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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o homem e sua atividade industrial apareceu o impacto ambiental. A 

rápida industrialização e urbanização dos países em desenvolvimento têm levado a 

um aumento severo na poluição: água que esta inapta para o consumo, altos níveis 

de concentração de poluentes no ar e aumento de quantidade de resíduos sólidos 

urbanos e resíduos perigosos, além disso dispostos inadequadamente . O consumo 

de energia é uma das principais causas da degradação do meio ambiente 

(HADDAD, 2006). 

A preocupação da sociedade com estes problemas ambientais e a escassez 

de combustíveis fósseis fez com que governantes desenvolvessem medidas para 

tentar barrar o aumento indiscriminado do uso de combustíveis fósseis poluentes, 

reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa, principal causa do 

aquecimento global, e incentivar o uso de fontes alternativas renováveis. Um 

exemplo é o protocolo de Kyoto, que propõe um calendário pelo qual os países 

desenvolvidos têm a obrigação de reduzir a quantidade de gases poluentes em, pelo 

menos, 5,2% até 2012, em relação aos níveis de 1990. (IMHOFF, 2007) 

 

1.1 OBJETIVO 

1.1.1 GERAL 

Analisar a viabilidade de instalação de um sistema fotovoltaico em um 

comércio de grande porte, tendo como objetivo gerar energia de uma fonte limpa 

(renovável) com menores impactos ambientais e também reduzir o custo das tarifas 

de energia utilizada pelo empreendimento a longo prazo de forma significativa 

comparada ao investimento inicial. 

 

1.1.2 ESPECIFICOS  

I. Dimensionar o sistema de forma mais eficaz para geração de energia. 

II. Analisar a viabilidade do investimento inicial com as futuras tarifas de 

energia . 

 

 



6 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

A partir da década de 70, a população e economia mundial se expandiram 

exponencialmente, provocando um correspondente aumento na demanda energética 

global, que se orientou principalmente para as fontes primárias de combustíveis 

fósseis, que compõem a base da matriz energética mundial, cuja [...]. Atualmente a 

participação das fontes renováveis na oferta de energia mundial não chega a 15%, 

sendo em média da ordem de 5% para os países desenvolvidos (CARDOSO, 2007). 

 

FIGURA 1 – MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL 

 

FONTE: (CARDOSO, 2007) 

 

Apesar dos percentuais similares com relação ao petróleo, no Brasil, a 

situação é bastante diferente do quadro mundial no que tange à oferta de energia. 

Por conta de nossos expressivos recursos hídricos e de biomassa, a participação 

das fontes renováveis de energia é bem maior, alcançando 45% (CARDOSO, 2007). 
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FIGURA 2 – MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

 

FONTE (CARDOSO, 2007) 

 

As fontes “não convencionais de energia”, incluindo principalmente a 

biomassa, eólica, solar e geotérmica, apresentaram no período de 1980-2003 uma 

variação média de crescimento de 4% ao ano, apresentando crescimento de mais 

de 7% no ano de 1983 a 1989, reduzindo-se a uma queda de 8,5% no ano de 1990 

e oscilando novamente em torno de 4% do crescimento anual de 2003. O consumo 

de eletricidade gerada nas hidrelétricas e de carvão mineral apresentaram um 

crescimento mais uniformes nas ultimas duas décadas, e em média de 2% ao ano 

(HADDAD, 2006). 

Historicamente, o aproveitamento de potenciais hidráulicos para a geração 

de energia elétrica exigiu a formação de grandes reservatórios e, 

conseqüentemente, a inundação de grandes áreas. Na maioria dos casos, tratava-se 

de áreas produtivas e (ou) de grande diversidade biológica, exigindo a realocação de 

grandes contingentes de pessoas e animais silvestres (ANEEL, 2002). 

Além da energia necessária para sua construção, as hidrelétricas instaladas 

em áreas de floresta tropical emitem quantidades consideráveis de gases de efeito 

estufa (dióxido de carbono e metano) como resultado da degradação da vegetação 

alagada e do solo (GREENPEACE, 2016). 
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Em relação aos impactos específicos sobre a fauna, grandes hidrelétricas 

“bloqueiam a movimentação que conecta as populações, não permitindo que as 

espécies migratórias completem seus ciclos de vida”. As passagens para peixes 

construídas para aliviar este problema são, na prática, “mal-sucedidas e até mesmo 

prejudiciais”. Além disso, as mudanças no pulso de inundação causadas pelas 

barragens geram a “diminuição do acesso dos peixes aos habitats de várzea 

(incluindo a floresta aluvial), que são áreas essenciais para reprodução e 

alimentação” (GREENPEACE, 2016). 

A utilização de fontes não renováveis derivadas do petróleo apresentam um 

impacto ambiental bastante negativo. A emissão de gases tóxicos na atmosfera, 

resultantes da queima do petróleo, provocam o aquecimento global, afetando o clima 

e o ecossistema de uma forma geral, podendo resultar em consequências 

catastróficas em longo prazo. (IMHOFF, 2007) 

Para fazer frente ao seu crescimento, de forma segura, econômica e com 

respeito à legislação ambiental, o Brasil dispõe de grande potencial energético, com 

destaque para as fontes renováveis de energia (potencial hidráulico, eólico, de 

biomassa e solar) (PPE, 2015). 

 

2.2 FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

Em princípio, as fontes renováveis de energia são aquelas que têm origem 

na energia solar. Assim, seriam renováveis a energia solar, a eólica (os ventos são 

provocados pelas diferenças de temperatura nas camadas atmosféricas que, por 

sua vez, está associada à absorção de calor do sol pelo planeta), a energia 

hidrelétrica (decorrente da evaporação da água superficial e sua precipitação em 

áreas elevadas dos continentes, originando a energia cinética dos rios, que é 

aproveitada nas hidrelétricas), a energia das marés (que decorre do efeito dos 

ventos no mar), a biomassa (que decorre da realização da fotossíntese pelos 

vegetais) e a geotérmica (associada ao calor armazenado no interior do planeta) 

(BANDEIRA, 2012). 

 

2.2.1 ENERGIA HIDRÁULICA 
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A energia hidráulica resulta da irradiação solar e da energia potencial 

gravitacional, que provocam a evaporação, condensação e precipitação da água 

sobre a superfície terrestre (ANEEL, 2005). 

 

2.2.2 ENERGIA SOLAR 

 

A energia solar chega à Terra nas formas térmica e luminosa. Segundo o 

estudo sobre Outras Fontes constante do Plano Nacional de Energia 2030, 

produzido pela Empresa de Pesquisa Energética, sua irradiação por ano na 

superfície da Terra é suficiente para atender milhares de vezes o consumo anual de 

energia do mundo. Essa radiação, porém, não atinge de maneira uniforme toda a 

crosta terrestre. Depende da latitude, da estação do ano e de condições 

atmosféricas como nebulosidade e umidade relativa do ar (ANEEL, 2008). 

Ao passar pela atmosfera terrestre, a maior parte da energia solar manifesta-

se sob a forma de luz visível de raios infravermelhos e de raios ultravioleta. É 

possível captar essa luz e transformá-la em alguma forma de energia utilizada pelo 

homem: térmica ou elétrica. São os equipamentos utilizados nessa captação que 

determinam qual será o tipo de energia a ser obtida (ANEEL, 2008). 

 

2.2.3 ENERGIA DAS MARÉS 

 

O potencial de geração de energia elétrica a partir do mar inclui o 

aproveitamento das marés, correntes marítimas, ondas, energia térmica e gradientes 

de salinidade, [...] A eletricidade pode ser obtida a partir da energia cinética (do 

movimento) produzida pelo movimento das águas ou pela energia derivada da 

diferença do nível do mar entre as marés alta e baixa (ANEEL, 2008). 

 

2.2.4 ENERGIA GEOTÉRMICA 

 

A energia geotérmica é aquela obtida pelo calor que existe no interior da 

Terra. Neste caso, os principais recursos são os gêiseres (fontes de vapor no interior 

da Terra que apresentam erupções periódicas) e, em localidades onde eles não 
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estão presentes, o calor existente no interior das rochas para o aquecimento da 

água. A partir desta água aquecida é produzido o vapor utilizado em usinas 

termelétricas (ANEEL, 2008). 

 

2.2.5 BIOMASSA 

 

Qualquer matéria orgânica que possa ser transformada em energia 

mecânica, térmica ou elétrica é classificada como biomassa. [...] Os derivados 

obtidos dependem tanto da matéria-prima utilizada (cujo potencial energético varia 

de tipo para tipo) quanto da tecnologia de processamento para obtenção dos 

energéticos (ANEEL, 2008). 

 

2.2.6 ENERGIA EÓLICA 

 

A energia eólica é, basicamente, aquela obtida da energia cinética (do 

movimento) gerada pela migração das massas de ar provocada pelas diferenças de 

temperatura existentes na superfície do planeta. (ANEEL, 2008). 

 

2.3 FONTE DE ENERGIAS NÃO RENOVÁVEIS 

 

2.3.1 GÁS NATURAL 

 

O gás natural é uma fonte de energia versátil, com ampla base de recursos 

em diversos países, e que pode atender às demandas de vários setores, [...] O gás 

natural pode ser consumido diretamente como matéria-prima (uso não energético1 ) 

e indiretamente, sendo queimado para a geração de eletricidade ou calor. Na 

indústria e nas edificações é mais comumente utilizado para gerar calor. Nas usinas 

termelétricas o gás natural é queimado, convertendo energia térmica em energia 
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mecânica e, posteriormente a conversão desta em energia elétrica (TOLMASQUIM, 

2016). 

 

2.3.2 CARVAO 

 

Atualmente, a principal aplicação de carvão mineral no mundo é a geração 

de energia elétrica por meio de usinas termelétricas. Em segundo lugar vem a 

aplicação industrial para a geração de calor (energia térmica) necessários aos 

processos de produção (ANEEL, 2008). 

 

2.3.3 NUCLEAR 

 

As usinas termonucleares são dotadas de uma estrutura chamada vaso de 

pressão, que contem a água de refrigeração do núcleo do reator (onde fica o 

combustível nuclear). Essa água, altamente radioativa, circula quente por um 

gerador de vapor, em circuito fechado, chamado de circuito primário. Esse circuito 

primário aquece uma outra corrente de água que passa pelo gerador (circuito 

secundário) e se transforma em vapor, adicionado a turbina para a geração de 

energia elétrica (ANEEL, 2008). 

 

2.3.4 DERIVADOS DO PETRÓLEO 

 

O processo de produção de energia elétrica é similar em todas as usinas 

que utilizam como matéria prima os combustíveis fósseis em estado sólido ou liquido 

– o que incluem a maioria dos derivados do petróleo. De forma bastante 

simplificada, esse material é transportado até a usina, estocado e, posteriormente, 

queimado em uma câmara de combustão. O calor obtido nesse processo é usado 

para aquecer e aumentar a pressão da água, que se transforma em vapor, este 

vapor movimenta as turbinas que transformam a energia térmica em energia 

mecânica, o gerador transforma a energia mecânica em energia elétrica (ANEEL, 

2008). 
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2.4 EFEITO FOTOVOLTAICO 

 

A Terra recebe anualmente 1,5 x 1018 kWh de energia solar, o que 

corresponde a 10.000 vezes o consumo mundial de energia neste período. Este fato 

vem indicar que, além de ser responsável pela manutenção da vida na Terra, a 

radiação solar constitui-se numa inesgotável fonte energética, havendo um enorme 

potencial de utilização por meio de sistemas de captação e conversão em outra 

forma de energia (térmica, elétrica etc.) (GTES, 2004). 

Uma das possíveis formas de conversão da energia solar é conseguida 

através do efeito fotovoltaico que ocorre em dispositivos conhecidos como células 

fotovoltaicas. Estas células são componentes optoeletrônicos que convertem 

diretamente a radiação solar em eletricidade. São basicamente constituídas de 

materiais semicondutores, sendo o silício o material mais empregado (GTES, 2004). 

 

2.5 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ISOLADOS 

 

Sistemas isolados, em geral, utiliza-se alguma forma de armazenamento de 

energia. Este armazenamento pode ser feito através de baterias, quando se deseja 

utilizar aparelhos elétricos ou armazena-se na forma de energia gravitacional 

quando se bombeia água para tanques em sistemas de abastecimento. Alguns 

sistemas isolados não necessitam de armazenamento, o que é o caso da irrigação 

onde toda a água bombeada é diretamente consumida ou estocadas em 

reservatórios (CRESESB, 2006). 

 

2.6 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A REDE 

 

Estes sistemas utilizam grandes números de painéis fotovoltaicos, e não 

utilizam armazenamento de energia pois toda a geração é entregue diretamente na 

rede. Este sistema representa uma fonte complementar ao sistema elétrico de 

grande porte ao qual esta conectada. Todo o arranjo é conectado em inversores e 

logo em seguida guiados diretamente na rede. Estes inversores devem satisfazer as 
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exigências de qualidade e segurança para que a rede não seja afetada (CRESESB, 

2006). 

 

2.7 COMPOSIÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

2.7.1 CÉLULAS 

 

As células fotovoltaicas são fabricadas, na sua grande maioria, usando o 

silício (Si) e podendo ser constituida de cristais monocristalinos, policristalinos ou de 

silício amorfo (CRESESB, 2006). 

 

2.7.1.1 MONOCRISTALINA 

 

São fabricadas a partir do cristal de silício. Estas células são as mais 

eficientes, e também as mais caras, de todas as células de silício. O monocristal é 

crescido a partir do silício fundido de alta pureza (Si = 99,99% a 99,9999%) em 

reatores sob atmosfera controlada e com velocidades de crescimento do cristal 

extremamente lentas (da ordem de cm/hora), sendo este processo de crescimento 

do silício conhecido como método Czochralski (FALCÃO, 2005). 

 

2.7.1.2 POLICRISTALINA  

 

As células de silício policristalino são menos eficientes, mas também são 

mais baratas, já que a perfeição cristalina é menor que no caso do silício 

monocristalino e o processamento mais simples. Elas consistem de “wafers” de 

silício policristalino tratado quimicamente. A espessura dos “wafers” comerciais está 

entre 200 e 400 µm, sendo coberto por uma grade metálica em ambas as faces para 

formar o contato elétrico. O material de partida é o mesmo que para o silício 

monocristalino, o qual é fundido e posteriormente solidificado direcionalmente, o que 

resulta num cristal com grande quantidade de grãos, no contorno dos quais se 

concentram os defeitos que tornam este material menos eficiente do que o silício 

monocristalino em termos de conversão fotovoltaica (FALCÃO, 2005). 
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2.7.1.3 AMORFO 

 

Os processos de produção de silício amorfo ocorrem a temperaturas 

menores que 300ºC, em processos a plasma, o que possibilita que estes filmes finos 

sejam depositados sobre substratos de baixo custo, como vidro, aço inox e alguns 

plásticos. Desta forma, foram desenvolvidos painéis solares hoje disponíveis no 

mercado que são flexíveis, inquebráveis, mais leves, semitransparentes, com 

superfícies curvas, que estão ampliando o mercado fotovoltaico por sua maior 

versatilidade (FALCÃO, 2005). 

 

2.7.2  MÓDULOS 

 

A fabricação de módulos fotovoltaicos é feita através do encadeamento de 

várias células solares, devido a baixa potência das mesmas, que em geral varia de 1 

a 3W, com uma tensão menor que 1V. Em uma ligação em série, os contatos 

frontais de cada célula (polo negativo) são isolados aos contatos posteriores da 

célula seguinte (polo positivo),(...). A maioria dos módulos comercializados é 

composta por 36 células de silício cristalino, para aplicação de 12V (IST; DGS ; EU, 

2004) (TORRES, 2012). 

 

2.7.3 INVERSORES 

 

Os módulos fotovoltaicos geram energia elétrica em corrente continua e a 

rede elétrica pública esta em corrente alternada. Por esse motivo, é necessário o 

uso de um inversor para transformar a corrente continua em alternada com as 

características de frequência, conteúdo de harmônicos, forma de onda, necessárias 

para a interconexão a rede (TORRES, 2012). 

 

2.7.4 CONTROLADOR DE CARGA 
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Controladores de carga são incluídos na maioria dos Sistemas Fotovoltaicos, 

com os objetivos básicos de facilitar a máxima transferência de energia do arranjo 

fotovoltaico para a bateria ou banco de baterias e protegê-las contra cargas e 

descargas excessivas, aumentando, consequentemente, a sua vida útil. 

Denominações do tipo “Gerenciador de Carga”, “Regulador de Carga” ou “Regulador 

de Tensão” também são comuns e referem-se a controladores de carga com 

diferentes níveis de sofisticação (GTES, 2004). 

 

2.7.5 BATERIAS 

 

Baterias são conhecidas por serem uma conveniente e eficiente forma de 

armazenamento de energia. Quando uma bateria está conectada a um circuito 

elétrico, há fluxo de corrente devido a uma transformação eletroquímica no seu 

interior, ou seja, há produção de corrente contínua através da conversão de energia 

química em energia elétrica (GTES, 2004). 

 

2.8 INCENTIVOS A GERAÇÃO DISTINTA  

 

Atualmente no Brasil existem diversor fatores que colaboram com o 

empreendedor a realizar a instalação de sua própria usina de energia elétrica de 

fontes renováveis, segundo (SILVA, 2015), serão listados alguns incentivos para 

geração de energia fotovoltaica no Brasil. 

 Descontos de 80% na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão 

(TUST) e na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) para 

empreendimentos cuja potência injetada nos sistemas de transmissão ou 

distribuição seja menor ou igual a 30.000 kW e que entrem em operação 

até 31 de dezembro de 2017, a partir do dia 1° de janeiro de 2018 o 

desconto passa a ser de 50%. 

 Permissão para que geradores de energia de fonte solar, e de outras 

fontes alternativas, com potência injetada inferior a 50.000 kW 

comercializem energia elétrica, sem intermediação das distribuidoras, 

com consumidores especiais, com carga entre 500 kW e 3.000 kW, os 

consumidores especiais também receberão benefícios como desconto na 
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TUSD, tendo como opção receber energia da distribuidora ou do gerador 

de fonte alternativa. 

 Compensação de energia elétrica para micro e minigeração distribuídas, 

instituído pela Resolução Normativa n° 482, de 17 de abril de 2012, da 

Aneel. Garante que consumidores interessados em fornecer energia para 

a rede da distribuidora na qual estão conectados poderão fazê-lo, desde 

que obedeçam os procedimentos técnicos estabelecidos pela Aneel, 

estes consumidores poderão abater a energia injetada daquela 

consumida, ou seja, pagar apenas a diferença do consumo com o 

injetado, esse sistema é denominado net metering. 

 O Convênio n° 101, de 1997, do conselho Nacional de Política 

Fazendária (CONFAZ), isenta o gerador de energia através de fontes 

fotovoltaicas e eólicas o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS). 

 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

também oferece condições diferenciadas de financiamentos para 

hidrelétricas, geração a partir de biomassa, eólica, solar e PCHs e outras 

formas alternativas, condições onde a taxa de juros é abaixo das 

praticadas pelo mercado e o prazo de amortização é de até 20 anos. 

 

A publicação da REN ANEEL 517/2012 modificou o sistema de 

compensação estabelecido pela REN ANEEL 482/2012, permitindo somente que a 

compensação fosse realizada em unidades consumidoras de mesma titularidade 

(mesmo CPF ou CNPJ). Essa mudança inviabilizou o chamado virtual net metering, 

pois a REN ANEEL 482/2012 permitia a compensação a partir de reunião de 

unidades consumidoras com comunhão de interesses de fato ou de direito. Segundo 

a Nota Técnica ANEEL nº 0163/2012, esta mudança foi necessária por conta de 

manifestação do CONFAZ em 11 de outubro de 2012, que entendia que a operação 

de compensação de energia poderia ser caracterizada como comercialização e, 

assim, poderia haver incidência de impostos (EPE, 2014). 

Em 2015, o governo buscou conceder incentivos fiscais para 

desenvolvimento da geração distribuída. No âmbito federal, foram reduzidas a zero 

as alíquotas de PIS e COFINS (Lei 13.169/2015). No âmbito estadual, [...] o 
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Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) publicou o Convênio 16/2015, 

por meio do qual autorizou diversos Estados a concederem isenção de ICMS no 

sistema de geração distribuída. Até o momento, 21 Estados mais o Distrito Federal 

aderiram ao Convênio. O último a aderir foi o Amapá, restando apenas os Estados 

de Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Pará e Amazonas aderirem ao Convênio 

(JOTA, 2017). 

Segundo a Copel, em novembro de 2015 eram 100 os geradores solares 

ligados à rede de energia no Paraná. Um ano e meio depois, esse número registrou 

um salto de 755%, chegando a 855. Assim, o Estado e a Copel ficam em terceiro 

lugar no número de microgeradores conectados ao sistema de energia elétrica, atrás 

apenas do grupo paulista CPFL e da mineira Cemig (SE, 2016). 

 

2.9 PREVISÕES FUTURAS DE CUSTOS COM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

Na indústria solar fotovoltaica, a experiência mostra que cada vez que se 

dobra a capacidade instalada dos módulos, seus preços sofrem uma diminuição de 

aproximadamente 20%. Nos últimos anos, houve um crescimento expressivo da 

capacidade instada de sistemas fotovoltaicos, uma evolução de quase 500% no 

período de 2009 a 2013 o que contribui significativamente para a diminuição dos 

preços de módulos fotovoltaicos (NAKABAYASHI, 2014). 

Partindo de diversas experiências de curva de aprendizado e no preço do 

silício, [...] é apresentada uma projeção para o preço dos módulos fotovoltaicos para 

o período de 2011 a 2020. A projeção é apresentada em 3 cenários: um 

conservador, um médio e outro agressivo. As taxas médias apresentadas para o 

decréscimo de preço dos módulos são de 5,4%, 5,9% e 6,3%, respectivamente 

(NAKABAYASHI, 2014). 
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FIGURA 3 - PREVISÃO FUTURA DO CUSTO DE MÓDULOS 

FOTOVOLTAICOS 

 

FONTE: (NAKABAYASHI, 2014). 

 

Embora boa parte do preço do sistema fotovoltaico esteja relacionada aos 

módulos (aproximadamente 35%), a fim de se estimar os preços do Watt-pico 

instalado do sistema completo, deve-se também considerar a diminuição dos custos 

relacionados aos outros componentes e serviços (NAKABAYASHI, 2014). 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo referente à análise de viabilidade de instalação de 

minigeração de energia elétrica através de um sistema fotovoltaico foi realizado no 

empreendimento Fontana Di Trevi LTDA, CNPJ 04.743.788/001-87, popularmente 

conhecido como Restaurante Castello Trevizzo, localizado na Av. Manoel Ribas, 

4289, Curitiba/PR. 

Para este projeto será mais viável realizar a microgeração conectada 

diretamente a rede da distribuidora de energia, no local a distribuição de energia 

elétrica é realizada pela empresa Companhia Paranaense de Energia (Copel), CNPJ 

76.483.817/0001-20. 

 

3.1 CUSTOS DO CONSUMO DE ENERGIA 

 

Para se entender melhor como são faturadas as tarifas energéticas quando 

se trata de um local de alta tensão, serão especificados alguns itens das tarifas 

energéticas e relacionados à legislações vigentes que determinam o custo de cada 

serviço. O contrato que o empreendimento possuí com a distribuidora está 

classificado como alta tensão, Subgrupo A4 comercial, horossazonal verde, com 

demanda máxima de 120V. 

 

3.1.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES DA TARIFA ENERGÉTICA 

 

3.1.1.1 CLASSIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

No Brasil, as unidades consumidoras são classificadas em dois grupos 

tarifários: Grupo A, que tem tarifa binômia e Grupo B, que tem tarifa monômia. O 

agrupamento é definido, principalmente, em função do nível de tensão em que são 

atendidos e também, como consequência, em função da demanda (kW). (EPP, 

2011) 
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Os consumidores atendidos em alta tensão, acima de 2300 volts, como 

indústrias, shopping centers e alguns edifícios comerciais, são classificados no 

Grupo A, esse grupo é subdividido de acordo com a tensão de atendimento  (EPP, 

2011) 

 

3.1.1.2 TARIFA BINÔMIA 

 

Conjunto de tarifas de fornecimento, constituído por preços aplicáveis ao 

consumo de energia elétrica ativa (kWh) e à demanda faturável (kW). Esta 

modalidade é aplicada aos consumidores do Grupo A. (EPP, 2011) 

 

3.1.1.3 HORÁRIO DE PONTA 

 

É o período de três horas consecutivas (entre 18hs até 21hs e em horário de 

verão entre 19hs até 22hs), exceto sábados, domingos e feriados nacionais, definido 

pela concessionária, em função das características de seu sistema elétrico. Em 

algumas modalidades tarifárias, nesse horário a demanda e o consumo de energia 

elétrica têm preços mais elevados. 

3.1.1.4 HORÁRIO FORA DE PONTA 

 

Corresponde às demais 21 horas do dia, que não sejam às referentes ao 

horário de ponta. 

 

3.1.1.5 PERÍODO SECO 

 

Período compreendido pelos meses de maio a novembro (7 meses), quando 

ocorrem menos chuvas e os reservatórios de água tendem a ficar menos volumosos, 

sendo assim, neste período a fatura energética apresenta valores mais elevados em 

algumas modalidades. 
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3.1.1.6 PERÍODO ÚMIDO 

 

Período compreendido pelos meses de dezembro a abril (5 meses), quando 

ocorrem mais chuvas e os reservatórios de água ficam com mais volume. 

 

3.1.1.7 DEMANDA 

 

Média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema 

elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, 

durante um intervalo de tempo especificado, expressa em quilowatts (kW) e 

quilovolt-ampère reativo (kVAr), respectivamente. (COPEL, 2017). 

 

3.1.1.8 DEMANDA CONTRATADA 

 

Demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada 

pela DISTRIBUIDORA, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência 

fixados no contrato de fornecimento e que deverá ser integralmente paga, seja ou 

não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW) 

(COPEL, 2017). 

Para a distribuidora definir qual será a demanda que deve atender ao cliente 

é realizado a analise da maior demanda atingida nos últimos onze faturamentos, 

assim aplica-se um adicional de 10% (dez por cento) no valor. 

 

3.1.1.9 DEMANDA ULTRAPASSADA 

 

Ocorre quando os montantes de demanda de potência ativa medidos 

excederem em mais de 5% (cinco por cento) os valores da demanda contratada. 

 

3.1.2 TRIBUTOS APLICÁVEIS AO SETOR ELÉTRICO 

 

No Brasil, os tributos estão embutidos nos preços dos bens e serviços. Isto 

significa que nas faturas de energia, os consumidores pagam tributos federais, 



22 
 

estaduais e municipais, que posteriormente são repassados aos cofres públicos 

pelas distribuidoras de energia. (EPP, 2011) 

A ANEEL publica, por meio de resolução, o valor da tarifa de energia 

elétrica, sem os tributos, por classe de consumo (residencial, comercial e industrial, 

etc.). Com base nesses valores, as distribuidoras de energia incluem os tributos 

(PIS, COFINS, ICMS e CIP) e emitem a fatura de energia que os consumidores 

pagam. (EPP, 2011) 

 

3.1.2.1 TRIBUTOS FEDERAIS 

 

A aplicação dos tributos federais PIS (Programas de Integração Social) e 

COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) foi alterada, com 

elevação no valor da conta de energia. Com a edição das leis nº 10.637/2002, 

10.833/2003 e 10.865/2004, [...] respectivamente, passando a serem apurados de 

forma não cumulativa. Dessa forma, a alíquota média desses tributos passou a 

variar com o volume de créditos apurados mensalmente pelas concessionárias e 

com o PIS e a COFINS pagos sobre custos e despesas no mesmo período, tais 

como a energia adquirida para a revenda ao consumidor. (EPP, 2011) 

Para o caso da distribuidora COPEL, segundo informações do site, a Tabela 

1 informa os valores alterados entre o período de 01/08/2015 até 01/05/2017. 

 

TABELA 1 - ALIQUOTAS 

Aliquota dos Períodos PIS CONFINS PIS+CONFINS 

01/05/2017 1,07 4,93 6 

01/04/2017 a 30/04/2017 0,97 4,48 5,45 

01/03/2017 a 31/03/2017 0,89 4,06 4,95 

01/02/2017 a 28/02/2017 0,8 3,7 4,5 

01/12/2016 a 31/01/2017 0,73 3,37 4,1 

01/11/2016 a 30/11/2016 0,8 3,7 4,5 

01/10/2016 a 31/10/2016 0,88 4,02 4,9 

01/08/2016 a 30/09/2016 0,95 4,35 5,3 

01/07/2016 a 31/07/2016 1 4,7 5,7 

01/06/2016 a 30/06/2016 1,1 5,1 6,2 

01/04/2016 a 31/05/2016 1,21 5,59 6,8 

01/03/2016 a 31/03/2016 1,32 6,08 7,4 
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Aliquota dos Períodos PIS CONFINS PIS+CONFINS 

01/01/2016 a 29/02/2016 1,41 6,49 7,9 

01/11/2015 a 31/12/2015 1,29 5,91 7,2 

01/08/2015 a 31/10/2015 0,89 4,11 5 

Anterior a 01/08/2015 1,07 4,93 6 

MÉDIA 1,02375 4,72 5,74375 

FONTE: AUTOR 

 

3.1.2.2 TRIBUTO ESTADUAL 

 

O tributo estadual ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e 

Serviços), é regulamentado pelo código tributário de cada estado, ou seja, 

estabelecido em lei pelas casas legislativas. Por esta razão são variáveis. (EPP, 

2011) 

Para o estado do Paraná, segundo a lei 11.580/1996, as alíquotas do ICMS 

para serviços de comunicação e operação com energia elétrica (exceto a destinada 

para áreas rurais) é de 29% (vinte e nove por cento). 

Sendo assim os cálculos para os tributos descritos acima é definido pela 

formula: 

 

                                      

 

Onde: 

 VTOTAL = valor total a ser cobrado, em Reais (R$) 

 VANEEL = valor da tarifa publicada pela ANEEL, em Reais (R$) 

 PIS = programas de integração social, em porcentagem (%)  

 CONFINS= contribuição para o financiamento da seguridade social, em 

porcentagem (%) 

 ICMS = imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços, em 

porcentagem (%) 

 

3.1.3 CONSUMOS E FATURAS DO EMPREENDIMENTO 
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A Tabela 2 informa todos os valores de consumos e demandas de energia 

elétrica do empreendimento durante o período de março de 2016 até fevereiro de 

2017, no consumo estão separados por horário de ponta (P) e fora de ponta (FP) 

seguidos pelos seus respectivos valores totais de faturamento, incluindo todos os 

serviços e impostos cobrados pela distribuidora COPEL.   

 

TABELA 2 - CONSUMOS E FATURAS 

Mês 
Consumo P 

(kWh) 

Consumo FP 

(kWh) 

Demanda 

(kW) 

Valor Total da 

Tarifa 

jan/17 1082 8243 95,42 R$ 7.257,49 

fev/17 1395 9615 89,59 R$ 8.290,87 

mar/16 1803 12245 102,72 R$ 11.844,51 

abr/16 1539 11589 107,23 R$ 10.645,36 

mai/16 1423 11666 108,04 R$ 10.170,66 

jun/16 1180 8261 50,4 R$ 7.662,21 

jul/16 1060 7353 73,28 R$ 6.883,10 

ago/16 1327 9541 67,23 R$ 8.110,34 

set/16 1154 7985 47,89 R$ 7.043,77 

out/16 1270 10494 67,96 R$ 8.423,16 

nov/16 1302 9321 75,42 R$ 8.110,50 

dez/16 2323 12826 103,54 R$ 11.232,62 

Total 16858 119139 - R$ 105.674,59 

Média 1405 9928 82,39 R$ 8.806,22 

FONTE: AUTOR 

 

3.1.4 TENDÊNCIAS FUTURAS DO CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Periodicamente a ANEEL realiza revisões nas resoluções que definem os 

valores que devem ser cobrados (ausentes de impostos) pela distribuidora de 

energia elétrica, estas alterações são decorrentes de diversos fatores, como, 

controle da inflação, mudanças ambientais, comportamento do consumo de energia 

elétrica, instalação de novas usinas e muitos outros. 

A Tabela 3 informa todas as revisões referentes ao custo do consumo do 

kWh desde o período de 10/06/2000 até 24/06/2011, nesta época a ANEEL 

classificava os meses de consumo como seco (entre maio e novembro) e úmido 

(entre dezembro e abril) e assim definia diferentes valores conforme o mês de 

consumo. 
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TABELA 3 - REVISÕES ANEEL 2000 ATÉ 2011 

Resolução 

ANEEL 

Data de 

Vigência 

Valor do Consumo (kWh) 

P FP 

Úmido Seco Úmido Seco 

220/2000 10/06/2000 R$ 0,40 R$ 0,40 R$ 0,04 R$ 0,04 

239/2000 24/06/2000 R$ 0,46 R$ 0,47 R$ 0,04 R$ 0,05 

226/2001 24/06/2001 R$ 0,54 R$ 0,55 R$ 0,05 R$ 0,06 

336/2002 24/06/2002 R$ 0,60 R$ 0,61 R$ 0,06 R$ 0,06 

284/2003 23/06/2003 R$ 0,71 R$ 0,73 R$ 0,07 R$ 0,08 

146/2004 24/06/2004 R$ 0,81 R$ 0,79 R$ 0,09 R$ 0,10 

130/2005 20/06/2005 R$ 0,77 R$ 0,79 R$ 0,11 R$ 0,12 

345/2006 20/06/2006 R$ 0,66 R$ 0,68 R$ 0,12 R$ 0,11 

479/2007 19/06/2007 R$ 0,64 R$ 0,66 R$ 0,11 R$ 0,12 

663/2008 23/06/2008 R$ 0,88 R$ 0,90 R$ 0,11 R$ 0,12 

839/2009 23/06/2009 R$ 0,93 R$ 0,95 R$ 0,13 R$ 0,14 

1015/2010 22/06/2010 R$ 0,99 R$ 1,01 R$ 0,13 R$ 0,14 

1158/2011 24/06/2011 R$ 1,01 R$ 1,03 R$ 0,13 R$ 0,15 

FONTE: AUTOR 

 

Para obter uma média de cada resolução é preciso calcular quanto cada 

período (seco e úmido) foi responsável pelos anos anteriores, no caso do período 

seco que são 7 (sete) meses do ano, o valor obtido foi de 58%, enquanto o período 

úmido que são 5 (cinco) meses foi de 48% do ano. 

Com estes valores foi possível verificar através da formula abaixo a média 

do custo de consumo referente a cada resolução. 

 

                                     

 

Onde: 

 

 VCMÉDIO = valor de consumo médio entre os meses secos e úmidos; 

 VCÚMIDO = valor de consumo em períodos úmidos 

 VCSECO = valor de consumo em períodos secos 
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A Tabela 4 informa todos os valores obtidos em cada resolução junto aos 

valores que foram cobrados pela demanda contratada. 

 

TABELA 4 - MÉDIAS RESOLUÇÕES ANEEL 2000 ATÉ 2011 

Resolução 

ANEEL 

Data de 

Vigência 

Média do Valor Consumo 

Úmido/Seco (kWh) 
Demanda (kW) 

P FP D  DU 

220/2000 10/06/2000 R$ 0,40 R$ 0,04 4,53 13,58 

239/2000 24/06/2000 R$ 0,46 R$ 0,05 5,23 15,68 

226/2001 24/06/2001 R$ 0,54 R$ 0,05 6,14 18,39 

336/2002 24/06/2002 R$ 0,60 R$ 0,06 6,81 20,41 

284/2003 23/06/2003 R$ 0,72 R$ 0,08 8,2 24,6 

146/2004 24/06/2004 R$ 0,80 R$ 0,10 9,33 27,99 

130/2005 20/06/2005 R$ 0,78 R$ 0,11 9,27 27,81 

345/2006 20/06/2006 R$ 0,67 R$ 0,11 9,37 28,11 

479/2007 19/06/2007 R$ 0,65 R$ 0,12 9,37 28,11 

663/2008 23/06/2008 R$ 0,89 R$ 0,12 7,52 22,56 

839/2009 23/06/2009 R$ 0,94 R$ 0,14 7,51 22,52 

1015/2010 22/06/2010 R$ 1,00 R$ 0,14 8,42 25,26 

1158/2011 24/06/2011 R$ 1,02 R$ 0,14 9,04 27,12 

FONTE: AUTOR 

 

A partir do dia 19/06/2012 a ANEEL passou a utilizar outra forma para definir 

os valores do consumo, substituindo os períodos secos e úmidos por bandeiras 

tarifárias com três cores diferentes (verde, amarela e vermelha), como o Brasil 

possui maior parte de suas usinas de energia elétrica de fonte hídrica, estas 

bandeiras servem para indicar ao consumidor o nível de água que se encontra os 

reservatórios, quando normal será cobrado com a cor verde, quando médio será 

com a cor amarela e vermelha para baixos volumes de água, sendo assim as usinas 

de diferentes fontes de matérias primas (gás natural, carvão, diesel entre outras) 

deverão entrar em ação para suprir a demanda. 

A Tabela 5 informa todas as revisões referentes ao custo do consumo do 

kWh desde o período de 19/06/2012 até 22/06/2014. 
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TABELA 5 - RESOLUÇÕES ANEEL 2012 ATÉ 2014 

R
e
s
o

lu
ç

ã
o

 A
N

E
E

L
 

1296/2012 

Data de 

Vigência 

TUSD (kWh) 

P FP 

19/06/2012 R$ 5,96 R$ 0,35 

TE (kWh) 

P 

Verde Amarela Vermelha 

R$ 0,21 R$ 0,23 R$ 0,24 

FP 

Verde Amarela Vermelha 

R$ 0,13 R$ 0,14 R$ 0,16 

1565/2013 

e 

1431/2013 

Data de 

Vigência 

TUSD (kWh) 

P FP 

09/06/2013 R$ 0,45 R$ 0,02 

TE (kWh) 

P 

Verde Amarela Vermelha 

R$ 0,22 R$ 0,23 R$ 0,25 

FP 

Verde Amarela Vermelha 

R$ 0,13 R$ 0,15 R$ 0,16 

1763/2014 

Data de 

Vigência 

TUSD (kWh) 

P FP 

22/06/2014 R$ 0,49 R$ 0,02 

TE (kWh) 

P 

Verde Amarela Vermelha 

R$ 0,30 R$ 0,31 R$ 0,33 

FP 

Verde Amarela Vermelha 

R$ 0,18 R$ 0,19 R$ 0,21 

FONTE: AUTOR 

 

Nesta tabela os valores de TUSD (tarifas de uso do sistema de distribuição), 

devem ser somados aos valores de TE (tarifa de energia), conforme a bandeira do 

mês de consumo, assim é definido o valor do kWh que a distribuidora de energia 

cobrou de seus clientes neste período. 

Para obter uma média mais clara dos valores referentes a este período, o 

TUSD foi somado ao TE de bandeira amarela (média entre vermelha e verde), neste 
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trabalho foi definido os valores informados na Tabela 6 junto aos valores de 

demanda em cada resolução. 

 

TABELA 6 - MÉDIAS RESOLUÇÕES ANEEL 2012 ATÉ 2014 

Resolução 

ANEEL 

Data de 

Vigência 

TUSD+TE (kWh) 
Demanda (kW) 

Amarela 

P FP D  DU 

1296/2012 19/06/2012 R$ 0,82 R$ 0,18 R$ 6,59 R$ 19,77 

1565/2013 

e 

1431/2013 

09/06/2013 R$ 0,68 R$ 0,17 R$ 5,49 R$ 16,47 

1763/2014 22/06/2014 R$ 0,80 R$ 0,21 R$ 5,87 R$ 17,61 

FONTE: AUTOR 

 

Novamente a partir do dia 16/06/2015 a ANEEL alterou as formas que 

definem a cobraça tarifária, implementando um novo método de bandeiras tarifárias, 

neste método a distribuidora acrescenta o valore referente a cor da bandeira do mês 

de consumo ao consumo total do cliente. A tabela 7 informa o valor de cada 

bandeira conforme suas cores. 

 

TABELA 7 - BANDEIRAS TARIFÁRIAS 

Bandeiras Tarifárias 

Bandeira Verde Não há acréscimos na tarifa 

Bandeira Amarela Acrescimo de 0,002 por kWh   

Bandeira vermelha 
Patamar 1 – acréscimo de 0,003$ por kWh 

Patamar 2 – acréscimo de 0,0035$ por kWh 

FONTE: AUTOR 

 

E os valores do consumo e demanda também foram alterados conforme a 

tabela 8: 
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TABELA 8 - RESOLUÇOES ANEEL 2015 E 2016 

Resolução 
Data de 

Vigência 

Valor de Consumo (kWh) Valor de Demanda (kW) 

TUSD+TE (kWh) 
D DU 

P FP 

1897/2015 16/06/2015 R$ 1,05 R$ 0,34 R$ 6,90 R$ 20,70 

2096/2016 21/06/2016 R$ 1,04 R$ 0,28 R$ 10,56 R$ 21,12 

FONTE:AUTOR 

 

Agora que foram verificados todos os reajustes realizados pela ANEEL 

desde o dia 10/06/2000 até 21/06/2016, será possível definir uma média anual que 

sofrem os valores de demanda e consumo nas tarifas energéticas, abaixo as 9 e 10 

informam todos os valores agrupados e seu aumento médio. 

 

TABELA 9 - AUMENTO ANUAL RESOLUÇÕES ANEEL 

Resolução 

ANEEL 

Data de 

Vigência 

Consumo TUSD+TE (kWh) Demanda (kW) 

P FP D  DU 

220/2000 10/06/2000 R$ 0,40 R$ 0,04 R$ 4,53 R$ 13,58 

239/2000 24/06/2000 R$ 0,46 R$ 0,05 R$ 5,23 R$ 15,68 

226/2001 24/06/2001 R$ 0,54 R$ 0,05 R$ 6,14 R$ 18,39 

336/2002 24/06/2002 R$ 0,60 R$ 0,06 R$ 6,81 R$ 20,41 

284/2003 23/06/2003 R$ 0,72 R$ 0,08 R$ 8,20 R$ 24,60 

146/2004 24/06/2004 R$ 0,80 R$ 0,10 R$ 9,33 R$ 27,99 

130/2005 20/06/2005 R$ 0,78 R$ 0,11 R$ 9,27 R$ 27,81 

345/2006 20/06/2006 R$ 0,67 R$ 0,11 R$ 9,37 R$ 28,11 

479/2007 19/06/2007 R$ 0,65 R$ 0,12 R$ 9,37 R$ 28,11 

663/2008 23/06/2008 R$ 0,89 R$ 0,12 R$ 7,52 R$ 22,56 

839/2009 23/06/2009 R$ 0,94 R$ 0,14 R$ 7,51 R$ 22,52 

1015/2010 22/06/2010 R$ 1,00 R$ 0,14 R$ 8,42 R$ 25,26 

1158/2011 24/06/2011 R$ 1,02 R$ 0,14 R$ 9,04 R$ 27,12 

1296/2012 19/06/2012 R$ 0,82 R$ 0,18 R$ 6,59 R$ 19,77 

1565/2013 e 

1431/2013 
09/06/2013 R$ 0,68 R$ 0,17 R$ 5,49 R$ 16,47 

1763/2014 22/06/2014 R$ 0,80 R$ 0,21 R$ 5,87 R$ 17,61 

1897/2015 16/06/2015 R$ 1,05 R$ 0,34 R$ 6,90 R$ 20,70 

2096/2016 21/06/2016 R$ 1,04 R$ 0,28 R$ 10,56 R$ 21,12 

FONTE: AUTOR 
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TABELA 10 - AUMENTO ANUAL RESOLUÇÕES ANEEL 

Resolução 

ANEEL 

Data de 

Vigência 

Aumento 

Consumo TUSD+TE (kWh) Demanda 

P FP D  DU 

220/2000 10/06/2000 - - - - 

239/2000 24/06/2000 R$ 0,06 R$ 0,01 R$ 0,70 R$ 2,10 

226/2001 24/06/2001 R$ 0,08 R$ 0,01 R$ 0,91 R$ 2,71 

336/2002 24/06/2002 R$ 0,06 R$ 0,01 R$ 0,67 R$ 2,02 

284/2003 23/06/2003 R$ 0,12 R$ 0,02 R$ 1,39 R$ 4,19 

146/2004 24/06/2004 R$ 0,08 R$ 0,02 R$ 1,13 R$ 3,39 

130/2005 20/06/2005 -R$ 0,02 R$ 0,01 -R$ 0,06 -R$ 0,18 

345/2006 20/06/2006 -R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 0,30 

479/2007 19/06/2007 -R$ 0,02 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 

663/2008 23/06/2008 R$ 0,24 R$ 0,00 -R$ 1,85 -R$ 5,55 

839/2009 23/06/2009 R$ 0,05 R$ 0,02 -R$ 0,01 -R$ 0,04 

1015/2010 22/06/2010 R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 0,91 R$ 2,74 

1158/2011 24/06/2011 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,62 R$ 1,86 

1296/2012 19/06/2012 -R$ 0,20 R$ 0,04 -R$ 2,45 -R$ 7,35 

1565/2013 e 

1431/2013 
09/06/2013 -R$ 0,14 -R$ 0,01 -R$ 1,10 -R$ 3,30 

1763/2014 22/06/2014 R$ 0,12 R$ 0,05 R$ 0,38 R$ 1,14 

1897/2015 16/06/2015 R$ 0,25 R$ 0,13 R$ 1,03 R$ 3,09 

2096/2016 21/06/2016 -R$ 0,01 -R$ 0,07 R$ 3,66 R$ 0,42 

Aumento Médio R$ 0,04 R$ 0,01 R$ 0,35 R$ 0,44 

FONTE: AUTOR 

 

Com os valores de aumento médio é possível verificar uma projeção futura 

do comportamento das alterações que serão realizadas pela ANEEL nos próximos 

anos. Estes valores serão adicionados os custos médios de PIS, CONFINS 

calculados anteriormente na tabela 1 e ICMS de 29% (vinte e nove por cento). 

Esta projeção foi realizada para os próximos 25 anos devido a vida útil das 

células fotovoltaicais, para depois serem comparadas com o custo benefício do 

projeto em geral. 
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TABELA 11 - PROJEÇÕES FUTURAS DO CUSTO DE ENERGIA 

Ano 

Projeções Futuras 

Consumo (kWh) Demanda (kW) 

P FP D DU 

2017 R$ 1,58 R$ 0,42 R$ 16,18 R$ 32,36 

2018 R$ 1,62 R$ 0,43 R$ 16,54 R$ 32,81 

2019 R$ 1,66 R$ 0,45 R$ 16,89 R$ 33,25 

2020 R$ 1,69 R$ 0,46 R$ 17,25 R$ 33,69 

2021 R$ 1,73 R$ 0,48 R$ 17,60 R$ 34,14 

2022 R$ 1,77 R$ 0,49 R$ 17,95 R$ 34,58 

2023 R$ 1,81 R$ 0,50 R$ 18,31 R$ 35,02 

2024 R$ 1,84 R$ 0,52 R$ 18,66 R$ 35,47 

2025 R$ 1,88 R$ 0,53 R$ 19,02 R$ 35,91 

2026 R$ 1,92 R$ 0,55 R$ 19,37 R$ 36,35 

2027 R$ 1,96 R$ 0,56 R$ 19,73 R$ 36,80 

2028 R$ 1,99 R$ 0,57 R$ 20,08 R$ 37,24 

2029 R$ 2,03 R$ 0,59 R$ 20,44 R$ 37,69 

2030 R$ 2,07 R$ 0,60 R$ 20,79 R$ 38,13 

2031 R$ 2,11 R$ 0,62 R$ 21,15 R$ 38,57 

2032 R$ 2,14 R$ 0,63 R$ 21,50 R$ 39,02 

2033 R$ 2,18 R$ 0,64 R$ 21,86 R$ 39,46 

2034 R$ 2,22 R$ 0,66 R$ 22,21 R$ 39,90 

2035 R$ 2,26 R$ 0,67 R$ 22,57 R$ 40,35 

2036 R$ 2,29 R$ 0,69 R$ 22,92 R$ 40,79 

2037 R$ 2,33 R$ 0,70 R$ 23,28 R$ 41,23 

2038 R$ 2,37 R$ 0,72 R$ 23,63 R$ 41,68 

2039 R$ 2,40 R$ 0,73 R$ 23,98 R$ 42,12 

2040 R$ 2,44 R$ 0,74 R$ 24,34 R$ 42,56 

2041 R$ 2,48 R$ 0,76 R$ 24,69 R$ 43,01 

2042 R$ 2,52 R$ 0,77 R$ 25,05 R$ 43,45 

FONTE: AUTOR 

 

Com os dados obtidos na Tabela 2 sabe-se que o empreendimento tem um 

consumo médio fora de ponta de 9928 (kWh), consumo médio em ponta de 1405 

(kWh) e uma demanda média de 82,39 (kW), assim foi feita uma projeção do custo 

das futuras tarifas energéticas do empreendimento nos próximos 25 anos, indicando 

o gasto mensal e anual. A Tabela 12 informa os resultados obtidos. 
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TABELA 12 - PROJEÇÃO DOS FUTUROS GASTOS COM TARIFAS 

ENERGÉTICAS 

Ano 
Consumo (kWh) 

Demanda (kW) Valor Mensal Valor Anual 
FP P 

2017 R$ 4.167,75 R$ 2.221,35 R$ 1.333,19 R$ 7.722,29 R$ 92.667,44 

2018 R$ 4.307,33 R$ 2.273,96 R$ 1.362,41 R$ 7.943,69 R$ 95.324,34 

2019 R$ 4.446,90 R$ 2.326,57 R$ 1.391,64 R$ 8.165,10 R$ 97.981,23 

2020 R$ 4.586,47 R$ 2.379,18 R$ 1.420,86 R$ 8.386,51 R$ 100.638,13 

2021 R$ 4.726,05 R$ 2.431,79 R$ 1.450,08 R$ 8.607,92 R$ 103.295,03 

2022 R$ 4.865,62 R$ 2.484,40 R$ 1.479,31 R$ 8.829,33 R$ 105.951,92 

2023 R$ 5.005,20 R$ 2.537,01 R$ 1.508,53 R$ 9.050,74 R$ 108.608,82 

2024 R$ 5.144,77 R$ 2.589,62 R$ 1.537,76 R$ 9.272,14 R$ 111.265,72 

2025 R$ 5.284,34 R$ 2.642,23 R$ 1.566,98 R$ 9.493,55 R$ 113.922,62 

2026 R$ 5.423,92 R$ 2.694,84 R$ 1.596,21 R$ 9.714,96 R$ 116.579,51 

2027 R$ 5.563,49 R$ 2.747,45 R$ 1.625,43 R$ 9.936,37 R$ 119.236,41 

2028 R$ 5.703,06 R$ 2.800,06 R$ 1.654,65 R$ 10.157,78 R$ 121.893,31 

2029 R$ 5.842,64 R$ 2.852,67 R$ 1.683,88 R$ 10.379,18 R$ 124.550,20 

2030 R$ 5.982,21 R$ 2.905,28 R$ 1.713,10 R$ 10.600,59 R$ 127.207,10 

2031 R$ 6.121,79 R$ 2.957,89 R$ 1.742,33 R$ 10.822,00 R$ 129.864,00 

2032 R$ 6.261,36 R$ 3.010,50 R$ 1.771,55 R$ 11.043,41 R$ 132.520,89 

2033 R$ 6.400,93 R$ 3.063,11 R$ 1.800,78 R$ 11.264,82 R$ 135.177,79 

2034 R$ 6.540,51 R$ 3.115,72 R$ 1.830,00 R$ 11.486,22 R$ 137.834,69 

2035 R$ 6.680,08 R$ 3.168,33 R$ 1.859,22 R$ 11.707,63 R$ 140.491,59 

2036 R$ 6.819,66 R$ 3.220,94 R$ 1.888,45 R$ 11.929,04 R$ 143.148,48 

2037 R$ 6.959,23 R$ 3.273,55 R$ 1.917,67 R$ 12.150,45 R$ 145.805,38 

2038 R$ 7.098,80 R$ 3.326,16 R$ 1.946,90 R$ 12.371,86 R$ 148.462,28 

2039 R$ 7.238,38 R$ 3.378,77 R$ 1.976,12 R$ 12.593,26 R$ 151.119,17 

2040 R$ 7.377,95 R$ 3.431,38 R$ 2.005,34 R$ 12.814,67 R$ 153.776,07 

2041 R$ 7.517,53 R$ 3.483,99 R$ 2.034,57 R$ 13.036,08 R$ 156.432,97 

2042 R$ 7.657,10 R$ 3.536,60 R$ 2.063,79 R$ 13.257,49 R$ 159.089,87 

Total R$ 153.723,07 R$ 74.853,26 R$ 44.160,76 R$ 272.737,08 R$ 3.272.844,95 

FONTE: AUTOR 

 

3.2 DIMENSIONAMENTO SISTEMA CONECTADO A REDE 

 

3.2.1 DIMENSIONAMENTO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Para dimensionar o gerador fotovoltaico de forma otimizada, deve-se 

levantar o consumo médio diário anual da edificação (Wh/dia) descontando o valor 



33 
 

da disponibilidade mínima de energia. Este dado pode ser calculado pelo histórico 

de faturas mensais de consumo de energia elétrica emitidas pela distribuidora de 

energia elétrica emitidas pela distribuidora local (GTES, 2014). 

Segundo (GTES, 2014), a potência de um microgerador que dispõe um 

sistema fotovoltaico conectado a rede pode ser calculada pela equação a seguir 

onde se pode escolher uma fração da demanda de energia elétrica consumida que 

se pretende suprir com o sistema fotovoltaico conectado a rede. 

 

                     

 

Onde: 

 Pfv = Potência de pico do painel fotovoltaico; 

 E (Wh/mês) = Consumo médio mensal de energia; 

 HSPM = Horas de sol pleno (média diária em kW/m²); 

 TD = taxa de desempenho (adimensional) 

 

Segundo (GTES, 2014), a taxa de desempenho é definida como a relação 

entre o desempenho real do sistema sobre o desempenho máximo teórico possível. 

Nesta taxa de desempenho estão inclusas todas as perdas possíveis que o sistema 

pode apresentar, como perdas por queda de tensão devido a resistência dos 

conectores e cabeamento, sujeira na superfície do painel, sombreamento, eficiência 

do inversor, carregamento do inversor, descasamento entre módulos de mesmo 

modelo, resposta espectral, temperatura operacional entre outras. 

Segundo (GTES, 2014), para sistemas fotovoltaicos conectados a rede com 

boa ventilação e não sombreados, uma taxa de desempenho entre 70 e 80% pode 

ser obtida nas condições de radiação solar do Brasil. Para o caso deste trabalho a 

TD adotada foi de 75% (setenta e cinco por cento). 

Para dar procedimento ao cálculo, foi necessário verificar a irradiação solar 

média diária do local, estes dados foram obtidos através do site da SWERA aonde 

reúne informações de diversas empresas que realizam análises de irradiação 

globais, as análises conforme figura 4 foram realizadas pelo INPE no período de 

março de 2016 a fevereiro de 2017. 
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FIGURA 4 - IRRADIAÇÃO 

 

FONTE: (SWERA, 2017) 

 

A média destas irradiações diárias foi de 4,7757 kW/m², com este valor e 

também com o valor médio de consumo mensal do empreendimento, informado na 

tabela 2, foi possível realizar o calculo de potencia de pico do painel fotovoltaico. 

 

                              
   

              

 

               

 

Com este resultado sabemos que a usina de microgeração deverá produzir 

105,46kWh/dia para atender ao consumo do empreendimento, agora para definir a 

quantidade de painéis a serem instalados basta dividir esta potência pico pela 

potência do painel, neste caso serão utilizados painéis com potência de 320Wp, 

como se trata de uma grande geração comparada ao espaço disponível, é indicado 

que o painel tenha a maior potência possível, atualmente os painéis que estão no 

mercado de maior potência são os de 320Wp. Realizando o calculo obtemos um 

resultado de 330 painéis a serem instalados. 

 

3.2.2 DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR 

 

O dimensionamento de um inversor depende da potência do gerador 

fotovoltaico e tecnologia e características elétricas do módulo escolhido para compor 

o gerador, características ambientais do local, além da topologia de instalação 
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escolhida (ex: inversor central, inversor descentralizado, micro-inversor, instalação 

interna ou externa etc). (GTES, 2014) 

 

3.2.2.1 FATOR DE DIMENSIONAMENTO DE INVERSORES 

 

O dimensionamento do sistema deve ser realizado de maneira que o 

inversor não trabalhe por muito tempo em potências demasiadamente abaixo da 

nominal nem seja sobrecarregado. Utilizando-se um inversor de menor capacidade 

(e, portanto, menor custo) para um mesmo gerador fotovoltaico sem impactar na 

quantidade de energia e na confiabilidade do sistema, a energia gerada tende a ser 

mais barata. Contudo, de uma forma conservadora a potência do inversor pode ser 

igual a potencia nominal da geração de potencia de pico dos painéis (GTES, 2014). 

Segundo (GTES, 2014), o fator de dimensionamento de inversores 

representa a relação entre a potência nominal de corrente alternada do inversor e a 

potência de pico do gerador fotovoltaico, como mostra a equação abaixo. 

 

                     

 

Onde: 

 FDI = fator de dimensionamento do inversor (adimensional); 

 PNCA = potência nominal de corrente alternada do inversor; 

 PFV = potência pico do painel fotovoltaico. 

Análise de literatura mostra que os valores inferiores de fator de 

dimensionamento de inversores recomendados por fabricantes e instaladores 

situam-se na faixa de 0,75 a 0,85, enquanto que o limite superior é de 1,05 (GTES, 

2014). 

 

3.2.2.2 TENSÃO DE ENTRADA 

 

Segundo (GTES, 2014), a tensão de entrada do inversor é a soma das 

tensões dos módulos associados em série. Como a tensão possui forte dependência 

da temperatura, as condições extremas de inverno e verão deverão ser utilizadas no 
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dimensionamento, [...]. Portanto deve-se garantir a compatibilidade entre as tensões 

do gerador fotovoltaico com a faixa de tensão de operação do inversor. 

A figura 5 indica o comportamento de um inversor fabricado para trabalhar 

em suas melhores condições a 25°C, podendo observar a faixa de operação, as 

tensões de desligamento e a corrente máxima que o inversor suporta em diferentes 

temperaturas. 

 

FIGURA 5 - FAIXA DE OPERAÇÃO DO INVERSOR 

 

FONTE: (GTES, 2014) 

 

A máxima tensão do sistema ocorre quando o painel fotovoltaico está ainda 

em circuito aberto em baixas temperaturas. Isto pode acontecer durante o período 

de inverno, ainda no nascer do sol, quando a tensão do sistema se eleva em função 

da baixa temperatura do gerador fotovoltaico, e o inversor ainda não se conectou à 

rede, em virtude da baixa irradiância, ou em função de uma falha na rede, que 

automaticamente desconecta o sistema deixando os módulos em circuito aberto. 

(GTES, 2014) 

O máximo numero de módulos em série que pode ser conectado ao inversor 

é calculado pela equação a seguir, pela razão da máxima tensão de entrada do 

inversor e da tensão de circuito aberto para baixas temperaturas de inverno. 
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O número máximo de módulos em série também deve respeitar a tensão 

máxima suportável pelo módulo, a qual é informada nas folhas de dados  técnicos 

do fabricante e normalmente é em torno de 1.000V (GTES, 2014). 

 

                      

 

Onde: 

 N°MS = número de módulos em série; 

 VOCTMIN = tensão em circuito aberto de um módulo fotovoltaico na menor 

temperatura de operação prevista; 

 VIMAX = máxima tensão de corrente continua admitida pela entrada do 

inversor. 

 

Para determinar a tensão do módulo em temperaturas diferentes da nominal 

(25°C), deve-se consultar sua folha de dados técnicos, para se verificar qual é o seu 

coeficiente de temperatura da tensão. A informação pode estar disponível em mV/°C 

ou em valores percentuais %/°C, sendo esta última a geralmente utilizada nas 

formulações (GTES, 2014). 

 

3.2.2.3 FAIXA DE TENSÃO DE OPERAÇÃO DO SPPM DO INVERSOR 

 

O número de módulos conectados em série deve resultar em tensões que 

atendam à faixa de tensão SPPM do inversor [...], no Brasil a temperatura dos 

módulos dos sistemas fotovoltaicos pode atingir valores superiores a 70°C, tendo 

como consequência a redução da tensão de corrente continua do sistema, em 

virtude do coeficiente negativo de temperatura (GTES, 2014). 

Deve-se avaliar se o sistema fotovoltaico conectado a rede possui número 

suficiente de módulos conectados em série, de modo que a tensão do painel 

fotovoltaico seja superior à mínima tensão de SPPM do inversor. Caso a tensão do 

painel se reduza abaixo da mínima tensão do SPPM do inversor, a sua eficiência 

ficará comprometida e poderá provocar a sua desconexão. Da mesma forma nos 

períodos frios, a tensão de potência máxima da serie fotovoltaica na mínima 
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temperatura de operação prevista deve ser inferior a tensão máxima de operação do 

SPPM do inversor (GTES, 2014). 

 

                                               

 

Onde: 

 VISPPMMIN = mínima tensão de corrente continua de operação do SPPM do 

inversor (V); 

 VMPTMAX = máxima tensão de corrente continua de operação do SPPM do 

inversor (V); 

 VMPTMIN = tensão de potência máxima de um módulo fotovoltaico na 

menor temperatura de operação prevista (VMP); 

 VISPPMMAX = tensão de potência máxima de um módulo fotovoltaico na 

maior temperatura de operação prevista (VMP). 

 

3.2.2.4 CORRENTE MÁXIMA DE CORRENTE CONTINUA DO INVERSOR 

 

Segundo (GTES, 2014), o inversor fotovoltaico possui corrente continua 

máxima de entrada. Para garantir que este valor não seja ultrapassado, pode-se 

calcular o número máximo de fileiras das séries fotovoltaicas, conectadas em 

paralelo conforme equação a seguir. 

 

                   

 

Onde: 

 IIMAX = corrente máxima de corrente continua da entrada do inversor (A); 

 ISC = corrente de curto circuito do módulo fotovoltaico nas STC; 

 NSFVP = número de séries fotovoltaicas em paralelo. 

 

3.3 ÁREA DE INSTALAÇÃO 
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Para a realização do projeto, foi necessário solicitar propostas comerciais 

para empresas especializadas em revenda e instalação de painéis fotovoltaicos e 

inversores. 

Quando solicitada a proposta era informado à quantidade de energia que a 

usina deveria gerar durante o período de um dia junto à quantidade de painéis 

fotovoltaicos e a área disponível para instalação, na figura a seguir informa a área do 

telhado do empreendimento. 

 

FIGURA 6 - ÁREA DISPONÍVEL 

 

FONTE: (GOOGLE MAPS, 2017) 

 

Com o auxilio da ferramenta “medir distancia” do site da Google Maps foi 

possível dimensionar aproximadamente a área de telhado disponível para a 

instalação dos painéis fotovoltaicos, obtendo um valor de 1127m². 

 

3.4 FICHA TÉCNICA DOS MÓDULOS E INVERSORES 

 

Com estas dimensões e potência solicitadas os revendedores/projetistas 

informaram que a melhor opção no mercado atual seria a instalação de módulos de 

320Wp e inversores de 50.000W de potência. 
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As Tabelas 13 e 14 informam o preço que os revendedores ofertaram para 

os módulos e inversores dos modelos que eles possuíam em estoque com os dados 

técnicos atendendo os parâmetros necessários para o projeto. 

 

TABELA 13 - MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Parametros Un. 

Modelos 

We Brazil 

Energy 

320 

Canadian 

CS6X-

310P  

Jinko 

JKM320PP 

Potência Nominal (Wp) W 320 320 320 

Circuito Aberto de Voltagem (Voc)  V 46,32 44,9 46,4 

Corrente de Curto Circuito (Voc) A 8,81 9,08 9,05 

Poder Máx. de Voltagem (Vmp) V 37,67 36,4 37,4 

Sistema Máx.de Voltagem (Imp) A 8,24 8,52 8,56 

Sistema Máx. de Voltagem V 1000 1000 1000 

Dimenssões Cm 195x99x4 195x99x4 195x99x4 

Peso Kg 24 22,1 26,5 

Coef. de Temperatura (Pmax) %/°C -0,41 -0,43 -0,40 

Coef. de Temperatura (Voc) %/°C -0,32 -0,34 -0,30 

Coef. de Temperatura (Isc) %/°C 0,04 0,065 0,06 

Temperatura Operacional °C -40 ~ 85 -40 ~ 85 -40 ~ 85 

Preço Unitário R$ R$ 589,00 R$ 667,00 R$ 616,00 

FONTE: AUTOR 

 

 

TABELA 14 - INVERSOR 

Parâmetros Un. 

Modelo 

ABB TRIO 

50TL OUTD 

Tensão Nominal de Corrente Alternada W 50000 

Máx.Tensão Admissível V 1000 

Alcance de Voltagem (VMMPmin/max) V 480 - 800 

Máxima Corrente Continua de Entrada A 108 

Preço Unitário R$ R$ 26.000,00 

FONTE: AUTOR 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Anteriormente foi explicado como deve ser realizado o dimensionamento dos 

inversores conforme os parâmetros técnicos de seus módulos, a seguir, serão 

realizados os cálculos com as fórmulas e resultados obtidos para verificar se 

realmente condiz com as expectativas do projeto. 

Os cálculos a seguir foram realizados com os módulos fotovoltaicos Jinko 

JKM320PP, pois segundo informações de distribuidores seriam os que estão 

apresentando melhor desempenho atualmente. 

Sabemos que a faixa de operação do inversor é de 400V até 800V, então 

isso significa que quando estamos em baixas temperaturas a tensão tende a subir, 

mas não pode ultrapassar o limite máximo do inversor que é de 1000V, e quando 

estamos em temperaturas altas a tensão tende a descer, não podendo descer mais 

que o limite mínimo de tensão que é de 400V. 

O ideal é manter a tensão dos módulos quando estão em operação no meio 

desta faixa de operação do inversor, ou seja, próximo a 640V, sabemos que a 

tensão em corrente continua do inversor é de 37,4V, basta dividir o valor médio da 

faixa de operação por este valor e saberemos a quantidade de módulos de cada 

fileira que será o ideal para que o inversor trabalhe com melhor eficiência, tendo em 

vista que este valor pode ser alterado para facilitar a quantidade de fileiras que serão 

conectadas ao inversor. 

O valor do cálculo anterior correspondeu a 17 módulos, porém como este 

número não fornece uma divisão exata da quantidade de módulos que seriam 

ligados em fileiras no inversor, foi verificado que uma quantidade ideal seria de 15 

módulos por fileira, pois esta quantidade ainda está admissível pela faixa de 

operação do inversor. 

Referente a tensão máxima, o valor é 1000V por causa que a menor 

temperatura do dia se encontra logo quando o sol está nascendo, e isso significa 

que o inversor ainda esta em circuito aberto, ele ainda não esta trabalhando em sua 

faixa de tensão (400V até 800V), pois essa faixa só da inicio a partir do momento 

que o inversor se conecta a rede elétrica, então usamos a tensão máxima de 

corrente alternada (1000V) para o caso de temperaturas baixas. 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), desde 1961 a menor 

temperatura registrada em Curitiba foi de -5,4 °C, em 2 de setembro de 1972, enquanto 
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a maior atingiu 35,2 °C, em 17 de novembro de 1985. Por estes motivos os cálculos serão 

referentes a estas temperaturas subtraindo com a temperatura nominal do inversor 

(25°C). 

A seguir será ilustrado os cálculos para verificar se as piores condições de 

frio e calor se enquadram nas tensões permitidas pelo inversor. 

 

 Menor temperatura: 

 

               
    

   
                                                  

 

 Maior temperatura: 

 

                
    

   
                                               

 

Com estes valores de menor temperatura em 759,5V e maior temperatura de 

543,8V não ultrapassamos a tensão máxima do inversor que é de 1000v e 

trabalhamos com o ideal dentro de sua faixa de operação. 

Agora precisamos verificar a quantidade de fileiras que o inversor suporta, 

quando ligamos 15 módulos em séries suas tensões somam, atingindo o total de 

561V, em seguida estas fileiras devem ser ligadas em paralelo no inversor, somando 

agora a corrente. 

Como o limite de corrente do inversor é de 108A, basta dividir este valor pela 

quantidade de corrente de curto circuito que cada módulo possui, fazendo este 

calculo o resultado obtido é de 11,93, ou seja, não podemos conectar mais do que 

11 fileiras no inversor. 

Sabe-se que cada fileira contem 15 módulos em série, multiplicando este 

valor por 11 (quantidade de fileiras que o inversor suporta), obtemos um resultado 

de 165 módulos por inversor, como no total a usina necessita de 330 módulos, serão 

necessários trabalhar com dois inversores. 

Agora que se obteve a quantidade necessária de inversores, será calculado 

o fator de dimensionamento do inversor para verificar se o mesmo encontra-se 

dentro dos limites indicados. 
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Como informado anteriormente, o FDI ideal encontra-se entre 0,75 e 0,85, 

admitindo como máximo até 1,05, como este valor de 0,95 não ultrapassou o limite, 

significa que a usina fotovoltaica estaria de acordo para o funcionamento. 

Referente ao valor de investimento desta usina fotovoltaica, seriam 

comprados 330 módulos Jinko JKM320PP totalizando um valor de R$203.280,00 e 

dois inversores ABB TRIO 50 TL OUTD totalizando 52.000,00. 

O custo total do projeto seria de R$255.280,00, porem segundo a proposta 

comercial mais atraente de um revendedor autorizado, o projeto ao todo custaria 

R$524.930,00, esta diferença de valor é devido ao lucro que a revendedora deve 

obter, mão de obra para instalação, outros materiais como cabeamento, fusíveis, 

controladores de carga e manutenção anual que a revendedora proporciona. 

Verificando com o custo provisionado das futuras tarifas energéticas, 

informados na tabela 12 é possível verificar em quanto tempo o valor do projeto será 

revertido em economia para o empreendimento. 

 

TABELA 15 - RETORNO DE INVESTIMENTO INICIAL 

Valor do Projeto R$ 524.930,00 

Próximos 

25 Anos 
Valor Anual Ano 

Valor Acumulado 

das Tarifas 

Diferença de Valor 

de Projeto e Valor 

Acumulado 

2018 R$ 82.965,75 R$ 82.965,75 -R$ 441.964,25 

2019 R$ 85.343,34 R$ 168.309,09 -R$ 356.620,91 

2020 R$ 87.720,94 R$ 256.030,02 -R$ 268.899,98 

2021 R$ 90.098,53 R$ 346.128,55 -R$ 178.801,45 

2022 R$ 92.476,12 R$ 438.604,68 -R$ 86.325,32 

2023 R$ 94.853,72 R$ 533.458,39 R$ 8.528,39 

2024 R$ 97.231,31 R$ 630.689,70 R$ 105.759,70 

2025 R$ 99.608,90 R$ 730.298,61 R$ 205.368,61 

2026 R$ 101.986,50 R$ 832.285,11 R$ 307.355,11 

2027 R$ 104.364,09 R$ 936.649,20 R$ 411.719,20 

2028 R$ 106.741,69 R$ 1.043.390,89 R$ 518.460,89 
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Valor do Projeto R$ 524.930,00 

Próximos 10 
Anos 

Valor do 
Consumo Anual 

Valor do 
Consumo Anual 

Acumulado 

Diferença de 
Valor do Projeto 

com Valor 
Acumulado 

2029 R$ 109.119,28 R$ 1.152.510,17 R$ 627.580,17 

2030 R$ 111.496,87 R$ 1.264.007,04 R$ 739.077,04 

2031 R$ 113.874,47 R$ 1.377.881,51 R$ 852.951,51 

2032 R$ 116.252,06 R$ 1.494.133,57 R$ 969.203,57 

2033 R$ 118.629,65 R$ 1.612.763,22 R$ 1.087.833,22 

2034 R$ 121.007,25 R$ 1.733.770,47 R$ 1.208.840,47 

2035 R$ 123.384,84 R$ 1.857.155,31 R$ 1.332.225,31 

2036 R$ 125.762,44 R$ 1.982.917,75 R$ 1.457.987,75 

2037 R$ 128.140,03 R$ 2.111.057,78 R$ 1.586.127,78 

2038 R$ 130.517,62 R$ 2.241.575,40 R$ 1.716.645,40 

2039 R$ 132.895,22 R$ 2.374.470,62 R$ 1.849.540,62 

2040 R$ 135.272,81 R$ 2.509.743,43 R$ 1.984.813,43 

2041 R$ 137.650,41 R$ 2.647.393,84 R$ 2.122.463,84 

2042 R$ 140.028,00 R$ 2.787.421,84 R$ 2.262.491,84 

2043 R$ 142.405,59 R$ 2.929.827,43 R$ 2.404.897,43 

FONTE: AUTOR 

 

Na Tabela 15 verificou-se que comparado ao investimento inicial, após 5 

(cinco) anos de operação do sistema fotovoltaico o mesmo já supera os valores do 

investimento inicial gerando economia nos próximos anos de operação. 

Esta economia até o ano de 2043 (tempo previsto para vida útil dos 

módulos) será de aproximadamente R$2.404.897,43, mais do que 4 (quatro) vezes o 

valor do investimento inicial. 
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5 CONCLUSÕES FINAIS 

 

Referente ao melhor dimensionamento do sistema fotovoltaico, foi possível 

através de fórmulas verificar quais seriam os melhores módulos e inversores para 

atender a demanda de energia do empreendimento, sendo eles módulos de 320Wp, 

por ter maiores potencias por metro quadrado, e sendo os mais potentes 

comercializados atualmente, assim economiza espaço do telhado e também da  

liberdade para o projeto verificar as melhores áreas do local, áreas que sofram 

menores percas por sombreamento e possuam melhor angulação. Para o inversor, 

atualmente a distribuidora COPEL contem uma listagem de quais inversores eles 

autorizam que conectem a rede elétrica, nesta lista o mais potente é de 50 kW, 

sendo este a melhor opção por precisar apenas de dois na usina que irá gerar 

105,46 kW/dia, economizando em material e atendendo a demanda dentro dos 

limites ideais do equipamento. 

Em relação à viabilidade do investimento inicial com as futuras tarifas 

energéticas, foi possível observar na tabela 15, que o custo inicial irá ser pago após 

5 anos (segundo projeções) do sistema em funcionamento. Se o empreendimento 

continuar com o mesmo consumo médio informado na tabela 2, em 25 (vinte e 

cinco) anos ele irá economizar aproximadamente R$ 2.404.897,43, quase 5 (cinco) 

vezes mais do investimento inicial. 

Atualmente existem também diversos fatores que incentivam os 

empreendedores a adotarem a geração distinta, como, descontos no TUST e TUST, 

financiamento pelo BNDES com juros menores que o mercado oferece, opção de 

comercializar a própria energia produzida entre outros. 

Para o caso do estado do Paraná, a micro e minigeração de energia ainda 

não está ausentando o ICMS da tarifa energética, porém mais de 21 estados já 

estão ausentes desta cobrança, o que significa que em breve existe a possibilidade 

do Paraná também tornar-se ausente deste imposto, alterando todos os resultados 

concluídos neste trabalho, tornando o projeto ainda mais viável que o atual. 

Outro ponto importante é que a energia solar encontrasse em constante 

crescimento tecnológico e comercial no mundo inteiro, o que acarreta em maior 

produção de componentes de usinas fotovoltaicas, gerando novos produtores e 

maior concorrência e opções de produtos no mercado, consequentemente tornando 

cada vez mais os preços acessíveis aos consumidores.  
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