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Resumo   

Devido ao crescimento das necessidades energéticas em todo o mundo, intensas buscas 

por fontes alternativas de energia estão sendo exploradas, dentre elas, em crescente 

destaque no mundo e no Brasil, encontra-se a energia fotovoltaica, por ter se mostrado 

como uma opção vantajosa e ecologicamente adequada, mormente diante dos elevados 

níveis de incidência solar no Brasil. Desta forma, o presente projeto visa verificar a 

viabilidade real econômica dos sistemas fotovoltaicos instalados e em funcionamento 

nas residências, por tempo suficiente para realizar o cálculo da viabilidade econômica 

da situação presente. Nessa direção, o estudo pretende possibilitar o cálculo 

aproximado da situação futura da geração, para estimar o real retorno financeiro de 

modo mais preciso e seguro em relação ao cálculo proposto atualmente no mercado de 

energia fotovoltaica.  

 

Introdução 

Durante muitos anos, a humanidade utilizou os recursos naturais do planeta, para suprir suas 

necessidades energéticas, sem grandes preocupações em relação aos efeitos que causariam ao 

meio ambiente, como a elevação da temperatura média do planeta, o efeito estufa entre 

outros. 

No campo econômico, incertezas quanto à disponibilidade de reservas, no futuro, e 

instabilidades políticas em alguns países exportadores têm influenciado a alta dos preços da 

eletricidade produzida a partir de combustíveis fósseis. Mesmo para aqueles países que 

produzem a maior parte da sua eletricidade a partir de fontes renováveis, como é o caso do 

Brasil cuja matriz elétrica é preponderantemente hidroelétrica, existe uma volatilidade no 

preço da energia, o qual oscila de acordo com a maior ou menor disponibilidade da fonte 

primária utilizada, como no caso do brasil, onde o nível dos reservatórios afetam o preço da 

energia elétrica 

Neste contexto, muitos países têm buscado fontes alternativas de energia, as quais se 

apresentam, ao mesmo tempo, abundantes, pouco agressivas ao meio ambiente e, 

principalmente, economicamente viáveis. 

Estudos apontam que a utilização da energia produzida pelo Sol revela uma alternativa 

promissora, especialmente pela redução do impacto ambiental. A utilização de energia 

fotovoltaica apresenta, ainda, evolução na matriz energética mundial, passando de 7GW no 

ano de 2006 para 139GW no fim de 2013, sendo previsto para o ano de 2018 321GW a 

430GW, segundo EPIA – European Photovoltaic Industry Association (2014). 

A IEA – Internacional Energy Agency (2013) afirma que o aumento na instalação e uso de 

geradores energia solar no mundo se justifica em virtude da redução dos custos de instalação 

dos módulos fotovoltaicos que, nos anos de 1009 a 2010 caíram aproximadamente 11%, 

enquanto houve diminuição de 30% nos painéis. 



A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – orienta, por meio da Resolução Normativa nº 

482/2012, a microgeração e minigeração distribuída. Permite, assim, que o consumidor instale 

um sistema de geração com a compensação de energia elétrica, fato este que leva a crer numa 

possível elevação do interesse pelos sistemas fotovoltaicos, com o consequente retorno 

financeiro direto na economia obtiva na conta de energia elétrica. 

 

Justificativas 

Atualmente no mercado de energia fotovoltaica, fala-se muito em geração de energia 

como um caminho para economizar dinheiro na conta de energia elétrica, fazendo 

assim, um cálculo teórico que, em tese, indica em quanto tempo o investimento 

empenhado retornará ao consumidor, fator que é conhecido no mercado como Payback. 

Porém, não há padronização desta espécie de cálculo, que podem não ser precisos ou 

até mesmo não corresponder à realidade. Desta forma, este trabalho verificará a real 

situação dos sistemas fotovoltaicos instalados, o quanto eles estão retornando 

financeiramente por um período suficiente para analisar o Payback efetivo. 

Objetivos 

Analisar o retorno financeiro dos sistemas fotovoltaicos instalados nas residências de 

Maringá, com base na sua geração atual e no posicionamento dos módulos 

fotovoltaicos. Verificar se a instalação dos módulos ocorreu na posição correta, 

indicada para a melhor eficiência para a captação dos raios solares, para apurar um 

retorno financeiro mais eficaz.  

Metodologia 

Realizar o levantamento das residências de Maringá que estão com sistemas de geração 

fotovoltaicas instaladas e operando. Após, contatar os proprietários para verificar a 

disponibilidade concessão de permissão do estudo de caso no seu estabelecimento ou 

residência.  

O exame da viabilidade econômica ocorrerá a partir dos dados encontrados no histórico 

da fatura de energia elétrica. A escolha dos sistemas fotovoltaicos para estudo 

priorizará aqueles que já estiverem instalados há mais tempo. Ainda, serão verificados 

os posicionamentos dos módulos fotovoltaicos instalados no telhado de cada 

estabelecimento/residência. Depois de tudo, iniciará o levantamento dos dados sobre o 

retorno financeiro para o caso prático, para demonstração do cálculo do retorno 

financeiro (payback), verificando-se a viabilidade econômica real dos sistemas 

fotovoltaicos instalados em Maringá. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ( síntese das atividades a serem desenvolvidas no período de 12 

meses) 



DESCRIÇÃO  DAS ATIVIDADES 
Assinalar o mês em que a atividade 

será executada 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10
º 

11
º 

12
º 

Levantamento das referências bibliográficas relacionadas x            
Estudos das normas e recomendações a serem utilizadas   x           
Levantamento da quantidade de casas com sistema fotovoltaicos 
instalados e operando  

  x          

Verificar a quantidade de casos que serão permitidos estudar    x         
Calcular para cada caso que será estudado, o quanto de geração de 
energia elétrica mensal o sistema iria produzir para um caso ideal. 

    x x       

Realizar o cálculo do payback para os casos ideais       x      
Levantar os dados gerados diários e mensal para cada caso estudado 
na prática, além de registrar o posicionamento dos módulos instalados 

       x x    

Realizar o cálculo do payback para os casos práticos          x   
Análise e apresentação dos resultados do caso ideal e prático           x  
Conclusão das pesquisas            x 
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