R$ 0,47  27,0% 9,25%  R$ 0,71  
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Continuação Tabela 8 - Tarifa de Energia Elétrica calculada de acordo com a região. 

Localização  Distribuidora  Tarifa ANEEL ICMS PIS/COFINS (%) Tarifa Total 

Fortaleza  ENEL CE  R$ 0,49  25,0% 9,25%  R$ 0,77  

Goiânia  CHESP  R$ 0,57  27,0% 9,25%  R$ 0,92  

João Pessoa EBO  R$ 0,50  27,0% 9,25%  R$ 0,78  

Macapá  CEA  R$ 0,54  25,0% 9,25%  R$ 0,71  

Maceió CEAL  R$ 0,52  18,0% 9,25%  R$ 0,70  

Manaus  AME  R$ 0,60  29,0% 9,25%  R$ 0,92  

Natal  COSEM   R$ 0,48  17,0% 9,25%  R$ 0,66  

Palmas ETO  R$ 0,61  30,0% 9,25%  R$ 0,92  

Porto Alegre  HIDROPAN  R$ 0,60  25,0% 9,25%  R$ 0,91  

Porto Velho  CERON  R$ 0,49  18,0% 9,25%  R$ 0,67  

Recife CELPE  R$ 0,52  17,0% 9,25%  R$ 0,79  

Rio Branco ELETROACRE  R$ 0,51  17,0% 9,25%  R$ 0,78  

Rio de Janeiro  LIGHT  R$ 0,62  14,0% 9,25%  R$ 0,86  

Salvador  COELBA  R$ 0,52  20,0% 9,25%  R$ 0,81  

São Luís CEMAR   R$ 0,66  17,0% 9,25%  R$ 0,70  

São Paulo  CPFL  R$ 0,64  30,0% 9,25%  R$ 0,81  

Teresina CESIPA  R$ 0,55  25,0% 9,25%  R$ 0,78  

Vitória  ELFSM   R$ 0,62  25,0% 9,25%  R$ 0,94  

 

O investimento inicial gera retornos financeiros, diluídos ao longo da vida útil dos sistemas 

fotovoltaicos, resultantes da produção de energia elétrica e da compensação das faturas, que deixam 

de ser pagas devido à autoprodução de energia. A economia anual de energia está disponibilizada na 

Tabela 9.  

 
Tabela 9 – Economia Anual de Energia após a instalação do Sistema Fotovoltaico  

Localização  Sistema Monofásico Sistema Bifásico Sistema Trifásico 

Aracaju   R$ 1.719,62   R$ 1.483,24   R$ 839,51  

Belém   R$ 1.537,08   R$ 1.292,15   R$ 750,23  

Belo Horizonte  R$ 1.447,84   R$ 1.251,14   R$ 706,59  

Boa Vista   R$ 842,80   R$ 729,28   R$ 392,68  

Brasília   R$ 955,28   R$ 830,48   R$ 465,68  

Campo Grande   R$ 1.074,18   R$ 932,02   R$ 523,83  

Cuiabá   R$ 1.097,29   R$ 912,45   R$ 534,83  

Curitiba   R$ 1.416,20   R$ 1.218,98   R$ 673,13  

Florianópolis   R$ 986,76   R$ 852,23   R$ 463,09  

Fortaleza   R$ 1.128,07   R$ 978,05   R$ 550,19  

Goiânia   R$ 1.371,52   R$ 1.150,76   R$ 669,26  

João Pessoa  R$ 1.146,13   R$ 958,27   R$ 559,02  

Macapá   R$ 989,53   R$ 854,60   R$ 464,45  

Maceió  R$ 1.009,53   R$ 876,81   R$ 492,21  
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Continuação Tabela 9 - Economia Anual de Energia após a instalação do Sistema Fotovoltaico 

Localização  Sistema Monofásico Sistema Bifásico Sistema Trifásico 

Manaus   R$1.334,34   R$1.149,07   R$ 633,09  

Natal   R$ 918,08   R$ 759,40   R$ 447,18  

Palmas  R$1.343,88   R$ 1.123,04   R$ 655,43  

Porto Alegre   R$1.437,00   R$ 1.236,74   R$ 683,30  

Porto Velho   R$ 925,28   R$ 771,56   R$ 433,02  

Recife  R$ 1.164,49   R$ 973,95   R$ 568,00  

Rio Branco  R$ 1.101,79   R$ 922,30   R$ 519,35  

Rio de Janeiro   R$ 1.267,15   R$ 1.061,63   R$ 618,21  

Salvador   R$ 1.197,71   R$ 1.037,52   R$ 584,25  

São Luís  R$ 1.264,47   R$1.059,33   R$ 616,90  

São Paulo   R$ 1.153,91   R$ 994,98   R$ 544,84  

Teresina  R$ 1.146,61   R$ 958,68   R$ 559,26  

Vitória   R$ 1.399,55   R$1.174,69   R$ 682,97  

 

O fluxo de caixa de um projeto é inicialmente negativo, devido ao investimento inicial, e passa 

a ter valores positivos, geralmente crescentes até o final da vida útil do equipamento. O fluxo de 

caixa foi calculado descontando no decorrer de 20 anos os valores de compensação das faturas de 

energia elétrica, considerando os seguintes componentes: Tarifa de energia local disponibilizada na 

Tabela 8, o custo do sistema fotovoltaico, disponibilizado na Tabela 7, da taxa de juros SELIC de 

6.5% e do tempo de análise de 20 anos, como medida conservadora. Com base nesses resultados, foi 

possível encontrar os indicadores financeiros VPL, BAL, TIR e Payback ou Tempo de Retorno TR, 

que serão apresentados nas Tabelas 10, 11. 12 e 13, respectivamente. 

 
Tabela 10 – Valor Presente Líquido (VPL) 

Localização  Sistema Monofásico Sistema Bifásico Sistema Trifásico 

Aracaju   R$ 11.180,87   R$10.387,93   R$ 5.380,41  

Belém   R$ 9.292,30   R$ 6.758,27   R$ 4.456,73  

Belo Horizonte  R$ 8.369,04   R$ 7.986,55   R$ 4.005,18  

Boa Vista   R$ 456,68   R$ 934,80  -R$ 895,05  

Brasília   R$ 3.273,01   R$ 3.634,41   R$ 1.512,77  

Campo Grande   R$ 4.503,12   R$ 4.684,96   R$ 2.114,40  

Cuiabá   R$ 3.420,20   R$ 1.507,83   R$ 1.567,15  

Curitiba   R$ 6.389,12   R$ 6.001,25   R$ 2.006,43  

Florianópolis   R$ 1.946,14   R$ 2.206,83  -R$ 166,58  

Fortaleza   R$ 5.060,74   R$ 5.161,18   R$ 2.387,13  

Goiânia   R$ 7.579,48   R$ 5.295,48   R$ 3.619,01  

João Pessoa  R$ 5.247,52   R$ 3.303,93   R$ 2.478,48  

Macapá   R$ 1.974,83   R$ 2.231,34  -R$152,55  

Maceió  R$ 3.834,25   R$ 4.113,72   R$ 1.787,26  
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Continuação Tabela 10 – Valor Presente Líquido (VPL) 

Localização  Sistema Monofásico Sistema Bifásico Sistema Trifásico 

Manaus   R$ 5.542,19   R$ 5.277,95   R$ 1.592,21  

Natal   R$ 1.566,08   R$ 660,32  -R$ 75,63  

Palmas  R$ 5.971,41   R$ 3.686,64   R$ 2.814,92  

Porto Alegre   R$ 6.604,28   R$ 4.298,33   R$ 1.093,34  

Porto Velho   R$ 1.310,07   R$ 50,20  -R$ 477,67  

Recife  R$ 5.437,54   R$ 3.466,21   R$ 2.571,41  

Rio Branco  R$ 3.136,20   R$ 1.609,77   R$ 415,47  

Rio de Janeiro   R$ 6.499,67   R$ 4.373,30   R$ 3.090,89  

Salvador   R$ 5.781,17   R$ 5.776,44   R$ 2.739,48  

São Luís  R$ 6.471,87   R$ 4.349,56   R$ 3.077,29  

São Paulo   R$ 3.675,46   R$ 3.683,72   R$ 679,22  

Teresina  R$ 5.252,52   R$ 3.308,20   R$ 2.480,92  

Vitória   R$ 7.869,40   R$ 5.543,08   R$ 3.760,81  

 

Tabela 11 – Benefício Anual Líquido (BAL) 

Localização  Sistema Monofásico Sistema Bifásico Sistema Trifásico 

Aracaju   R$ 1.080,69   R$ 1.004,05   R$ 520,05  

Belém   R$ 898,15   R$ 653,22   R$ 430,77  

Belo Horizonte  R$ 808,91   R$ 771,94   R$ 387,12  

Boa Vista   R$ 44,14   R$ 90,35  -R$ 86,51  

Brasília   R$ 316,35   R$ 351,29   R$ 146,22  

Campo Grande   R$ 435,25   R$ 452,83   R$ 204,37  

Cuiabá   R$ 330,58   R$ 145,74   R$ 151,47  

Curitiba   R$ 617,54   R$ 580,05   R$193,93  

Florianópolis   R$ 188,11   R$ 213,30  -R$ 16,10  

Fortaleza   R$ 489,15   R$ 498,86   R$ 230,73  

Goiânia   R$ 732,60   R$ 511,84   R$ 349,80  

João Pessoa  R$ 507,20   R$ 319,34   R$ 239,56  

Macapá   R$ 190,88   R$ 215,67  -R$ 14,74  

Maceió  R$ 370,60   R$ 397,61   R$ 172,75  

Manaus   R$ 535,68   R$ 510,14   R$ 153,90  

Natal   R$ 151,37   R$ 63,82  -R$ 7,31  

Palmas  R$ 577,17   R$ 356,33   R$ 272,08  

Porto Alegre   R$ 638,34   R$ 492,82   R$ 125,36  

Porto Velho   R$ 126,63   R$ 4,85  -R$ 46,17  

Recife  R$ 525,57   R$ 335,03   R$ 248,54  

Rio Branco  R$ 303,13   R$ 155,59   R$ 40,16  

Rio de Janeiro   R$ 628,23   R$ 422,70   R$ 298,75  

Salvador   R$ 558,78   R$ 558,33   R$ 264,79  

São Luís  R$ 625,54   R$ 420,41   R$ 297,44  

São Paulo   R$ 355,25   R$ 356,05   R$ 65,65  

Teresina  R$ 507,68   R$ 319,76   R$ 239,79  

Vitória   R$ 760,62   R$ 535,77   R$ 363,50  
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Tabela 12 - Taxa Interna de Retorno (TIR) em (%) 

Localização  Sistema Monofásico Sistema Bifásico Sistema Trifásico 

Aracaju  24,10 27,89 23,50 

Belém  21,38 17,64 20,83 

Belo Horizonte 20,03 23,34 19,50 

Boa Vista  7,19 8,23 4,12 

Brasília  12,22 14,72 11,81 

Campo Grande  14,18 16,87 13,75 

Cuiabá  11,52 8,80 11,13 

Curitiba  15,13 16,50 11,23 

Florianópolis  9,33 10,45 6,07 

Fortaleza  15,05 17,83 14,61 

Goiânia  18,87 15,42 18,36 

João Pessoa 15,34 12,27 14,89 

Macapá  9,37 10,49 6,11 

Maceió 13,12 15,71 12,70 

Manaus  14,07 15,39 10,30 

Natal  8,89 8,53 6,38 

Palmas 14,92 11,89 14,48 

Porto Alegre  15,40 16,78 11,46 

Porto Velho  8,43 6,58 5,26 

Recife 15,64 12,53 15,18 

Rio Branco 10,95 8,95 7,54 

Rio de Janeiro  17,25 13,98 16,77 

Salvador  16,16 19,05 15,70 

São Luís 17,21 13,94 16,73 

São Paulo  11,67 12,88 8,18 

Teresina 15,35 12,27 14,90 

Vitória  19,30 15,80 18,78 

 

Tabela 13 – Payback ou Tempo de Retorno (TR) 

Localização  Sistema Monofásico Sistema Bifásico Sistema Trifásico 

Aracaju  4,91 4,18 5,05 

Belém  5,61 6,94 5,78 

Belo Horizonte 6,03 5,09 6,21 

Boa Vista  18,03 15,68 32,89 

Brasília  10,35 8,47 10,73 

Campo Grande  8,82 7,29 9,12 

Cuiabá  11,02 14,62 11,44 

Curitiba  8,22 7,47 11,32 

Florianópolis  13,76 12,23 21,46 

Fortaleza  8,26 6,86 8,54 

Goiânia  6,45 8,05 6,64 

João Pessoa 8,09 10,31 8,36 

Macapá  13,70 12,17 21,33 
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Continuação da Tabela 13 - Payback ou Tempo de Retorno (TR), em anos. 

Localização  Sistema Monofásico Sistema Bifásico Sistema Trifásico 

Maceió 9,59 7,89 9,93 

Manaus  8,89 8,06 12,40 

Natal  14,48 20,39 15,12 

Palmas 8,34 10,66 8,62 

Porto Alegre  8,06 8,11 13,11 

Porto Velho  15,29 19,75 24,98 

Recife 7,93 10,08 8,19 

Rio Branco 11,63 14,37 17,17 

Rio de Janeiro  7,11 8,95 7,34 

Salvador  7,64 6,38 7,89 

São Luís 7,13 8,98 7,36 

São Paulo  10,87 9,78 15,78 

Teresina 8,09 10,30 8,35 

Vitória  6,29 7,84 6,48 

 

A partir das estimativas de custos, disponibilizados na Tabela 7, foram analisados o Valor 

Presente Líquido (VPL), o Benefício Anual Líquido (BAL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o 

Payback ou Tempo de Retorno (TR) de cada capital. Os valores estão disponíveis nas Tabelas 10, 11, 

12 e 13. Praticamente todas as capitais possuem valores positivos de (VPL), (BAL), (TIR) e Payback 

inferior a 20 anos, demonstrando potencial viabilidade econômica em Sistemas Fotovoltaicos 

praticamente todo o Brasil.  

Realizando uma comparação entre as Tabelas 8 e 9, que apresenta os custos de investimento 

com a Tabela 2, que disponibiliza o potencial de irradiação e temperatura de cada localidade, 

conclui-se que o custo de aquisição de Sistemas Fotovoltaicos está diretamente relacionado com a 

disponibilidade de irradiação solar na localidade e da temperatura ambiente.  

Quanto maior a irradiação solar, menor é o investimento financeiro necessário, como é o caso 

de Fortaleza, que possui a maior irradiação solar das regiões analisadas e por consequência, 

apresenta a necessidade de um menor investimento. Além da irradiação solar, outro fator que 

impacta diretamente na viabilidade econômica de Sistemas Fotovoltaicos é a Tarifa de Energia 

Elétrica (TEE), disponíveis na (Tabela 8).  

Quando maior é a (TEE) homologada pela ANEEL e os impostos incidentes sobre a mesma, 

mais rápido é o retorno sobre o investimento, já que o preço que se pagaria com o uso de eletricidade 

convencional passa a ser economizado com a aquisição da tecnologia fotovoltaica. Belo Horizonte, 

situado no estado de Minas Gerais é a localidade que apresenta uma das maiores tarifas de energia 

elétrica do país (R$ 0,97/kW), assim como Aracajú e Belém que apresentam (R$ 1,13/kW) e (R$ 

1,02/kW), respectivamente e por consequência, apresentam os melhores resultados financeiros. 
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Em comparação com Boa Vista, Florianópolis, Macapá, Natal e Porto Velho, por exemplo, 

apresentam baixas (TEE) além de menores índices de irradiação solar, resultando em uma menor 

atratividade financeira. Também é possível observar a diferença dos resultados entre os sistemas 

monofásicos, bifásicos e trifásicos. Os sistemas trifásicos apresentam os menores custos de 

investimento, no entanto, devido à (TUSD), onde é obrigatório que todo o consumidor brasileiro 

pague por essa demanda, o sistema trifásico possui uma viabilidade econômica inferior, quando 

comparado aos sistemas monofásicos e bifásicos. É importante também ressaltar que os Sistemas 

Trifásicos não são altamente utilizados em residências convencionais e sim possuem maior aplicação 

na Indústria e Sistemas de alta tensão. O sistema mais utilizado atualmente em sistema residenciais, 

que são os que possuem maior potencial de instalação de Energia Solar Fotovoltaica são as conexões 

Monofásicas e Bifásicas. 

A maior ou menor confiança nos indicadores de viabilidade e dos métodos apresentados 

depende diretamente da maior ou menor precisão dos dados envolvidos nas análises. As estimativas 

dos dados envolvidos no presente são mais confiáveis do que aquelas que correspondem aos dados 

que incidirão no futuro, ao longo da vida útil do projeto. Sendo assim, torna-se evidente que não se 

pode garantir total precisão em todos os dados envolvidos nas análises, principalmente os que 

incidirão sobre o futuro. É evidente também que as taxas envolvidas nos estudos de viabilidade 

(juros e de aumento dos custos e receitas) poderão ser afetadas por fatores extras à engenharia, onde 

é importante se esperar que os valores ou indicadores que responderão pela viabilidade do projeto 

estarão sujeitos a uma margem de erro para mais ou para menos. 

 

5.2 Análise de Sensibilidade das Variáveis  

Na análise de sensibilidade são feitas estimativas otimistas e pessimistas sobre um grupo de 

variáveis que tem impacto sobre o retorno de investimento. E como descrito no capítulo 4 será 

utilizado uma variação de ± 60% no consumo de energia, apenas para os sistemas monofásicos, por 

ser o tipo de conexão mais utilizado no Brasil e por ter maior potencial de inserção. Será variado o 

consumo inicial de 167 kWh/mês, o preço do (Wp) de (R$ 7,04), a Tarifa de Energia elétrica (TEE) 

correspondente a cada região e a (TMA) do projeto de 6.5 %. A análise de sensibilidade será 

realizada em cada uma das regiões climáticas do Brasil, como apresentado na Fig. 6 e também de 

acordo com a Tabela 14, que apresenta o potencial de geração distribuída por meio da instalação de 

painéis fotovoltaicos em telhados residenciais por estado, além de obter a sua relação com o 

consumo residencial de eletricidade. Os estados demarcados na Tabela 14 são as localidades onde 

será realizada a análise de sensibilidade.   
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Tabela 14 - Potencial Técnico Fotovoltaico. Fonte: (EPE, 2018; ANEEL, 2018) 

Localização 

Potencial  

Fotovoltaico 

Residencial  

(MW médios) 

Potencial 

Fotovoltaico 

Residencial 

(GWh/ano) 

Consumo 

Residencial Anual 

2017 (GWh) 

Potencial 

Fotovoltaico/Consumo 

Residencial  

Sergipe  350 3.066 1.075 285% 

Pará 1.020 8.935 3.810 235% 

Minas Gerais 3.680 32.193 10.725 300% 

Roraima  65 569 476 120% 

Distrito Federal  410 3.592 2.187 164% 

Mato Grosso do Sul 505 4.424 1.904 232% 

Mato Grosso  570 4.993 2.735 183% 

Paraná 1.960 17.170 7.320 235% 

Santa Catarina 1.080 9.417 5.536 170% 

Ceará 1.430 12.527 4.076 307% 

Goiás 1.222 10.687 4.478 239% 

Paraíba  655 5.738 1.844 311% 

Amapá 80 701 584 120% 

Alagoas 505 4.424 1.394 317% 

Amazonas 420 3.679 2.003 184% 

Rio Grande do Norte 555 4.862 2.144 227% 

Tocantins 255 2.234 938 238% 

Rio Grande do Sul 1.970 17.257 8.327 207% 

Rondônia 265 2.311 1.225 189% 

Pernambuco 1.410 12.352 4.850 255% 

Acre 110 964 466 207% 

Rio de Janeiro  2.690 23.521 12.844 183% 

Bahia 2.360 20.674 6.843 302% 

Maranhão 1.020 8.935 3.178 281% 

São Paulo  7.100 62.196 38.974 160% 

Piauí 555 4.862 1.680 289% 

Espírito Santo  595 5.212 2.344 222% 

 

Também se observa na Tabela 14, como esperado, as regiões mais povoadas apresentam maior 

potencial de geração, devido, naturalmente ao maior número de residências. A porcentagem na 

coluna 5 é referente à quantidade de energia que pode ser gerada sobre o consumo anual de energia 

em (GWh). É também Importante ressaltar que o potencial total brasileiro de geração de energia 

solar fotovoltaica é maior que aproximadamente (2,3 vezes) o consumo residencial do país. A Fig. 9 

representa graficamente a relação entre o Potencial Residencial Fotovoltaico em (GWh/ano) e o 

consumo anual de energia em (GWh) para cada estado da Federação. 
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Figura 9 - Relação entre o Potencial Fotovoltaico e o Consumo Anual de Energia em (GWh). Fonte: (EPE, 2018) 

 

5.2.1 Região Sudeste 

A Região Sudeste se destaca no país em relação à geração de energia, ao consumo, a 

transmissão e a distribuição de energia elétrica. O Sudeste é responsável pela geração de 183,453 

GWh (EPE, 2018) da energia elétrica do país, representando a maior carga do Sistema Interligado 

Nacional (SIN), sendo também a principal região consumidora de energia do país, com consumo de 

64.887 GWh/ano (EPE, 2018), como apresentado na Tabela 14 e na Figura 9. A região Sudeste é 

considerada a mais rica e desenvolvida do Brasil e corresponde por aproximadamente 55% do 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

Para a análise da região Sudeste foi selecionado as duas principais capitais desta região: Belo 

Horizonte e São Paulo. Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais está localizada no limite 

da área de alta irradiação. O clima moderado está entre o tropical seco e o tropical de altitude. Da 

região sudeste, Minas Gerais é o estado que apresenta a maior (TEE) e o maior índice de irradiação 

solar (5,36 kWh/m2). Já São Paulo possui o clima bastante caracterizado pelo fato de o estado ser 

cortado pelo trópico de capricórnio. Sendo assim, o clima predominante é o tropical atlântico, na 

maior parte do território, e tropical de altitude nas regiões serranas. Da região sudeste, São Paulo é a 

capital que apresenta a menor (TEE) e os menores índices de irradiação solar. A seguir são 

apresentadas pelas Fig. 10 e 11 as análises de sensibilidade para Belo Horizonte e São Paulo. A 

capital do estado de São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, em termos populacionais e é 

considerada uma das principais cidades e centro financeiro do Brasil, justificando sua escolha. 
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Figura 10 - Análise de Sensibilidade para avaliar o comportamento do VPL em Belo Horizonte 

 

 

Figura 11 - Análise de Sensibilidade para avaliar o comportamento do VPL em São Paulo 

Os gráficos demonstram a variáveis que mais impactam no retorno de investimento em 

Sistemas Fotovoltaicos. No ponto zero encontram-se os valores de (VPL) disponibilizados na Tabela 

10, para todas as capitais analisadas. A partir deste ponto ocorrem as variações do (VPL), em razão 

da influência das variáveis.  Observando as Fig. 10 e 11, percebe-se que quanto maior for o consumo 

de energia, maior é o (VPL), já que a economia mensal de energia é maior, resultando em um (VPL) 
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maior e um Payback menor. Quanto maior for o preço da tarifa de energia elétrica (TEE), maior 

também é o (VPL) pelo fato de o consumidor deixar de pagar pela energia convencional 

disponibilizada pelas concessionárias e abater a parcela que seria paga no investimento do projeto. 

Por outro lado, quanto mais baixo for o preço do (Wp), maior é o (VPL) pelo fato de o 

investimento inicial ser menor; o mesmo comportamento é encontrado quando se analisa a taxa de 

juros (SELIC) ao longo da variação. Quanto menor for à taxa de juros, maior é o (VPL). Sendo 

assim, quanto maior for à inclinação da reta, maior será a influencia da variável no (VPL), onde se 

observa que, o consumo de energia é a variável que mais influencia no retorno de investimento em 

sistemas fotovoltaicos, por ter a maior inclinação.  

Belo Horizonte, confirmando os resultados anteriores apresentou um dos melhores resultados 

para a análise de sensibilidade, sendo a capital que possibilita a maior variação entre as variáveis. 

Para esta localidade, o consumo de energia elétrica pode ser até aproximadamente 40% menor que 

167 kWh/mês, que ainda haverá (VPL) positivo, no entanto, como o comportamento do gráfico é 

linear, se o consumo de energia aumentar em valores até maiores que 60%, o (VPL) também 

aumenta de forma expressiva, com valores superiores a (R$ 20.000,00).  

E como pode ser observado na Tabela 3, quanto maior a potência de pico do sistema 

fotovoltaico, mais barato é o preço do (Wp), fato este que aumenta ainda mais o estimulo financeiro 

para a aquisição de sistemas fotovoltaicos. O mesmo comportamento também pode ser encontrado 

em todas as localidades analisadas, com suas respectivas variações. Se a Tarifa de Energia Elétrica 

(TEE) de Belo Horizonte for de até aproximadamente 50% menor que a (TEE) de (R$ 0,97) 

utilizada, como disponibilizada na Tabela 8, ainda haverá (VPL) positivo. No entanto, se ocorrer um 

aumento da (TEE), devido à inflação energética presente no Brasil, o (VPL) se comporta de forma 

crescente.  

São Paulo apresenta resultados menos expressivos quando comparados às outras localidades 

analisadas. E como comentado anteriormente, essa característica se dá pelo fato de São Paulo 

apresentar baixa (TEE) onde se admite uma menor variação das variáveis envolvidas no projeto. Em 

relação ao consumo mensal de energia elétrica, São Paulo suporta uma redução de até 

aproximadamente 20% do consumo. 

Ainda que os resultados sejam menos favoráveis, a inserção de tecnologia fotovoltaica nessa 

região também é economicamente viável, como pode ser observado nos resultados apresentados nas 

Tabelas 10, 11 e 12 e no gráfico de análise de sensibilidade. É também importante ressaltar a 

influência do preço do (Wp), onde, observa-se que, se o preço do (Wp) aumentar em até 50% para 

Belo Horizonte, ainda haverá (VPL) positivo, já São Paulo suporta no máximo um aumento de 40% 

no preço do (Wp) e o mesmo comportamento pode ser observado em relação à Taxa de Juros.  
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No entanto, se houver a queda do preço do (Wp) e da Taxa de Juros, o (VPL) aumenta de 

forma considerável em todas as localidades, já que o comportamento é linear. Essa relação 

demonstra o quanto é importante a criação de políticas públicas que trabalhem com a possibilidade 

de redução do preço da tecnologia fotovoltaica, além da possibilidade de financiamentos a juros mais 

acessíveis para a sociedade brasileira.  

 

5.2.2 Região Centro Oeste 

O rápido crescimento econômico da região Centro Oeste resultou em um aumento expressivo 

da demanda de energia elétrica. Esse aumento da demanda foi acompanhado por uma elevação ainda 

mais acentuada da oferta de energia elétrica, o que levou o Centro-Oeste a se tornar também 

exportador de energia elétrica para outras regiões do país (BNDES, 2014). Além da expansão da 

oferta de energia, a região diversificou sua matriz de geração. A capacidade de geração termelétrica, 

utilizando principalmente o gás natural e a biomassa de cana, foi consideravelmente ampliada, 

contribuindo para complementar a geração hidrelétrica na região. A produção de energia do Centro 

Oeste em 2017 foi de 65.523 GWh/ano (EPE, 2018) e um consumo residencial de 11.304 GWh/ano 

(EPE, 2018). Fica evidente, portanto, que, ainda que a região Centro Oeste do país tenha expressivo 

potencial de geração de energia elétrica por fonte solar, este potencial é pouco explorado. A região 

escolhida para o Centro Oeste foi Brasília, por ser capital do Brasil, localizada no planalto central, 

que alta irradiação solar e clima tropical seco. A Fig. 12 apresenta a analise de sensibilidade para 

Brasília.  

 

 

Figura 12 - Análise de Sensibilidade para avaliar o comportamento do VPL em Brasília 
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Assim como São Paulo, Brasília apresenta resultados menos expressivos quando comparados 

às outras localidades analisadas. E como comentado anteriormente, essa característica se dá pelo fato 

de Brasília apresentar baixa (TEE). Observa-se também uma menor variação das variáveis 

envolvidas no projeto. Em relação ao consumo mensal de energia elétrica, Brasília suporta uma 

redução de até aproximadamente 20% do consumo mensal de energia, já Belo Horizonte 40%. 

 

5.2.3 Região Nordeste 

Nos últimos anos, a região nordeste obteve um crescimento econômico considerável. O 

consumo de energia elétrica em 2017 foi de 27.054 GWh/ano e uma produção de energia de 96.028 

GWh/ano, representando um aumento de 3,2% em relação à 2016 (EPE, 2018). Ainda que o 

consumo de energia elétrica da região nordeste tenha aumentado, isso representa apenas pouco mais 

de 20% do consumo nacional de energia, evidenciando a concentração da atividade econômica nas 

regiões Sudeste e Sul do país. Apesar da predominância da geração hidrelétrica e termelétrica, a 

energia eólica vem despontando como uma importante fonte para a geração de energia na região. Os 

sítios de geração localizado no litoral norte da região, principalmente nos estados do Ceará e do Rio 

Grande do Norte. A Fig. 13 representa a Análise de Sensibilidade para Fortaleza, capital do estado 

do Ceará, localizada no litoral atlântico e com clima tropical semiúmido e latitude próxima do 

Equador.  

 

 

Figura 13 - Análise de Sensibilidade para avaliar o comportamento do VPL em Fortaleza 
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A Região Nordeste possui algumas das áreas com maior potencial para a geração de energia a 

partir de fonte solar no Brasil. Os resultados obtidos no presente estudo apontam que já ocorre 

viabilidade econômica para a geração solar fotovoltaica distribuída em toda a região nordeste do 

Brasil. A analise de sensibilidade mostra que em Fortaleza, um aumento do preço do (Wp) e da taxa 

SELIC em até aproximadamente 60% ainda ocorre viabilidade econômica para a capital.  A (TEE) 

de Fortaleza é de (R$ 0,77), baixa em relação a outras localidades no país, no entanto, a capital 

apresenta uma das maiores incidências de irradiação solar do país (5,70 kWh/m2), justificando a alta 

viabilidade econômica para a região, já que quando maior é a irradiação, menor é o investimento. 

Além dos benefícios que podem ser proporcionado pela geração solar fotovoltaica, que 

incluem o aumento da capacidade de geração elétrica a partir de uma fonte renovável e próxima ao 

local de consumo, o que reduz as perdas e investimentos em transmissão associados, a expansão 

dessa fonte pode contribuir para o desenvolvimento de uma rede de fornecedores de equipamentos e 

serviços na região, de maneira similar ao que vem ocorrendo com a energia eólica.  

 

5.2.4 Região Norte 

A geração e a distribuição de energia elétrica da Região Norte passam pelo aproveitamento da 

água na região, o que pode gerar um questionamento sobre um potencial conflito entre o uso dos rios 

para a geração de energia ou para a navegação. A Região Amazônica é considerada uma fronteira 

hidrelétrica do país, pois nela e concentra grande parte do potencial hidrelétrico brasileiro ainda não 

explorado. De acordo com o plano nacional de energia 2030, o potencial hidrelétrico a aproveitar no 

Brasil é de 126.000 MW, dos quais mais de 70% estão nas bacias dos rios Amazonas e 

Tocantins/Araguaia (BNDES, 2015). 

Os principais empreendimentos hidrelétricos em construção do país estão localizados na 

região, com destaque para as usinas hidrelétricas de Belo Monte (11.233 MW), no rio Xingu, no 

Pará, e Jirau e Santo Antônio (3.750 MW e 3.568 MW, respectivamente), no rio Madeira, em 

Rondônia. Diversos outros projetos devem e somar a esses nos próximos anos fazendo a capacidade 

instalada de geração na Região Norte passar de 11,5 GW para 44,2 GW, aumentando a participação 

da região na capacidade instalada total do país de 10%, no início de 2012, para 24% da capacidade 

instalada no Sistema Interligado Nacional (SIN) em 2021, e a região será responsável por 86,5% do 

aumento da capacidade instalada de geração hidrelétrica da região Norte (BNDES, 2015).  

As ações relacionadas à geração de eletricidade por fonte hidráulica, ainda que seja 

considerada uma fonte renovável, o alagamento necessário para que se alcance o potencial hidráulico 

necessário geram consideráveis impactos ambientais que devem ser discutidos, se de fato é a melhor 

alternativa para a região norte do país, em especial a região Amazônica.  
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A geração de energia elétrica na região Norte é um tema que também deve ser tratado para a 

geração de eletricidade também pelo ponto de vista das energias renováveis usando outros insumos, 

que não a água. Estudos apontam que a Amazônia, principal estado da Região Norte do país, dispõe 

de um grande potencial de produção de energia renovável, reflexo da abundância dos três insumos na 

região: a água, já explorada em parte pelos grandes projetos hidrelétricos, o sol e o espaço físico.  

A Amazônia é também candidata a se tornar uma grande produtora de bioenergia baseada no 

extrativismo sustentável – condição diferente da atual, gerando, por exemplo, biodiesel a partir da 

palma no Pará ou da soja na Amazônia Legal, ou então construindo usinas solares que possam 

atender a comunidades isoladas, muitas atendidas por meio de térmicas e carvão. No ano de 2016, de 

acordo com (EPE, 2018) apenas 0,3% do consumo de energia elétrica do país está fora do (SIN), 

fator considerado importante para a utilização de energia solar distribuída na região Norte, já que a 

região também demonstra expressivo potencial de geração fotovoltaica e alto índice de irradiação 

solar. Em 2017, a produção de energia da região norte foi de 94.762 GWh, enquanto que o consumo 

residencial de eletricidade foi de 9.502 GWh, onde a região amazônica é responsável pelo consumo 

de 2.003 GWh. Por conta desses fatores, Manaus, capital da Amazônia foi selecionada para a análise 

de sensibilidade, disponibilizada na Fig. 14.  

 

 

Figura 14 - Análise de Sensibilidade para avaliar o comportamento do VPL em Manaus 
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energia pode diminuir em até 30% e a tarifa de energia pode cair em até aproximadamente 40% que 

ainda haverá viabilidade econômica para a região Amazônica. Igualmente às outras localidades 

analisadas, o preço da tecnologia fotovoltaica (Wp) e da taxa de juros envolvida no projeto, são 

características que podem ser repensadas para que ocorra um maior potencial de instalação de 

Sistemas Fotovoltaicos em paralelismo com a rede pública de distribuição.  

 

5.2.5 Região Sul 

A Região Sul apresenta capacidade de geração a partir de fontes diversas que se traduzem em 

uma capacidade, que no ano de 2017 foi capaz de gerar 148.196 GWh de energia, sendo este o 

segundo maior potencial de geração de energia elétrica. A geração hidrelétrica corresponde a 

aproximadamente em mais de 70% da capacidade instalada na região, sendo complementada pela 

geração termelétrica e, mais recentemente com energia eólica e solar. A geração termelétrica na 

região é diversificada em relação às fontes primárias utilizadas, tanto as de origem fóssil quanto as 

renováveis. O estado do Paraná concentra 58% da capacidade instalada na região, principalmente em 

função da sua expressiva capacidade de geração hidrelétrica. A capacidade de geração do Rio 

Grande do Sul representa 24% do total da região e a de Santa Catarina 18%. O consumo residencial 

de eletricidade da região sul, em 2017 foi de 21.184 GWh. A capital escolhida para a analise de 

sensibilidade da Região Sul foi Porto Alegre, como apresentado na Fig. 15.  

 

 

Figura 15 - Análise de Sensibilidade para avaliar o comportamento do VPL em Porto Alegre 
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Porto Alegre possui viabilidade econômica parecida com Belo Horizonte, justificado por 

também ter alta (TEE) (R$ 0,92) e irradiação solar de 5,20 kWh/m2, características importantes para 

que se obtenha viabilidade econômica de forma mais rápida. A energia solar é a fonte que mais 

cresce no Rio Grande do Sul em sistemas de micro geração e mini geração distribuída, assim como 

Minas Gerais (GREENER, 2019).  

A Fig. 16 confirma os resultados encontrados. Minas Gerais possui o maior potencial instalado, 

justamente por ser o estado que tem uma das maiores (TEE) do Brasil, seguido do Rio Grande do 

Sul. São Paulo, ainda que tenha apresentado os resultados menos expressivos, como comentado 

anteriormente, é o estado mais rico e também o estado que mais consome energia elétrica no país, 

como apresentado na Tabela 14, justificando ser a terceira localidade brasileira que possui uma das 

maiores potências em energia solar fotovoltaica instalada. 

 

 

Figura 16 - Evolução da Potencia Instalada no Brasil, em (kWp). Fonte: (GREENER, 2017, 2018, 2019) 
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consumo que tem ocorrido nos últimos anos em todo o mundo (FERREIRA et. al., 2018; 

LACCHINI, RÜTHER, 2015; EPE, 2015, EPE, 2018) a Fig. 17 mostra o aumento do consumo 

residencial de energia que vem ocorrendo nos ultimo anos.  

 

 

Figura 17 - Variação do Consumo Residencial em (GWh). Fonte: (EPE, 2018) 
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E como apresentado em todos os resultados, o aumento da (TEE) gera uma atratividade 

financeira maior para o investimento. Além desses fatores, é também incontestável de que os índices 

de irradiação no Brasil colaboram com a visão de que há oportunidades de inserção da energia solar 

na matriz energética brasileira, isso porque quanto maior a irradiação solar, menor se torna o 

investimento financeiro para a aquisição da tecnologia FV. Essa característica fica ainda mais 

evidenciada quando se compara o Brasil a países europeus, onde os índices de irradiação solar são 

menores e o uso da energia solar fotovoltaica é muito mais abrangente, como é o caso da Alemanha, 

por exemplo, (FERREIRA et. al., 2018).  

Todos os cenários analisados apresentam resultados que poderiam estimular o governo federal 

a reconsiderar como administrar e estimular mudanças na matriz energética do país. Essa análise 

deriva do fato de que, em todas as localidades analisadas, (a) as TIRs são mais altas do que a taxa de 

inflação projetada pela economia brasileira (SELIC), (b) os VPLs são positivos e excedem os fluxos 

de caixa negativos, (c) o tempo de retorno é menor do que a vida útil do equipamento. Esses fatores 

podem ser ainda mais melhorados com o auxilio de ações governamentais para que ocorra a redução 

do investimento inicial, que ainda é uma das maiores barreiras para o investidor residencial. Tais 

ações governamentais podem ser atribuídas à redução de impostos de importação para bens 

importados e/ou facilitando o estabelecimento de fornecedores/produtores locais dos itens 

tecnológicos. 

Para promover a redução do investimento inicial, alguns incentivos financeiros devem ser 

disponibilizados, pelo menos durante o período de maturação que permita uma produção nacional 

livre de impostos de importação e a formação de pessoal capacitado tanto para o projeto quanto para 

a instalação de Sistemas Fotovoltaicos. O que também poderia ser melhor discutido pelo governo é o 

empréstimo de capital a taxas de juros atrativas pelo banco Nacional de Desenvolvimento BNDES, 

por exemplo e também outros bancos brasileiros, como Caixa Econômica e Banco do Brasil. 

A análise de sensibilidade apresentada demonstrou a importância da redução da Taxa de Juros 

e do preço do (Wp) para a atratividade de Energia Solar Fotovoltaica. Um fator interessante a ser 

discutido é em relação ao consumo mensal de energia elétrica, que como apresentado na análise de 

sensibilidade, para todas as localidades, quanto maior o consumo, maior é o VPL.  

Outro ponto importante que poderia ser adotado pelo governo brasileiro é a disponibilidade de 

financiamento de energia solar fotovoltaica em projetos habitacionais de caráter social, como o 

programa de habitação popular Minha Casa Minha Vida (MCMV), onde a tecnologia fotovoltaica 

poderia ser inclusa no projeto residencial e compor o financiamento com crédito facilitado. Todas 

essas ações governamentais além de gerar um maior número de empregos, também estimularia a 

redução dos custos de Sistemas Fotovoltaicos, além da diversificação da matriz energética nacional. 
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5.4 Comparações com União Europeia (UE) e Estados Unidos (EUA) 

O uso da geração distribuída (GD) teve sua disseminação no inicio da década de 1980 em 

alguns países, principalmente a Europa, e após isso evoluiu a nível mundial. A maturação da DG 

aliada à energia solar fotovoltaica evoluiu mundialmente devido a diferenças de realidades entre os 

países como, por exemplo: diferentes regulamentações de mercado, falta de fontes de energia, 

interesses comerciais, entre outros.  

Baseando-se nos principais mercados, como UE e EUA, a (GD) foi disseminada para se 

alcançar diferentes objetivos, como: o aumento de incentivos governamentais a Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) em tecnologias e métodos de produção incentivaram a indústria e 

comercialização de módulos fotovoltaicos a nível mundial, criar empregos e aumento de renda e 

também estimular a competitividade nos preços da energia elétrica. Mais recentemente, a (GD) 

também seria fortemente explorada por países emergentes como a Índia e China – esta última 

atualmente é a maior fabricante de módulos fotovoltaicos em todo o mundo.  

 Ainda que a Alemanha não tenha um grande potencial solar como o encontrado no Brasil, ela 

foi um dos países pioneiros para a aplicação da tecnologia fotovoltaica utilizando (GD). Neste país 

em específico, os grandes motivadores dessa prática é a falta de recursos energéticos e a busca de 

uma produção energética mais limpa e sustentável, já que a Alemanha tinha uma matriz energética 

fundamentalmente baseada em usinas termelétricas, especialmente com o uso de tecnologia nuclear. 

Também impulsionada pela expectativa da população alemã, em relação aos impactos ambientais 

causados pela geração de eletricidade, a Alemanha tem realizado grandes esforços para desativar 

todas suas usinas nucleares até 2021, investindo principalmente em energia solar fotovoltaica e 

energia eólica. Em termos de comparação com o Brasil, um estudo sugere que a Alemanha apresenta 

valores de (TIR) que variam de 3% a 20% (BORTOLINI et. al., 2013) e (VPL) de aproximadamente 

(4000 US$) (PROL, 2018). 

Para a melhor disseminação dessas tecnologias, a Alemanha criou mecanismos de contratos 

com empresas, e regras simples para o consumidor/produtor residencial, abrangendo todas as 

parcelas da sociedade. Nesse sentido, uma das principais ferramentas utilizadas pelo governo foi o 

uso da tarifa feed – in, ou tarifa bônus, para promover o uso de fontes renováveis de energia. Tal 

método tem como objetivo, promover o uso de fontes renováveis de energia utilizando contratos de 

geração de eletricidade com base nos custos de operação, onde o consumidor/produtor pode 

comercializar a energia gerada e acumular lucros (PROL, 2018). 

Essas ações governamentais desenvolveram um grande mercado no país, que também 

possibilitou um aumento significativo de P&D, criação de empregos pela produção, projeto e venda 

de instalações de Sistemas Fotovoltaicos, além de possibilitar preços globais e regionais de FV mais 
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competitivos. Assim, a Alemanha impulsionou esforços através de normas técnicas, para definir 

requisitos mínimos de desempenho das fontes de energia e equipamentos associados a Sistemas 

Fotovoltaicos.  

O EUA é considerado um dos maiores mercados mundiais de energia fotovoltaica aplicada em 

(GD), devido a sua grande extensão territorial, densidade populacional e ao potencial solar em 

diversos estados. Essas características são também aliadas com a alta demanda energética do país – o 

maior consumidor de energia elétrica do mundo, fez com que este país também tenha adotado 

diversas técnicas de produção e comercialização de energia.  

Assim como na Alemanha, foi feito o uso de politicas publicas para se estimular o uso de (GD) 

associados a Sistemas Fotovoltaicos. Dentre essas medidas, é possível de se destacar, por exemplo, o 

programa de Fundo de Empréstimo de Energia, que tem por objetivo, promover empréstimos para a 

aquisição de Sistemas Fotovoltaicos, com juros que podem chegar a serem menores que 4% quando 

comparados com empréstimos normais. Outra prática comum no país é adotar incentivos fiscais, 

como, por exemplo, em New York, onde é possível à redução de impostos sobre edifícios em até 

20% se houver a instalação de sistemas fotovoltaicos. Em comparação com o Brasil, um estudo de 

análise financeira sugere que em algumas regiões dos EUA é possível de se encontrar valores de 

(TIR) de aproximadamente -8 % a 30.60 % e Payback menor que 10 anos (SWIFT, 2013). 

Outro método muito comum que também é utilizado no Brasil é o Net Metering, que consiste 

no cálculo da quantidade de energia enviada para a rede de distribuição pública. Todo o excedente 

produzido e não utilizado é então transformado em créditos que permanecem disponíveis para uso 

quando o sistema fotovoltaico não estiver gerando energia. A energia que é injetada na rede não 

possui custos de transmissão até o presente momento. É também importante que se destaque que 

ainda que o Brasil possua o mesmo sistema (Net Metering), difere do modelo adotado nos EUA, 

principalmente por questões tarifárias. No Brasil, o valor a ser compensado pelo microgerador inclui 

também os impostos federais e estaduais (PIS, CONFINS e ICMS), já descritos anteriormente.  

 

5.2 Resumo dos Principais Resultados  

Para que se tenha uma melhor visualização, nas Tabelas 15 e 16 se encontram os melhores e os 

piores resultados encontrados, em relação ao retorno de investimento em sistemas fotovoltaicos com 

conexão monofásica.  
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Tabela 15 - Melhores Resultados para Sistemas Monofásicos  

Localização  TEE 
Irradiação Solar 

(kWh/m2/dia) 
VPL (R$) TR (Anos) 

Belém   R$ 1,02  5,330  R$ 9.292,30  5,61 

Belo Horizonte  R$ 0,97  5,360  R$ 8.369,04  6,03 

Porto Alegre   R$ 0,91  5,200  R$ 6.604,28  8,06 

Curitiba   R$ 0,97  4,390  R$ 6.389,12  8,22 

Salvador   R$ 0,81  5,400  R$ 5.781,17  7,64 

 

Tabela 16 – Piores Resultados para Sistemas Monofásicos 

Localização  TEE 
Irradiação Solar  

(kWh/m2/dia) 
VPL (R$) TR (Anos) 

Boa Vista   R$ 0,62  4,550  R$ 456,68  18,03 

Florianópolis   R$ 0,71  4,450  R$1.946,14  13,76 

Natal   R$ 0,66  5,680  R$ 1.566,08  14,48 

Porto Velho  R$ 0,78  4,610  R$ 1.310,07  15,29 

Rio Branco   R$ 0,70  5,210  R$ 3.136,20  11,63 

 

Como pode ser observado, o retorno de investimento torna-se mais atrativo quanto maior for a 

TEE. Tarifas de Energia Elétrica que se encontram na faixa de até R$ 0,80 são mais viáveis 

economicamente. Abaixo desse valor observa-se que a viabilidade econômica começa a se tornar 

inferior, como apresentado na Tabela 16, onde se encontram valores de TEE que variam de R$ 0,70 

até R$ 0,62. Outra variável importante e que também deve ser destacada é a irradiação solar já que 

quanto maior a irradiação solar, menores são os custos de investimento.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Apesar de sua área continental e incidência solar serem boas para a geração de eletricidade 

fotovoltaica, a matriz energética brasileira aproveita muito pouco do potencial solar disponível no 

país. Este trabalho teve como principal objetivo avaliar de forma simples e intuitiva os efeitos de 

duas ações governamentais para o desenvolvimento da tecnologia solar fotovoltaica no Brasil, sendo 

representada pela REN 687/2015, que possibilitam a regulamentação da geração distribuída. 

Com as duas regulamentações já é possível de se encontrar viabilidade econômica em todas as 

capitais do Brasil. Aracajú, Belém e Belo Horizonte apresentaram os melhores resultados para os 

sistemas monofásicos, com (VPLs) de (R$ 11.180,87), (R$ 9.292,30) e (R$ 8.369), respectivamente 

e Payback de 4,91, 5,61 e 6,03 anos, respectivamente. Já Boa Vista, Porto Velho, Florianópolis e 

Macapá, obtiveram resultados menos expressivos para sistemas monofásicos, com (VPLs) de (R$ 

456, 68), (R$ 1.310,07), (R$ 1.946,14) e (R$ 1.974,83), respectivamente. Considerando os Sistemas 

Trifásicos, Boa Vista, Porto Velho, Florianópolis e Macapá, não apresentaram viabilidade 

econômica, no entanto, os sistemas trifásicos são menos utilizados em residências convencionais.  

Sendo assim, ainda que a atratividade financeira destas capitais tenham sido inferior, os resultados 

disponibilizados afirmam que é economicamente viável, para os sistemas monofásicos e bifásicos, a 

utilização de energia solar fotovoltaica em todas as regiões analisadas. Os resultados apresentados 

também confirmam que quanto maior a irradiação solar, melhor é a viabilidade econômica já que os 

custos de investimento são menores.  

A análise de sensibilidade possibilitou avaliar quais parâmetros são mais sensíveis para a 

viabilidade econômica de Sistemas Fotovoltaicos. Os gráficos fornecem as variações máximas e 

mínimas que variáveis envolvidas em um projeto fotovoltaico podem ter para que ocorra viabilidade 

econômica.  A variável mais sensível para todas as localidades é o consumo mensal de energia 

elétrica (kWh/mês), por possuir a maior inclinação. Algumas regiões admitem uma variação maior 

das variáveis envolvidas nos projetos, como é o caso de Belo Horizonte, que pode ter uma redução 

no consumo mensal de energia elétrica em até 40% que ainda haverá (VPL) positivo. O mesmo não 

ocorre em São Paulo e Brasília, que suportam uma redução de consumo de aproximadamente 20% 

para que ainda ocorra viabilidade econômica.   

A análise de sensibilidade possibilita que o trabalho tenha uma maior abrangência já que pode 

incluir todas as classes sociais encontradas no Brasil, tornando evidentes as variáveis que mais 

impactam economicamente a aquisição de Sistemas Fotovoltaicos. Sendo assim, a principal 

conclusão que pode ser tirada, é a de que a implantação de políticas públicas que estimulem o uso de 

fontes renováveis de energia como a solar fotovoltaica é de extrema importância para (a) 
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diversificação da matriz energética, (b) redução dos impactos ambientais, (c) segurança energética, 

(d) geração de empregos, (e) preços mais competitivos, (f) estimulo do comércio nacional e 

internacional, (g) desenvolvimento de pesquisas.  

A criação das REN 482/2012 e posteriormente a REN 687/2015, aliada com a alta inflação 

energética encontrada no Brasil nos últimos anos, estimulou o comércio de geração distribuída no 

Brasil. No entanto, outras ações governamentais também poderiam ser realizadas, principalmente em 

relação ao preço da tecnologia fotovoltaica, que hoje é praticamente toda importada de outros países. 

Sendo assim, poderia haver um maior estimulo financeiro e fiscal para o desenvolvimento de 

empresas brasileiras que produzissem tecnologia fotovoltaica, já que o país possui uma das maiores 

reservas de silício do mundo.  

Ações como esta reduziriam o preço da tecnologia Fotovoltaica, e consequentemente ocorreria 

o aumento do potencial solar instalado no país, contribuindo para todas as características que foram 

listadas acima. Outras ações governamentais que poderiam ser realizadas de imediato é a 

disponibilidade de linhas de crédito a juros acessíveis para as diferentes classes sociais e também 

empresas, em todas as capitais do Brasil. Outros países como Alemanha, França, Espanha, Japão, 

China, EUA e entre outros, possuem robustas politicas de incentivo como as que foram descritas e 

atualmente são um dos maiores investidores em energia solar fotovoltaica do mundo. Também cabe 

ressaltar, a importância da manutenção da gratuidade da (GD) já que está em discussão na ANEEL 

uma possível cobrança sobre a energia que é injetada na rede. As ações políticas são as principais 

barreiras de o uso de Energia Solar Fotovoltaica não ser amplamente utilizado no Brasil. Conclui-se, 

portanto, que, as políticas públicas de incentivo a Energias Renováveis no Brasil, não são suficientes 

para o amplo crescimento de outras fontes de geração de energia no país.  

Com o intuito de ampliar o alcance de mais instalações, recomenda-se fortemente que se 

estimule a implantação de energia solar fotovoltaica no Brasil a nível industrial, que são os principais 

interessados no consumo de energia – bem como em edifícios residenciais, que predominam em 

áreas urbanas brasileiras e que possuem alta capacidade de inserção de Sistemas Fotovoltaicos.  

Por fim, recomenda-se a criação de uma base de dados sobre energia solar fotovoltaica no 

Brasil, criando incentivos para estudos futuros e projetos que discutam, facilitem e subsidiem o 

desenvolvimento de políticas públicas no país, bem como a criação de projetos pilotos junto a 

representantes do governo federal, para que se identifique junto à comunidade cientifica brasileira, 

outros aspectos positivos e negativos sobre a inserção de energias renováveis na matriz energética 

nacional.  
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