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RESUMO 

A gestão e o uso racional dos recursos nas organizações são fundamentais para 

garantir a permanência no mercado que está cada vez mais competitivo. Nesse 

sentido, vale destacar que a energia elétrica é um insumo primordial para as atividades 

comerciais e industriais e impacta no custo direto das empresas. Sendo assim, o 

objetivo desse trabalho foi analisar o sistema fotovoltaico já instalado e em 

funcionamento desde 2020 em um estabelecimento comercial de pequeno porte 

localizado no município de Franco da Rocha/SP. A metodologia empregada levou em 

consideração a análise comparativa da conta de energia elétrica antes e após a 

instalação de placas fotovoltaicas, complementada por visitas técnicas no local, coleta 

de informações, compilação e análise dos dados, comparação entre teoria e prática e 

análise dos resultados e de retorno do investimento. Os resultados obtidos mostraram 

que, até o fechamento desse trabalho, o retorno do investimento foi relativamente 

curto quando comparado com instalações residenciais, que, na maioria das vezes, 

ultrapassa 10 anos. Como proposta de melhoria, foi realizado estudo referente as 

perdas no local, objetivando obter maior eficiência energética do sistema como um 

todo. Entretanto, seria necessário um trabalho posterior mais detalhado para descobrir 

os valores dessas perdas. 

Palavras-chave: Eficiência Energética, Módulos Fotovoltaicos, Análise, Perdas, 

Payback. 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

The management and rational use of resources in organizations are essential to 

ensure permanence in the increasingly competitive market. In this sense, it is worth 

highlight that electricity is a key input for commercial and industrial activities and 

impacts the direct cost of companies. Therefore, the objective of this work was to 

analyze the photovoltaic system already installed and in operation since 2020 in a 

small commercial establishment located in the city of Franco da Rocha/SP. The 

methodology used considered the comparative analysis of the electricity bill before and 

after the installation of photovoltaic panels, complemented by technical visits on site, 

collection of information, compilation and analysis of data, comparison between theory 

and practice and analysis of results and return on investment. The results obtained 

showed that, until the end of this work, the payback was relatively short when 

compared to residential installations, which, in most cases, exceed 10 years. As an 

improvement proposal, a study was carried out regarding losses at the site, aiming to 

obtain greater energy efficiency from the system. However, furthermore detailed work 

would be needed to discover the values of these losses. 

Keywords: Energy Efficiency, Photovoltaic Modules, Analysis, Losses, Payback. 
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1 INTRODUÇÃO 

As micro e pequenas empresas desempenham um papel fundamental 

socioeconômico no nosso país. Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2021) cerca de 30% do Produto Interno Bruto 

(PIB) provém dos pequenos negócios, tornando incontestável sua importante 

participação para o desenvolvimento sustentável brasileiro. Para garantir a 

permanência no mercado, num cenário econômico tão competitivo, principalmente 

para os pequenos empreendimentos, medidas de utilização racional dos recursos são 

indispensáveis, o famoso “fazer mais com menos”. Para isto, o controle e redução dos 

custos são essenciais para o bom desempenho das organizações.  

Para Horngren, Foster e Datar (1997), informações de custos são fundamentais 

para gestores na condução das atividades empresariais. Nesse sentido, faz-se 

necessário uma boa gestão e novas práticas de consumo de energia elétrica já que é 

um insumo básico para todas as organizações e afeta diretamente os custos. Por ser 

um dos maiores custos para os pequenos empresários e os crescentes aumentos na 

tarifa de energia elétrica, a redução deste gasto aumenta as margens de lucro e 

consequentemente a competitividade no mercado. Desta forma uma boa alternativa 

para reduzir a conta de energia elétrica é a implementação da geração de energia 

fotovoltaica, pois além de reduzir o custo direto, contribui para a preservação do meio-

ambiente e diversifica a matriz energética nacional, já que é uma forma de energia 

limpa e sustentável. Esta alternativa vem ganhando espaço nos últimos anos em 

países em desenvolvimento visto que as taxas de desenvolvimento econômico são 

seriamente comprometidas pelos altos custos da energia e a crescente preocupação 

ambiental (HINRICHS et al., 2013, p. 180).  

Assim, para atender a alta demanda de energia elétrica e minimizar os impactos 

ambientais, a maneira encontrada pelos governantes foi a geração distribuída, que 

são pequenos geradores instalados próximos dos centros de consumo e permitem 

que pequenos consumidores possam gerar sua própria energia, oriunda de fontes 

renováveis ou cogeração qualificada, e inclusive fornecer o excedente para rede de 

distribuição local (ANEEL, 2018). Esta prática tornou-se possível desde 17 abril de 

2012 após a Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012. Desde então, a quantidade 

de sistemas instalados é crescente, atingindo atualmente cerca de 491.362 unidades 

consumidoras com geração distribuída, totalizando 5,7 GW de potência instalada e na 

classe de consumo comercial são 75.460 unidades consumidoras com geração 

distribuída e um total de 2,15 GW de potência instalada, segundo dados da ANEEL.  
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Tal crescimento pode ser explicado pelo alto custo da tarifa elétrica para 

consumidores de baixa tensão, redução no preço dos equipamentos solar fotovoltaico 

e pelos investimentos nesta tecnologia renovável. No Brasil existem alguns incentivos 

fiscais e políticas públicas que estimulam o crescimento do sistema fotovoltaico e para 

o segmento de geração distribuída. Um deles é o ProGD (Programa de 

Desenvolvimento da Geração Distribuída), criada pelo MME (Ministério de Minas e 

Energia), através da Portaria nº 538/15. Segundo o MME, o programa pode 

movimentar cerca de R$ 100 bilhões em investimentos para o setor, até 2030. Além 

desses incentivos, existe apoio financeiro à micro e pequenas empresas por parte do 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), com linha de 

crédito específica para pequenos negócios, com taxas menores que as linhas 

tradicionais. 

A proposta deste trabalho é um projeto de geração distribuída de energia 

fotovoltaica como complementação de energia para micro e pequenas empresas. 

Pretende-se com este estudo avaliar a redução dos custos do consumo de energia e 

os benefícios ambientais, apresentando os resultados econômicos, além de 

comprovar as vantagens do uso de sistema fotovoltaico. Ao executar um projeto de 

instalação de placas fotovoltaicas de um comércio, será apresentada a potência 

instalada junto ao modelo das placas fotovoltaicas e seu sistema elétrico, bem como 

a análise das contas de energia elétrica, antes e após a instalação. Desta forma 

pretende-se apresentar os custos entre a instalação do sistema, com uma análise de 

viabilidade mostrando à micro e pequena empresa a partir de qual momento obterá 

lucro por meio do sistema fotovoltaico. 

1.1 Problemas Relacionados 

Embora o aumento da geração distribuída seja previsível, seu crescimento não 

é facilmente mensurado de forma exata e isso pode prejudicar o planejamento da 

expansão de geração do país e afetar na evolução da infraestrutura do setor elétrico, 

incluindo por exemplo, os leilões para os sistemas de transmissão e para as reservas 

de energia com base na demanda e geração de energia conectados ao sistema 

(NARUTO, 2017). 

Apesar do Brasil ser um país com irradiação solar bastante significante, poucos 

incentivos vêm surgindo da parte do governo, e de outro lado outros países promovem 

políticas públicas para incentivar o uso do sistema de energia solar (MACHADO e 

MIRANDA, 2015). 
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1.1.1 Benefícios da Energia Solar Fotovoltaica 

Um exemplo marcante dos benefícios indiretos da energia solar fotovoltaica é 

o desenvolvimento do conceito de rede inteligente, também denominada smart-grid. 

Esse conceito trata de uma nova topologia de rede que almeja monitorar e controlar 

remotamente os inúmeros parâmetros existentes no sistema com o único propósito 

de torná-lo mais resiliente, mensurável e seguro para seus operadores e 

consumidores (NARUTO, 2017). 

Embora esse seja um tópico relacionado ao aspecto técnico, o aumento da 

geração distribuída irá reduzir a sobrecarga do sistema e diminuir os períodos de 

conexão do consumidor com a rede. Assim, caso a instalação da geração distribuída 

ocasione a diminuição de falhas vistas pela unidade consumidora, o custo final da 

energia também será reduzido (NARUTO, 2017). 

1.2 Hipótese  

O modelo de geração fotovoltaico, principalmente no Brasil, se mostra muito 

viável devido aos altos níveis de irradiância solar que o país possui. Com isto, é 

possível afirmar que se trata de um modelo de geração que está em ascendência no 

Brasil, conforme o gráfico 1. 

Gráfico 1 – Novas Instalações Fotovoltaicas no Brasil 

 
 

Fonte: Adaptado de SCHMITZ e FUCHTER (2018). 
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1.3 Objetivos 

Geral:  

Avaliar a possível redução de custo de energia elétrica em um comércio, e o 

real desempenho após implementação de geração solar fotovoltaica e análise sobre 

os resultados em relação a expectativa do solicitante do projeto. 

Específicos: 

• Elaborar uma análise do projeto solar fotovoltaico após um determinado 

período de instalação; 

• Considerar os resultados reais obtidos do sistema solar fotovoltaico com a 

especificação do projeto; 

• Analisar contas e consumo antes e depois do sistema solar fotovoltaico; 

• Avaliar se o projeto alcançou a satisfação financeira e técnica do solicitante do 

projeto; 

• Promover, a partir dos resultados, uma possível melhoria no projeto de sistema 

solar fotovoltaico. 

1.4 Justificativa 

A energia elétrica está presente em quase todas as atividades empresariais, 

tanto para produzir, transportar, entre outras. Devido as constantes mudanças 

climáticas, faz-se necessárias mudanças no padrão de consumo e geração de 

energia, pois entende-se que o uso dos recursos energéticos é um dos principais 

fatores a afetar o ambiente (HINRICHS et al., 2013, p. 4).   

No Brasil a maior fonte de geração são as hidroelétricas e devido à crise hídrica 

os níveis dos reservatórios de água estão comprometidos, necessitando atuação de 

usinas térmicas. Com este cenário, o preço da energia elétrica torna-se mais caro, 

impactando na tarifa de energia elétrica e consequentemente nos custos dos 

empreendimentos. 

1.5 Metodologia de Pesquisa 

Para o estudo e projeto de implementação de geração distribuída de energia 

fotovoltaica para redução de custo com consumo de energia elétrica aplicada a 

microempresa de comércio, foram pesquisadas algumas metodologias. Segundo 

Kleina e Rodrigues (2014) a metodologia deve apresentar de forma detalhada os 

passos do estudo e as fundamentações das opções metodológicas. 
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Para este estudo foram realizadas visitas a um comércio que já possuía um 

sistema fotovoltaico há aproximadamente 1 ano. Realizou-se uma entrevista não 

estruturada junto ao principal gestor do comércio que constatou um aumento de 

informações relacionadas a manutenção e perdas durante um ano de uso do sistema. 

Esta entrevista foi realizada através de um questionário, onde diversas perguntas 

foram direcionadas ao proprietário do imóvel. É possível visualizar os resultados deste 

questionário que foi realizado através do Google Forms através do apêndice.   

O projeto em si, foi realizado no município de Franco da Rocha, em um 

estabelecimento que opera atualmente como um mercado. O sistema, foi proposto 

com intuito de reduzir o gasto mensal com energia elétrica, fator este que gerava um 

grande custo mensal ao proprietário. De modo a atingir os objetivos propostos, esta 

pesquisa foi elaborada com o intuito de apresentar os resultados no sentido de análise 

técnica e financeira, referente ao processo de instalação do sistema. Como primeiro 

passo, é necessário entender toda a necessidade do consumidor em se obter o 

sistema fotovoltaico, posteriormente, realizar o dimensionamento do projeto 

fotovoltaico, de modo a utilizar fatores de comparação com o que está instalado 

fisicamente, e se há alguma diferença do que foi projetado/instalado. Esta análise 

inicial, proporcionará resultados que poderão impactar diretamente nos valores de 

geração do sistema, ou seja, caso o dimensionamento esteja incorreto, o cliente 

estaria tendo perdas com a geração, isto é, poderia estar gerando mais do que se 

gera atualmente. Aqui apresenta-se este cenário para mostrar que foi realizada uma 

pesquisa pautada em um estudo de caso real que permite trazer os resultados a partir 

da observação do sistema implantado no estabelecimento. 

Todos os métodos utilizados de forma comparativa e analítica, estão disponíveis 

a partir do capítulo 2, que descreve todo o estudo de caso. Conforme a coleta de 

dados obtida com o proprietário, pode-se dizer que a análise a ser realizada não seria 

uma análise completa (abordando todo o seu histórico de geração), visto que por um 

problema no aplicativo supervisório, que realiza o monitoramento da energia gerada 

pelo sistema, dados de alguns meses não estão disponíveis para a visualização. 

Então, pode-se afirmar que a análise ocorreu somente nos meses em que estes dados 

estão presentes, nos meses de ausência, não foram considerados possíveis valores 

de média para composição, pois se tratando de um sistema fotovoltaico, diversos 

fatores podem interferir nos resultados da geração, tornando a análise um tanto 

quanto imprecisa. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

Apresenta-se neste capítulo uma breve revisão da literatura abordando 

conceitos essenciais para o entendimento deste estudo de caso. 

2.1 Energia Solar 

Para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) pode-se 

considerar energia solar toda a forma de energia que chega até nós através dos raios 

do sol, seja ela proveniente da sua luz ou o do seu calor. A energia solar é considerada 

uma fonte de energia renovável, pois se renova de forma cíclica dentro da escala de 

tempo humana. Segundo Braga (2008) a energia solar fotovoltaica é obtida através 

da conversão da radiação solar em eletricidade por intermédio de materiais 

semicondutores. Esse fenômeno é conhecido como efeito fotovoltaico. 

2.2 Sobre ABNT NBR 16690: 2019 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT (2019), a NBR 

16690:2019 (Norma Brasileira Regulamentadora) possui como objetivo estabelecer 

os requisitos de segurança nas Instalações Elétricas de Arranjos Fotovoltaicos - 

Requisitos de Projeto. Esta norma foi elaborada pelo Comitê Brasileiro de Eletricidade, 

com a finalidade de padronizar as instalações elétricas dos arranjos fotovoltaicos. 

Muitas das informações presentes nesta norma, estão disponíveis também na NBR 

5410, que trata diretamente de instalações elétricas em baixa tensão. 

Nesta norma é possível verificar a disposição sobre os condutores, dispositivos 

de proteção, manobra, aterramento e equipotencialização do sistema fotovoltaico, 

porém, não estão descritos os dispositivos de armazenamento de energia, nem as 

unidades de condicionamento de potência e/ou cargas. Referente às baterias, só são 

citadas quando a segurança/acondicionamento destas influenciam diretamente o 

arranjo. 

Não é um requisito obrigatório seguir as orientações propostas dentro desta 

NBR, mas é de suma importância saber do que se trata a norma. Vale ressaltar que 

diversas empresas quando realizam contratos de instalação de sistemas fotovoltaicos, 

desejam como requisitos obrigatórios, que o sistema de instalação esteja dentro dos 

padrões da NBR 16690. 
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2.3 Resolução Normativa 482 

A resolução normativa (RN) 482 da ANEEL foi criada em 17 de abril de 2012, 

regulamentando aos consumidores de energia elétrica que são micro geradores e 

minigeradores de fonte de energias renováveis, como solar, eólica, biomassa, 

cogeração qualificada e hidráulica, a se conectar a distribuição na concessionária de 

energia local e disponibilizar a energia gerada para empréstimo onde esses créditos 

posteriormente podem ser utilizados pelo mesmo CPF ou CNPJ, na mesma fatura ou 

em outras faturas de consumo de energia, desde que seja da mesma concessionária 

local. 

Em 24 de novembro de 2015, a RN 482 sofreu uma revisão através da RN 687, 

e ganha avanços positivos com novas regras, ocorrendo a diminuição de processos 

burocráticos na conexão das unidades geradoras com as concessionárias elétricas 

locais. Através da regulamentação, os créditos de uso de energia emprestado à 

concessionária local, é possível a utilização em até 60 meses. 

Para o sistema de microgeração de fontes renováveis, pode conter uma 

potência instalada de até 75 kW, e para o de minigeração de 75 kW até 3 MW para 

fonte hídrica, e menor ou igual à 5 MW para as outras fontes renováveis. Já a 

aprovação do sistema fotovoltaico junto à concessionária, deve ser em 34 dias. 

Em condomínios horizontais e verticais em mesma área, que possuem 

múltiplas unidades consumidoras com sistema de geração em áreas comuns, os 

créditos energéticos são divididos pelas partes, sendo a administradora do 

condomínio a responsável pela divisão do direito do crédito energético. 

Também é possível a utilização de geração compartilhada a consumidores de 

CPF ou CNPJ diferentes, se ambos utilizarem a mesma concessionária elétrica, 

podem se associar por cooperativa ou consórcio respectivamente, onde, a unidade 

micro ou minigeradora se localiza em local distinto das unidades consumidoras 

compensatórias. 

2.4 Sistemas Fotovoltaicos 

Quando se projeta um sistema para geração de energia fotovoltaica, a definição 

de qual categoria empregar (isolada ou conectada) é essencial para que se tenha 

segurança e para que seja possível determinar o melhor custo-benefício do projeto. 

Vale ressaltar que obedecer a NBR 16690, resolução da ANEEL (Agência Nacional 

de Energia Elétrica) e boas práticas, são essenciais para uma instalação segura e 

eficiente. 
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Segundo Pinho e Galdino (2014) os sistemas de geração fotovoltaica são 

classificados basicamente em duas categorias, a isolada (off-grid) e a conectada (on-

grid). As duas categorias podem ser combinadas com uma ou mais fontes de geração 

de energia, tornando-se assim um sistema híbrido. 

2.4.1 Sistema On-Grid 

Segundo Pinho e Galdino (2014) para a categoria conectada (on-grid), seus 

componentes têm a finalidade de inserir a potência gerada direto na rede elétrica, 

gerando créditos para uma eventual falta ou baixa geração fotovoltaica, e permite se 

beneficiar do consumo elétrico direto da rede sem um custo adicional através dos 

créditos já obtidos, dispensando assim, um banco de baterias para acúmulo da 

energia gerada. 

Neste processo, é necessário um inversor com boa qualidade, já que se trata 

de inserir uma carga elétrica direto no SEP (Sistema Elétrico de Potência) da 

distribuidora, onde o inversor atua como uma espécie de sonda com a finalidade de 

entregar a energia fotovoltaica na mesma onda da energia da rede. E ainda caso 

ocorra uma queda de energia da rede ou um evento programado para manutenção 

como exemplo, a geração fotovoltaica não alimenta a rede com sua carga, evitando 

assim possíveis acidentes (ANEEL, 2018). Um sistema conectado pode ser observado 

na figura 1. 

Figura 1 - Sistema conectado (on-grid) 

 

Fonte: UNIVERSAL AUTOMAÇÃO (2019). 
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2.4.2 Sistema Off-Grid 

Para a categoria isolada (off-grid), seus componentes têm a finalidade de 

geração e armazenamento da energia gerada, sendo usual conter um banco de 

baterias para armazenamento da energia, e que possa ser consumida em horários de 

menor ou sem nenhuma geração de energia fotovoltaica, devido à baixa radiação 

solar, como a noite, por exemplo (PINHO e GALDINO, 2014). 

Como exemplos de aplicação, o sistema isolado geralmente é utilizado em 

sistemas de bombeamento de água, eletrificação de cercas, postes de iluminação, 

sistemas de telecomunicações, radares, postos de saúde, geladeiras de vacinação, 

áreas rurais, onde a energia elétrica convencional não é abundante para o consumo, 

ou um sistema de back-up seja primordial. Pode-se observar na figura 2 uma 

instalação dentro da categoria isolada. 

Figura 2 - Sistema Isolado (off-grid) 

Fonte: NEOSOLAR (2021). 
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2.5 Desvio Azimutal 

Segundo Stefani (2018), no hemisfério sul, o desvio azimutal é o ângulo de 

desvio do norte verdadeiro, que pode ser medido através de uma bússola calibrada. 

Atualmente, com as tecnologias presentes, é possível verificar este desvio através de 

aplicativos em smartphones. Pode-se dizer que, se por exemplo, os painéis 

fotovoltaicos estiverem apontados para o sul, o desvio azimutal destes, seria de 180º 

em relação ao norte. Para o cálculo da geração fotovoltaica, é necessário realizar a 

coleta deste desvio azimutal para a consideração nas perdas da geração, pois na 

maioria das vezes, os telhados não possuem as suas faces orientadas para o norte. 

É possível verificar na figura 3, como é medido o desvio azimutal. 

Figura 3 – Medição do Desvio Azimutal 

 

Fonte: RINNOVABILE (2016). 

Onde: 

• ᴪ: Ângulo zenital do Sol 

• ᶿ: Ângulo de elevação do Sol 

• α: Ângulo azimutal do Sol. 

2.6 Inclinações em Telhado 

Para Stefani (2018), a inclinação do telhado é um fator determinante no 

momento do dimensionamento do sistema fotovoltaico, e esta inclinação pode ser 

medida através de aplicativos em smartphones ou até mesmo um inclinômetro. A 

coleta desta informação é necessária para saber qual a influência da irradiação solar 

naquele local a partir da inclinação coletada, pois a irradiação solar varia de acordo 

com a inclinação do telhado, influenciando diretamente no número de painéis solares 

a serem instalados. 
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2.7 Estudo de Caso 

Neste capítulo é apresentado o estudo de caso no mercado do Sr. João, onde 

primeiramente será descrito todo o projeto atual instalado, para que posteriormente, 

as análises possam ser realizadas. 

2.7.1 Descrição do Projeto 

No geral, o projeto consiste na geração distribuída através de um sistema 

fotovoltaico em um mercado de pequeno porte, visando a redução com o custo de 

energia elétrica. 

 A partir de seu entendimento o proprietário considerou que era uma boa 

alternativa de investimento, e então começou a buscar por fornecedores de sistemas 

de geração solar fotovoltaico para atender sua necessidade. Com a implantação do 

sistema a intenção era obter uma futura redução financeira em seus custos referente 

a energia elétrica, já que seus negócios estavam em expansão e crescimento 

consolidado. Na figura 4, apresenta-se o local do projeto em questão.  

Figura 4 – Mercado 

 

Fonte: GOOGLE MAPS (2021). 

 

Com o fornecedor definido, o proprietário recebeu orientações com as 

necessidades para atender seus dois padrões de alimentação, sendo um bifásico e 

um trifásico. Também foi apontado o local de instalação das placas solares sobre o 

telhado, e então o projeto foi executado. Atualmente com o projeto implantado o 

sistema gera energia a mais de um ano. 

O mercado localizado no município de Franco da Rocha, chama atenção das 

pessoas que passam pela rodovia Manoel Silvério Pinto, dado que ficam expostas a 

grande quantidade de placas fotovoltaicas que tem em seu prédio e totalizam 63 

módulos TSM DE15M de 400W cada uma. Na figura 5, é possível visualizar as placas 
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fotovoltaicas, indicadas através de uma seta azul e ao lado direito da imagem, a 

rodovia Manoel Silvério Pinto. 

Figura 5 – Imagem aérea do Estabelecimento 

 

Fonte: GOOGLE MAPS (2021). 

 

O estabelecimento, possui dois padrões de entrada, o padrão trifásico é 

responsável por alimentar as câmaras frias, enquanto o bifásico fica responsável por 

toda alimentação do estabelecimento. Por este motivo, houve a necessidade de 

protocolar dois projetos junto a concessionária Neoenergia Elektro, com o 

dimensionamento dos dois padrões e suas respectivas cargas. 

Pode-se observar nas figuras 6 e 7, o diagrama unifilar da unidade consumidora 

trifásica e bifásica, respectivamente, onde são utilizados dois inversores de 

frequência, comportando 36 módulos fotovoltaicos para o sistema trifásico e 27 

módulos com 1 inversor para o outro sistema. 
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Figura 6 – Diagrama Unifilar do Sistema Trifásico 

 

Fonte: dados fornecidos pelo Proprietário do Mercado (2021). 

 

Figura 7 – Diagrama Unifilar do Sistema Bifásico 

 

Fonte: dados fornecidos pelo Proprietário do Mercado (2021). 

 

Já na figura 8, é possível ver todos os equipamentos descritos no diagrama na 

sua localização real e como estão distribuídos no ambiente do proprietário. 
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Figura 8 – Sistema Completo 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

2.7.1.1 Módulos Fotovoltaicos 

O sistema ao todo possui um total de 63 peças, sendo 36 para o projeto de 

sistema trifásico e 27 para o projeto de sistema bifásico sendo dividido em três águas 

(telhado) sobre o prédio comercial. É possível observar na figura 9, as águas de 

instalação dos painéis. Antes destes terem sido instalados, nota-se a diferença na 

orientação dos telhados, fator que pode influenciar diretamente na geração de 

energia. 

Figura 9 – Águas de Instalação dos Painéis 

 

Fonte: Adaptada de GOOGLE MAPS (2021). 
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Atualmente, estão instaladas placas fotovoltaicas da fabricante Trina Solar 

TSM-D 15M-400 Wp, cujas características técnicas podem ser observadas na figura 

10. 

Figura 10 – Especificações do Módulo 

 
Fonte: Adaptada de TRINA SOLAR (2021). 

2.7.1.2 Inversores de Frequência 

Com três inversores no total instalados no sistema, os modelos são da mesma 

fabricante, a REFUsol, empresa com uma grande variedade de inversores 

fotovoltaicos, e os modelos utilizados são: REFUone 5K-2T e o REFUone 7K-2T, 

aplicados ao sistema trifásico, sendo necessários para compor o sistema 220V 

trifásico (três fases 127V com relação ao neutro defasadas 120° entre elas). Já o 

sistema bifásico conta com um inversor REFUone 7K-2T gerando 220V bifásico (duas 

fases 127V com relação ao neutro defasadas 120° entre elas). A figura 11, exibe as 

características técnicas dos dois modelos de inversores. 

Figura 11 – Características Técnicas dos Inversores 

 
Fonte: Adaptada de REFU (2021). 

Fabricante Trina Solar

Modelo TSM-D15M-400Wp

Tipo Monocristalino

Potência 400 W

ƞ Módulo 19,7%

Número de células 144

Imáx 9,92 A

Vmáx 40,3 V

Isc/Icc 10,45 A

Voc/Vca 49 V

Peso 22,8 kg

Área (m²) 2,00

Dimensões (mm) 2024*1004*35

Inmetro Aprovado

Máx. Corr. Fusível (série) 15 A

Coef. Temperatura/°C -37,60%

Depreciação a.a. 0,80%

MÓDULO FOTOVOLTAICO
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2.7.1.3 Stringbox 

No projeto, a Stringbox é um conjunto de componentes que possuem a função 

de proteger o sistema solar fotovoltaico na sua geração em corrente contínua contra 

sobretensão e sobrecorrente, para o sistema do mercado são utilizadas três conjuntos 

de strings. Elas recebem os cabos provenientes dos módulos solares (cabos CC) e 

em seguida conectam ao inversor, fazendo com que toda a corrente elétrica passe 

por ela, realizando então a proteção do sistema. 

A composição das Stringbox utilizadas no mercado, possuem as seguintes 

características: 

▪ Caixa - Invólucro para fixação dos componentes e ligações elétricas; 

▪ Bornes de passagem; 

▪ DPS – Dispositivo contra sobretensão; 

▪ Disjuntor – Dispositivo contra sobrecorrente; 

▪ Cabos dos módulos solares e para conexão ao Inversor. 
 

A figura 12 exibe o modelo da stringbox utilizada no projeto do mercado. A 

fabricante responsável por tal, é a ABB. 

Figura 12 – Stringbox ABB 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 
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2.7.1.4 Quadro Geral 

Com o objetivo de proteger contra a corrente alternada após o inversor, o 

quadro geral abriga componentes necessários para proteção do sistema mediante a 

demanda de geração elétrica, recebendo os cabos necessários para as devidas 

ligações e distribuição da energia elétrica para o medidor bidirecional da companhia. 

A distribuição do quadro geral pode ser vista na figura 13. 

Figura 13 – Quadro Geral 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

2.7.1.5 Medidor Bidirecional 

Medidores bidirecionais são os equipamentos de medição utilizados pela 

concessionária de energia elétrica, com a principal função de medir a energia injetada 

pelo sistema de geração. Para este caso, os dois medidores precisaram ser trocados 

por equipamentos bidirecionais de precisão, e vale ressaltar que o equipamento não 

marca a geração do sistema, apenas a energia excedente que não foi consumida, e 

em seguida foi injetada na rede de distribuição da companhia. A figura 14 exibe como 

é o funcionamento deste tipo de equipamento. 
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Figura 14 – Medidor Bidirecional 

 

Fonte: SOFT ENGENHARIA SOLAR (2021). 

 

No local do projeto, possuem dois equipamentos que realizam esta função, um 

atendendo o sistema de geração trifásico e o outro para o bifásico. Os modelos que 

estão no local são da fabricante Eletra modelo Cronos 7023L e Landys+GYR E34A. 

2.7.2 Estrutura para Construção da Análise 

Para que os resultados possam ser atingidos, realizou-se um desenho de um 

diagrama, descrevendo as etapas necessárias para a conclusão dos objetivos, 

basicamente, o fluxo a ser seguido serve como guia, de maneira que nenhuma etapa 

se inicie antes do fim da anterior. 

O diagrama utilizado pode ser visto na figura 15. 

Figura 15 – Diagrama etapas do trabalho 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 
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2.7.2.1 Visitas Técnicas 

A visita técnica ao local, foi fundamental para a elaboração do estudo, sendo 

totalmente necessária para realizar a coleta de informações do sistema, para 

posteriormente realizar as análises.  

Entre os meses de junho de 2021 até outubro de 2021, ocorreram 4 visitas 

técnicas ao local, com o objetivo de se coletar as informações necessárias e 

pertinentes para a realização do estudo. Inicialmente, na primeira visita, realizou-se 

um diálogo junto ao proprietário, para que fosse possível entender quais os motivos 

da instalação do sistema, e alguns dados de consumo foram fornecidos. 

Posteriormente, as demais visitas foram responsáveis pela obtenção do restante das 

informações presentes ao decorrer desta monografia. 

2.7.2.2 Coleta de Informações 

Após entender qual a necessidade do proprietário em instalar o sistema 

fotovoltaico, iniciou-se a etapa de coleta de informações. Os dados foram coletados e 

apresentados de maneira “bruta”, e posteriormente foram tratados para realização das 

análises necessárias. Considerando a coleta das informações, estão: 

▪ Histórico de consumo de energia elétrica do local, necessária para a verificação 

do dimensionamento do sistema fotovoltaico; 

▪ Histórico de geração fotovoltaica do sistema já instalado no local, para a 

comparação do teórico versus prático; 

▪ Verificação da orientação dos telhados, para quais faces estão direcionadas as 

“águas”, e a capacidade máxima de módulos que podem ser instalados no local. 

2.7.2.3 Compilação dos Dados 

Utilizado de forma analítica e considerado fundamental para a elaboração da 

análise, o programa Microsoft Excel foi utilizado para armazenar todos os dados 

coletados, tanto de geração e consumo de ambas as unidades consumidoras no local, 

para posteriormente, efetuar a criação dos gráficos para a análise do sistema. 

2.7.2.4 Análise dos Dados 

Após a compilação dos dados que foram coletados, iniciou-se a análise destes, 

através da construção de gráficos com o objetivo de facilitar a visualização de um 

todo, visto que no local, existem duas unidades consumidoras. Na sequência, constam 

as análises e os gráficos elaborados:  
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▪ Histórico de Consumo (considerando a soma das duas unidades consumidoras); 

▪ Histórico de Geração de Energia através do sistema fotovoltaico; 

▪ Histórico da energia injetada na rede da concessionária; 

▪ Histórico do valor pago com a tarifa de energia elétrica. 
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2.7.2.4.1 Histórico de Consumo 

Através de dados fornecidos pelo proprietário do mercado, realizou-se a 

montagem do gráfico 2, que exibe o histórico de consumo anual do estabelecimento 

de 2015 até 2019, ano anterior a instalação do sistema fotovoltaico. Os valores 

exibidos estão em kWh, e é a somatória das duas UC’s (unidades consumidoras). 

Gráfico 2 - Energia Consumida Anual em kWh 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Nota-se que existe uma pequena variação entre os anos de 2015 e 2016, 

porém, no ano seguinte, o aumento no consumo foi considerável, juntamente com os 

anos subsequentes, gerando a necessidade da instalação do sistema devido ao 

consumo elevado. 

2.7.2.4.2 Histórico de Geração 

No ano de 2020, mais precisamente no mês de janeiro, o sistema fotovoltaico 

foi instalado no local, e o seu dimensionamento foi realizado a partir dos dados do seu 

histórico de consumo dos anos anteriores. Porém, não se sabe exatamente qual foi a 

geração total do sistema (desconsiderando o que foi gerado e consumido 

imediatamente), devido a um problema no supervisório que monitora a geração de 

energia elétrica. Sabe-se apenas qual foi a quantidade de energia que foi injetada na 
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rede durante este período. A tabela 1, exibe os meses em que foi possível monitorar 

a geração, juntamente com os valores em kWh. 

Tabela 1 - Histórico de Geração 

MÊS ANO TOTAL GERADO (kWh) 

Out 2021 1185,1 

Set 2021 2704,2 

Ago 2021 2177,2 

Jul 2021 2316,7 

Jun 2020 1761,5 

Mai 2020 2264,4 

Abr 2020 2719,1 

Mar 2020 3124,4 

Fev 2020 1805,9 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

A partir dos dados obtidos na tabela 1, juntamente com o consumo em kWh 

fornecido pelo Sr. João, é possível determinar qual a proporção do dimensionamento 

do seu sistema fotovoltaico. No gráfico 3, é possível observar o comparativo entre o 

consumo de 2019 e o gerado em 2020, nos meses em que o sistema supervisório 

estava funcionando. 

Gráfico 3 - Energia Consumida em 2019 e Energia Gerada em 2020 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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A partir da análise do consumo de 2019 e da geração em 2020, pode-se afirmar 

que o sistema fisicamente está gerando aproximadamente 79% da carga total 

consumida em 2019, atendendo boa parte da demanda local. Porém, como pode-se 

observar no gráfico 4, a demanda do mercado no ano de 2020 foi aumentada em 

aproximadamente 54% em relação a 2019, e o sistema de geração passou a atender 

somente 42,8% da sua nova demanda de energia. 

Gráfico 4 - Consumo de Energia – Concessionária e Própria 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

2.7.2.5 Simulação Teórica da Geração 

A partir do momento em que todos os dados necessários para o 

dimensionamento estão ordenados e de fácil acesso, inicia-se a etapa da simulação. 

A primeira parte de toda esta análise é o dimensionamento teórico do sistema, 

abordando quanto teoricamente este poderia gerar, para que posteriormente, possa 

se realizar uma análise na diferença de geração, e quais aspectos que podem estar 

influenciando diretamente na queda da energia fotovoltaica. 

Para o caso em específico, como o proprietário possui duas unidades 

consumidoras com diferentes históricos de consumo, o sistema deve ser 

dimensionado de forma individual, visto que os módulos fotovoltaicos estão 

posicionados em locais diferentes. 
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2.7.2.5.1 Dimensionamento Teórico das Unidades 

Acima, foram apresentados os dados de consumo a partir das duas unidades 

como um todo, mas, para este caso, é necessário se obter qual o consumo individual 

de cada unidade. É possível observar na tabela 2, o histórico de consumo das 

unidades de modo separado, para que seja feito posteriormente, o dimensionamento 

do sistema fotovoltaico. 

Tabela 2 – Consumo de Energia Mensal - Unidades 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021) 

 

O cálculo da média, se dá pela seguinte fórmula: 

�̅� =
𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4 + 𝑋5 + 𝑋6 + 𝑋7 + 𝑋8 + 𝑋9 + 𝑋10 + 𝑋11 + 𝑋12

𝑁
 

�̅� é a média aritmética; 

X1; X2; X3; X4; ... São os valores a serem somados; 

N é a quantidade de elementos da soma (ou seja, quantidade de meses). 

 

O incremento/desconto se dá pelo custo de disponibilidade, onde para o 

sistema trifásico é de 100kWh, e para o bifásico, de 50kWh. 

Trifásico Bifásico

Mês/Ano kWh kWh

jan/19 1836 808

fev/19 1700 1324

mar/19 1816 1578

abr/19 1600 1497

mai/19 1543 1036

jun/19 1480 1186

jul/19 1343 891

ago/19 1721 1442

set/19 1614 2228

out/19 1645 1960

nov/19 1832 2172

dez/19 1540 2655

Mínimo 1343 808

Média 1639,167 1564,75

Máximo 1836 2655

Total 19670 18777

Incremento/Desconto -100 -50

Média Corrigida 1539,167 1514,75

Consumo de energia mensal
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2.7.2.5.2 Irradiação Solar no Plano Inclinado 

Após obter-se os dados de consumo, é necessário coletar a irradiação solar no 

plano inclinado. Para isto utilizou-se o site da LABREN, onde é possível identificar a 

irradiância solar a partir da latitude e longitude no local. Os dados solarimétricos 

utilizados podem ser visualizados na tabela 3. 

Tabela 3 – Dados Solarimétricos 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

 

Como o sistema fotovoltaico já é existente no local, e será realizada a 

comparação entre uma geração considerando 100% de eficiência com o físico, os 

dados de irradiação solar foram considerados para o norte, mesmo que os telhados 

estejam direcionados para outras “águas”. Isto é justificado na diferença entre a 

geração em 100% (sem perdas), com a geração real no local, que é inferior as 

simulações. É possível observar na tabela 4, a irradiação solar no plano inclinado, 

considerando a orientação para o norte em 23º. 

Tabela 4 – Irradiação Solar Diária  

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

Mês Inclinação 23° Norte

Janeiro 4,849

Fevereiro 5,419

Março 5,089

Abril 5,02

Maio 4,465

Junho 4,362

Julho 4,409

Agosto 5,33

Setembro 4,851

Outubro 4,937

Novembro 4,92

Dezembro 5,194

Mínimo 4,362

Média 4,9038

Máximo 5,419

Irradiação solar diária média mensal (kWh/m²/dia)
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2.7.2.5.3 Dimensionamento do Módulo Fotovoltaico 

O módulo fotovoltaico a ser utilizado no dimensionamento teórico, é o mesmo 

que está instalado atualmente no local, de modo a tornar a comparação mais realística 

possível. O modelo é da fabricante Trina Solar TSM-D 15M-400 Wp, cujas 

características técnicas já foram descritas anteriormente. 

2.7.2.5.4 Performance Ratio 

A performance Ratio, é uma unidade de medida que é utilizada como fator de 

qualidade do sistema fotovoltaico, onde o seu resultado é apresentado em 

porcentagem, esboçando qual o rendimento do sistema. Este rendimento pode variar 

de acordo com condições climáticas e até mesmo fatores cruciais na instalação, como 

a orientação, por exemplo. Quanto mais próximo de 100% o valor da performance 

estiver, significa que o sistema está mais eficiente. Geralmente, os sistemas 

fotovoltaicos atingem uma performance Ratio de aproximadamente 80%. 

Para este caso, o cálculo da performance Ratio vai fornecer a eficiência atual 

do sistema, e com isto, saber quais são as perdas na geração, podendo então, realizar 

o dimensionamento para suprir tais perdas. O cálculo desta performance, se dá pela 

seguinte fórmula: 

𝑃𝑅 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
 

Onde: 

• Energia Gerada: dados reais obtidos, onde esboçam os reais valores de 

geração de energia elétrica do sistema, que se considerada nos meses de 

fevereiro, março, abril, maio e junho de 2020, é de 11675,30 kWh. 

• Energia Teórica: obtida através dos dados locais de irradiação, de área 

disponível para instalação dos módulos e da eficiência dos módulos, não sendo 

considerado as perdas por sujeira, inclinação, entre outros, pois será o 

desempenho máximo teórico que pode ser obtido, sendo esboçada pela 

seguinte fórmula: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =  𝐼 ∗ 𝑇 ∗ 𝐴 ∗ 𝑅 

Onde: 

• I = Irradiação em kWh/m²/dia; 

• T = Tempo de Análise (em dias); 

• A = Área em m² ocupada pelos módulos; 

• R = Rendimento dos Módulos. 
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O valor de irradiação em kWh/m²/dia, é calculado através da média dos meses 

de fevereiro, março, abril, maio e junho, pois são os meses em que os dados da 

geração do mercado estão precisos e disponíveis, então o resultado para I é de: 

𝐼 =
5,419 + 5,089 + 5,02 + 4,465 + 4,362

5
= 4,87 kWh/m²/dia  

O tempo de análise para a performance, é de 5 meses, ou aproximadamente 

150 dias. 

A área em m² pode ser calculada multiplicando a quantidade de painéis que 

estão instalados atualmente, por 2,032 que representa a área total de um módulo 

fotovoltaico, em m². Então, a área total ocupada, é equivalente a 128,02 m². 

O rendimento do módulo pode ser encontrado na figura 9 (apresentada 

anteriormente), que é de 19,7%. 

Com os dados disponíveis, é possível calcular o valor da Energia Teórica: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 4,87 ∗ 150 ∗ 128,02 ∗ 0,197 = 18423,2 𝑘𝑊𝐻 
 

A performance Ratio então, para a instalação no mercado, é de: 

𝑃𝑅 =
11675,30

18423,20
= 63,4% 

 

Com base nos valores obtidos através da performance, é possível afirmar que 

o sistema está com uma eficiência de 63,4% da sua capacidade, e com perdas de 

aproximadamente 36,6%. 

2.7.2.5.5 Energia Média Produzida por Módulo 

Na taxa de desempenho do sistema, deve-se considerar as seguintes 

premissas: orientação, inclinação, sombreamento, linha do horizonte, temperatura, 

Mismatch, sujeira, cabos CC, cabos CA e inversor. Após a definição destes valores, é 

possível calcular a eficiência média de energia produzida por módulo fotovoltaico, 

através da seguinte fórmula: 

ED = ES ∗ AP ∗ nP ∗ TD 

Onde: 

• ED = Energia produzida pelo sistema com um módulo (kWh/dia) 

• ES= Energia diária média recebida pelo sol (kWh/m²/dia) 

• AP= Área do módulo (m²) 

• nP= Eficiência dos Módulos 

• TD = Taxa de desempenho do sistema (adimensional) 
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o Todas as perdas, devem ser consideradas na taxa de desempenho do 

sistema, porém como já foi calculada a Performance Ratio, sabe-se que 

o sistema possui uma taxa de desempenho de 63,4%, e o restante 

(36,6%), estão destinadas as perdas. 
 

A tabela 5, exibe a energia média produzida por módulo fotovoltaico. 

Tabela 5 - Energia Média Produzida por Módulo 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

2.7.2.5.6 Quantidade de Módulos 

Após encontrar a quantidade que cada módulo pode gerar, é possível calcular 

a quantidade de módulos para gerar a quantidade de energia necessária para o 

sistema, através da seguinte fórmula: 

𝑁𝑃 =  
𝐸𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎

𝐸𝑀
 

Onde: 

• Enecessária: Energia necessária para suprir o consumo mensal (kWh), é 

utilizado a média anual. 

• EM: Energia mensal produzida por módulo (kWh) 

• NP: Número de Painéis (módulos). 
 

Complementando os dados da instalação, também é necessário calcular a 

potência total dos módulos, área total de instalação e o peso total destes (informações 

necessárias para verificação se o telhado da residência irá aguentar e se haverá 

espaço para todos os equipamentos). 

Mês Energia média  diária (kWh) Energia média  mensal (kWh)

Janeiro 1,23 38,15

Fevereiro 1,38 38,51

Março 1,29 40,04

Abril 1,27 38,22

Maio 1,13 35,13

Junho 1,11 33,21

Julho 1,12 34,69

Agosto 1,35 41,93

Setembro 1,23 36,93

Outubro 1,25 38,84

Novembro 1,25 37,46

Dezembro 1,32 40,86

Média 1,24 37,83

Total 14,93 453,98
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Para os cálculos de Potência Total, Área Total e Peso total, deve-se seguir as 

seguintes fórmulas: 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝑃 ∗ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝑃 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝑃 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 
 

Estas informações, foram apresentadas na tabela 6. 

Tabela 6 - Dados Adicionais do Sistema 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

Através das informações descritas acima, pode-se afirmar que o projeto deveria 

ser composto por 81 painéis fotovoltaicos, pois a eficiência no local está relativamente 

baixa. Através deste número de módulos, é possível encontrar a quantidade de 

energia que será gerada por mês, considerando 81 módulos, com 63,4% de eficiência. 

Os valores estão descritos conforme a Tabela 7. 

Tabela 7 - Geração Total dos Painéis 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

Tipo de Unidade
Nº de módulos 

calculado (NP)

Nº de módulos 

real (NP')

Potência Total 

Instalada (kW)

Área Total 

(m²)

Peso Total 

(kg)

Trifásico 41,00 36 14,4 74 843,6

Bifásico 40,00 27 14,8 72 820,8

Total 81,00 63,00 29,20 146,00 1664,40

Dados do Sistema de Geração Fotovoltaica

Mês Geração (kWh) Consumo (kWh) Geração (kWh) Consumo (kWh)

Janeiro 1525,99 808 1564,14 1836

Fevereiro 1540,34 1324 1578,85 1700

Março 1601,52 1578 1641,56 1816

Abril 1528,85 1497 1567,07 1600

Maio 1405,15 1036 1440,28 1543

Junho 1328,45 1186 1361,66 1480

Julho 1387,53 891 1422,21 1343

Agosto 1677,37 1442 1719,30 1721

Setembro 1477,38 2228 1514,31 1614

Outubro 1553,69 1960 1592,53 1645

Novembro 1498,39 2172 1535,85 1832

Dezembro 1634,57 2655 1675,43 1540

Média 1513,27 1564,8 1551,10 1639,17

Total 18159,23 18777 18613,21 19670

Bifásico Trifásico
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Após todo o dimensionamento das duas unidades consumidoras, é possível 

realizar uma análise de quanto o sistema deveria gerar, com relação ao consumo total 

do ambiente. Esta relação pode ser observada no gráfico 5. 

Gráfico 5 - Geração Teórica 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Durante o período de geração, pode ocorrer variações que podem fazer com 

que os valores gerados subam ou acabem diminuindo, dependendo especificamente 

dos períodos em que há maior irradiação solar. Com base no gráfico acima, é possível 

afirmar que existem alguns meses em que o consumo é maior do que a geração, mas 

também há meses em que a geração se torna maior do que o consumo, compensando 

assim o excesso do consumo nos meses subsequentes. 

2.7.2.6 Perdas na Geração 

A simulação da geração, foi realizada com base na performance do sistema 

atual, que possui uma eficiência de 63,4%. Para suprir toda a demanda do consumo, 

considerando as perdas de 36,6%, seriam necessários 81 módulos fotovoltaicos, 

porém a área de telhado disponível para a instalação dos painéis, é de 

aproximadamente 126 m², que suportariam apenas 63 módulos. Para a instalação de 

todos os materiais que foram dimensionados, seria necessária uma área de 

aproximadamente 162m². 
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Com base nesta informação, é possível observar no gráfico 6, a diferença entre 

a geração teórica (considerando os 63 módulos com uma eficiência de 100%), em 

relação aos 63 módulos, com a eficiência de 63,4%, que é o que está no local hoje. 

Gráfico 6 – Comparação de Geração Teórica x Real 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

2.7.2.6.1 Sombreamento 

A finalidade da simulação em 3D (software Skechup) é verificar as perdas com 

sombreamento no local. Com isto, é possível saber em qual horário do dia, quantos 

módulos podem sofrer com sombras, tendo assim, perdas na geração. No local de 

instalação dos painéis, o sombreamento inicia por volta das 12h30min, e se estende 

até o pôr do sol.  A distribuição dos módulos sobre os telhados foi simulada em 3D, e 

pode ser vista a partir da figura 16. 
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Figura 16 – Distribuição dos Módulos 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

Com a distribuição dos módulos realizada, inicia-se a etapa da simulação do 

sombreamento, onde é possível visualizar na figura 17 a perda diária em % por módulo 

fotovoltaico na ”água” 1 por conta do sombreamento que é causado pela “água” 3. 

Figura 17 – Perda com Sombreamento na “Água” 1 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

Em determinadas horas do dia, a “água” 3 também gera um sombreamento 

parcial no telhado 2, diminuindo a geração dos módulos. As perdas em % desta face 

do telhado podem ser vistas na figura 18. 

Figura 18 – Perda com Sombreamento na “Água” 2 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 



  44 
 

 

Conforme há sombreamento no local, o modelo de instalação do sistema 

também influencia diretamente nas perdas. Neste caso, como no local estão 

instalados inversores, quando há a interrupção geral da geração em um módulo, seja 

por sombreamento, sujeira, ou até mesmo falha do módulo, toda a string é 

comprometida. Caso o sistema utilizasse a tecnologia de micro-inversores, onde cada 

painel é ligado diretamente a uma entrada do inversor, as strings não seriam 

comprometidas, e a perda por causa de um módulo, poderia ser menor. 

2.7.2.6.2 Sujeira nos Módulos 

A sujeira pode ser considerada um fator prejudicial na geração fotovoltaica, pois 

a partir do momento em que está localizada sobre os painéis, influencia diretamente 

na sua geração. Após a instalação, deve ser elaborado um plano de manutenção 

preventiva que vise a limpeza dos módulos, de modo que o sistema não fique com 

perdas diante deste aspecto. 

No local da instalação, notou-se que os painéis da “água” 3 estavam sujos, 

quase não dando para notar a real cor dos módulos, quando comparados aos demais. 

É possível observar a sujeira dos painéis na “água” 3, como apresenta a figura 19. 

Figura 19 – Sujeira dos Painéis na “Água” 3 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

As demais “águas” no momento da viabilidade, apresentaram estar limpas, 

então, no momento não é possível considerar perdas por sujeira das demais faces. 

Também não é possível estabelecer um real valor em perdas por sujeira sem o 
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monitoramento dos dados, pois diversos fatores para esta comparação são 

necessários. Para tanto seria necessário obter o histórico de consumo diário da 

instalação, de acordo com as características climáticas, realizar a compilação destes 

dados, e após a limpeza dos painéis, realizar a comparação com os dados de geração 

de um dia com características semelhantes, para realizar a comparação de quanto 

esta sujeira estaria influenciando na geração. Para este estudo, os dados da geração 

diária não foram fornecidos, e até o momento, os painéis da “água” 3 não foram 

limpos. 

2.7.2.6.3 Orientação dos Painéis 

A irradiação solar diária em um local, pode variar de acordo com alguns fatores, 

como por exemplo, a face em que a água do telhado está direcionada. Isto ocasiona 

diretamente na capacidade de geração dos módulos, e este fator deve ser corrigido 

após a verificação da orientação dos telhados. No local, existem três “águas”, duas 

orientadas para o leste, e uma para o oeste, em uma inclinação de 6º. É possível 

observar no gráfico 7, a comparação da irradiação gerada em horas/dia nos 12 meses 

do ano, nas três faces (norte, oeste e leste). 

Gráfico 7 - Comparação da Irradiação em Diferentes Orientações 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Conforme verificado no gráfico, a orientação para o norte é a que mais oferece 

irradiação solar, ou seja, a maior eficiência para a geração fotovoltaica, porém como 

as “águas” do telhado no local estão para duas orientações diferentes, a perda na 
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geração se comparada a todas as faces direcionadas para o norte, pode chegar a ser 

de até 20%. 

Diante deste fato, no momento do dimensionamento do sistema, é necessário 

realizar a correção dos valores de irradiação solar considerando a inclinação e as 

orientações locais, porém os dados só são fornecidos em um ângulo de 23º para o 

Norte. Esta correção pode ser efetuada através do software RadiaSol, e neste estudo 

de caso, o ângulo de trabalho é de 6º e o desvio azimutal (orientação), é de 

aproximadamente 103º para o Leste e de 282º para o Oeste. Pode-se observar na 

figura 20, a correção da irradiação solar da face leste no software RadiaSol. 

Figura 20 - Correção da face leste - RadiaSol 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

Através dos novos valores de irradiação solar corrigidos, considerando as faces 

Leste e Oeste, é possível dimensionar com mais precisão, qual será a geração dos 
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painéis, pois certamente sofreriam com perdas devido a sua orientação. Neste caso, 

mais módulos seriam necessários na instalação para suprir estas perdas, porém, não 

há espaço físico no local para a instalação de mais equipamentos, aspecto que 

justifica uma parte das perdas do projeto. 

2.7.3 Análise Financeira 

Logo após toda a comparação do sistema fotovoltaico, inicia-se então a análise 

financeira, com o objetivo de se confirmar se o projeto instalado hoje, está sendo viável 

financeiramente ou não. Também se aborda neste estudo em quanto tempo o 

investimento poderá ser pago, e qual a economia real que está sendo obtida através 

do projeto. 

2.7.3.1 Histórico Gasto em Reais com Energia 

Com os dados obtidos na conta de luz do proprietário, as informações em reais 

(R$) são fundamentais para a análise financeira ser realizada. Este fator determina 

qual o grau de crescimento do valor pago anual à concessionária de energia elétrica. 

É possível observar no gráfico 8 o histórico de consumo em R$ considerando as duas 

unidades consumidoras, entre os períodos de 2015 até 2019. 

Gráfico 8 – Histórico em Reais com Contas de Energia 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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2.7.3.2 Custos Totais para a Instalação do Sistema 

Para a instalação do sistema fotovoltaico, o proprietário realizou um 

financiamento junto ao BNDES de aproximadamente R$ 99.724,24 com uma taxa de 

juros de 1,1263% ao mês, a serem pagas em um total de 36 parcelas fixas, de 

aproximadamente R$ 3.384,92. Com o valor do financiamento, o proprietário realizou 

a instalação do sistema.  

Considerando a taxa de juros, o valor das parcelas e o valor financiado, pode-

se dizer que o valor total a ser pago, é um montante de R$ 121.857,24. É possível 

observar na tabela 8, a amortização do financiamento no decorrer dos meses. 
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Tabela 8 – Parcelas do Financiamento 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

2.7.3.3 Economia após a Instalação 

Após a instalação do sistema, obteve-se uma economia em relação ao valor 

gasto com energia elétrica. É possível verificar o valor gasto com esta grandeza, entre 

os anos de 2015 até 2020, conforme aponta o gráfico 9. 

Mês Prestação Amortização Juros Saldo Devedor
0 R$ 99.724,24

1 R$ 3.384,92 R$ 2.261,73 1.123,19R$     R$ 97.462,51

2 R$ 3.384,92 R$ 2.287,20 1.097,72R$     R$ 95.175,31

3 R$ 3.384,92 R$ 2.312,96 1.071,96R$     R$ 92.862,34

4 R$ 3.384,92 R$ 2.339,01 1.045,91R$     R$ 90.523,33

5 R$ 3.384,92 R$ 2.365,36 1.019,56R$     R$ 88.157,97

6 R$ 3.384,92 R$ 2.392,00 992,92R$         R$ 85.765,97

7 R$ 3.384,92 R$ 2.418,94 965,98R$         R$ 83.347,03

8 R$ 3.384,92 R$ 2.446,19 938,74R$         R$ 80.900,84

9 R$ 3.384,92 R$ 2.473,74 911,19R$         R$ 78.427,11

10 R$ 3.384,92 R$ 2.501,60 883,32R$         R$ 75.925,51

11 R$ 3.384,92 R$ 2.529,77 855,15R$         R$ 73.395,73

12 R$ 3.384,92 R$ 2.558,27 826,66R$         R$ 70.837,47

13 R$ 3.384,92 R$ 2.587,08 797,84R$         R$ 68.250,39

14 R$ 3.384,92 R$ 2.616,22 768,70R$         R$ 65.634,17

15 R$ 3.384,92 R$ 2.645,69 739,24R$         R$ 62.988,48

16 R$ 3.384,92 R$ 2.675,48 709,44R$         R$ 60.313,00

17 R$ 3.384,92 R$ 2.705,62 679,31R$         R$ 57.607,38

18 R$ 3.384,92 R$ 2.736,09 648,83R$         R$ 54.871,29

19 R$ 3.384,92 R$ 2.766,91 618,02R$         R$ 52.104,38

20 R$ 3.384,92 R$ 2.798,07 586,85R$         R$ 49.306,31

21 R$ 3.384,92 R$ 2.829,59 555,34R$         R$ 46.476,72

22 R$ 3.384,92 R$ 2.861,46 523,47R$         R$ 43.615,27

23 R$ 3.384,92 R$ 2.893,68 491,24R$         R$ 40.721,58

24 R$ 3.384,92 R$ 2.926,28 458,65R$         R$ 37.795,31

25 R$ 3.384,92 R$ 2.959,23 425,69R$         R$ 34.836,07

26 R$ 3.384,92 R$ 2.992,56 392,36R$         R$ 31.843,51

27 R$ 3.384,92 R$ 3.026,27 358,65R$         R$ 28.817,24

28 R$ 3.384,92 R$ 3.060,35 324,57R$         R$ 25.756,88

29 R$ 3.384,92 R$ 3.094,82 290,10R$         R$ 22.662,06

30 R$ 3.384,92 R$ 3.129,68 255,24R$         R$ 19.532,38

31 R$ 3.384,92 R$ 3.164,93 219,99R$         R$ 16.367,45

32 R$ 3.384,92 R$ 3.200,58 184,35R$         R$ 13.166,87

33 R$ 3.384,92 R$ 3.236,62 148,30R$         R$ 9.930,25

34 R$ 3.384,92 R$ 3.273,08 111,84R$         R$ 6.657,17

35 R$ 3.384,92 R$ 3.309,94 74,98R$           R$ 3.347,22

36 R$ 3.384,92 R$ 3.347,22 37,70R$           -R$ 0,00
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Gráfico 9 – Economia Anual 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

Ao verificar as informações no gráfico, nota-se uma pequena diferença entre os 

anos de 2019 e 2020, uma diferença de aproximadamente R$ 2.000,00 no ano. 

Porém, vale ressaltar que o proprietário teve um aumento de demanda de 

aproximadamente 54% em 2020 em relação ao ano de 2019. É possível verificar no 

gráfico 10, o valor em R$ economizado nos meses em que os dados de geração 

ficaram disponíveis pelo sistema supervisório. 
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Gráfico 10 – Economia de Energia 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Nota-se em verde, o valor a ser economizado nos meses por conta do sistema 

fotovoltaico, uma economia mensal variando de R$1.300,00 até R$ 2.100,00. Em 

branco, é possível observar o valor a ser pago caso o sistema fotovoltaico não 

estivesse instalado. Nestes cinco meses de análise, o sistema fotovoltaico gerou uma 

economia de R$ 8.097,90 para o proprietário. Considerando toda a geração, pois 

houve uma parcela do que foi gerado e não foi consumido, e neste caso, foi injetado 

na rede e utilizado como crédito para os meses subsequentes, pode-se observar na 

tabela 9, o valor em R$ que o sistema gerou no total destes meses. 

Tabela 9 – Valor em Reais Gerado Mensal 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

A partir dos dados da tabela 9, obtém-se o valor médio de R$ 2.199,38 gerado 

por mês, e este valor será utilizado para o cálculo do retorno do investimento do 

sistema fotovoltaico. 

Mês Valor

Feveiro R$ 1.712,30

Março R$ 2.925,95

Abril R$ 2.552,88

Maio R$ 2.134,34

Junho R$ 1.671,43
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2.7.3.4 Retorno do Investimento 

O retorno do investimento ou Payback é o cálculo necessário para representar 

em quanto tempo o valor investido no sistema será compensado, e a partir de qual 

período, o investidor terá o seu lucro. 

Considerando os valores pagos pelo financiamento e com os valores obtidos 

na economia de energia mensal, foi possível realizar uma simulação considerando o 

valor da parcela com o mesmo valor da economia média mensal do sistema, que é de 

R$ 2.199,38 a taxa de juros a ser considerada, é a mesma do financiamento real. 

Pode-se observar o cálculo deste payback na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Payback considerando o Valor da Economia na Parcela 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

Mês Prestação Amortização Juros Saldo Devedor

0 99.724,24-R$         

1 R$ 2.199,38 R$ 1.076,19 1.123,19R$     98.648,05-R$         

2 R$ 2.199,38 R$ 1.088,31 1.111,07R$     97.559,75-R$         

3 R$ 2.199,38 R$ 1.100,56 1.098,82R$     96.459,18-R$         

4 R$ 2.199,38 R$ 1.112,96 1.086,42R$     95.346,22-R$         

5 R$ 2.199,38 R$ 1.125,50 1.073,88R$     94.220,73-R$         

6 R$ 2.199,38 R$ 1.138,17 1.061,21R$     93.082,55-R$         

7 R$ 2.199,38 R$ 1.150,99 1.048,39R$     91.931,56-R$         

8 R$ 2.199,38 R$ 1.163,95 1.035,43R$     90.767,61-R$         

9 R$ 2.199,38 R$ 1.177,06 1.022,32R$     89.590,54-R$         

10 R$ 2.199,38 R$ 1.190,32 1.009,06R$     88.400,22-R$         

11 R$ 2.199,38 R$ 1.203,73 995,65R$         87.196,49-R$         

12 R$ 2.199,38 R$ 1.217,29 982,09R$         85.979,21-R$         

13 R$ 2.199,38 R$ 1.231,00 968,38R$         84.748,21-R$         

14 R$ 2.199,38 R$ 1.244,86 954,52R$         83.503,35-R$         

15 R$ 2.199,38 R$ 1.258,88 940,50R$         82.244,47-R$         

16 R$ 2.199,38 R$ 1.273,06 926,32R$         80.971,41-R$         

17 R$ 2.199,38 R$ 1.287,40 911,98R$         79.684,01-R$         

18 R$ 2.199,38 R$ 1.301,90 897,48R$         78.382,11-R$         

19 R$ 2.199,38 R$ 1.316,56 882,82R$         77.065,55-R$         

20 R$ 2.199,38 R$ 1.331,39 867,99R$         75.734,16-R$         

21 R$ 2.199,38 R$ 1.346,39 852,99R$         74.387,77-R$         

22 R$ 2.199,38 R$ 1.361,55 837,83R$         73.026,22-R$         

23 R$ 2.199,38 R$ 1.376,89 822,49R$         71.649,34-R$         

24 R$ 2.199,38 R$ 1.392,39 806,99R$         70.256,94-R$         

25 R$ 2.199,38 R$ 1.408,08 791,30R$         68.848,87-R$         

26 R$ 2.199,38 R$ 1.423,94 775,44R$         67.424,93-R$         

27 R$ 2.199,38 R$ 1.439,97 759,41R$         65.984,96-R$         

28 R$ 2.199,38 R$ 1.456,19 743,19R$         64.528,77-R$         

29 R$ 2.199,38 R$ 1.472,59 726,79R$         63.056,17-R$         

30 R$ 2.199,38 R$ 1.489,18 710,20R$         61.567,00-R$         

31 R$ 2.199,38 R$ 1.505,95 693,43R$         60.061,04-R$         

32 R$ 2.199,38 R$ 1.522,91 676,47R$         58.538,13-R$         

33 R$ 2.199,38 R$ 1.540,07 659,31R$         56.998,07-R$         

34 R$ 2.199,38 R$ 1.557,41 641,97R$         55.440,66-R$         

35 R$ 2.199,38 R$ 1.574,95 624,43R$         53.865,70-R$         

36 R$ 2.199,38 R$ 1.592,69 606,69R$         52.273,01-R$         

37 R$ 2.199,38 R$ 1.610,63 588,75R$         50.662,39-R$         

38 R$ 2.199,38 R$ 1.628,77 570,61R$         49.033,62-R$         

39 R$ 2.199,38 R$ 1.647,11 552,27R$         47.386,50-R$         

40 R$ 2.199,38 R$ 1.665,67 533,71R$         45.720,84-R$         

41 R$ 2.199,38 R$ 1.684,43 514,95R$         44.036,41-R$         

42 R$ 2.199,38 R$ 1.703,40 495,98R$         42.333,01-R$         

43 R$ 2.199,38 R$ 1.722,58 476,80R$         40.610,43-R$         

44 R$ 2.199,38 R$ 1.741,98 457,40R$         38.868,44-R$         

45 R$ 2.199,38 R$ 1.761,60 437,78R$         37.106,84-R$         

46 R$ 2.199,38 R$ 1.781,45 417,93R$         35.325,39-R$         

47 R$ 2.199,38 R$ 1.801,51 397,87R$         33.523,88-R$         

48 R$ 2.199,38 R$ 1.821,80 377,58R$         31.702,08-R$         

49 R$ 2.199,38 R$ 1.842,32 357,06R$         29.859,76-R$         

50 R$ 2.199,38 R$ 1.863,07 336,31R$         27.996,69-R$         

51 R$ 2.199,38 R$ 1.884,05 315,33R$         26.112,64-R$         

52 R$ 2.199,38 R$ 1.905,27 294,11R$         24.207,37-R$         

53 R$ 2.199,38 R$ 1.926,73 272,65R$         22.280,63-R$         

54 R$ 2.199,38 R$ 1.948,43 250,95R$         20.332,20-R$         

55 R$ 2.199,38 R$ 1.970,38 229,00R$         18.361,82-R$         

56 R$ 2.199,38 R$ 1.992,57 206,81R$         16.369,25-R$         

57 R$ 2.199,38 R$ 2.015,01 184,37R$         14.354,24-R$         

58 R$ 2.199,38 R$ 2.037,71 161,67R$         12.316,53-R$         

59 R$ 2.199,38 R$ 2.060,66 138,72R$         10.255,87-R$         

60 R$ 2.199,38 R$ 2.083,87 115,51R$         8.172,00-R$           

61 R$ 2.199,38 R$ 2.107,34 92,04R$           6.064,66-R$           

62 R$ 2.199,38 R$ 2.131,07 68,31R$           3.933,59-R$           

63 R$ 2.199,38 R$ 2.155,08 44,30R$           1.778,52-R$           

64 R$ 2.199,38 R$ 2.179,35 20,03R$           400,83R$               
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Conforme os dados da tabela anterior, caso o proprietário optasse por financiar 

considerando o valor da economia do sistema como o valor das suas prestações, o 

retorno do seu investimento seria em aproximadamente 64 meses, ou 5,3 anos, 

considerando o valor da tarifa de energia atual, e a mesma taxa de juros o montante 

final deste financiamento, seria de R$ 140.359,49. 

Para a realização do payback considerando o valor real das parcelas do 

financiamento a ser pago que são de R$ 3.384,92 ao mês, é necessário considerar 

que, todo mês, o proprietário precisa pagar do próprio bolso R$ 1.185,54, pois o 

sistema fotovoltaico instalado, gera uma economia mensal de R$ 2.199,38 não 

suprindo todo o valor mensal do financiamento. Então, após o término das parcelas a 

serem pagas do financiamento, ainda será necessário recuperar este montante 

adicional que foi pago durante os 36 meses do financiamento. Estes dados utilizados 

para o payback, podem ser vistos na Tabela 11. 

Tabela 11 – Dados para o Payback 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

O cálculo do payback pode ser visto na Tabela 12. 

Valor Financiado 99.724,24R$   

Prestação 3.384,92R$     

Economia com o Sist. 2.199,38R$     

Complementação da Parcela R$ 1.185,54

Meses do Financiamento 36

Juros 1,1263%
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Tabela 12 - Payback 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

A partir do financiamento pago, sabendo que foi necessário desembolsar um 

certo valor para complementar a parcela, o payback deve ser considerado até o valor 

complementar ser quitado. O montante investido a parte, é equivalente a R$ 

42.679,56. Com base neste valor, é possível calcular em quanto tempo se obterá o 

retorno financeiro deste gasto, e a partir disto, deverá ser somado a quantidade de 

Mês Prestação Amortização Juros Saldo Devedor
0 99.724,24-R$          

1 R$ 3.384,92 R$ 2.261,73 1.123,19R$     97.462,51-R$          

2 R$ 3.384,92 R$ 2.287,20 1.097,72R$     95.175,31-R$          

3 R$ 3.384,92 R$ 2.312,96 1.071,96R$     92.862,34-R$          

4 R$ 3.384,92 R$ 2.339,01 1.045,91R$     90.523,33-R$          

5 R$ 3.384,92 R$ 2.365,36 1.019,56R$     88.157,97-R$          

6 R$ 3.384,92 R$ 2.392,00 992,92R$         85.765,97-R$          

7 R$ 3.384,92 R$ 2.418,94 965,98R$         83.347,03-R$          

8 R$ 3.384,92 R$ 2.446,19 938,74R$         80.900,84-R$          

9 R$ 3.384,92 R$ 2.473,74 911,19R$         78.427,11-R$          

10 R$ 3.384,92 R$ 2.501,60 883,32R$         75.925,51-R$          

11 R$ 3.384,92 R$ 2.529,77 855,15R$         73.395,73-R$          

12 R$ 3.384,92 R$ 2.558,27 826,66R$         70.837,47-R$          

13 R$ 3.384,92 R$ 2.587,08 797,84R$         68.250,39-R$          

14 R$ 3.384,92 R$ 2.616,22 768,70R$         65.634,17-R$          

15 R$ 3.384,92 R$ 2.645,69 739,24R$         62.988,48-R$          

16 R$ 3.384,92 R$ 2.675,48 709,44R$         60.313,00-R$          

17 R$ 3.384,92 R$ 2.705,62 679,31R$         57.607,38-R$          

18 R$ 3.384,92 R$ 2.736,09 648,83R$         54.871,29-R$          

19 R$ 3.384,92 R$ 2.766,91 618,02R$         52.104,38-R$          

20 R$ 3.384,92 R$ 2.798,07 586,85R$         49.306,31-R$          

21 R$ 3.384,92 R$ 2.829,59 555,34R$         46.476,72-R$          

22 R$ 3.384,92 R$ 2.861,46 523,47R$         43.615,27-R$          

23 R$ 3.384,92 R$ 2.893,68 491,24R$         40.721,58-R$          

24 R$ 3.384,92 R$ 2.926,28 458,65R$         37.795,31-R$          

25 R$ 3.384,92 R$ 2.959,23 425,69R$         34.836,07-R$          

26 R$ 3.384,92 R$ 2.992,56 392,36R$         31.843,51-R$          

27 R$ 3.384,92 R$ 3.026,27 358,65R$         28.817,24-R$          

28 R$ 3.384,92 R$ 3.060,35 324,57R$         25.756,88-R$          

29 R$ 3.384,92 R$ 3.094,82 290,10R$         22.662,06-R$          

30 R$ 3.384,92 R$ 3.129,68 255,24R$         19.532,38-R$          

31 R$ 3.384,92 R$ 3.164,93 219,99R$         16.367,45-R$          

32 R$ 3.384,92 R$ 3.200,58 184,35R$         13.166,87-R$          

33 R$ 3.384,92 R$ 3.236,62 148,30R$         9.930,25-R$            

34 R$ 3.384,92 R$ 3.273,08 111,84R$         6.657,17-R$            

35 R$ 3.384,92 R$ 3.309,94 74,98R$           3.347,22-R$            

36 R$ 3.384,92 R$ 3.347,22 37,70R$           0,00R$                     
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meses do financiamento, com a quantidade de meses total para a recuperação do 

valor complementar investido. O payback do valor complementar pode ser visualizado 

na tabela 13. 

Tabela 13 – Payback do Valor Complementar 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

Com base nos dados das Tabelas 12 e 13, é possível afirmar que o payback 

será alcançado em aproximadamente 56 meses, ou 4,66 anos. Pode-se afirmar com 

este tempo de retorno do investimento, que é viável a instalação do projeto. Vale 

ressaltar que os valores de economia podem sofrer variações de acordo com o valor 

da tarifa de energia da concessionária, como também podem ser elevados, de modo 

em que o sistema como um todo sofram melhorias, diminuindo as perdas na geração. 

2.8 Propostas de Melhoria 

Como propostas de melhoria para o local, o foco é se obter a maior eficiência 

possível dos módulos com a área total instalada, visto que não é possível incluir mais 

nenhum painel fotovoltaico nos telhados existentes. 

A partir dos dados obtidos, pode-se apontar as propostas de melhoria: 

▪ Investimento em suportes para a correção da orientação; 

Mês Valor da Economia Saldo Devedor

0 -R$ 42.679,56

1 2.199,38R$                               -R$ 40.480,18

2 2.199,38R$                               -R$ 38.280,80

3 2.199,38R$                               -R$ 36.081,42

4 2.199,38R$                               -R$ 33.882,04

5 2.199,38R$                               -R$ 31.682,66

6 2.199,38R$                               -R$ 29.483,28

7 2.199,38R$                               -R$ 27.283,90

8 2.199,38R$                               -R$ 25.084,52

9 2.199,38R$                               -R$ 22.885,14

10 2.199,38R$                               -R$ 20.685,76

11 2.199,38R$                               -R$ 18.486,38

12 2.199,38R$                               -R$ 16.287,00

13 2.199,38R$                               -R$ 14.087,62

14 2.199,38R$                               -R$ 11.888,24

15 2.199,38R$                               -R$ 9.688,86

16 2.199,38R$                               -R$ 7.489,48

17 2.199,38R$                               -R$ 5.290,10

18 2.199,38R$                               -R$ 3.090,72

19 2.199,38R$                               -R$ 891,34

20 2.199,38R$                               R$ 1.308,04
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▪ Investimento na limpeza dos painéis considerando um período menor; 

▪ Possível troca futura dos painéis, considerando modelos mais eficientes e com 

uma capacidade de geração superior aos atuais, levando em consideração a 

mesma área total por módulo. 

 

2.9 Discussão e Resultados 

Para que seja possível verificar quais são as expectativas do cliente com 

relação ao sistema fotovoltaico, foi desenvolvido um questionário, e este foi aplicado 

a distância de forma eletrônica pelo Google Forms, devido ao atual momento no 

mundo (pandemia), como medida de evitar aglomeração. Os resultados obtidos 

através desta ferramenta estão disponíveis através do apêndice. Com relação as 

perguntas, elas estão relacionadas em tópicos, conforme segue: 

▪ Como surgiu o interesse em instalar um sistema solar fotovoltaico? 

▪ Quais foram as principais adversidades para uma possível não realização do 

projeto? 

▪ Qual era a sua expectativa antes da instalação do sistema solar fotovoltaico? 

▪ De que forma acha que este projeto impactaria o crescimento do seu comércio? 

▪ Você está satisfeito com os resultados após um ano de instalação? 

▪ Mediante a sua satisfação, você recomendaria a aplicação de um sistema solar 

fotovoltaico? 

▪ Mediante os custos do projeto, você recomendaria a aplicação de um sistema 

solar fotovoltaico? 

▪ Este projeto solar fotovoltaico, trouxe quais benefícios ao seu comércio? 

Através das perguntas descritas acima, pode-se dizer que o proprietário já 

vinha observando o sistema fotovoltaico em outros estabelecimentos, e através de um 

curso de edificações em uma cidade vizinha, tomou a decisão de instalar este tipo de 

sistema em seu comércio. Com isto, algumas adversidades foram encontradas no 

momento da instalação do projeto, e conforme a resposta obtida, o proprietário 

informou que a maior adversidade enfrentada e que quase impediu a realização da 

instalação é o valor da aquisição dos equipamentos necessários, onde só foi possível 

realizar a compra após um financiamento.  

Antes mesmo dos painéis solares serem instalados, gerou-se uma grande 

expectativa por parte do proprietário, onde o seu maior objetivo era a redução da sua 
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conta de energia elétrica, contribuindo diretamente com o meio ambiente, 

proporcionando uma geração de energia limpa e sustentável.  

Através do sistema fotovoltaico o Sr. João acredita que o seu comércio obteve 

grande visibilidade quando comparado aos seus concorrentes, pois a localização do 

comercio contribui para a visualização do seu sistema, que é bem visível para quem 

está passando na margem da estrada. Com relação a satisfação após a instalação do 

projeto, o comerciante se mostrou muito satisfeito com os ganhos obtidos, mesmo 

tendo ciência de que em alguns determinados meses, a geração do seu sistema terá 

quedas por conta dos fatores climáticos. 

A partir dos resultados iniciais que a geração fotovoltaica proporcionou, o 

proprietário recomenda a instalação do sistema, pois afirma que este modelo de 

geração oferece ganhos bastante expressivos principalmente no setor comercial. 

Mesmo com o alto valor necessário que pode na maioria das vezes inviabilizar o 

projeto, ainda se torna viável a instalação deste sistema, pois o retorno financeiro é 

obtido rapidamente e a contribuição e a visibilidade que é gerada, aumentam ainda 

mais os lucros do estabelecimento.  

Encerrando o ciclo do questionário, o Sr. João deixou uma mensagem para 

todos os microempreendedores, frisando que existem ”grandes” estabelecimentos 

que possuem condições de instalar um sistema fotovoltaico, porém foi um “pequeno” 

que tomou a iniciativa e teve a coragem de investir neste tipo de tecnologia.   
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos dados coletados, foi realizada uma análise para verificar se o 

custo final com energia foi realmente reduzido com a instalação do sistema solar 

fotovoltaico e opera satisfatoriamente em um comércio. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se as análises obtidas do 

projeto inicial da empresa que instalou o sistema solar fotovoltaico e análises 

coletadas na instalação num período de dois anos de uso, ressaltando que em alguns 

meses, o sistema supervisório não arquivou os dados de geração, e muitos destes 

dados foram perdidos, portanto, a análise foi realizada nos meses em que estes dados 

estavam disponíveis. 

A partir destes levantamentos, iniciou-se então a pesquisa em livros, artigos 

científicos, ANEEL, SEBRAE, normas regulamentadoras e empresas de fabricação 

dos componentes necessários para montagem do sistema solar fotovoltaico. Vale 

ressaltar que as pesquisas foram fundamentais para dar início na resolução e na 

consolidação deste trabalho. 

Para a estruturação e metodologia do trabalho, foram utilizadas ferramentas 

como questionários, tabelas e entrevista junto ao proprietário do comércio. Estes 

pontos abordados foram de muita relevância para uma análise preliminar de risco. 

A análise pré-determinada foi realizada em alguns meses do ano de 2020, e 

então, realizou-se a criação de gráficos e tabelas, explorando os valores gastos em 

kWh com energia, qual a participação do sistema neste consumo, e posteriormente, 

qual seria a capacidade total do sistema, operando em seu regime perfeito. 

Com isto, foi possível encontrar a performance Ratio, responsável por 

apresentar qual a eficiência total do sistema, e quanto este estaria tendo de perdas. 

A partir disto, foi possível dimensionar o projeto para corrigir estas perdas, informando 

assim quantos módulos fotovoltaicos o sistema deveria ter para atender a demanda 

de forma satisfatória. Com isto, justificou-se o motivo da instalação de apenas 63 

módulos (falta de espaço in loco), e então, realizou-se o estudo para melhoria na 

geração dos módulos atuais, especificando quais seriam as perdas no local, e a 

maneira de correção destes fatores, fazendo com que o sistema fotovoltaico pudesse 

ser mais eficiente como um todo. 

Com base nos valores pagos na tarifa de energia elétrica, foi possível realizar 

o cálculo da economia após a instalação do sistema, apresentando qual o ganho real 

que este projeto ofereceu ao proprietário. Com o mapeamento do cenário real foi 

possível realizar o cálculo do retorno do investimento (payback), que é de 
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aproximadamente 4,66 anos, atingindo então, a satisfação financeira do proprietário 

e corroborando a hipótese como verdadeira quanto a viabilidade.  

Analisando o projeto como um todo, foi possível atingir todos os objetivos 

propostos inicialmente neste trabalho, e por fim, apresentar sugestões de melhoria no 

local, com o objetivo final de se obter uma maior eficiência energética do sistema.
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