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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade de um sistema fotovoltaico residencial, para esse 

fim observou-se o cenário atual do setor elétrico brasileiro e os problemas enfrentados com a falta de energia, 

assim apresentou-se a energia solar fotovoltaica como fonte alternativa de energia. Para demonstrar sua viabilidade 

foi necessário a análise de um sistema já em operação, os cálculos necessários para o dimensionamento do sistema 

foram apresentados, bem como gráficos e tabelas com dados reais que foram comparados com cálculos futuros, 

para melhor compreendermos o custo benefício, ou seja, quanto tempo o sistema irá se pagar e quanto dinheiro 

será economizado. 

 

Palavras chave: Energia Solar; Fonte Alternativa de Energia. 

 

 
ABSTRACT 

This work aims to analyze the feasibility of a residential photovoltaic system, for this purpose it was 

observed the current scenario of the Brazilian electricity sector and the problems faced with the lack of energy, 

thus presenting the photovoltaic solar energy as an alternative source of energy. To demonstrate its viability, it 

was necessary to analyze a system already in operation, the necessary calculations for the sizing of the system 

were presented, as well as graphs and tables with real data that were compared with future calculations, in order 

to better understand the cost-benefit, i.e., how much time the system will pay for itself and how much money will 

be saved. 

 

Keywords: Solar Energy; Alternative Energy Source. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

É notório que o setor energético brasileiro está passando por várias crises de geração de 

energia, pois segundo e EPE (2020) a maior parte da matriz energética brasileira é composta 

por hidrelétricas que dependem do nível d'água dos reservatórios das represas. 

Como exemplo podemos citar o “apagão” que ocorreu na década de 2000, na qual foi 

causado pelos longos e severos períodos de estiagem que reduziram os montantes das 

hidrelétricas, diminuindo grande parte do potencial hidrelétrico e deixando de levar energia a 

grande parcela da população, gerando caos em sistemas de produção e hospitais. De modo a 
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minimizar esses efeitos causados nesses períodos as termelétricas são acionadas, contudo o 

custo da energia aumenta, pois, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) adiciona as 

bandeiras tarifárias a serem cobradas, sendo elas, verde, amarela ou vermelha. As arrecadações 

com essas bandeiras servem para custear o uso das usinas termoelétricas, com isso alguns 

sistemas de produção ficam inviáveis pelo alto custo da energia, assim a crise energética passa 

a ser também econômica (GUITARRARA, 2010). 

Sendo assim, torna-se interessante a implantação de fontes alternativas de energia no 

setor elétrico. Dentre as fontes alternativas de energia, podemos citar as fontes renováveis, 

sendo elas a eólica, solar, biomassa e entre outras. A energia solar fotovoltaica vem ganhando 

cada vez mais espaço no mercado e veem apresentando grande potencial para minimizar uma 

possível crise energética e econômica (EPE, 2020). 

Os ambientalistas veem com bons olhos essa tecnologia, por se tratar de uma fonte de 

energia que causa o mínimo de impacto possível e não libera nenhum poluente na atmosfera 

durante sua operação. Além disso, os resíduos de fabricação ou de descarte dos módulos 

fotovoltaicos podem ser reutilizados pelos fabricantes (LOMBORG, 2002). Segundo 

Radziemska (2014) o tratamento térmico é a melhor opção para separar os componentes do 

módulo de silício, após a separação ocorre o tratamento químico da célula para remover a 

camada antirreflexo assim a camada de silício pode ser reaproveitada. 

Já sob o ponto de vista técnico e econômico, estes sistemas favorecem a descentralização 

da geração de energia elétrica, o que é muito bom para o sistema de distribuição nacional, pois 

diminui as perdas no transporte de energia (BOYLE, 2004). 

De acordo com o Atlas Brasileiro de Energia solar (2017) o Brasil tem um dos maiores 

índices de radiação solar do mundo, esse potencial deve ser aproveitado ao máximo e o mais 

rápido possível, pois com o crescimento populacional a demanda energética está cada vez 

maior, então é necessário políticas incentivadoras para essa área. Com isso a legislação 

brasileira, por meio da resolução normativa ANEEL nº 482/2012 e posterior modernização com 

a resolução normativa ANEEL 687/2015, alegam que qualquer cidadão pode gerar sua própria 

energia elétrica e injetar o excedente da produção à rede elétrica ou estocar em baterias 

dependendo do sistema escolhido pelo consumidor, (ANEEL, 2021). 

Atualmente existem no mercado três configurações de Sistemas Fotovoltaicos (SFV), 

sendo eles o on-grid, off-grid e o híbrido representados pelas Figuras 1, 2 e 3 respectivamente. 

O sistema off grid é composto basicamente pelos módulos fotovoltaicos, inversor e um banco 

de baterias, na qual toda energia gerada ou uma parte dela, caso não esteja sendo usada será 
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armazenada. Devido ao alto custo das baterias existentes no mercado atualmente, esse tipo de 

sistema apresenta um custo relativamente alto, além das baterias ainda não apresentarem uma 

vida útil longa. A Figura 1apresenta o diagrama de um sistema fotovoltaico off-grid. 

 

Figura 1- Diagrama sistema off grid. 

 

 
Fonte: Blog Silvatronics (2019). 

 

 
Os sistemas on-grid são constituídos basicamente pelos módulos fotovoltaicos e um 

inversor, na qual este é conectado diretamente à rede do sistema elétrico de potência, não 

fazendo o uso de baterias, conforme ilustra Figura 2. Seu funcionamento baseia-se na geração 

de energia elétrica e essa energia pode ser utilizada instantaneamente e o excedente é injetado 

na rede elétrica. Com isso, o medidor da concessionária passa a trabalhar em um sistema de 

crédito e débito, SFV e o consumidor poderá economizar de 80 a 95 % da sua conta de energia, 

gerando economia e preservando o meio ambiente. 

 
Figura 2 - Representação Sistema On-Grid 

 

Fonte: Blog Silvatronics (2019). 
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Já o SFV hibrido é exatamente a união desses dois sistemas, pois o sistema além de 

armazenar energia em seu banco de baterias, também injeta energia na rede de distribuição 

sua representação pode ser verificada na Figura 3. 

 
Figura 3- Representação de um sistema hibrido. 

 

Fonte: Blog Silvatronics (2019). 

 
 

Sendo assim, este trabalho visa realizar um estudo de caso de viabilidade da implantação 

de um SFV residencial. 

 
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

Para realização deste artigo científico optou-se por dois métodos de pesquisa cientifica 

para o levantamento e estudo dos dados colhidos antes e depois da instalação do sistema 

fotovoltaico, sendo elas pesquisa tecnológica e quantitativa, pois houve aplicação da prática 

para solução de um problema concreto da vida contemporânea, com geração de conhecimento 

científico e resultados imediatos, em termos socioeconômicos e comprovados através de 

métodos estatísticos de comparação esboçados em gráficos de fácil entendimento gerando 

maior precisão e confiabilidade dos resultados. 

A fim apresentar a viabilidade da instalação de um SFV apresentou-se dados coletados 

em um sistema instalado em dezembro de 2020 na cidade de Capão Bonito, interior do estado 

de São Paulo. 

Para realização deste projeto foi necessário realizar um banco de dados do cliente, ou 

seja, pesquisas de campo, como levantamento das informações na conta de energia elétrica do 

cliente, onde através desta encontramos a média mensal do consumo em kWh/mês (unidade de 
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medida do consumo mensal de energia) a área disponível para instalação dos painéis 

fotovoltaicos e a orientação geográfica do telhado, após a coletas de dados, os cálculos são 

realizados com ajuda de algumas ferramentas meteorológicos disponibilizada pelo site da 

CRESESB (Centro de Referência para as Energias Solar e Eólica de Salvo Brito). 

Segundo CRESESB (2021) para cidade em qual foi instalado esse sistema o índice Hora 

de Sol Pleno (HSP) é de aproximadamente 4,48 h/dia. 

 
 2.1 Funcionamento de um SFV

Energia solar fotovoltaica é a conversão direta da irradiação solar, ou seja, energia 

luminosa convertida em energia elétrica esse processo é realizado pelas chamadas células 

fotovoltaicas, compostas por um material semicondutor, nesse caso o silício, ao se chocarem 

com os fótons proveniente da luz solar, provocam uma movimentação dos elétrons gerando 

corrente contínua, ou seja, eletricidade (Brasil Escola, 2021). 

 
 2.2 Cálculo da Potência do sistema fotovoltaico

Para o cálculo da potência do SFV (Ppico), foi necessário o levantamento dos 

seguintes dados; consumo médio mensal (Cméd) e o rendimento global do sistema (𝑛) e HSP 

representado pela equação 1, além disso, utiliza-se o fator de 30 que corresponde ao número de 

dias médio em um determinado mês. O consumo médio desta unidade consumidora foi de 

aproximadamente 370 kWh/mês e o rendimento de 84% (0,84). As perdas deste sistema são 

relacionadas com a orientação geográfica, inclinação onde as placas são instaladas e perdas por 

conversão e transporte de energia. 

 

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 =
    𝐶𝑚é𝑑  

𝐻𝑆𝑃∗30∗𝑛 
(1) 

 
 

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 =  
370 

4,48∗30∗0,84 
= 3,28 kWp 

 
 

 2.3 Cálculo do número de módulos

A equação 2 aponta que para o cálculo do número de módulos (𝑁𝑚ó𝑑), devemos 

calcular a área do módulo (𝐴𝑚ó𝑑), a área (A) disponível para instalação e a potência do SFV. 

Além disso, deve-se pesquisar a potência dos módulos (𝑃𝑚ó𝑑) disponíveis no mercado, 
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conforme mostra a Tabela 1. Para este projeto, adotou-se os módulos fotovoltaicos da marca 

Risen de 410 Wp cada, e a área da instalação apresenta 20 m². 

 

𝑁 = 
𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜   , ∃ ⎪𝑁 ∗ 𝐴 ≤ 𝐴 . (2) 

𝑚ó𝑑 𝑃𝑚ó𝑑 
𝑚ó𝑑 𝑚ó𝑑 

 
 

𝑁= 
3,28.103 

410 
= 8 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

 
 

8 ∗ 2 ≤ 20 ∴ 𝑁𝑚ó𝑑 , ∃ . 
 
 

Tabela 1. Tabela de fabricantes e potência de alguns módulos fotovoltaicos 
 

Fabricantes Potência (Wp) 

Jinko 330 390 465 580 

Trina 375 410 450 500 

Risen 310 410 445 600 

Dah 330 435 440 445 

Canadian 330 405 640 665 
Fonte: autoria própria. 

 
 

2.4 Cálculo da potência do inversor 

O inversor é um equipamento fundamental para o SFV, pois realiza a conversão de 

corrente contínua (CC) para corrente alternada (CA). Seu dimensionamento dever realizado 

com muita atenção, pois influenciará diretamente na eficiência do sistema. 

Para esse processo devemos utilizar o valor da potência de pico (3,28 kWp) pois o 

inversor deve suportar tal potência, assim instalador deve avaliar a capacidade de sub e 

sobrecarga do inversor, que pode ser encontrada através do seu datasheet (folha de dados com 

as características técnicas do equipamento). 

Após as análises dos datasheets de vários inversores optou-se por um cuja potência 

nominal é de 3 kW e sua capacidade de sobrecarga é de 10% assim o sistema de 3,28 kWp fica 

dentro dessa faixa de potência. 

Para cada inversor existe um intervalo de potência em que um inversor pode 

trabalhar acima de sua potência nominal, contudo não pode ser ultrapassado, pois este converte 

a energia com maior eficiência trabalhando em sobrecarga. (Fiorelli et al., 2017). 
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 2.5 Cálculo de viabilidade de um sistema fotovoltaico

Para realizar o cálculo de viabilidade de um sistema, além comparamos os gastos antes 

e depois do sistema instalado devemos analisar o valor das tarifas que anualmente apresentam 

reajustes. 

De acordo com o site da Portal Solar (2021), a vida útil de um módulo fotovoltaico é 

extensa e pode durar até 25 anos com 80% de seu desempenho original. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

Após os cálculos de dimensionamento para o SFV analisado alcançou-se um projeto em 

que empregou 8 módulos de 410 Wp de potência nominal e um inversor de 3 kW para uma 

produção em média de 375 kWh/mês. A Figura 5 apresenta a fotografia desta instalação. 

 
Figura 5 - Imagem da instalação residencial utilizada para esse estudo de viabilidade. 

Fonte: STK Soluções Elétricas (2020). 

 
 

Para melhor compreendermos e analisarmos o rendimento do sistema, analisaremos o 

Gráfico 1, na qual apresenta a geração e o consumo de energia elétrica antes e depois da 

instalação deste sistema. 

observou-se que em alguns meses a geração foi maior que o consumo, contudo, o 

sistema on-grid opera com sistema de crédito, ou seja, toda energia que foi gerada e não foi 

consumida, será injetada na rede, para que outro consumidor possa utiliza-la, contudo o medidor 
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bidirecional de energia registrará toda energia que foi injetada, assim a unidade geradora 

acumula esses créditos que poderão suprir nos meses em que a geração for menor que o 

consumo, como nos períodos de inverno por exemplo 

. 

                                                           Gráfico 1 - Gráfico de geração e consumo. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

O valor do investimento dessa residência para instalação do SFV foi de R$ 14.500,00. 

Com isso, a Tabela 2 apresenta as projeções econômicas a serem obtidas, na qual considerou- 

se um aumento da tarifa de energia em aproximadamente 10% ao ano. De acordo com a revista 

Exame (2021), entre os anos de 2011 e 2020 as tarifas da conta de energia aumentaram cerca 

de 96%. Além disso, considerou-se a depreciação do sistema em aproximadamente 0,7% ao 

ano, motivo pelo qual pode-se observar que o valor médio da geração decai ao longo dos anos. 

O valor estimado do kWh apresentado na tabela (0,84) é a somatória de todos os 

impostos e as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Energia (TE). 

Em relação ao valor da economia gerada com o SFV, notou-se que em apenas 4 anos e 

3 meses o sistema se pagará. 
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Tabela 2: Tabela de previsão econômica. 
 

Período 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Unidade 

Geração média estimada 374 371,3 367,58 365 362 359 kWh/mês 

Preço estimado do kW/h 0,84 0,94 1,03 1,13 1,24 1,35 R$ 

Economia média mensal 237,79 268 293,56 322,73 354,04 384,7 R$ 

Economia anual 2.853,46 3.215,95 3.522,69 3.872,76 4.248,53 4.616,38 R$ 

Total em 4 anos e 3 

meses 
R$ 14.526,99 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Com o crescimento da população também cresce a demanda energética, agravando 

ainda mais os problemas do setor de geração e distribuição, tudo isso está ocasionando um 

questionamento a respeito das fontes geradoras de energia e os possíveis impactos para a 

sociedade e o ambiente, aumentando ainda mais a procura por fontes alternativas de energia. 

Como podemos observar o cenário atual, a cada dia as tarifas energéticas estão ficando 

mais caras, pois as hidrelétricas nesses períodos de estiagem não estão dando conta de suprir a 

demanda energética, então é necessário descentralizarmos nossa matriz, contudo de maneira 

consciente, pois devemos cuidar do nosso planeta. 

A energia fotovoltaica é uma alternativa para saída dessa crise, além de ser um bom 

investimento para o consumidor. 

Ao analisar o custo da instalação de um sistema fotovoltaico, o valor do investimento 

parece ser alto, contudo, comprovou-se neste artigo que o retorno será em curto prazo com base 

nas análises aproximadamente em quatro anos e três meses todo equipamento será pago apenas 

com a economia gerada pelo sistema. 

Pequenos consumidores e até mesmo as grandes empresas estão vendo com bons olhos 

a instalação de usinas fotovoltaicas, pois o tempo de quitação do sistema se torna pequeno em 

proporção a sua durabilidade, sem contar que sua conta de energia ficará livre dos aumentos 

tarifários ao decorrer dos anos. 
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