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Resumo 

A energia solar fotovoltaica foi descoberta por Alexandre-Edmond Becquerel em 

1839, mas começou a ser amplamente utilizada como fonte de energia alternativa apenas em 

meados de 1980. Atualmente a energia solar fotovoltaica já é a terceira maior fonte de energia 

renovável em todo o mundo, ficando atrás apenas da energia hidroelétrica e da energia eólica. 

No Brasil, a energia solar vem ganhando popularidade desde 2012, quando o regime de 

compensação de energia foi regulamentado pela ANEEL, no entanto o acesso à essa fonte 

alternativa de energia ainda é limitado às pessoas com alto poder aquisitivo, já que os custos 

de execução de um projeto desse tipo, na maioria das vezes, são muito elevados. Nesse 

contexto, foi estudada a viabilidade de um projeto fotovoltaico de baixo custo para utilização 

de consumidores residenciais, afim de acelerar a popularização dessa tecnologia e torna-la 

acessível a maior parte da população. O sistema fotovoltaico de baixo custo desenvolvido pela 

empresa Renova Green LTDA tem capacidade para gerar em média 60kWh/mês, em Curitiba, 

o que no regime de compensação é o suficiente para atender à demanda de uma residência no 

padrão bifásico com consumo de até 110kWh/mês. Do ponto de vista de viabilidade, o projeto 

apresenta um retorno para o investimento, payback descontado, em 11 anos, uma taxa interna 

de retorno de 20% e um Índice de Lucratividade de 1,93, comprovando a viabilidade desse 

tipo de projeto com uma boa taxa de atratividade. 
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Abstract 

The photovoltaic energy was discovered by Alexandre-Edmond Becquerel in 1839, but 

it only started to be widely used as an alternative source of electricity in 1980. Currently the 

photovoltaic energy is already the third biggest source of renewable energy around the world, 

standing only after hydroelectric power and wind power. In Brazil, the solar energy is 

becoming more popular since 2012, when the net-metering system was first regulated by 

ANEEL, however, once the cost of this type of projects is in most cases high, the access to this 

alternative source of electricity is still limited to people with high purchasing power. In this 

context, a low-cost residential photovoltaic project was made feasible in order to accelerate 

the popularization of this technology and make it available to most people. The low-cost 

photovoltaic system developed by the company Renova Green LTDA has the capacity to 

produce around 60kWh/month, in Curitiba, which in the net-metering regime is enough to 

provide power to a home connected to the grid in the dual phase standard that consumes up 

to 110kWh per month. Regarding its feasibility, the project presented a payback of 11 years, 

an Internal Return Rate of 20% and a profitability index of 1,93, proving the feasibility of the 

project with a good attractiveness rate. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde meados de 2014 o Brasil passa por um período de recessão econômica, mas 

apesar do atual cenário de desaceleração da atividade industrial e das perspectivas de 

desempenho negativo da economia brasileira no curto prazo, existe uma projeção de aumento 

na demanda total por energia elétrica de 3,9% ao ano para os próximos 10 anos (MME e EPE, 

2015b). Neste contexto, além do aumento no número de usinas e melhorias na infraestrutura 

de geração e transmissão da energia elétrica previstas no Plano Decenal de Expansão de 

Energia - PDE 2024 (MME e EPE, 2015a), espera-se que haja um aumento na geração 

distribuída de pequeno porte, especialmente da geração fotovoltaica, a qual terá contribuição 

significativa para o suprimento de parte desse aumento no consumo ao longo dos próximos 

anos. De acordo com o relatório da ANEEL (ANEEL, 2016), desde a publicação da resolução 

normativa - RN 482, em abril de 2012, a qual estabeleceu as condições gerais para o acesso de 

microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, até 

novembro de 2016 foram instaladas mais de 6.670 centrais geradoras, existindo uma previsão 

para que esse número salte para cerca de 1.2 milhão de unidades geradoras conectadas à rede 

no sistema de compensação de energia elétrica dentro dos próximos 10 anos (ANEEL, 2016). 

Apesar da expectativa de grande crescimento para o mercado fotovoltaico, existe um 

aspecto que ainda limita muito o acesso à essa tecnologia, que é o custo de realização desses 

projetos. Atualmente o custo médio de um sistema fotovoltaico residencial conectado à rede 

varia de R$8.200,00 a R$10.700,00 por kWp instalado (PORTAL SOLAR, 2016b), como 

hoje em dia os menores sistemas são dimensionados com até 2kWp, o acesso à essa 

tecnologia fica limitado apenas aos consumidores da classe A, ou seja, com alto poder de 

consumo (PORTAL SOLAR, 2016a). 

Dentro desse contexto, com o objetivo de verificar a viabilidade técnica e econômico 

financeira de um sistema fotovoltaico de baixo custo para consumidores residenciais, esse 

trabalho visa verificar o potencial para popularização do acesso à essa tecnologia e a 

possibilidade de os benefícios da energia solar chegarem também às residências de classe 

média, e possivelmente de baixa renda. 
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2. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

A energia solar fotovoltaica é a energia produzida por painéis solares que captam a luz 

do sol e a transformam em energia elétrica e esse fenômeno se dá através do efeito 

fotovoltaico. O efeito fotovoltaico foi descoberto pelo físico Alexandre-Edmond Becquerel 

em 1839, mas foi reproduzido na prática pela primeira vez apenas em 1883, por Charles 

Fritts, que produziu a primeira célula fotovoltaica usando um filme de Selênio (Se). As 

primeiras aplicações para a tecnologia foram na indústria aeroespacial, quando a NASA 

lançou em 1966 o primeiro satélite com painéis solares na órbita terrestre, já comercialmente 

e com aplicações residenciais a energia solar fotovoltaica começou a ser utilizada largamente 

na década de 80, quando a indústria começou a amadurecer e a produção de células e painéis 

fotovoltaicos começou a ser realizada em grande escala (HEGEDUS S. e LUQUE A, 2011). 

Ao longo das últimas décadas a energia solar fotovoltaica ganhou destaque a nível 

mundial, com crescimento de 25%, ou 50.6GW, em 2015. Figura 1, o mercado inicialmente 

liderado por Alemanha e Japão hoje tem como seu maior representante a China, que possui 

atualmente 18,9% de toda a capacidade instalada de painéis solares no mundo (SPE, 2016). 

 

 

Figura 1 - Gráfico do aumento na capacidade instalada a nível mundial. 

Fonte: Adaptado de SPE (2016, p.14). 
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Figura 2 - Gráfico acumulado da capacidade instalada, de 2000 a 2015. 

Fonte: Adaptado de SPE (2016, p.15). 

 

Apesar de representar apenas 1% de toda a energia atualmente consumida no mundo a 

energia solar fotovoltaica vem apresentando uma taxa de crescimento média de mais de 47% 

ao ano, nos últimos dez anos (EPIA, 2014), chegando à capacidade instalada de 229.3GW em 

2015, conforme visto na Figura 2. No Brasil esse cenário é ainda mais positivo, somente de 

janeiro a novembro de 2016 o número de residências conectadas à rede saltou de cerca de mil 

unidades para aproximadamente cinco mil unidades consumidoras. 

 

2.1. A MAIS LIMPA ENTRE AS RENOVÁVEIS 

Desde as primeiras aplicações comerciais da energia solar fotovoltaica se apresentou 

como uma das mais promissoras fontes de energia renovável, com grande potencial para 

substituir os combustíveis fósseis em grande escala e diversificar a matriz energética das 

grandes potências mundiais. Sua geração de energia não produz ruídos, não gera resíduos e 

tem uma fonte de combustível virtualmente inesgotável, o sol, sendo assim considerada uma 

das fontes de energia mais limpas e seguras existentes. 

Além dos benefícios ao meio ambiente, a energia solar fotovoltaica traz diversos benefícios 

técnicos e operacionais em relação à outras fontes de energia, sendo alguns estes: 
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a) Poder gerar a energia onde ela é consumida: um dos grandes benefícios da energia 

solar fotovoltaica é a geração de energia no ponto onde a mesma é consumida, 

evitando as perdas na transmissão, e trazendo benefícios para a rede elétrica onde está 

conectada. 

b) Baixíssimo custo operacional: as usinas fotovoltaicas, principalmente as de pequeno 

porte, tem um custo operacional excepcionalmente baixo, já que os equipamentos 

utilizados possuem grande confiabilidade e pouquíssima, ou nenhuma, necessidade de 

manutenção. 

c) Adaptável as construções já existentes: diferente da energia de outras fontes de 

energia renovável, a energia solar fotovoltaica pode ser instalada em virtualmente 

todos os tipos de construções, desde casas, galpões e armazéns até prédios e grandes 

estruturas industriais. 

d) Modularidade: os geradores fotovoltaicos podem ser instalados de maneira gradual, 

inicialmente com menor capacidade de geração e posteriormente receber incrementos, 

possibilitando o aumento do sistema conforme há um aumento no consumo de energia 

de uma determinada construção ou grupo de consumidores. 

 

2.2. TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Existem dois tipos básicos de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, os 

sistemas isolados da rede pública de distribuição de energia e os sistemas conectados à rede 

pública de distribuição. 

 

2.2.1. Sistemas isolados da rede 

Os sistemas isolados da rede são instalados de maneira independente da rede pública 

de distribuição de energia elétrica. Esse tipo de sistema é geralmente utilizado quando não há 

rede de distribuição no local da instalação, ou então quando não se pode ficar suscetível às 

possíveis quedas de energia da rede pública. Como os painéis solares geram energia apenas 

durante o dia, é necessário instalar bancos de baterias para suprir a energia nos momentos em 
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que não há geração de energia (por exemplo, durante a noite). A Figura 3 ilustra um sistema 

desse tipo. 

 

Figura 3 - Diagrama típico de um gerador fotovoltaico desconectado da rede. 

Fonte: Adaptado de HEGEDUS S. e LUQUE A (2011, p.760). 

 

2.2.2. Sistemas conectados à rede 

Os sistemas conectados à rede operam de maneira interativa com a rede pública de 

distribuição de energia. Esse tipo de sistema é largamente aplicado em áreas urbanas e onde já 

há uma rede de distribuição de energia instalada. Nesse caso não há a necessidade de 

utilização de baterias, tornando o sistema mais barato e aproveitando os benefícios da rede 

pública presente no local da instalação. Os sistemas conectados à rede são os grandes 

responsáveis pelo crescimento do mercado fotovoltaico a nível mundial, através desses 

sistemas foi possível a implantação do sistema de compensação de energia elétrica (net 

metering) e também das tarifas incentivadas (feed-in tariffs) que são respectivamente 

responsáveis por 15% e 63% (SPE, 2016). Na Figura 4 é ilustrado um sistema fotovoltaico 

conectado à rede. 
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Figura 4 - Diagrama típico de um sistema conectado à rede. 

Fonte: Adaptado de HEGEDUS S. e LUQUE A (2011, p.775). 

 

2.2.3. Principais Componentes de um Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede 

Os principais componentes de um sistema fotovoltaico conectado à rede são os painéis 

fotovoltaicos, o inversor de frequência, caixa de proteção e acessórios. 

a) Painéis fotovoltaicos: os painéis fotovoltaicos são os responsáveis pela conversão da 

luz solar em energia elétrica, eles são compostos por células de silício dopado, onde 

ocorre o efeito fotovoltaico, essas células são interconectadas e montadas em um 

painel fixado por uma estrutura externa de alumínio. Dois cabos elétricos fazem a 

condução da energia elétrica do painel para o restante do sistema (Figura 5). 

 

Figura 5 - Painel solar fotovoltaico. 

Fonte: Adaptado de ENERGIA TOTAL.  
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b) Inversor de frequência: a energia produzida pelos painéis está em corrente contínua e 

precisa ser adaptada para a corrente alternada, o mesmo tipo de energia utilizada em 

uma residência. O responsável por essa conversão é o inversor de frequência, que além 

de alternar a corrente do circuito realiza diversas funções de proteção que irão 

possibilitar que o sistema seja interconectado com a rede pública de distribuição de 

energia (Figura 6). 

 

Figura 6 - Inversor de frequência. 

Fonte: Adaptado de ENERGIA TOTAL.  

 

c) Caixa de proteção: a caixa de proteção é responsável pela interface entre o inversor 

de frequência e a instalação elétrica de residência onde o sistema está instalado. Além 

de disjuntores a caixa de proteção pode possuir dispositivos de proteção contra surto e 

fusíveis que tem a função de proteger o sistema de uma descarga elétrica (Figura 7). 

 

Figura 7 - Caixa de proteção. 

Fonte: Adaptado de ENERGIA TOTAL.  

 

d) Acessórios: além dos equipamentos principais são necessários alguns dispositivos 

acessórios ao sistema que irão permitir sua instalação na residência, são esses 

acessórios: monitores de desempenho, cabos elétricos, eletro dutos, haste de 

aterramento, estrutura de fixação para os painéis no telhado, etc. 
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3. ESCOPO DO PROJETO OBJETO DESTE ESTUDO 

Esse estudo tem como objeto um sistema de geração de energia solar fotovoltaica do 

tipo conectado à rede, dimensionado para atender as necessidades de uma residência ligada no 

padrão bifásico (110/220V) de fornecimento e com consumo mensal de energia de até 

110kWh. O escopo do projeto contempla o dimensionamento do sistema, elaboração da 

documentação técnica, aquisição dos equipamentos e a instalação do sistema em uma 

residência. Não é escopo do projeto a operação e manutenção do sistema ao longo de seu 

tempo de vida. A Figura 8 mostra o primeiro nível da estrutura analítica do projeto do gerador 

solar fotovoltaico. 

 

 

Figura 8 - Estrutura Analítica do Projeto até o nível dos pacotes de trabalho. 

Fonte: Elaboração do autor. 
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4. ÁREAS DE CONHECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MAIS 

RELEVANTES PARA O ESTUDO 

Para realização do estudo as áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos mais 

relevantes são: Gerenciamento do Escopo, Gerenciamento dos Custos, Gerenciamento do 

Tempo e Gerenciamento das Aquisições. 

 

4.1. GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

Esta área do conhecimento tem extrema relevância na realização de qualquer projeto, é 

através do gerenciamento do escopo que se define o que está e o que não está incluído no 

projeto. É através do gerenciamento do escopo que se define a linha de base que irá servir de 

guia para todo o restante do processo de planejamento. Uma boa definição de escopo garante 

que o projeto irá incluir a descrição de todo o trabalho a ser realizado para que o projeto seja 

concluído com sucesso (SOTILLE et al., 2010). 

A importância do gerenciamento do escopo em um projeto não está limitada a apenas o 

processo de planejamento, ao longo da vida do projeto é necessário manter o controle sobre o 

escopo, evitando assim impactos nos custos e no cronograma do projeto. 

São processos relacionados ao gerenciamento do escopo: 

a) Coleta de requisitos: obtenção dos requisitos do projeto junto aos principais 

stakeholders do projeto. 

b) Definição do escopo: definição das entregas do projeto, limitando o escopo no que 

será realizado pelo projeto e definindo também o que não será escopo do projeto. 

c) Criação da EAP: elaboração da estrutura analítica do projeto, dividindo o mesmo em 

pacotes de trabalho e entregas. 

d) Verificação do escopo: é a obtenção do aceite formal do escopo do projeto por parte 

dos stakeholders. 

e) Controle do escopo: consiste em controlar as alterações realizadas no escopo. 
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4.2. GERENCIAMENTO DOS CUSTOS 

Um aspecto de grande importância na realização de projetos é o seu orçamento, sendo 

assim, o gerenciamento de custos também é de extrema relevância para a realização de 

qualquer projeto, estando os custos intimamente relacionada com a viabilidade dos projetos. 

Nesse contexto a determinação dos custos planejados, através de uma estimativa, e o controle 

sobre os custos incorridos podem também ter impacto definitivo no sucesso ou insucesso de 

um projeto (BARBOSA et al., 2014). 

São processos relacionados ao gerenciamento de custos: 

a) Estimar os custos: pertencente ao grupo de processo planejamento, consiste em 

realizar a estimativa de todos os custos dos recursos utilizados na realização do 

projeto. 

b) Determinar o orçamento: pertencente ao grupo de processo de planejamento, 

consiste na agregação dos custos estimados afim de obter-se a linha de base de custo 

do projeto. 

c) Controlar os custos: faz parte do grupo de processos de monitoramento e controle e 

tem como objetivo verificar o status do projeto para realização de possíveis mudanças 

na linha de base de custos. 

 

4.3 GERENCIAMENTO DO TEMPO 

O gerenciamento do tempo é relacionado com a todas as outras áreas do conhecimento 

em gerenciamento de projetos, sendo assim, essa área de conhecimento é de grande relevância 

para realização de qualquer projeto. Segundo Barcaui et al. (2013 , p.17), “o gerenciamento 

do tempo vai desde a definição de atividades, sequenciamento, definição dos recursos por 

atividade, estimativa de duração e montagem até controle do cronograma”. 

São processos relacionados ao gerenciamento do tempo: 

a) Definir as atividades: processo de planejamento que consiste em subdividir as 

entregas do projeto em ações específicas para o desenvolvimento do projeto. 
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b) Sequenciar as atividades: processo de planejamento que consiste em identificar e 

documentar a ordem cronológica e relacionamento entre as atividades do projeto. 

c) Estimar os recursos das atividades: processo de planejamento no qual se estima a 

necessidade de recursos, pessoas, equipamentos, materiais ou suprimentos, para a 

realização de cada atividade do projeto. 

d) Estimar a duração das atividades: processo de planejamento que consiste em estimar 

quantos períodos de trabalho serão necessários para se terminar as atividades do 

projeto. 

e) Desenvolver o cronograma: também dentro do grupo de processo de planejamento, 

consiste em analisar as sequências de atividades, suas durações e recursos necessários 

com o objetivo de elaborar um calendário para as atividades do projeto. 

f) Controlar o cronograma: do grupo de processos de monitoramento e controle do 

projeto, este processo consiste em acompanhar o andamento do projeto e atualizar o 

cronograma conforme a evolução do desenvolvimento do projeto. 

 

4.4. GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

Nos projetos nos quais se faz necessária a realização de aquisições, seja de produtos ou 

serviços, como é o caso do projeto objeto desse estudo, é necessário o gerenciamento das 

aquisições. É papel do plano de gerenciamento das aquisições determinar o que será 

comprado ao longo do projeto e também quando essas compras serão realizadas (XAVIER et 

al., 2013). 

São processos relacionados ao gerenciamento das aquisições: 

a) Planejar as Aquisições: processo de planejamento que envolve a definição dos itens a 

serem adquiridos, quando deverão ser adquiridos e também o levantamento de 

possíveis fornecedores. 
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b) Conduzir as Aquisições: pertencente ao grupo de processo de execução, a condução 

de aquisições consiste na classificação e seleção de fornecedores, elaboração de 

propostas e negociação de termos contratuais. 

c) Administrar as Aquisições: processo de monitoramento e controle que garante que os 

termos contratuais estão sendo cumpridos, ou seja, que está sendo entregue pelos 

fornecedores o serviço que foi contratado ou o produto que foi adquirido. 

d) Encerrar as aquisições: processo de encerramento que consiste em verificar se os 

contratos de fornecimento foram cumpridos e todos os pagamentos foram realizados. 

Além disso, nesse momento deve ser verificado o desempenho final dos fornecedores 

em relação às metas de qualidade e prazo para que essas informações sejam utilizadas 

em projetos futuros. 
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5. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO FOTOVOLTAICO QUE MAIS IMPACTAM 

OS SEUS CUSTOS 

Os aspectos tecnológicos dos equipamentos são os que atualmente mais impactam os 

custos de um gerador de energia solar fotovoltaica. Nos sistemas conectados à rede, os painéis 

solares fotovoltaicos e os inversores, ou seja, a parte tecnológica, representam cerca de 74% 

desse custo. Outro componente relevante nos custos desse tipo de projeto está relacionado ao 

capital intelectual necessário para elaboração e aprovação do projeto junto aos órgãos 

competentes, ou seja, o trabalho de design e engenharia envolvidos no desenvolvimento da 

documentação necessária para a realização do projeto. O custo de elaboração de um projeto e 

assinatura de uma ART representa aproximadamente 12% do total dos custos envolvidos. Por 

fim, as estruturas metálicas de fixação dos painéis no telhado representam também uma 

parcela considerável dos custos totalizando cerca de 8,5% dos custos. O gráfico da Figura 9 

ilustra a divisão dos custos em um típico projeto de gerador solar fotovoltaico. 

 

 

Figura 9 - Gráfico de distribuição dos custos de um projeto típico de gerador fotovoltaico 

Fonte: Elaboração do autor. 
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6. LEVANTAMENTO DE POSSÍVEIS ÁREAS ONDE POSSAM SER FEITAS 

REDUÇÃO DE CUSTOS 

As áreas que tem maior contribuição na composição de custos do projeto fotovoltaico 

são as áreas que terão maior impacto de redução de custo do mesmo. Neste contexto, 3 das 

principais áreas responsáveis pelo elevado custo dos projetos fotovoltaicos serão avaliadas, 

são estes custos relacionados ao equipamento, aspecto tecnológico, aos serviços de engenharia 

e instalação do sistema e por fim as estruturas de fixação, que são o suporte mecânico dos 

painéis no telhado. 

 

6.1. REDUÇÃO DE CUSTOS NOS EQUIPAMENTOS 

A parcela tecnológica é uma das mais difíceis de se aplicar uma redução de custos de 

um projeto fotovoltaico, primeiramente pela falta do domínio tecnológico sobre os 

equipamentos e em segundo lugar pela importância desses componentes no funcionamento do 

sistema, como os equipamentos são os responsáveis pela produção de energia e pela 

confiabilidade do sistema ao longo do seu tempo de vida, em média 25 anos, não se faz viável 

a redução de custos pela redução na qualidade dos equipamentos. Sendo assim, o trabalho de 

redução de custos relacionados aos equipamentos fica limitado à seleção de fabricantes com 

equipamento mais acessível e otimização cadeia de fornecimento. 

 

6.1.1. Seleção de Fabricantes 

No mercado brasileiro a entrada de equipamentos fica limitada às marcas que possuem 

certificação junto ao INMETRO, tanto para os requisitos de funcionamento da rede, como 

para as características de eficiência dos mesmos. Como o equipamento utilizado nos projetos 

fotovoltaicos deve ser de extrema confiabilidade, a seleção de fabricantes se dá em cima 

daqueles que respeitam esses requisitos mínimos de qualidade e de alguma forma já estão 

qualificados para a entrada no mercado brasileiro (INMETRO, 2016). 
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Além do critério relativo à certificação junto ao INMETRO, os equipamentos selecionados 

devem atender aos requisitos técnicos específicos do escopo do projeto objeto desse estudo, 

sendo assim, dentro da gama de equipamentos qualificados para serem utilizados de acordo 

com as especificações técnicas do projeto, são selecionados os fornecedores de inversor e de 

painel fotovoltaico.  

 

6.1.2. Cadeia de Fornecimento 

Uma das componentes dos custos dos equipamentos fotovoltaicos que possui grande 

potencial para ser trabalhada é a cadeia de fornecimento desses equipamentos. Essa cadeia de 

fornecimento se inicia no fabricante original dos equipamentos, OEM – Original Equipment 

Manufacturer, que em sua maioria estão no exterior. Ainda no país de origem de fabricação 

há uma empresa intermediária que tem sua marca colocada nos equipamentos e realiza a 

exportação desses equipamentos para outros mercados. No mercado nacional esses 

equipamentos geralmente seguem o seguinte caminho, passam inicialmente pelos 

importadores de equipamentos, na sequência pelos distribuidores, chegando aos revendedores 

que finalmente é quem oferece os equipamentos e projetos ao consumidor final (Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Cadeia de fornecimento de equipamentos fotovoltaicos. 

Fonte: Elaboração do autor. 
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6.2. REDUÇÃO DE CUSTO NOS SERVIÇOS 

 Em relação aos serviços envolvidos no projeto fotovoltaico a redução de custos pode 

ser aplicada nas atividades de engenharia e de instalação, que são as atividades que mais 

contribuem para os custos globais do projeto. 

 

6.2.1. Serviço de Engenharia 

 Os custos dos serviços de engenharia estão relacionados à elaboração dos diagramas e 

aprovação do projeto elétrico do sistema junto às distribuidoras de energia elétrica, sendo que 

atualmente as empresas de sistemas fotovoltaicos trabalham com projetos específicos 

dimensionados conforme a demanda exata de cada cliente. Essa metodologia implica em um 

dimensionamento diferente para cada cliente, mesmo que esses clientes tenham um padrão de 

consumo muito parecido. 

Para permitir a redução dos custos relacionados à elaboração e aprovação do projeto de 

engenharia foi determinada a padronização dos projetos, ou seja, para o fornecimento bifásico 

(110/220V) de energia das distribuidoras (padrões monofásico e trifásico não fazem parte do 

escopo desse estudo), todos os clientes terão o mesmo projeto base aprovado, e o trabalho de 

engenharia será concentrado nessa padronização. 

 

6.2.1. Serviço de Instalação 

 Outro serviço que tem um impacto representativo nos custos do projeto fotovoltaico é 

o serviço de instalação. A combinação dos fatores tempo necessário para a instalação do 

sistema e a necessidade de uma mão de obra especializada e qualificada para a realização do 

trabalho, faz com que os custos da instalação sejam representativos e impactem de forma 

negativa os custos globais do projeto. 

 Como não é uma opção trabalhar com a redução da especialização e qualificação da 

mão de obra, o foco na redução dos custos com a instalação estará na redução do tempo 
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médio de instalação do sistema. Para redução desse tempo serão trabalhados dois aspectos, 

um relacionado à modularização do sistema e outro relacionado ao número de componentes 

necessários para a montagem do sistema. Para isso, será escolhida uma tecnologia que permita 

a modularização, assim como a redução no número de componentes acessórios a serem 

instalados, trazendo com isso mais agilidade e de maneira geral simplificando o procedimento 

de instalação dos componentes do sistema fotovoltaico. 

 

6.3. REDUÇÃO DE CUSTO NAS ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO 

 De maneira geral o mercado fotovoltaico brasileiro trabalha não apenas com 

equipamentos, mas também com soluções completas trazidas do exterior. No caso das 

estruturas de fixação não é diferente e atualmente a grande maioria dos projetos fotovoltaicos 

são realizados utilizando-se de estruturas de fixação importadas. No entanto esse tipo de 

estrutura fabricada no exterior utiliza material prima proveniente do Brasil, e uma das 

maneiras de reduzir os custos dessas estruturas seria em fabricá-las em fornecedores nacionais 

e possivelmente empresas locais. 

 Nesse contexto, a redução de custos na estrutura metálica pode ser realizada através da 

fabricação local dessas peças, sendo que já existem empresas locais com qualificação para o 

fornecimento desse tipo de estrutura. 
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7. ESTUDO DE CASO 

 O estudo de caso foi baseado no estudo de viabilidade desenvolvido pela empresa 

Renova Green LTDA de um sistema fotovoltaico de baixo custo com as características exatas 

do escopo definido para esse trabalho. 

 

7.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 Para atender a demanda mensal de 110kWh de consumo de energia de uma residência 

ligada no padrão bifásico (110/220V), deve-se inicialmente considerar o consumo mínimo 

mensal de 50kWh, cobrado pelas distribuidoras nesse tipo de padrão de ligação. Sendo assim, 

foi especificado um sistema com capacidade de produção média mensal de 60kWh. Uma vez 

definida a capacidade de produção mensal do sistema fotovoltaico, 60kWh, deve-se verificar 

o local onde o sistema será instalado, para que a partir do valor de taxa de insolação seja 

determinada a potência do sistema. Nesse caso, a instalação seria realizada na cidade de 

Curitiba/PR, que tem taxa de insolação média de 4,5hrs de sol por dia, resultando em um 

sistema com potência de 620Wp. Os detalhes da formulação matemática utilizada para esse 

dimensionamento são omitidas nesse trabalho por não terem relevância no contexto dessa 

análise. 

 

7.2. ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA 

 Com base nas especificações técnicas verifica-se a viabilidade do ponto de vista de 

engenharia do sistema, ou seja, verifica-se se é possível projetar um sistema com as 

características especificadas utilizando a tecnologia e equipamentos disponíveis no mercado 

brasileiro. 

 Nesse caso, foi verificado que existe um inversor com potência nominal de 500W e 

que poderia ser utilizado para a potência especificada. Além disso, estão disponíveis no 

mercado painéis solares de 310Wp de potência, o que possibilita o alcance da potência de 

620Wp especificado. Através de uma pesquisa com fornecedores de material elétrico e de 

estruturas metálicas, foi verificada também a disponibilidade do restante dos itens que 

deverão compor o sistema. 
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 Sendo assim, foi verificada a viabilidade técnica do projeto especificado através da 

utilização dos equipamentos disponíveis no mercado, sendo este com potência de 

performance equivalente aos projetos tradicionalmente executados. Por questões de 

confidencialidade da informação os equipamentos utilizados não serão expostos nesse 

trabalho através de sua marca e modelo. 

 

7.3. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

 A Tabela 1 apresenta de maneira resumida a composição de custos para realização do 

projeto fotovoltaico de baixo custo conforme especificações levantadas no estudo de 

viabilidade técnica. 

 

Item Descrição Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total 

01 Painel Fotovoltaico 2 UN    R$ 672,20 R$ 1.344,40 

02 Inversor Fotovoltaico 1 UN    R$ 729,40 R$    729,40 

03 Material Elétrico 1 KIT    R$ 107,50 R$    107,50 

04 Estrutura de Fixação 1 UN    R$ 164,40 R$    164,40 

05 Frete 30 KM    R$     1,50 R$      45,00 

06 Serviços de Engenharia 1 HORAS    R$ 100,00 R$    100,00 

07 Serviços de Instalação 6 HORAS    R$   40,00 R$    240,00 

08 TOTAL    R$ 2.730,70 

Tabela 1. Planilha de custos do sistema fotovoltaico após o trabalho de redução de custo. 

 

 Para alcançar a redução de custo deseja foram trabalhadas as áreas identificadas no 

capítulo 6, como sendo áreas de possível redução nos custos do sistema. 

Primeiramente, no que diz respeito aos equipamentos, foi selecionado um fornecedor 

que atende as especificações técnicas e que apresenta uma das melhores relações custo 

benefício em relação à eficiência e tempo de garantia do sistema. Além disso foi firmada uma 

parceria com um fornecedor que é o importador direto dos equipamentos, eliminando assim 

pelo menos duas camadas da cadeia de fornecimento desse itens, distribuidores e 

revendedores. 
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Do ponto de vista de serviços, foi realizado um trabalho de padronização e 

modularização dos projetos para que tanto o trabalho de engenharia como o trabalho de 

instalação dos equipamentos tivessem uma redução, nesse contexto a necessidade de trabalho 

de engenharia por projeto foi reduzido de oito horas para apenas uma hora, relativa a revisão e 

aprovação da documentação padrão adaptada para cada cliente, além disso a necessidade de 

trabalho de instalação foi reduzida de 16 horas para apenas seis horas. 

Por fim, foi desenvolvido um fornecedor local para as estruturas de fixação dos 

painéis, resultando em uma redução de custos de aproximadamente 40% em relação aos 

custos originais com os dispositivos de fixação importados. 

 

7.4. ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

 Sendo o projeto realizado com uma margem total de 20%, tem-se o valor do 

investimento já precificado em R$ 3.549,90. A economia mensal gerada pelo sistema, 

considerando a tarifa com impostos de R$0,66/kWh cobrada pela distribuidora local, é de 

aproximadamente R$39,60. Para calcular o retorno anual do projeto considera-se 12 vezes a 

economia mensal de R$39,60, além disso é considerado que esse retorno será reajustado ano a 

ano, devido ao reajuste tarifário anual na energia elétrica, por uma taxa de 8%. Portanto o 

retorno no primeiro ano é de R$475,20, no segundo ano é de R$513,22 e assim por diante. 

 Além dos retornos, ao longo da vida do sistema são consideradas também manutenções 

preventivas com custo fixo de R$200,00 cada, sendo estas realizadas a cada 5 anos. 

 Com os dados de valor do investimento, retorno anual do projeto, tempo de vida do 

sistema (25 anos) e taxa de juros de 12% a.a. (custo do valor investido), obtém-se o fluxo de 

caixa da realização desse projeto com os seguintes resultados: Payback: 11 anos; TIR (Taxa 

Interna de Retorno): 20%, no final da vida do projeto; IL (Índice de Lucratividade): 1,93, no 

final da vida do projeto. Demonstrando, portanto, a viabilidade econômico-financeira do 

projeto fotovoltaico, conforme demonstrado na Tabela 2. 
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Ano 
Fluxo de 

Caixa 

Fluxo a Valor 
Presente 

(tx 12%a.a.) 

Saldo a Valor 
Presente 

TIR IL 

0 -R$ 3,549.90  -R$ 3,549.90  -R$ 3,549.90  NA NA 
1  R$ 475.20   R$ 424.29  -R$ 3,125.61  -87%  0.12  
2  R$ 513.22   R$ 409.13  -R$ 2,716.48  -55%  0.23  
3  R$ 554.27   R$ 394.52  -R$ 2,321.96  -32%  0.35  
4  R$ 598.62   R$ 380.43  -R$ 1,941.53  -17%  0.45  
5  R$ 446.50   R$ 253.36  -R$ 1,688.17  -10%  0.52  
6  R$ 698.22   R$ 353.74  -R$ 1,334.43  -2%  0.62  
7  R$ 754.08   R$ 341.11  -R$ 993.32  3%  0.72  
8  R$ 814.41   R$ 328.93  -R$ 664.39  7%  0.81  
9  R$ 879.56   R$ 317.18  -R$ 347.22  10%  0.90  
10  R$ 749.93   R$ 241.46  -R$ 105.76  11%  0.97  
11  R$ 1,025.92   R$ 294.93   R$ 189.17  13%  1.05  
12  R$ 1,107.99   R$ 284.39   R$ 473.56  14%  1.13  
13  R$ 1,196.63   R$ 274.24   R$ 747.80  15%  1.21  
14  R$ 1,292.37   R$ 264.44   R$ 1,012.24  16%  1.29  
15  R$ 1,195.75   R$ 218.46   R$ 1,230.70  17%  1.35  
16  R$ 1,507.41   R$ 245.89   R$ 1,476.60  18%  1.42  
17  R$ 1,628.01   R$ 237.11   R$ 1,713.71  18%  1.48  
18  R$ 1,758.25   R$ 228.64   R$ 1,942.35  18%  1.55  
19  R$ 1,898.91   R$ 220.48   R$ 2,162.82  19%  1.61  
20  R$ 1,850.82   R$ 191.87   R$ 2,354.69  19%  1.66  
21  R$ 2,214.89   R$ 205.01   R$ 2,559.70  19%  1.72  
22  R$ 2,392.08   R$ 197.69   R$ 2,757.39  20%  1.78  
23  R$ 2,583.44   R$ 190.63   R$ 2,948.02  20%  1.83  
24  R$ 2,790.12   R$ 183.82   R$ 3,131.84  20%  1.88  
25  R$ 2,813.33   R$ 165.49   R$ 3,297.33  20%  1.93  

Tabela 2. – Fluxo de caixa da realização do projeto fotovoltaico. 
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8. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar a viabilidade técnica e econômico financeira 

de um sistema fotovoltaico de baixo custo para consumidores residenciais. O sistema 

fotovoltaico consiste em um equipamento de geração de energia complementar, através da luz 

do sol, sendo este conectado à rede de distribuição de energia possibilitando à residência se 

enquadrar no regime de compensação de energia elétrica, previsto pela ANEEL. 

 Inicialmente, afim de identificar as áreas de possível redução de custos, o estudo de 

consistiu na avaliação das diferentes áreas do projeto em relação a seu impacto nos custos 

globais do projeto. Nesse contexto foi identificado que os custos dos equipamentos, serviços e 

estruturas de fixação, eram as áreas de maior potencial a serem trabalhadas. A partir dessas 

informações foram aplicadas as possíveis reduções de custo em cada uma das áreas, o que 

resultou em um projeto com custo cerca de 40% inferior ao que se observa no mercado.  

 Por fim, foi feito o estudo de caso da viabilidade, tanto pelo ponto de vista técnico 

como pela perspectiva econômico financeira, de um sistema fotovoltaico de baixo custo 

desenvolvido pela empresa Renova Green LTDA. Do ponto de vista técnico, foi observado 

que o projeto é viável e que este tem potencial para apresentar uma performance equivalente 

aos projetos tradicionais. Na perspectiva econômico-financeira também foi verificada a 

viabilidade do projeto, sendo este com parâmetros de Taxa Interna de Retorno, Índice de 

Lucratividade e Payback bastante favoráveis à realização do projeto. Verificando-se assim o 

grande potencial de popularização da energia solar fotovoltaica através da implementação de 

projetos de baixo custo. 
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9. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Além do estudo de viabilidade do projeto fotovoltaico de baixo custo, apresentado 

nesse trabalho, fica como possível desdobramento a análise de viabilidade de projetos 

fotovoltaicos de médio e grande porte, os quais também terão grande participação no aumento 

da capacidade instalada desse tipo de sistema nos próximos anos no Brasil. Outro aspecto que 

não estava no escopo desse trabalho e que pode servir de tema em um trabalho futuro é o 

estudo da estruturação de captação de recursos, reembolsáveis e não reembolsáveis, para 

realização desses projetos. 
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