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RESUMO 

 

 

O presente estudo procura propor a autoprodução de energia elétrica no 15º 
Batalhão Logístico (15º B Log), como opção para a racionalização dos gastos com 
eletricidade, sem comprometimento da segurança e capacidade operacional militar, 
através da implantação da geração distribuída fotovoltaica (GD FV). Desta forma, 
buscou-se dimensionar e verificar a viabilidade técnica e econômica (EVTE) da 
instalação de uma usina GD FV no 15º B Log, que suprisse 100% do consumo fora 
de ponta da OM, levando em consideração o impacto percentual que essa 
instalação causaria nos gastos com energia elétrica. Foram avaliados os padrões de 
consumo e demanda de energia elétrica da Unidade, através do levantamento 
histórico tarifário elétrico do período compreendido entre janeiro de 2013 e 
dezembro de 2017, com intuito de quantificar o consumo da Organização Militar 
(OM), em ponta e fora de ponta e assim avaliar a necessidade do potencial de 
geração elétrica, para tornar tecnicamente viável a implantação da usina GD FV. Foi, 
ainda, analisado o valor monetário das contas do ano de 2017, com objetivo de 
mensurar o gasto médio mensal necessário ao custeio de energia elétrica da OM e, 
assim, calcular a economia a ser gerada pelo sistema GD FV. Os dados necessários 
ao correto dimensionamento desta usina, os quais são as coordenadas geográficas 
da OM, as áreas de telhado disponíveis para instalação dos painéis fotovoltaicos e 
os índices de radiação solar na cidade de Cascavel – PR foram coletados através de 
pesquisa de campo. O material colhido foi introduzido, juntamente com o potencial 
de geração elétrica necessária a usina, no simulador PVsyst® 6, software 
especializado no dimensionamento de plantas fotovoltaicas. O relatório gerado pelo 
simulador foi enviado para empresas especializadas que geraram orçamentos para 
implementação do projeto. De posse do valor do investimento necessário para 
instalação da usina e da economia a ser gerada, foi possível afiançar a viabilidade 
econômica do projeto, por meio da aferição do tempo de retorno do investimento, 
que foi de 06 (seis) anos, frente a um ciclo de vida de 25 anos da usina GD FV. 
 

Palavras-chave: Energia Elétrica. Geração Distribuída Fotovoltaica. Usina Solar.  
Viabilidade Técnica e Econômica. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present study seeks to propose the self-generation of electric power in the 15th 
Logistic Battalion (15º B Log), as an option for the rationalization of electricity 
expenditures, without compromising safety and military operational capacity, through 
the implementation of distributed PV generation . In this way, we attempted to size 
and verify the technical and economic viability (EVTE) of the installation of a GD FV 
plant in the 15º B Log, which surpassed 100% of OM's out-of-state consumption, 
taking into account the percentage impact that this installation would cause us to 
spend on electricity. The Unit's electricity consumption and demand patterns were 
evaluated through the electric tariff history survey of the period between January 
2013 and December 2017, in order to quantify the consumption of the Military 
Organization (OM), both in and out of and thus to assess the need for the potential of 
electric generation, to make the implantation of the GD FV plant technically feasible. 
It was also analyzed the monetary value of the accounts for the year 2017, with the 
objective of measuring the average monthly expenditure necessary to the costing of 
electric power of OM and, thus, calculate the savings to be generated by the GD FV 
system. The data necessary for the correct sizing of this plant, which are the 
geographical coordinates of the OM, the roof areas available for installation of the 
photovoltaic panels and the solar radiation indices in the city of Cascavel - PR were 
collected through field research. The material harvested was introduced, together 
with the potential of electric generation needed by the plant, in the simulator PVsyst® 
6, software specialized in the design of photovoltaic plants. The report generated by 
the simulator was sent to specialized companies that generated budgets for project 
implementation. Given the value of the investment needed to install the plant and the 
economy to be generated, it was possible to secure the economic viability of the 
project, by measuring the time of return of the investment, which was 6 (six) years, 
against a 25-year life cycle of the GD FV plant. 
 

Keywords: Electric Power. Distributed Photovoltaic Generation. Solar Power Plant. 
Technical and Economic Viability. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os constantes aumentos nas contas de energia elétrica ocorridos nos últimos 

anos, associados à grave crise econômica pela qual o Brasil está passando, têm 

dificultado sobremaneira a Administração Pública no que concerne ao pagamento de 

Concessionárias Distribuidoras de Energia Elétrica. 

Nesse contexto, o Exército Brasileiro (EB), por meio da Secretaria de 

Economia e Finanças (SEF) e mais especificamente da Diretoria de Gestão 

Orçamentária (DGO), órgão de apoio técnico-normativo, diretamente subordinado à 

SEF, responsável pela gestão dos recursos destinados à manutenção da vida 

vegetativa de todas as Organizações Militares (OM) do EB, tem tido muitas 

dificuldades para custear os gastos da Força Terrestre com energia elétrica. 

Assim sendo, é fundamental para a manutenção da operacionalidade das OM 

a racionalização dos gastos com energia elétrica, sem comprometer a segurança e 

capacidade operacional militar. 

Existem vários procedimentos que possibilitam a diminuição do valor pago a 

título de energia elétrica em uma OM. Os principais são: a mudança do tipo de 

estrutura tarifária, a redução do fator de potência, a conscientização pelos militares 

da Organização, com relação ao consumo responsável e a geração de energia 

elétrica distribuída. 

Este trabalho pretende propor a autoprodução de energia elétrica no 15º 

Batalhão Logístico (15º B Log), OM diretamente subordinada a 15ª Brigada 

Infantaria Mecanizada (15ª Bda Inf Mec), localizada na Cidade de Cascavel, no 

extremo oeste do Estado do Paraná, através da implantação da geração fotovoltaica 

distribuída. 

1.1 PROBLEMA 

O Brasil está entre os países com maior percentual de participação de fontes 

renováveis na sua matriz de energia elétrica. O Gráfico 1, extraído do Balanço 

Energético Nacional 2017 – Ano base 2016 (Brasil 2017), mostra o avanço da 

participação de renováveis na matriz elétrica brasileira no período compreendido 

entre os anos 2012 e 2016. No Brasil, em 2016, as fontes renováveis representaram 

81,7% da matriz elétrica Nacional. 



 

GRÁFICO 1 – Participação de renováveis na matriz elétrica brasileira
Fonte: Brasil 2017, p. 32 

 

Quando verificamos a participação de renováveis na matriz elétrica mundial e 

comparamos com a brasileira, verificamos com maior clareza o impacto que essas 

fontes energéticas possuem na produção de eletricidade no Brasil. O gráfico 2 

compara a participação de renováveis no Brasil, na OCD

 

GRÁFICO 2 – Participação de renováveis na matriz elétrica 
Fonte: Brasil 2017, p. 32 

                                                          
1 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Organização 
intergovernamental baseada em Paris, a OCDE se dedica à pesquisa e estudos 
aperfeiçoamento das políticas públicas nas mais diversas áreas e à troca de experiências entre 
países membros e parceiros. 
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Dentre as fontes renováveis de energia elétrica, a de maior impacto no 

cenário Nacional é a hidráulica, com 68,1% de participação na matriz brasileira 

(BRASIL, 2017a). 

Apesar de ter havido um aumento de 6,2% na geração de energia hidráulica no 

ano de 2016, em comparação a 2015, nos

devido às condições hidrológicas desfavoráveis,

disponibilizada. Fato este que impulsiono

energia elétrica, devido 

de eletricidade, como as termelétricas, que possuem custo operacional mais 

elevado. Em consequência

repassam ao consumidor final.    

Mesmo tendo uma

0,01%, a energia solar fotovoltaica

mostra que no Brasil esta fonte de energia

geração elétrica no ano de 201

apenas 5,9% da hidrelétrica no mesmo período, mostrando

complementação para geração energética viável e ainda pouco explorada.

GRÁFICO 3 – Variação na Geração Elétrica 2016/2015
Fonte: Brasil 2017, p. 35 
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muito dependente de fatores climáticos. Dessa forma, uma alternativa que tem sido 

bastante explorada, principalmente após a sua regulamentação por parte da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), é a Geração Distribuída (GD). 

A GD pode ser entendida, dentre outras definições, como a produção de 

energia em pequena escala localizada próxima do consumidor, podendo ser 

interligada à rede elétrica ou funcionar independentemente da mesma.  

Sua regulamentação ocorreu, principalmente, através da Resolução 

Normativa ANEEL nº 482/2012 (criou o Sistema de Compensação de Energia 

Elétrica) e da Resolução Normativa ANEEL nº 687/2015 (permitiu o uso de qualquer 

fonte renovável, além da cogeração qualificada).  

Dito isto, o problema de pesquisa deste trabalho consiste em: em que medida 

a instalação de usinas GD FV no 15º B Log, reduziriam os gastos com a 

concessionária de energia elétrica? 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é estudar a viabilidade técnica e econômica 

(EVTE) da instalação de uma usina GD FV no 15º B Log, levando em consideração 

o impacto percentual que essa instalação causaria nos gastos com energia elétrica. 

Para que seja alcançado o objetivo geral, são estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

- Avaliar os padrões de consumo e demanda de energia elétrica do 15º B Log, 

através do levantamento histórico tarifário elétrico dos anos de 2013, 2014, 2015, 

2016 e 2017. 

- Quantificar o consumo da OM, em ponta e fora de ponta. 

- Avaliar a necessidade do potencial de geração elétrica para tornar 

economicamente viável a implantação de uma usina GD FV.   

- Dimensionar a usina GD FV para OM.      

- Apresentar o estado final esperado para OM, quantificando a economia 

proporcionada pelo projeto e o tempo necessário para ocorrer o Payback do capital 

investido. 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

Qual foi a média mensal do consumo de energia elétrica no 15º B Log, 

durante o horário de ponta, nos últimos 05 (cinco) anos? 
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Qual foi a média mensal do consumo de energia elétrica no 15º B Log, 

durante o horário fora de ponta, nos últimos 05 (cinco) anos? 

Qual deve ser a potencial mínimo de geração de energia elétrica da usina GD 

FV, para suprir a demanda do 15º B Log em horário fora de ponta? 

Qual deve ser a configuração mínima necessária para usina GD FV? 

Qual é a incidência solar na cidade de Cascavel – PR? 

Qual é a necessidade de área útil de telhados, para implantação da usina GD 

FV? 

Onde deve ser instalada a usina GD FV no 15º B Log? 

A instalação da usina GD FV no 15º B Log é viável tecnicamente? 

Qual é o investimento necessário para implementação da usina GD FV no 15º 

B Log? 

Quando ocorrerá o Pay-back deste investimento? 

A instalação da usina GD FV no 15º B Log é viável economicamente? 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

Dentre os escassos recursos destinados ao pagamento de concessionárias 

no 15º B Log, o fornecimento de energia elétrica é a que apresenta maior impacto 

orçamentário. Ratificando-se este contexto, exemplificamos o ano de 2016. Naquele 

ano, o montante recebido para estas despesas foi de R$ 321.821,27 (trezentos e 

vinte e um mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), dos quais 

foram empenhados R$ 239.859,47 (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e 

cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos) para a concessionária Copel 

Distribuição S.A. (COPEL), representando o percentual gasto com eletricidade de 

74,53%. 

Analisando o histórico de consumo e demanda de energia elétrica do 15º B 

Log no ano de 2016, verifica-se no Gráfico 4 que o maior consumo ocorre durante os 

horários fora de ponta, que é o intervalo de tempo que não o de três horas 

consecutivas definidas no horário de ponta, perfazendo 90,18% do total. (COPEL, 

2016) 

O horário de ponta ou “horário de pico”, por sua vez, é o período definido e 

composto por três horas diárias consecutivas, durante a qual o consumo de energia 

elétrica tende a ser maior. No caso da COPEL, de 2ª a 6ª feira das 18h às 21h (das 

19h às 22h no Horário de Verão). (COPEL, 2016) 
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GRÁFICO 4 - Histórico de consumo em ponta e fora de ponta 
Fonte: COPEL 2016 – adaptado pelo autor 

Nesse contexto, a implantação de uma usina GD FV fornecerá energia 

durante os horários de maior consumo e contribuirá para a redução dos gastos com 

esse setor. 

Apesar de ainda possuir um elevado custo de instalação, o Gráfico 5 mostra 

que a matriz fotovoltaica já apresenta, a partir deste ano, um mercado 

potencialmente viabilizado, em função do aumento da sua capacidade instalada, 

decorrente da elevação do número de conexões de acesso à Rede e da menor 

relação custo/consumo (R$/MWh). 

Por fim, o trabalho apresenta uma iniciativa norteada nos anseios da 

Sociedade, inserindo o Exército Brasileiro numa perspectiva sustentável quanto ao 

consumo de energia elétrica. 
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GRÁFICO 5- Relação custo da energia fotovoltaica  
Fonte: Brasil 2016a, p.16 
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2 METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e calcado 

em procedimentos metodológicos. Assim, nesta seção, é apresentada de forma 

clara e detalhada como o problema elencado no item 1.1 pode ser solucionado, bem 

como quais critérios, estratégias e instrumentos foram utilizados para responder as 

questões de estudo, no decorrer deste processo de solução. 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

Este trabalho teve por finalidade realizar o dimensionamento e analisar o 

estudo de viabilidade econômica da implantação de uma usina GD FV no 15º B Log. 

Buscou-se conhecer os impactos que a autoprodução de energia elétrica, 

através da fonte solar, causaria no consumo elétrico, durante os períodos fora de 

ponta, em uma situação de normalidade, e consequentemente nos gastos de custeio 

da OM com a concessionária de eletricidade. 

A metodologia adotada partiu de uma revisão bibliográfica, a qual utilizou 

legislações, teses, dissertações, artigos e outros referenciais, nacionais e 

internacionais, já tornados públicos em relação ao tema “Geração Distribuída de 

Energia Elétrica” focado em fontes renováveis de energia, especialmente a solar 

fotovoltaica, o que ofereceu subsídios para a identificação de procedimentos, 

vantagens e limitações ligados à temática. 

Por meio de pesquisa documental, foram analisados os históricos de 

consumo e demanda de energia elétrica do 15º B Log no período compreendido 

entre os anos de 2013 e 2017, com vistas a quantificar o consumo da OM, em ponta 

e fora de ponta e avaliar a necessidade do potencial de geração elétrica para tornar 

economicamente viável a implantação de uma usina GD FV. 

Na pesquisa de campo (Apêndice A), o estudo intentou colher os dados 

necessários ao correto dimensionamento da usina GD FV. Os quais são as 

coordenadas geográficas da OM, as áreas de telhado disponíveis para instalação 

dos painéis fotovoltaicos e os índices de radiação solar na cidade de Cascavel - PR. 

A limitação do estudo esteve na dificuldade de encontrar empresas 

especializadas no ramo da instalação de painéis fotovoltaicos, que voluntariamente 

fornecessem os orçamentos necessários ao escopo do trabalho. No que tange a 

pesquisa de campo, a grande distância entre a Guarnição do Rio de Janeiro e a 

Unidade, aliada a restrição de combustível para atividades administrativas no âmbito 
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do EB em 2018, impediu a ida in loco do pesquisador, exigindo uma coleta de 

dados, a partir da análise de fotografias aéreas, sites especializados e informações 

disponibilizadas por militares que servem no 15º B Log. 

No presente estudo verificamos a existência de duas variáveis distintas: 

a) variável DEPENDENTE: “Gastos com Concessionária de Energia 

Elétrica”; e  

b) variável INDEPENDENTE: “Usina GD FV”. 

Para presente pesquisa, a variável dependente deve ser entendida como a 

diferença da leitura do relógio de luz entre dois meses subsequentes, medida em 

KWh, utilizada pela distribuidora de energia elétrica como total faturado na conta da 

OM. 

A variável independente pode ser entendida, no contexto desse trabalho, 

como a mensuração da potência mínima necessária para usina GD FV suprir a 

demanda de eletricidade do 15º B Log, no período fora de ponta.  

Quanto a correlação entre as variáveis, percebe-se que há uma correlação 

negativa entre estas, pois quanto mais eficiente for o dimensionamento da usina GD 

FV, menor será o consumo de energia elétrica no 15º B Log. 

Assim, chega-se aos seguintes Quadros de Operacionalização das Variáveis: 

(Continua) 

Variável Dependente Dimensão  Indicadores Forma de Medição 

GASTOS COM 

CONCESSIONÁRIA 

DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

Consumo em horário 

de ponta 
Quantidade de 

energia elétrica 

consumida, medida 

em KWh, no 

período de 01 (um) 

mês  

Leitura do medidor de consumo 

(relógio), realizada por técnico 

da concessionária de energia 

elétrica, e tabulação. (Anexo A- 

Leitura Energia Faturada 15º B 

Log)   

Consumo em horário 

fora de ponta 

Consumo Total 

Média mensal do 

consumo em horário 

fora de ponta 

Média aritmética da 

quantidade de 

energia elétrica 

consumida 

mensalmente, 

medida em KWh, 

no período de 05  

Tabulação dos dados 

constantes na fatura mensal de 

eletricidade (Gráficos 9, 10, 

11,12, 13 e Quadros 5 e 6)  
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(Conclusão) 

Variável Dependente Dimensão  Indicadores Forma de Medição 

  (cinco) anos  

QUADRO 1 - Quadro de Operacionalização da Variável Dependente 
Fonte: O autor 
 

(Continua) 

Variável Independente Dimensão  Indicadores Forma de Medição 

Usina GD FV 

Coordenadas 

Geográficas da Unidade 

Militar 

Latitude e longitude, 

medidas em graus 

Levantamento em sites 

especializados (Apêndice 

A – item 1) 

Norte geográfico e 

declinação magnética 

da região 

Norte Geográfico e 

declinação 

magnética da região, 

medidos em graus 

Levantamento em sites 

especializados. (Apêndice 

A - item 2) 

Desvio dos telhados em 

relação ao norte 

magnético 

Desvio medido em 

graus 

Determinação através da 

bússola e fotografias 

aéreas. (Apêndice A - item 

3 e Figuras 10 e 11) 

Inclinação dos telhados 

em relação ao plano 

horizontal 

Inclinação medida 

em graus 

Determinação através de 

fotografias aéreas. 

(Figuras 10 e 11 ) 

Área útil total 

aproveitável 

Levantamento, em 

metros quadrados 

(m²), da área útil 

aproveitável, dos 

telhados com o 

melhor 

posicionamento em 

relação ao equador 

solar  

Determinação através de 

fotografias aéreas. 

(Apêndice A - itens 5 e 6 e 

Quadros 9 e 10 ) 
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(Conclusão) 

Variável 

Independente 

Dimensão  Indicadores Forma de Medição 

Usina GD FV 

Relatórios 

METEONORM® e  

Relatórios gerados 

pelos simuladores  

Lançamento dos dados 

colhidos nos 

simuladores.   

simulador PVsyst® 6 
após lançamento dos 

dados colhidos 
(Anexo B e C) 

Investimento 

necessário a 

implantação das 

Usinas GD FV 

Orçamentos, em R$, 

formulados por 

empresas 

especializadas, após 

envio dos relatórios 

gerados pelos 

simuladores.  

Análise dos 

orçamentos empresa 

BIONOVA E MASTER 

SOLAR (Anexos B e 

C) 

QUADRO 2 - Quadro de Operacionalização da Variável Independente 
Fonte: O autor 

A base de dados para o estudo foram as contas de energia elétrica do 15º B 

Log, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017. 

2.2 BASE DE DADOS 

Com o objetivo de coletar dados atuais e com a necessária representatividade 

para a pesquisa em questão, foram utilizadas como amostra as contas de energia 

elétrica do 15º B Log compreendidas entre janeiro de 2013 e dezembro de 2017, 

extraídas do sítio na internet da Concessionária distribuidora de energia elétrica da 

região dessa Unidade Militar, a COPEL, bem como nos arquivos do setor financeiro 

do batalhão.  

Dessa forma, foram consultados relatórios e formulados quadros e gráficos que 

representam como é utilizada a energia elétrica na OM durante todos os períodos do 

ano. 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O método de abordagem utilizado com a finalidade de responder as questões 

de estudo foi o indutivo, pois a partir da análise da realidade do 15º B Log, quanto ao 

consumo e gasto com energia elétrica atual e o consumo e gasto estimado após o 
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dimensionamento da usina GD FV, buscamos a solução destas questões e uma 

futura generalização para as demais OM do Exército. 

Quanto aos métodos de procedimentos, empregamos o método histórico, 

quando do levantamento do histórico de consumo em ponta e fora de ponta da OM 

nos últimos 05 (cinco) anos e o método de estudo de campo (APÊNDICE A) 

realizados com o objetivo de dimensionar a usina GD FV na OM, e levantar o 

investimento necessário à instalação da usina e a estimativa de consumo e gastos 

após sua instalação. 

Quanto a natureza da pesquisa, esta é aplicada, pois objetiva a diminuição dos 

recursos necessários ao pagamento da Concessionária Distribuidora de Energia 

Elétrica no âmbito do 15º B Log e a inclusão do Exército no rol de instituições que 

utilizam a eletricidade de maneira sustentável. 

Quanto à forma de abordagem do problema, é quantitativa, uma vez que todos 

os dados referentes à pesquisa, como o consumo de energia, os gastos, o 

investimento necessário à instalação da planta GD, entre outros, foram traduzidos 

em números antes de serem classificados e analisados. 

Quanto aos objetivos gerais, é uma pesquisa descritiva, pois estabelece 

relações entre as variáveis que influenciam o problema. 

2.3.1 Procedimentos metodológicos 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os fundamentos 

teóricos inerentes ao assunto da pesquisa, com o objetivo de atingir o estado da arte 

sobre geração e consumo de energia elétrica. 

Após a obtenção da fundamentação teórica necessária, foi realizada uma 

pesquisa documental, junto a concessionária de energia local COPEL e o arquivo do 

setor financeiro do 15º B Log, das faturas de energia elétrica da OM no período de 

janeiro de 2013 a dezembro de 2017, levantando o consumo dos últimos 05 (cinco) 

anos, bem como a média mensal deste, permitindo assim, o dimensionamento do 

Sistema FV. 

Por fim, foram realizados os estudos de caso do dimensionamento e da 

viabilidade técnica e econômica da instalação da usina GD FV no 15º B Log. 

2.3.2 Procedimentos para revisão da literatura 
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Para a definição de termos, redação do Referencial Teórico e estruturação de 

um modelo teórico de análise que viabilizasse a solução do problema de pesquisa, 

foi realizada uma revisão de literatura nos seguintes moldes: 

a. Fontes de busca 

- Legislações afetas ao assunto; 

- Artigos científicos das bases de dados da CAPES, do Google Acadêmicos, 

da EPE e de centros universitários nacionais e internacionais; e 

- Monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e de centros 

universitários nacionais e internacionais; e 

- Manuais da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais sobre pesquisa científica. 

b. Estratégia de busca para a base eletrônica de dados 

Foram utilizados os seguintes termos descritores: “fontes renováveis de 

energia”, "geração de energia elétrica”, “consumo de energia elétrica”, “energia solar 

fotovoltaica” e “Geração Distribuída” respeitando as peculiaridades de cada base de 

dados. 

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

c. Critérios de inclusão: 

- Estudos publicados em português, inglês ou espanhol; 

- Estudos que abordassem o histórico do consumo e da geração de energia 

elétrica no Brasil, principalmente quanto à necessidade da diversificação da Matriz 

Elétrica Nacional; e 

- Estudos quantitativos e qualitativos que descrevessem modelos de sistemas 

de Geração Distribuída, utilizando fontes renováveis de energia, com destaque para 

a solar fotovoltaica, como soluções para diminuição dos gastos com concessionárias 

de energia elétrica. 

d. Critérios de exclusão: 

- Estudos voltados exclusivamente às fontes renováveis de energia; e 

- Estudos voltados exclusivamente a questão ambiental. 
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2.3.3 Instrumentos 

Para o dimensionamento fotovoltaico foi utilizado o simulador PVsyst® 6, que 

se encontra disponível no site http://www.pvsyst.com/en/. Este simulador utiliza um 

software, conhecido como METEONORM® (ANEXO 1), que fornece as taxas de 

irradiação solar e temperatura, em função da latitude e longitude da localidade. A 

latitude e longitude da OM foram obtidas através dos sites 

<https://localizarlatitudelongitude.com.br>e<www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_earth.php

?lang=pt>. 

De posse destes dados e após conhecida a média de consumo elétrico 

mensal, foi calculada a quantidade de painéis fotovoltaicos necessários para suprir 

100% do consumo fora de ponta da Unidade, bem como o total e a potência dos 

inversores necessários a efetivação do projeto. Foram, ainda, dimensionadas, 

através do PVsyst® 6, as áreas disponíveis necessárias, para instalação destes 

painéis. Também foram levantados os pavilhões e respectivas áreas de telhado, 

voltadas para o Norte Geográfico, que sustentarão a usina solar. 

Para determinar o valor do investimento inicial, foram realizados orçamentos 

junto as empresas BIONOVA Energias Renováveis e Construções, CNPJ: 

25.696.186/0001-96, e MASTER SOLAR ENERGY LTDA, CNPJ: 02.247.649/0001-

37, que se localizam próximas a Unidade Militar e são especializadas no setor. 

A avaliação da viabilidade econômica foi realizada através do método do 

payback descontado. 

2.3.4 Análise dos dados 

O modelo de análise dos dados utilizado foi o cálculo do consumo médio 

mensal de eletricidade do Btl, através do histórico de consumo da Unidade. O 

dimensionamento da usina solar, a partir do lançamento no software  PVsyst® 6 dos 

dados colhidos na pesquisa de campo, e a verificação da viabilidade econômica do 

projeto, decorrente do cálculo do payback descontado do investimento inicial.  

O histórico de consumo, em ponta e fora de ponta, do 15º B Log foi 

desenvolvido através da análise das faturas de energia elétrica da Unidade entre 

janeiro de 2013 e dezembro de 2017, e está representado nos gráficos 09, 10, 11, 

12 e 13, adaptados pelo autor a partir de dados extraídos do sítio da COPEL, e do 

arquivo do Btl disponibilizados nos Anexos A e D.  
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A representação do dimensionamento da usina solar está apresentada nos 

Apêndices C, D e E, que contém os quantitativos de cada um dos componentes da 

Planta GD. 

A viabilidade econômica está representada nos quadros 11 e 12, que 

apresentam, além do valor presente do investimento, as amortizações mensais e o 

tempo estimado para que ocorra o Payback. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

Para que se possa mensurar a inter-relação entre a “geração distribuída 

fotovoltaica” e a “racionalização de gastos com energia elétrica”, é necessário 

entender como a implantação da Geração Distribuída fotovoltaica vem, com o 

decorrer do tempo, impactando os gastos dos consumidores finais com as 

concessionárias de energia elétrica, desde o seu surgimento até os dias atuais. A 

partir deste entendimento “amplo” é que abrir-se-á a possibilidade de uma 

abordagem analítica e, consequentemente, um estudo detalhado sobre o assunto. 

Com o intuito de discorrer sobre as questões propostas, esta seção dividir-se-

á nos seguintes tópicos: Contexto Energético Nacional, Matriz de Energia Elétrica 

Nacional, Geração Distribuída, Tarifação Elétrica no Brasil, Energia Solar 

Fotovoltaica, Sistemas Fotovoltaicos e Métodos Convencionais de Retorno. 

3.1 CONTEXTO ENERGÉTICO NACIONAL 

Antes de começarmos a falar sobre o Contexto Energético Nacional devemos 

entender como comparar a energia gerada pelas diversas fontes energéticas 

utilizadas no Brasil. 

Um parâmetro bastante utilizado para mensuração da energia oriunda de 

diferentes fontes energéticas, principalmente quando tratamos de renováveis, é a 

tonelada equivalente de petróleo (tep). 

Tonelada equivalente de petróleo (tep): Unidade de energia. A tep é 
utilizada na comparação do poder calorífero de diferentes formas de energia 
com o petróleo.  Uma tep corresponde à energia que se pode obter a partir 
de uma tonelada de petróleo padrão.  (BRASIL, 2008) 

O Contexto Energético Nacional engloba as informações relativas à oferta e 

ao consumo de energia no Brasil, dessa forma contempla as atividades de extração 

de recursos energéticos primários, sua conversão em formas secundárias, 

importação e exportação, a distribuição e o uso final da energia no país. 

3.1.1 Oferta de energia no Brasil 

No Brasil são utilizadas diversas fontes para geração de energia. Estas fontes 

provêm tanto de origem renovável, como não renovável.  

As principais fontes não renováveis são: o petróleo e seus derivados, o gás 

natural, o carvão mineral e o urânio. Outras fontes não renováveis também são 

utilizadas, mas representam menos de um por cento do total. 
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Dentre as fontes renováveis, as mais empregadas são: a biomassa da cana, a 

hidráulica, a lenha e o carvão vegetal. A lixívia, a eólica e outras fontes também são 

utilizadas, representando aproximadamente 5% do total. 

    A Figura 2, extraída do Balanço Energético Nacional 2017 – Ano base 2016 

(BRASIL, 2017), mostra a participação das fontes de energia na Matriz Energética 

Nacional, durante o ano de 2016. 

 
FIGURA 1- Fontes de Energia 
Fonte: Brasil 2017, p. 15 

Da análise das informações contidas na Figura 1, percebe-se que quase 80 % 

da oferta interna de energia no Brasil provém de apenas 04 (quatro) fontes. A 

biomassa da cana e a hidráulica de origem renovável, e o petróleo e derivados e o 

gás natural, de origem não renovável.   

Um dado significativo sobre a oferta de energia no Brasil aparece quando 

comparamos os anos de 2015 e 2016. O gráfico 6 mostra que houve redução tanto 

na oferta de energia, como no consumo, entretanto a queda na oferta foi mais 

acentuada. Com uma redução de 5,5 Mtep na oferta interna a maior, que a queda do 

consumo de energia, chegamos a conclusão que só não houve falta de energia no 

Brasil em 2016 devido a diminuição de 14,3% que houve nas perdas durante o 

processo da geração até o consumo final. (BRASIL, 2017) 



29 
 

 
GRÁFICO 6- Oferta e Consumo de Energia no Brasil 
Fonte: Brasil 2017, p. 12 – adaptado pelo autor 

É importante ressaltar que dois aspectos influenciaram sobremaneira a queda 

da oferta de energia neste período. O primeiro foi a retração da oferta interna de 

petróleo e derivados, em consequência do superávit nos fluxos de exportação e 

importação destas fontes energéticas, adicionado ao recuo de 13,2% do gás natural. 

O segundo foi o enfraquecimento da atividade econômica em 2016, ano em que o 

PIB nacional contraiu 3,6%, segundo o último dado divulgado pelo IBGE. (BRASIL, 

2017) 

Silva (2011) destacou que a partir da década de 80 ocorreu um desequilíbrio 

entre a oferta e o consumo de energia no mundo, ocasionando uma carência de 

produção. Intensificaram-se também as preocupações com as questões ambiental e 

social relacionadas com a produção de energia. 

A Nota Técnica Demanda de Energia 2050 (BRASIL, 2016a.) é um estudo de 

longo prazo iniciado pela EPE/MME, em janeiro de 2016, com uma visão de cerca 

de 40 anos a frente. Nesse sentido, o estudo buscou identificar algumas variáveis 

que pudessem influenciar de forma decisiva a estratégia da expansão da oferta de 

energia. 

Deste documento extraímos que a expansão da oferta de energia deve ser 

acompanhada de políticas e práticas que atuem na redução da demanda e no 

incremento do autoatendimento energético, este último que mostra ser uma grande 

tendência mundial. 
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O Prof. Dr. Carlos Eduardo Camargo Nogueira corrobora com essa ideia 

quando afirma, na entrevista do Apêndice B, que a estabilidade energética de um 

país depende, prioritariamente, de um conjunto de estratégias políticas e 

econômicas que incentivem pesquisas voltadas ao desenvolvimento tecnológico dos 

dispositivos de conversão energética, bem como do estudo das disponibilidades e 

complementaridades espaciais e temporais das inúmeras fontes energéticas 

disponíveis no país. 

3.1.2 – Consumo de energia no Brasil 

Vários são os atores que consomem energia no Brasil. A Figura 2, mostra 

como foi consumo em 2016, e ainda compara em relação a 2015. (BRASIL, 2017) 

 
FIGURA 2 - Consumo de Energia 
Fonte: Brasil 2017, p.21 

Da mesma forma como ocorreu com a oferta de energia, o consumo 

apresentou recuo de 2,2 % em 2016. O Gráfico 7 exemplifica como ocorreu a 

variação do consumo nos diversos setores, ficando claro que a queda da atividade 

econômica foi fundamental nesse recuo. (BRASIL, 2017) 

Analisando o Gráfico 7, percebemos queda no consumo em todos os setores 

analisados. Chama à atenção as significativas diminuições nos setores agropecuário 
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e energético, de 10,4% e 5,3 %, respectivamente. Outro dado importante é a 

redução no consumo de energia dos setores industrial e de transportes, maiores 

consumidores de energia no Brasil. Fica evidente assim, que esse recuo no 

consumo de energia é consequência direta do retraimento de 3,6 % do PIB e que 

com a recuperação da economia, haverá uma forte tendência de expansão do 

consumo energético no Brasil. 

 

GRÁFICO 7 – Variação no consumo de energia 
Fonte: Brasil 2017, p.22 – adaptado pelo autor 

Analisando o Gráfico 7, percebemos queda no consumo em todos os setores 

analisados. Chama à atenção as significativas diminuições nos setores agropecuário 

e energético, de 10,4% e 5,3 %, respectivamente. Outro dado importante é a 

redução no consumo de energia dos setores industrial e de transportes, maiores 

consumidores de energia no Brasil. Fica evidente assim, que esse recuo no 

consumo de energia é consequência direta do retraimento de 3,6 % do PIB e que 

com a recuperação da economia, haverá uma forte tendência de expansão do 

consumo energético no Brasil. 

Brasil (2016b.) confirma a tese de expansão no consumo de energia quando 

da recuperação da economia, pois mostra que os Setores industrial e de transportes, 

mais influenciados pela variação do PIB, concentraram mais de 64% do consumo 

final de energia em 2015. 
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historicamente vem sendo 

energia.  Contudo, as volumosas quantidades de recursos necessários para os 

grandes projetos centralizados, aliadas a perda da capacidade de investimento do 

Estado, tem otimizado o acesso e a produção

3.2 MATRIZ ELÉTRICA NACIONAL

A matriz elétrica brasileira é formada por uma grande diversidade de fontes 

energéticas. As principais estão representadas no Gráfico 

GRÁFICO 8 – Composição da Matriz Elétrica Brasileira
Fonte: Brasil 2017, p. 31 

Ratifica-se, através do Gráfico 

na composição da matriz elétrica brasileira, cuja representatividade alcançou 

percentual de 68,1% do total de energia elétrica produzida e

Lima e Carvalho (2016) sustentam que é inevitável ser repensado o atual 

modelo de geração de energia elétrica no Brasil, pois entendem que a produção de 

energia por hidrelétricas causa grandes 

vulnerável a fatores climáticos. Desta forma a diversificação em bases renováveis 

menos degradantes ao meio ambiente tornam o Sistema mais seguro quanto ao 

abastecimento elétrico. 

68,10%

Segundo Brasil (2016a.), o atendimento da demanda de energia 

historicamente vem sendo resolvido através da expansão da oferta centralizada de 

energia.  Contudo, as volumosas quantidades de recursos necessários para os 

grandes projetos centralizados, aliadas a perda da capacidade de investimento do 

Estado, tem otimizado o acesso e a produção de energia, através da GD.

3.2 MATRIZ ELÉTRICA NACIONAL 

A matriz elétrica brasileira é formada por uma grande diversidade de fontes 

energéticas. As principais estão representadas no Gráfico 8. 

Composição da Matriz Elétrica Brasileira 
Brasil 2017, p. 31 – adaptado pelo autor 

se, através do Gráfico 8, a expressiva dependência da fonte hídrica 

na composição da matriz elétrica brasileira, cuja representatividade alcançou 

percentual de 68,1% do total de energia elétrica produzida em 2016.

Lima e Carvalho (2016) sustentam que é inevitável ser repensado o atual 

modelo de geração de energia elétrica no Brasil, pois entendem que a produção de 

energia por hidrelétricas causa grandes impactos ambientais e tornam a matriz 

res climáticos. Desta forma a diversificação em bases renováveis 

menos degradantes ao meio ambiente tornam o Sistema mais seguro quanto ao 
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Moraes, Santos e Baldissera (2013) levantam a preocupação do governo 

brasileiro com a produção de energia elétrica de forma ecologicamente sustentável. 

Os autores apontam como caminho encontrado para promover o desenvolvimento 

sustentável, a exploração das potencialidades das fontes renováveis de energia. 

Seguindo esse conceito, afirmam que nos últimos anos tem surgido com força a 

ideia da produção de energia elétrica nas residências e indústrias, em pequena 

escala, a qual é chamada de produção de energia elétrica de forma distribuída. 

O Prof. Dr. Carlos Eduardo Camargo Nogueira exemplifica, na entrevista do 

Apêndice B, que a instalação desses sistemas de geração distribuída auxilia a 

Administração Pública a postergar a necessidade de ampliações do Sistema Elétrico 

Nacional, que normalmente demandam maiores recursos, além de causarem 

maiores impactos ambientais. 

 O Brasil possui um ótimo potencial solar para geração de energia elétrica 

quando comparada, principalmente, com países que já possuem a energia solar 

fotovoltaica inserida de forma consistente em sua matriz energética (ROSA; 

GASPARIN, 2016). Dessa forma a GD fotovoltaica surge como uma alternativa para 

diversificação da matriz elétrica com enorme potencial a ser explorado. 

3.3 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

O mundo está se movendo rapidamente para adotar mais estruturas de 

geração de energia pequenas e locais. Governos em todo o mundo querem acelerar 

a transição de um modelo de geração de energia completamente centralizado para 

um distribuído. (BERRÍO; ZULUAGA, 2014) 

Vieira (2011) defende que a geração distribuída possuí potencial para auxiliar 

no Sistema Elétrico de muitas maneiras. Entretanto, por se tratar de uma tecnologia 

normalmente mais cara que as fontes tradicionais de energia elétrica, e que 

demanda um alto investimento inicial e desenvolvimento industrial, deve ser 

estimulada por políticas que a tornem mais competitiva. 

O Prof. Dr. Carlos Eduardo Camargo Nogueira avalia, na entrevista do 

Apêndice B, que a estratégia de implantação da geração distribuída no Brasil 

apresenta características bastante interessantes, pois possibilita que o consumidor 

gere sua própria energia, e a mesma possa ser injetada na rede elétrica da 

Concessionária.  
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A geração distribuída (GD) é um conceito muito amplo, sobre o qual ainda 

não se chegou a uma definição exata, o que se pode afirmar com certa segurança é 

que os geradores distribuídos se encontram em geral conectados à rede de 

distribuição. (ALMEIDA, 2010) 

Barker, Raitt e Weisenmiller (2013) definem GD como um sistema de geração 

que deve ter até 20 MW em tamanho, composto por combustíveis e tecnologias 

renováveis e que esteja conectado à rede de baixa tensão ou que forneça energia 

diretamente ao consumidor final.   

O governo brasileiro definiu GD no Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004: 

Art. 14.  Para os fins deste Decreto, considera-se geração distribuída a 
produção de energia elétrica proveniente de empreendimentos de agentes 
concessionários, permissionários ou autorizados, incluindo aqueles tratados 
pelo art. 8o da Lei no 9.074, de 1995 (BRASIL, 1995), conectados 
diretamente no sistema elétrico de distribuição do comprador, exceto aquela 
proveniente de empreendimento: 
I - hidrelétrico com capacidade instalada superior a 30 MW; e 
II - termelétrico, inclusive de cogeração, com eficiência energética inferior a 
setenta e cinco por cento, conforme regulação da ANEEL, a ser 
estabelecida até dezembro de 2004. 
Parágrafo único.  Os empreendimentos termelétricos que utilizem biomassa 
ou resíduos de processo como combustível não estarão limitados ao 
percentual de eficiência energética prevista no inciso II do caput. Brasil 
(2004) 

  A definição oficial é complementada pela redação dos incisos I e II do Art. 1º 

da Resolução Normativa Nº 687, de 24 de novembro de 2015, da ANEEL que 

classifica a GD de acordo com a potência instalada da seguinte forma: 

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração 
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de 
energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras; 
II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes 
hídricas ou menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes renováveis de 
energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras; (ANEEL, 2015) 

Conforme apresentado, existem diversos conceitos acerca da geração 

distribuída, portanto, conclui-se ser necessário adotar uma definição que seja 

referência para as análises e considerações ao longo do desenvolvimento deste 

estudo. A definição aqui adotada é aquela estabelecida pela legislação brasileira, 

consubstanciada no Decreto nº 5.163 de 30 de julho de 2004 e na Resolução 

Normativa nº 687 de 24 de novembro de 2015. 
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Por fim, fica claro que a instalação de uma usina GD só será efetiva, em 

termos de economia na conta de energia elétrica, se a forma de tarifação estiver 

adequada a potência instalada e aos horários de geração de energia. No caso da 

GD fotovoltaica, objeto deste estudo, a geração só ocorre quando há incidência 

solar. Logo, a instalação de usinas GD fotovoltaicas no 15º B Log, demandará uma 

análise sobre qual a melhor forma de tarifação a ser adotada, tendo em vista a 

diminuição do consumo nos horários em que ocorre geração de energia. 

O Prof. Dr. Carlos Eduardo Camargo Nogueira ratifica esse conceito, na 

entrevista do Apêndice B, ao afirmar que a utilização da geração distribuída 

fotovoltaica, desde que corretamente dimensionada, promove uma redução dos 

custos da energia elétrica utilizada, tendo em vista que, a partir da instalação do 

sistema fotovoltaico, o consumidor irá gerar sua própria energia, reduzindo, 

consideravelmente, o custo da energia elétrica pago à Concessionária. 

3.4 TARIFAÇÃO ELÉTRICA NO BRASIL 

Art. 2º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes 
definições:(...) 
XX – demanda: média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas 
ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade 
consumidora, durante um intervalo de tempo especificado, expressa em 
quilowatts (kW) e quilovolt-ampère-reativo (kVAr), respectivamente;   
XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e 
continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, 
conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser 
integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, 
expressa em quilowatts (kW);  
 XXII – demanda faturável: valor da demanda de potência ativa, considerada 
para fins de faturamento, com aplicação da respectiva tarifa, expressa em 
quilowatts (kW);  
 XXIII – demanda medida: maior demanda de potência ativa, verificada por 
medição, integralizada em intervalos de 15 (quinze) minutos durante o 
período de faturamento;(...) 
LIX – potência ativa: quantidade de energia elétrica solicitada por unidade 
de tempo, expressa em quilowatts (kW);   
LX – potência disponibilizada: potência que o sistema elétrico da 
distribuidora deve dispor para atender aos equipamentos elétricos da 
unidade consumidora, segundo os critérios estabelecidos nesta Resolução 
e configurada com base nos seguintes parâmetros:  
a) unidade consumidora do grupo A: a demanda contratada, expressa em 
quilowatts (kW); e  
b) unidade consumidora do grupo B: a resultante da multiplicação da 
capacidade nominal de condução de corrente elétrica do dispositivo de 
proteção geral da unidade consumidora pela tensão nominal, observado o 
fator específico referente ao número de fases, expressa em quilovolt-
ampère (kVA). 
LXXV – tarifa: valor monetário estabelecido pela ANEEL, fixado em R$ 
(Reais) por unidade de energia elétrica ativa ou da demanda de potência 
ativa, sendo:  
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a) tarifa de energia – TE: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, 
em R$/MWh, utilizado para efetuar o faturamento mensal referente ao 
consumo de energia; e 
b) tarifa de uso do sistema de distribuição – TUSD: valor monetário unitário 
determinado pela ANEEL, em R$/MWh ou em R$/kW, utilizado para efetuar 
o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia 
elétrica pelo uso do sistema. (...)  
LXXXV – unidade consumidora: conjunto composto por instalações, ramal 
de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a 
subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado 
pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com 
medição individualizada, correspondente a um único consumidor e 
localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas; 
(ANEEL, 2010) 

A Companhia Paranaense de Energia (COPEL), concessionária que realiza a 

distribuição de eletricidade na área do 15º B Log, possuí a seguinte estrutura 

tarifária: 

Tarifa Monômia: Tarifa de fornecimento de energia elétrica constituída por 
preços aplicáveis unicamente ao consumo de energia elétrica ativa (baixa 
tensão). 
Tarifa Binômia: Conjunto de tarifas de fornecimento constituído por preços 
aplicáveis ao consumo de energia elétrica ativa e à demanda faturável (alta 
tensão). A estrutura tarifária binômia está dividida em convencional e 
horária, no que diz respeito aos componentes de energia e demanda, bem 
como a relatividade de preços nos diversos horários.  
Tarifa Convencional: Estrutura caracterizada pela aplicação de tarifas de 
consumo de energia elétrica e/ou demanda de potência, 
independentemente das horas de utilização do dia e dos períodos do ano, e 
aplicada aos consumidores atendidos em tensão inferior a 69 kV com 
demanda contratada inferior a 150kW. 
Tarifa Horária: As tarifas horárias, por sua vez, estão divididas em AZUL e 
VERDE. Tais tarifas têm preços diferenciados em relação às horas do dia 
(ponta e fora de ponta).  
Tarifa Horária Azul: Destinada a consumidores que têm alto fator de carga 
no horário de ponta, com capacidade de modulação de carga neste horário. 
A tarifa AZUL é composta por tarifas diferenciadas, de acordo com as horas 
de utilização do dia. Composta de: Demanda na ponta; Demanda fora da 
ponta; Consumo na ponta; Consumo fora da ponta. A tarifa AZUL está 
disponível a todos os consumidores ligados em alta-tensão, sendo 
obrigatória à aplicação a todos os consumidores dos níveis A-1, A-2 e A-3, e 
opcional aos demais níveis. 
Tarifa Horária Verde: Destinada aos consumidores com baixo fator de 
carga no horário de ponta, com capacidade limitada de modulação neste 
mesmo horário. A tarifa VERDE é composta por tarifas diferenciadas de 
consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia e 
por uma única tarifa de demanda de potência em qualquer horário de 
utilização.  Composta de: Demanda única, independente de posto horário; 
Consumo na ponta; Consumo fora da ponta. (COPEL, 2016) 

A empresa classifica os horários para tarifação da seguinte forma: 

Horário de Ponta: Horário de ponta, ou “horário de pico”, é o período 
definido e composto por três horas diárias consecutivas, durante o qual o 
consumo de energia elétrica tende a ser maior. No caso da Copel, de 2ª a 
6ª feira das 18h às 21h (das 19h às 22h no Horário de Verão). 
Horário Fora de Ponta: Conhecido como “horário fora de pico”, é o 
intervalo de tempo que não o de três horas consecutivas definidas no 
Horário de Ponta. (COPEL, 2016) 
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Por fim a tarifação de energia elétrica é dividida em dois grupos de acordo 

com o nível de tensão fornecido, conforme a Quadro 3 (COPEL, 2016 - adaptado 

pelo autor). 

Grupo A - Unidades consumidoras com fornecimento em 
tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de 
sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, 
caracterizado pela tarifa binômia e subdividido nos seguintes 
subgrupos: 

Grupo B - Consumidores com 
fornecimento em tensão inferior a 
2,3 kV. A tarifa aplicada a este 
grupo é a monômia. 

a) subgrupo A1 – tensão de fornecimento igual ou superior a 
230 kV;  
b) subgrupo A2 – tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV;  
c) subgrupo A3 – tensão de fornecimento de 69 kV;  
d) subgrupo A3a – tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV;  
e) subgrupo A4 – tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; e  
f) subgrupo AS – tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a 
partir de sistema subterrâneo de distribuição. 

· B-1 - Residencial; 
· B-1- Residencial Baixa Renda; 
· B-2 - Rural; 
· B-2 - Cooperativa de utilização 
rural; 
· B-2 - Serviço público de 
irrigação; 
· B-3 - Demais classes; 
· B-4 - Iluminação Pública. 

QUADRO 3 – Grupos de Tarifação 
Fonte: COPEL 2016 – adaptado pelo autor 

A partir do entendimento de como funcionam as tarifas de energia elétrica, 

fica claro que a escolha da melhor estrutura de tarifação dependerá da capacidade 

de geração e dos horários de funcionamento da usina GD instalada. 

3.5 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Fotovoltaico é o campo de tecnologias e pesquisas relacionado aos 

dispositivos que convertem a luz do sol diretamente em eletricidade. (BELGIUM, 

2009) 

Antes de estudarmos a energia solar fotovoltaica, é importante conceituarmos 

energia.  

Segundo Jäger et al. (2014) não existe, atualmente na Física, conhecimento 

do que venha a ser energia. O que se conhece é um fato, ou melhor, uma lei que 

governa todos os fenômenos naturais que se tem conhecimento até hoje. A lei da 

conservação da energia, que fala da existência de uma certa “quantidade”, que nós 

chamamos de energia, com valor imutável nas suas múltiplas transformações de 

natureza. 

Na verdade, energia é uma ideia abstrata, sendo um princípio matemático no 

qual um valor numérico não muda quando alguma coisa acontece. Não é a 

descrição de um mecanismo, ou algo concreto, é apenas o estranho fato de que nós 

podemos quantificar um fenômeno físico e por mais mudanças de natureza que ele 

passe, no final o seu valor será o mesmo. 
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Viana et al. (2012) apresenta em seu livro uma definição, criada por Maxwell 

em 1872, que se enquadra no escopo desta pesquisa: “energia é aquilo que permite 

uma mudança na configuração de um sistema, em oposição a uma força que resiste 

à esta mudança”. Neste caso sistema é entendido como a região de interesse, que é 

separada do ambiente por uma fronteira, física ou idealizada. Assim tudo que está 

fora da região de interesse faz parte do ambiente sendo, portanto o universo, o todo, 

resultado da soma do sistema com o ambiente.   

Existem diversas formas de energia, que podem ser convertidas entre si e 

que interferem diretamente na vida humana. Dentre essas formas se destacam a, 

energia mecânica, energia química, energia térmica (radiação), energia elétrica e 

energia nuclear. 

É importante observar que apenas nos processos de conversão se identifica a 

existência de energia, que surge na fronteira do sistema, como calor ou como 

trabalho. 

De forma sucinta, calor é definido como o fluxo energético decorrente de 

diferença de temperatura, enquanto trabalho se entende como todo processo 

análogo à elevação de um peso. 

Uma característica essencial das formas energéticas é a possibilidade de 

interconversão, ser convertida em outra, de modo espontâneo ou intencional, 

permitindo adequar-se a alguma utilização desejada. 

São seis as principais formas de conversão de energia. Enquanto alguns 

processos foram desenvolvidos e aperfeiçoados pelo homem, outros só são 

possíveis mediante processos naturais, como a conversão energética muscular e a 

fotossíntese. 

A figura 3 demonstra como ocorrem as conversões entre as diversas formas 

energéticas. (VIANA et al., 2012) 

Através da análise da figura 3, percebemos que a energia solar é na verdade 

uma variação da energia térmica, pois ela se manifesta a partir do calor produzido 

pela radiação solar. A geração fotovoltaica, por sua vez, faz uso de elementos 

semicondutores que convertem a radiação solar em eletricidade. 

Este trabalho aprofunda as interações entre as energias solar e elétrica e 

procura identificar as tecnologias existentes que transformam a primeira em 

eletricidade, com a melhor relação custo benefício. 
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Figura 3 – Processos de conversão energética 
Fonte: Viana et al. (2012), p. 20 

Segundo Brasil (2012) a radiação solar que atinge a atmosfera terrestre pode 

ser decomposta para fins de análise em diferentes formas. 

Para o aproveitamento fotovoltaico, a de maior interesse é a Irradiação 
Global Horizontal (GHI), que quantifica a radiação recebida por uma 
superfície plana horizontal, composta pela Irradiação Difusa Horizontal (DIF) 
– parcela dispersa e atenuada por reflexões em nuvens, poeira, vapor 
d´água e outros elementos em suspensão na atmosfera - e pela Irradiação 
Normal Direta (DNI)- parcela que atinge o solo diretamente, sem reflexões. 
Em dias nublados, a principal parcela e a DIF, enquanto que em dias claros 
prevalece a DNI. (BRASIL, 2012) 

Morais (2015) explica que a radiação solar é dependente da posição 

geográfica, estação do ano e de condições atmosféricas, e não atinge a superfície 

terrestre de maneira uniforme. O autor exemplifica ainda, que dependendo do 

equipamento de captação da luz solar, esta pode ser utilizada como energia térmica 

ou elétrica. 

Se for utilizada uma superfície escura para a captação de luz solar, a 
energia será transformada em calor, porém com o uso de painéis 
fotovoltaicos obtêm-se eletricidade. Com base nesses princípios, existem 
dois sistemas para a produção de eletricidade por energia solar: o 
hidrotérmico, onde o calor é transformado em eletricidade, portanto é pouco 
utilizado, e o fotovoltaico onde a radiação é transformada diretamente em 
eletricidade. (MORAIS, 2015) 
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A geração fotovoltaica faz uso de elementos semicondutores fotossensíveis 

que convertem a radiação solar em uma diferença de potencial nos terminais da 

junção P-N2. (BRASIL, 2012) 

A ligação elétrica desses terminais resulta na circulação de corrente 
contínua. Uma única célula solar produz, em condições nominais de teste, 
diferença de potencial entre 0,5 e 0,6V e potência entre 1,0 e 1,5W, de 
modo que, para uso prático, as células devem ser arranjadas em ligações 
série-paralelo constituindo módulos (painéis) de baixa potência, atualmente 
de até 250W, com tensão de 12 ou 24V. O arranjo série-paralelo de 
módulos permite o atendimento a cargas maiores. (BRASIL, 2012) 

A célula fotovoltaica se comporta como fonte de corrente elétrica, entretanto 

ela possui uma eficiência limitada.  

Dois são os fatores principais, que afetam a eficiência da conversão da 

radiação solar em eletricidade no painel fotovoltaico. A temperatura ambiente de 

operação e a intensidade da irradiação solar incidente sobre o módulo. Sendo o 

último afetado tanto pela nebulosidade local quanto pelo ângulo de inclinação da 

célula em relação ao sol. Segundo Brasil (2012), esta eficiência declina ao longo da 

vida útil das células à taxa próxima de 1% ao ano. 

Conferência Latino-americana de Construção Sustentável (2004) demonstra 

que em termos de aplicação terrestre da energia solar fotovoltaica, destacam-se as 

células solares de silício cristalino (c-Si), o silício amorfo hidrogenado (a-Si:H ou a- 

Si), o telureto de cádmio (Cd Te) e outros compostos relacionados ao dissulfeto de 

cobre e índio, aparecendo neste último grupo elementos altamente tóxicos e raros 

que dificultam a sua utilização. Assim os modelos que possuem maior utilização são 

os painéis c- Si e os de a- Si. 

Brasil (2012) classifica as tecnologias fotovoltaicas como de primeira geração 

(silício mono e policristalino), segunda geração (silício amorfo e filme fino) ou terceira 

geração (concentrador fotovoltaico). 

3.5.1 Primeira Geração 

Rio de Janeiro (2014) afirma que várias tecnologias de fabricação de células 

fotovoltaicas foram desenvolvidas nas últimas décadas e que as células fabricadas a 

partir de lâminas de silício cristalino (monocristalino ou policristalino) dominam o 

mercado mundial atualmente. 

                                                           
2 Denomina-se junção P-N à estrutura fundamental dos componentes eletrônicos comumente 
denominados semicondutores, principalmente diodos e transistores. É formada pela junção 
metalúrgica de dois cristais, geralmente silício (Si) e, atualmente menos comum, germânio (Ge), de 
natureza P e N, segundo sua composição nível atômico. (BRASIL, 2012) 



41 
 

As células de c-Si corresponderam em 2011 a 87,9% do mercado mundial. 
Para sua fabricação, a matéria prima utilizada é o silício ultrapuro. Pode ser 
utilizada a mesma matéria prima da indústria eletrônica (chips) o 
chamadosilício grau eletrônico (Si-gE), com uma pureza de 99,9999999%, 
também denominada 9N (nove noves), ou então o silício grau solar (Si-gS), 
com 99,9999% (6N), de menor custo (este último não pode ser usado na 
indústria eletrônica). (RIO DE JANEIRO, 2014) 

Na fabricação das células fotovoltaicas pode ser usado o silício monocristalino  

(m-Si) ou policristalino (p-Si). A figura 4 exemplifica os dois modelos de células 

fotovoltaicas. 

 
FIGURA 4 – Células de silício monocristalino e policristalino 
Fonte: Brasil (2012), p. 5 

Brasil (2012) explica que o m-Si possui uma estrutura homogênea em toda 

sua extensão e que sua obtenção é mais cara do que a do silício policristalino, 

porém com uma maior eficiência na conversão da radiação solar. 

Niedzialkoski (2013) apresenta que em testes realizados em laboratório a 

eficiência na conversão do m-Si variou entre 15 e 18 %, frente a uma eficiência na 

ordem de 12% do p-Si. 

Segundo Rio de Janeiro (2014) no p-Si em vez de formar um único cristal, é 

solidificado um bloco composto de pequenos cristais, com dimensões da ordem de 

centímetros.  

Apesar da técnica de fabricação do p-Si ser muito parecida com a do m-Si, 

esta requer menor gasto de energia e também menor rigor no controle de 

fabricação, barateando o seu valor final. 
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3.5.2 Segunda Geração 

Rio de Janeiro (2014) afirma que aproximadamente 12% da produção mundial 

de células fotovoltaicas são de dispositivos de filmes finos. 

A alta absorção óptica destes materiais, se comparados com o c-Si, permite 
fabricar células fotovoltaicas bastante finas, nas quais camadas de poucos 
micrômetros (µm) de diferentes materiais semicondutores são depositadas 
sucessivamente, por técnicas de produção em larga escala sobre 
superfícies rígidas ou flexíveis. Desta maneira, o consumo de energia e de 
materiais semicondutores para produção das células é reduzido, resultando 
em menores custos. (RIO DE JANEIRO, 2014) 

Os materiais semicondutores comercialmente utilizados na fabricação dos 

filmes são silício amorfo (a-Si), telureto de cádmio (CdTe) ou disseleneto de cobre 

índio gálio (CIGS). (BRASIL 2012) 

Afigura 5 representa painéis de filme fino. 

 
FIGURA 5 – Células de filme fino 
Fonte: Brasil (2012), p. 5 

Segundo Brasil (2012) um problema desta tecnologia é que a eficiência na 

conversão da energia é menor, quando comparado com as formas cristalinas, e 

diminui acentuadamente logo nos primeiros meses após a instalação, embora seja 

menos afetada por temperaturas mais elevadas. 

Rio de Janeiro (2014) destaca, também, como desvantagem destes módulos 

o fato de ocuparem maiores áreas para instalação, apresentando custos de mão de 

obra e material (cabos, estruturas de fixação) superiores em comparação aos 

módulos de c-Si. 

3.5.3 Terceira Geração 
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Rio de Janeiro (2014) apresenta o uso de sistemas ópticos de concentração 

da radiação solar, por meio de lentes, espelhos ou ambos como uma alternativa 

para reduzir o custo do watt-pico3 (Wp). 

Essa tecnologia, representada na figura 6, consiste em usar espelhos 

parabólicos para concentrar os raios solares em uma área menore, dessa forma, 

aumentar a eficiência da absorção de irradiação, utilizando menor quantidade de 

células fotovoltaicas. (BRASIL 2012) 

Com o aumento da irradiância solar incidente na célula, é possível obter 
elevadas correntes elétricas com células de pequena área. Deste modo, 
células pequenas, de alta eficiência e elevado custo de produção podem ser 
utilizadas, se os sistemas ópticos e de seguimento (rastreamento) do 
movimento aparente do sol forem de baixo custo relativo. Esta tecnologia é 
denominada muitas vezes de CPV – concentrated photovoltaics. (RIO DE 
JANEIRO 2014) 

 
FIGURA 6 – Espelhos parabólicos 
Fonte: Brasil (2012), p.6 

Por se tratar de um dispositivo com elevado custo de produção, é indicado 

para locais com restrição de área para instalação e que, portanto, necessite de uma 

maior eficiência na conversão da radiação solar em energia elétrica. 

 

3.6 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Existem diversas aplicações para os sistemas fotovoltaicos, sendo as mais 

comuns relativas ao bombeamento de água, telecomunicações, monitoramento 

remoto e fornecimento de eletricidade para edificações entre outros. 

Devido à destinação a qual esse trabalho se propõe, analisaremos apenas as 

implicações relativas ao fornecimento de eletricidade para edificações. 

                                                           
3 Wp (watt-pico) é a unidade de potência de saída de um gerador fotovoltaico, sob as condições 
padrão de ensaio. (RIO DE JANEIRO, 2014) 
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Os sistemas fotovoltaicos destinados a fornecer energia elétrica para 

edificações podem ser isolados ou conectados a rede elétrica. 

3.6.1 Sistemas Fotovoltaicos Isolados (SFI) 

Jäger et al. (2014) apresenta os sistemas fotovoltaicos isolados como 

dependentes exclusivos da energia solar. 

Esses sistemas podem ser constituídos apenas pelo módulo fotovoltaico e 

inversor4, entretanto nesse caso, somente seria possível o consumo proporcional à 

radiação solar durante as horas do dia e principalmente em dias ensolarados, 

ficando a unidade sem energia no período noturno e nos dias com menor irradiação 

solar. Para contornar esse problema devem ser instaladas baterias para o 

armazenamento de energia. 

Nos sistemas com baterias é necessária a instalação de um controlador de 

carga, que desconecte o módulo PV do sistema quando a bateria estiver 

completamente carregada e o reconecte quando a bateria chegar em um certo limite 

de descarga, aumentando o rendimento do conjunto e prolongando a vida útil do 

sistema. A bateria deve ainda, ser dimensionada corretamente para que acumule 

carga suficiente da energia produzida durante o dia para ser usada durante a noite e 

nos períodos de condições climáticas desfavoráveis. 

A figura 7 demonstra um sistema fotovoltaico isolado de forma simplificada e 

a figura 8 um exemplo de sistema fotovoltaico domiciliar. 

 

 

 

 

                                                           
4  (Circuito Inversor) Dispositivo que converte corrente elétrica contínua em corrente alternada. No SFI 
ele é necessário para conexão de equipamentos eletrônicos ao sistema, uma vez que estes 
necessitam da corrente alternada para o seu correto funcionamento.   
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FIGURA 7 – Esquema de representação de um Sistema PV Isolado simples 
Fonte: Jäger et al. (2014), p.220 

 
FIGURA 8 – Diagrama simplificado do Sistema PV Domiciliar Isolado 
Fonte: Rio de Janeiro (2014), p.259 
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3.6.2 Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Rede (SFCR) 

A grande diferença do SFCR para o SFI é a não necessidade da instalação 

de baterias, devido a ele estar conectado diretamente a rede elétrica, funcionando 

assim como uma fonte complementar ao sistema elétrico ao qual está conectado. 

Brasil (2012) explica que em um sistema conectado em paralelo a rede 

elétrica, a corrente contínua produzida pelos módulos deve ser convertida em 

corrente alternada.  

Desta forma os inversores devem fazer parte do sistema não apenas em 

função dos equipamentos eletrônicos que poderão ser acoplados ao sistema, mas 

principalmente para executarem funções específicas de reconhecimento de defeitos 

internos a instalação, proteção de sobretensão e sobrecorrente, o ajuste contínuo do 

ponto de máxima potência em função da temperatura e adequação do 

comportamento dinâmico da geração em resposta as necessidades específicas da 

rede elétrica. 

Brasil (2012) observa, ainda, o recente uso de microinversores acoplados 

diretamente aos painéis solares, em substituição ao inversor de linha. 

A figura 9 exemplifica um SFCR de forma simplificada. 

 
FIGURA 9 – Esquema de representação de um SFCR  
Fonte: Jäger et al. (2014), p.221 
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3.7 MÉTODOS CONVENCIONAIS DE RETORNO 

Waltaba (2007) apresenta vários métodos para avaliação de investimentos e 

tomada de decisão, no sentido de aceitar ou não algum investimento. Nesse sentido 

o trabalho destaca os seguintes métodos: 

• Payback  

• Payback Descontado 

• Valor Presente Líquido  

• Taxa Interna de Retorno 

• Taxa Interna de Retorno Modificada 

Devido à análise matemática do custo do investimento servir, no escopo deste 

estudo, como meio auxiliar para análise dos dados colhidos e não um objetivo em si, 

destacaremos os dois primeiros métodos por serem mais simples e adequados as 

nossas necessidades. 

3.7.1 Payback 

Segundo Wantroba (2007), pode ser definido como o número de anos ou 

meses para recuperar o valor do investimento, sendo o primeiro método formal 

utilizado para se descobrir o tempo de retorno que um investimento leva para se 

pagar.  

É calculado pela razão entre o investimento e a receita, somam-se os fluxos 

futuros de caixa para cada ano até que o custo inicial do projeto de capital seja pelo 

menos coberto, ou seja, quanto maior o tempo de retorno, menos interessante o 

investimento se torna (WANTROBA, 2007).  

Normalmente nos estudos de viabilidade econômica de projetos são 

descontados, no fluxo futuro de caixa, os custos de operação e manutenção do 

mesmo.  Entretanto, o Prof. Dr. Carlos Eduardo Camargo Nogueira afirma, na 

entrevista do Apêndice B, que os sistemas fotovoltaicos on-grid apresentam custos 

de operação e manutenção muito baixos, quando comparados aos custos de 

aquisição e instalação dos equipamentos. Neste contexto, prossegue o Dr, os 

impactos desses custos na viabilidade econômica dos projetos podem ser 

considerados como desprezíveis. 

Assim sendo, esses custos serão desprezados no estudo em questão. 

Abaixo apresentamos um exemplo da aplicação do Payback em uma situação 

simulada, semelhante a do nosso estudo. 



48 
 

Imaginemos que uma residência tem um custo médio mensal, para o custeio 

da conta de energia elétrica, de R$ 500,00 (quinhentos reias) e que para instalação 

de um SFCR que lhe proporcione vinte por cento de economia, seja necessário um 

investimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Quanto tempo esse investimento demorará para ser pago, considerando 

apenas a economia gerada na conta de eletricidade? 

Vamos esquematizar o problema: 

o nosso valor presente é de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

a economia mensal proporcionada é de 20% sobre os R$ 500,00 (quinhentos 

reais), ou seja R$ 100,00 (cem reais); 

logo para sabermos quantos meses demorará para atingirmos o valor 

presente, basta dividirmos o mesmo pela economia mensal gerada; 

10.000/100=100 

assim chegamos ao tempo total de cem meses ou oito anos e quatro meses, 

para que o investimento seja pago, ou seja, ocorra o  Payback. 

3.7.2 Payback Descontado 

Segundo Wantroba (2007), a maior crítica envolvendo o cálculo do payback 

sempre foi a que ele não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. O 

payback descontado leva em conta isso, utilizando fluxos de caixas expressos em 

valores presentes, para isso ele utiliza a fórmula do valor presente (vp), a juros 

compostos. 

 

Onde “VP” é o valor presente, “VF” é o valor futuro, “k” é a taxa de juros e o 

“n” é o número de períodos constatados entre a data atual e a de quitação do 

empreendimento (WANTROBA, 2007). 

Vendo o fato que somente são analisados os fluxos de caixa durante o 

período de Payback, não levando em conta os fluxos além desse período, pode 

ocorrer que o projeto é dado como inválido por levar muito tempo para se pagar 

(WANTROBA, 2007). 

Para fins de ilustração, utilizaremos o mesmo exemplo utilizado na explicação 

do Payback no contexto do Payback Descontado, aplicando uma taxa de juros 
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hipotética de 10% ao ano, que atualmente é maior que a Taxa SELIC que será 

usada no calculo do escopo deste trabalho. 

Utilizando os dados do exemplo anteriormente explorado teremos: 

um valor presente de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

uma economia mensal proporcionada de 20% sobre os R$ 500,00 

(quinhentos reais), R$ 100,00 (cem reais) mensais, totalizando R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais) anuais. 

No  Payback Descontado, a economia, ou fluxo de caixa, proporcionada deve 

ser calculada anualmente para facilitar a aplicação da fórmula. O valor do fluxo de 

caixa varia no decorrer dos anos devido a taxa de juros.  No primeiro ano do 

exemplo fica dessa maneira: 

VP=1200/(1+0,10)¹ 

VP=1090,91 (mil e noventa reais e noventa e um centavos) 

No segundo ano o fluxo de caixa será: 

VP=1200/(1+0,10)² 

VP=991,74 (novecentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos) 

Esse cálculo deve ser repetido até que o investimento seja pago. Abaixo é 

apresentada o Quadro 4, onde o problema é equacionado. 

Ano Valor em Caixa Fluxo de Caixa/economia Valor Futuro
0 -10.000,00 0 -10.000,00
1 -10.000,00 1.090,91 -8.909,09
2 -8.909,09 991,74 -7.917,36
3 -7.917,36 901,58 -7.015,78
4 -7.015,78 819,62 -6.196,16
5 -6.196,16 745,11 -5.451,06
6 -5.451,06 677,37 -4.773,69
7 -4.773,69 615,79 -4.157,90
8 -4.157,90 559,81 -3.598,09
9 -3.598,09 508,92 -3.089,17
10 -3.089,17 462,65 -2.626,52
11 -2.626,52 420,59 -2.205,93
12 -2.205,93 382,36 -1.823,57
13 -1.823,57 347,60 -1.475,97
14 -1.475,97 316,00 -1.159,98
15 -1.159,98 287,27 -872,70
16 -872,70 261,15 -611,55
17 -611,55 237,41 -374,14
18 -374,14 215,83 -158,31
19 -158,31 196,21 37,90
20 37,90 178,37 216,28  

QUADRO 4 – Payback Descontado 
Fonte: O autor 
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Ao analisarmos o Quadro 4 verificamos que o investimento é pago entre o 

décimo oitavo e décimo nono anos. Para sabermos ao certo em que mês ocorre o 

Payback Descontado, basta pegarmos o valor absoluto do último resultado negativo 

e dividirmos pelo primeiro resultado positivo, dessa maneira: 

158,31/37,90=4,18 

Logo se verifica que o Payback Descontado ocorre com dezoito anos e quatro 

meses, mais que o dobro do tempo quando comparamos com o Payback. 

Dessa forma pode-se concluir que o investimento necessário para instalação 

do Sistema PV deve ter um custo adequado à economia mensal que ele 

proporcionará na conta de energia elétrica da OM, sob o risco deste investimento 

não ser viável economicamente. 
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4. RESULTADOS  

A seguir, são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa realizada 

por meio de revisão literária, levantamento histórico, entrevista, dimensionamento da 

usina GD FV e dos orçamentos das empresas especializadas, com a finalidade de 

extrair opiniões, argumentos, informações e dados conclusivos acerca do problema 

levantado. 

Metodologicamente, os resultados foram subdivididos e concatenados para 

serem apresentados conforme as variáveis levantadas no Capítulo 2, bem como 

suas dimensões e os indicadores elencados na pesquisa, de modo a facilitar o 

entendimento dos leitores. 

O estudo das ideias contidas na variável dependente serviu 

preponderantemente para quantificação da média mensal de consumo de energia 

elétrica, e consequentemente o gasto médio mensal, do 15º B Log com a 

concessionária distribuidora de eletricidade nos últimos cinco anos. Informações 

estas fundamentais para o correto dimensionamento da usina GD FV e para a 

verificação da viabilidade econômica da mesma. 

A variável independente e suas dimensões, por sua vez, são efetivamente o 

dimensionamento da usina GD FV, composto pelos dados coletados na pesquisa de 

campo, os relatórios do software METEONORM® e do simulador PVsyst® 6 e os 

orçamentos formulados pelas empresas especializadas. 

Por fim é apresentado o cálculo do Payback Descontado do investimento 

necessário para implantação da usina GD FV, que é o dado principal para 

verificação da viabilidade econômica do projeto. 

4.1 VARIÁVEL DEPENDENTE: GASTOS COM A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

Este tópico enfocou a quantificação do consumo médio mensal de energia 

elétrica do 15º B Log, no período compreendido entre janeiro de 2013 e dezembro 

de 2017. Também foi levantada a média mensal de gastos com o custeio das contas 

de eletricidade nesse mesmo período. 

Como o objetivo da usina GD FV é suprir a demanda de eletricidade da 

Unidade Militar no horário fora de ponta, a quantificação do consumo foi 

desmembrada em três dimensões: consumo em horário de ponta, consumo em 
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horário fora de ponta e consumo total. Entretanto a média mensal será calculada 

apenas para o consumo fora de ponta. 

Os gastos para custeio das contas de energia elétrica também foram 

desmembrados nessas três dimensões, com objetivo de demonstrar o maior peso do 

consumo em horário fora de ponta no valor total despendido. A média mensal 

calculada foi do gasto total com as contas de eletricidade, uma vez que esta é 

necessária para o cálculo da economia a ser gerada com o projeto. 

4.1.1 Histórico de consumo de energia elétrica 

Os gráficos 9, 10, 11, 12 e 13 apresentam o consumo de energia elétrica, em 

KWh, nos anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, respectivamente, do 15º B Log. 

A análise dos gráficos nos permite verificar que houve uma tendência de 

queda no consumo de eletricidade no Btl entre 2013 e 2015, devido a 

implementação de medidas passivas de economia energética por parte da Unidade, 

como substituição de lâmpadas e controle na utilização de chuveiros elétricos. 

No ano de 2013, em oito meses do ano o consumo superou os 30.000 kWh, 

com um pico de mais de 50.000 kWh em janeiro. 

Em 2014 o consumo já foi um pouco menor, com cinco meses passando dos 

30.000 kWh e um pico de 36.000 kWh no mês de abril. 

 
GRÁFICO 9 - Histórico de consumo de energia elétrica - 2013  
Fonte: COPEL 2018 – adaptado pelo autor 
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GRÁFICO 10 - Histórico de consumo de energia elétrica - 2014 
Fonte: COPEL 2018 – adaptado pelo autor 

 
GRÁFICO 11 - Histórico de consumo de energia elétrica - 2015 
Fonte: COPEL 2018 – adaptado pelo autor 

A partir de 2015 houve uma estabilização do consumo anual do 15º B Log 

uma vez que, apesar da continuação do esforço dos integrantes do Btl em reduzir o 

consumo energético, a implementação do Projeto GUARANI na 15ª Bda Inf Mec 

levou a um aumento de consumo energético na Unidade. Um fator relevante é que, 

no início deste mesmo ano, dentre as diversas medidas de eficientização energética 
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adotadas no 15º B Log, foi instalado um banco de capacitores para correção do fator 

de potência, minimizando o consumo energético reativo. 

 
GRÁFICO 12 - Histórico de consumo de energia elétrica - 2016 
Fonte: COPEL 2018 – adaptado pelo autor 

 
GRÁFICO 13 - Histórico de consumo de energia elétrica - 2017 
Fonte: COPEL 2018 – adaptado pelo autor 

O Quadro 5 demonstra os consumos mensais médios em ponta, fora de ponta 

e total no período de 2013 a 2017. 
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Ano 
Consumo 

Ponta (kWh) Fora de ponta (kWh) Total (kWh) 
2013          3.256             30.202  33.458 
2014          3.004             27.420  30.424 
2015          2.745             25.917  28.662 
2016          2.809             25.879  28.688 
2017          2.912             26.376  29.288 

QUADRO 5 - Consumo médio anual mensal de energia elétrica (kWh) 
Fonte: COPEL 2018 – adaptada pelo autor 

Conforme observa-se, ainda, nos dados já apresentados, existe uma grande 

divergência entre os valores médios mensais apresentados no período de 2013 a 

2017, apresentando elevado desvio padrão entre os consumos em ponta e fora de 

ponta, frente a valores mais próximos no período compreendido entre 2015 e 2017, 

conforme apresentados nos Quadros 5 e 6. 

Desvio padrão 
Consumo 

Ponta (kWh) Fora de ponta (kWh) Total (kWh) 
2013 a 2017             179               1.620         1.795 
2015 a 2017               69                 226            289  

QUADRO 6 - Desvio padrão das médias mensais de consumo/ano  
Fonte: COPEL 2018 – adaptada pelo autor 

Após prévia interpretação de dados, visando não realizar um 

dimensionamento equivocado, optou-se pela utilização do intervalo de tempo de 

janeiro de 2015 a dezembro de 2017, pois, durante este período, o desvio padrão do 

consumo fora de ponta foi de 226 kWh e o total foi de 289 kWh. 

Por fim, concluiu-se que o consumo fora de ponta é realmente muito superior 

ao consumo no horário de ponta, conforme apresentado na introdução do trabalho, e 

contabilizou-se o valor da média mensal do consumo neste horário, no período 

compreendido entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017, chegando ao consumo 

mensal médio de 26.057 KWh. 

4.1.2 Histórico de gastos para o custeio das contas de energia elétrica 

De forma diferente do que ocorreu com o consumo de energia elétrica do 15º 

B Log, que teve uma variação negativa no decorrer dos últimos cinco anos, o valor 

da tarifa cobrada pela Distribuidora de Energia aumentou bastante no período. 

O Quadro 7 demonstra o histórico de aumentos na tarifa de eletricidade 

cobrada pela COPEL, entre 2013 e 2017. 

Outro dado extraído do site da companhia distribuidora de eletricidade é que 

entre janeiro e julho de 2018, a tarifação de energia elétrica teve um aumento de 
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15,99 %, demonstrando uma tendência de aumento superior à previsão da Taxa 

Selic5 para 2018, que segundo Brasília (2018), até o momento, tem previsão de 

6,6%. 

Ano Aumento (R$/kWh) Média de Aumento  

2013 24,86 % 

13,99% 

2014 36,79% 

2015 15,32% 

2016 -12,87% 

2017 5,85% 

QUADRO 7 – Histórico de aumentos na tarifa elétrica  
Fonte: COPEL 2018 – adaptada pelo autor 

Desta forma, para que não houvesse mascaramento do resultado da 

pesquisa, escolheu-se a utilização das contas de energia elétrica de janeiro a 

dezembro de 2017 no cálculo do gasto médio mensal da Unidade para custeio de 

eletricidade. 

O Quadro 8 apresenta os gastos para o custeio das contas de energia 

elétrica, em reais, do 15º B Log em 2017. 

                                                                       (Continua) 

Mês Consumo 

Ponta 

(R$) 

Consumo 

Fora de 

Ponta (R$) 

Demanda 

Contratada 

(R$) 

PIS/COFINS 

(R$) 

ICMS 

(R$) 

Outros 

Lançamentos 

(R$) 

Total da 

Conta 

(R$) 

JAN 2363,59 6537,56 1658,26  634,93 4291,43 - 417,14 15068,63 

FEV 2750,43 7466,24 1666,59 746,95 4978,69 - 976,37 16632,53 

MAR 2648,80 6961,26 1622,86 797,06 4797,45 - 485,56 16557,75 

ABR 3318,93 7511,74 1631,84 1021,04 5671,89 - 1111,19 18802,36 

MAIO 2657,16 5732,91 1607,89 925,64 4664,69 - 904,36 15473,62 

                                                           
5 Selic é a abreviação de Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. A Taxa Selic é a taxa básica 
de juros do Brasil, e é uma referência para o custo do crédito, sendo um dos principais instrumentos 
do Governo para controlar a inflação, uma vez que serve de base para as demais taxas de juros no 
país. (TORRES, 2017) 
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(Conclusão) 

Mês Consumo 

Ponta 

(R$) 

Consumo 

Fora de 

Ponta (R$) 

Demanda 

Contratada 

(R$) 

PIS/COFINS 

(R$) 

ICMS 

(R$) 

Outros 

Lançamentos 

(R$) 

Total da 

Conta 

(R$) 

JUN 3485,34 7462,11 1598,46 1250,31 5735,59 - 692,36 19432,04 

JUL 3388,32 7094,75 1935,54 1343,15 5658,91 - 1094,66 18536,35 

AGO 4014,39 7683,84 2150,92 1717,84 6559,69 - 1283,40 21573,90 

SET 3412,41 7497,08 2160,64 1779,44 6155,69 - 1221,23 20573,44 

OUT 4191,59 8009,50 2154,17 2116,99 6869,39 - 1357,58 22767,76 

NOV 3116,70 7183,66 2192,95 2022,27 6199,43 - 1225,19 20637,19 

DEZ 3011,08 7470,36 2126,74 2018,88 6238,57 - 1242,03 20908,16 
QUADRO 8 – Tarifação elétrica em 2017 
Fonte: COPEL 2018 – adaptada pelo autor 

Analisando o Quadro 8 percebemos que o valor despendido para custeio do 

consumo fora de ponta é, em média, o dobro do consumo em ponta, fato que 

corrobora com a instalação de uma usina GD FV que forneça eletricidade nesse 

horário. 

O restante da fatura é formada pela demanda contratada, que atualmente é 

de 150 kW, pelo PIS/COFINS6, que são impostos federais, e pelo ICMS7, que é um 

imposto estadual. O Anexo D representa o Histórico de Consumo e Pagamentos do 

15º B Log em 2017.  

Uma informação fundamental, para a mensuração da economia a ser gerada 

pela instalação da usina GD FV, é que a alíquota do ICMS no Estado do Paraná é 

de 29 % (vinte e nove por cento) e incide sobre cada grandeza faturada na conta. 

Logo, toda diminuição de gasto com consumo energético deve ser acrescido em 

29%, uma vez que esse imposto não incide na energia gerada pelo consumidor. 

O gasto médio mensal do 15º B Log com as contas de energia elétrica, que foi 

calculado somando os valores totais mensais e dividindo pela quantidade de meses 

do período considerado, é de R$ 18.913,64 (dezoito mil novecentos e treze reais e 

sessenta e quatro centavos). 

                                                           
6 O PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social) são contribuições federais incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa 
jurídica, disciplinadas por diversas leis e atos normativos. (REZENDE, 2015)  
7 ICMS é a sigla que identifica o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. É um 
imposto que cada um dos Estados e o Distrito Federal podem instituir como determina a Constituição 
Federal de 1988. (SÃO PAULO, 2018) 
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A economia a ser gerada com a instalação de uma usina GD FV, que venha a 

suprir 100% (cem por cento) do consumo fora de ponta, é calculada através da 

soma do gasto mensal médio em horário fora de ponta.  

Para o período considerado, este valor é de R$ 7.217,58 (sete mil duzentos e 

dezessete reais e cinquenta e oito centavos), que acrescido dos 29% deste valor 

que deixa de ser cobrado de ICMS, totalizará uma economia mensal média de R$ 

9.310,68 (nove mil trezentos e dez reais e sessenta e oito centavos), valor este 

correspondente a aproximadamente 50 % (cinquenta por cento) do valor mensal 

médio total. 

4.2 VARIÁVEL INDEPENDENTE: USINA GD FV 

Neste tópico foram esmiuçadas todas as dimensões necessárias ao correto 

dimensionamento da usina GD FV. Dimensões essas já enumeradas no capítulo 2, 

durante a explicação da metodologia utilizada no trabalho. 

4.2.1 Coordenadas geográficas da Unidade Militar 

Para determinação das coordenadas geográficas do 15º B Log foi introduzido 

o endereço da Unidade que é Rua da Lapa Nº 1502, CEP 85819-740, Jardim Maria 

Luiza, Cascavel, Paraná nos sites <https://localizarlatitudelongitude.com.br> e 

<www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_earth.php?lang=pt>. 

Desta forma, foram obtidos os valores para a Latitude 24° 58' 2.345" S e a 

Longitude 53° 26' 47.468" W, ou simplesmente -24.967318º, -53.446519º para o 

batalhão. 

4.2.2 Norte geográfico e declinação magnética da região 

O norte geográfico ou verdadeiro, que é a direção do Polo Norte Geográfico é 

diferente do norte magnético, aquele para o qual aponta a agulha imantada da 

bússola.  

Essa diferença ocorre porque o norte geográfico resulta do movimento de 

rotação da Terra, enquanto o norte magnético resulta do campo magnético gerado 

pelo movimento do metal fundido do núcleo externo em torno do núcleo metálico do 

planeta. 

O ângulo entre o norte magnético e o geográfico reflete a declinação 

magnética do lugar e varia com o tempo. 
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Para determinar a declinação magnética da região foram lançadas as 

coordenadas geográficas do 15º B Log no site do Observatório Nacional 

<https://daed.on.br/astro/magnetismo-terrestre>, sendo encontrada a declinação 

magnética de -17º 17’ 57” para a região onde se localiza o 15º B Log. 

4.2.3 Desvio dos telhados em relação ao norte magnético 

A figura 10 é uma fotografia aérea dos pavilhões do 15º B Log, que 

representa a área de telhados passíveis de receberem a instalação das placas 

fotovoltaicas da usina GD FV. 

Na figura estão destacados os seguintes pavilhões: 

 Bloco A – Pavilhão de Comando/Administrativo; 

 Bloco B – Companhia de Comando e Serviço; 

 Bloco C – Companhia Logística de Intendência; 

 Bloco D – Companhia Logística de Saúde; 

 Bloco E – Companhia Logística de Manutenção; 

 Bloco F – Pelotão de Suprimento; 

 Bloco G – Pavilhão Almoxarifado; 

Bloco H – Oficinas do Pelotão Pesado. 

 
Figura 10 – Pavilhões do 15º B Log  
Fonte: Google Mapas – Adaptado pelo autor 

Analisando a figura 10, percebe-se que o batalhão foi construído 

transversalmente a direção geral norte, fazendo com que os telhados dos seus 

pavilhões, que são duas abas, tenham uma face voltada para esta região o que 

NORTE 
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torna mais eficiente a instalação da usina nestas faces, que são voltadas para o 

equador solar e permitem uma maior incidência dos raios solares nas placas 

fotovoltaicas. 

Para o correto dimensionamento da usina GD FV, deve ser lançado no 

simulador a inclinação dos telhados em relação ao norte verdadeiro. Para isso foi 

necessária a medição in loco, durante a pesquisa de campo, com o uso de uma 

bússola, do desvio dos telhados em relação ao norte magnético, para posterior 

diminuição da declinação magnética. 

Dessa forma, após os cálculos necessários, foi identificado o desvio de 47º 

NE dos telhados em relação ao norte verdadeiro. 

4.2.4 Inclinação dos telhados em relação ao plano horizontal 

De maneira semelhante a do item anterior, foi utilizado a figura 10 para 

exemplificar a obtenção da inclinação dos telhados em relação ao plano horizontal. 

Esses dados também foram coletados durante os trabalhos em campo com o 

uso de medições locais e cálculos matemáticos de trigonometria, que não serão 

explicados por se tratarem de ferramentas específicas para obtenção dos dados, 

fugindo assim dos objetivos deste trabalho. 

Os pavilhões A, B, C, D e E possuem a mesma planta de telhados, com 

inclinação de 23º em relação ao solo e os pavilhões F, G e H, de forma análoga, 

possuem plantas de telhados idênticos entre si, com inclinação de 15º em relação ao 

solo. 

4.2.5 Área útil total aproveitável 

O Quadro 9, confeccionado pelo autor através de medições realizadas 

durante a pesquisa de campo, demonstra a área útil de telhado aproveitável, voltada 

para direção geral norte, de cada pavilhão exemplificado na figura 10. 

                                                                                                                  (Continua) 

Pavilhão Área (m²) 

A 237 

B 665 

C 665 

D 560 

E 768 

F 380 
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 (Conclusão) 

Pavilhão Área (m²) 

G 420 

H 714 

TOTAL 4.409 
QUADRO 9 – Área útil de telhados  
Fonte: O autor 

4.2.6 Relatórios METEONORM® e simulador PVsyst® 6 

Antes de realizarmos o dimensionamento propriamente dito, cabe ressaltar que 

o simulador PVsyst® 6 é um instrumento muito utilizado mundialmente para auxiliar 

no dimensionamento de projetos de sistemas fotovoltaicos, apresentando recursos 

de simulação, cálculos, emissão de relatórios e documentação técnica de sistemas 

fotovoltaicos de qualquer porte. 

Através de seus relatórios, é possível dimensionar, ainda na fase preliminar, a 

perda de produção por diversos fatores que influenciam direta ou indiretamente na 

eficiência da usina. Os principais fatores que influenciam são: a orientação e 

inclinação dos painéis, a distância do inversor, o diâmetro dos fios utilizados, a 

latitude e longitude, possíveis sombreamentos, perdas por temperatura, perda 

ôhmica, dentre outros. Assim, no relatório final, será apresentada a quantidade de 

energia efetivamente entregue pela usina, em função das particularidades de cada 

sistema.  

Também está disponível no próprio simulador, o acesso às informações 

meteorológicas locais, estas, sempre em função da latitude e longitude, bastando a 

seleção de um dos bancos de dados meteorológicos, ou da NASA ou do 

METEONORM®. 

No presente estudo, o banco de dados selecionado foi o METEONORM®, por 

apresentar para a latitude e longitude a ser considerada, dados mais atualizados. 

Para iniciar o dimensionamento da usina GD FV é necessário informar para o 

simulador PVsyst® 6 a área disponível, em m², ou a potência pico necessária, em 

KWp. Conforme demonstrado no item 4.2.5 a Unidade Militar possui mais de 4000 

m² de área útil disponível, não sendo este, portanto, um fator limitador. Desta forma 

optou-se por estimar a potência pico necessária, através do consumo médio mensal 

calculado no item 4.1.1 e das seguintes relações: 
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 Consumo médio mensal ÷ 30 dias = consumo médio diário = 26.057 

KWh ÷ 30, totalizando  867 kWh/dia 

 Potência total (100% performance rátio) = consumo médio diário  ÷ 

irradiância ( ver capítulo 3 página 46) = 867 kWh/dia ÷ 5,05 kWh.m²/dia, totalizando 

172 kWp  

 Como o software considera uma performance rátio de 80%, a efetiva 

potência pico a instalar será 125% da potência total, totalizando  215 kWp  

 

Na sequência, para determinação da quantidade de placas necessárias ao 

atendimento dessa potência pico estimada, foram lançados no simulador o desvio 

dos telhados em relação ao norte geográfico e a inclinação dos mesmos em relação 

ao plano horizontal. A figura 11 demonstra as inclinações dos telhados lançadas no 

simulador. 

 

 
FIGURA 11 – Inclinação em Relação ao Plano Horizontal  
Fonte: PVsyst® 6 – adaptada pelo autor 

Dessa forma chegou-se a quantidade de 121 placas fotovoltaicas de 320 Wp 

e 523 placas fotovoltaicas de 340 Wp que deverão ser instaladas numa área de 

1255 m².  

Como a área útil necessária à instalação das placas é de 1255 m² optou-se 

por utilizar os pavilhões A, F e H, deixando os pavilhões das companhias livres para 

futuras instalações de sistemas de aquecimento de água, caso haja o interesse da 

Unidade Militar. 
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O Quadro 10 exemplifica como ficaria a disponibilidade para geração. 

Pavilhão 
Área 

utilizada 
(m²) 

Potência dos inversores 
(kW) = demanda contratada 

Potência dos painéis 
(kWp) = geração 

Energia (kWh/ano) 

A 237 32 38,7 56.100 
F 371 57 64,6 94.000 
H 647 100 113 165.200 

TOTAL 1.255 189 216,3 315.300 
QUADRO 10 – Disponibilidade para geração fotovoltaica  
Fonte: PVsyst® 6 – adaptado pelo autor 

A figura 12 exemplifica como ficaria o dimensionamento da potência do 

pavilhão F, em relação à saída do inversor. 

 

 
FIGURA 12 – Potência X Saída do Inversor 
Fonte: PVsyst® 6  

A figura 13 exemplifica como ficaria a distribuição da irradiação no pavilhão F, 

em função da irradiância. 
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FIGURA 13 – Irradiação X Irradiância 
Fonte: PVsyst® 6 

 

4.2.7 Orçamentos para instalação da usina GD FV 

O dimensionamento da usina GD FV, realizado nos softwares 

METEONORM® e PVsyst® 6, gerou uma série de relatórios que foram enviados  

para as empresas BIONOVA Energias Renováveis e Construções, CNPJ: 

25.696.186/0001-96, e MASTER SOLAR ENERGY LTDA, CNPJ: 02.247.649/0001-

37, que se localizam próximas a Unidade Militar e são especializadas no setor. 

A empresa BIONOVA Energias Renováveis e Construções enviou seu 

orçamento (Anexo B) com valor de R$ 894.500,00 (oitocentos e noventa e quatro mil 

e quinhentos reais) e a empresa MASTER SOLAR ENERGY LTDA orçou em R$ R$ 

968.827,15 (novecentos e sessenta e oito mil oitocentos e vinte e sete reais e quinze 

centavos) (Anexo C). 

Foi selecionado, para a verificação da viabilidade econômica deste projeto, o 

orçamento da empresa BIONOVA Energias Renováveis e Construções, que é mais 

barato e se insere melhor no princípio de economicidade da Administração Pública. 
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4.3 CÁLCULO DO RETORNO DO INVESTIMENTO 

Neste tópico foi calculado, através do método payback descontado, o retorno 

do investimento necessário para instalação de uma usina GD FV que supra 100% do 

consumo em horário fora de ponta no 15º B Log. 

Conforme o orçamento (Anexo B), o valor de investimento necessário é de R$ 

R$ 894.500,00 (oitocentos e noventa e quatro mil e quinhentos reais).  

A economia mensal média, calculada no item 4.1.2 é de R$ 9.310,68 (nove 

mil trezentos e dez reais e sessenta e oito centavos) e deverá ser acrescida da 

média mensal de aumento da tarifa de energia entre 2013 e 2017, que é 13,99% 

(ver Quadro 7, pag 55) ÷ 12 meses, que totaliza 1,17% ao mês.  

Como a eficiência da célula fotovoltaica reduz a uma média próxima a 1% ao 

ano (ver item 3.5, pag 39), até o final da sua vida útil, que é de 25 anos, devemos 

considerar essa queda no cálculo da economia gerada. 

 O Quadro 11 demonstra a evolução da economia, considerando os fatores 

acima listados, no decorrer de 07 anos. 

A taxa de atratividade será a Taxa Selic, que até julho de 2018 estava em 

6,6% ao ano (ver item 4.1.2, pag 55). 

O Quadro 12 apresenta o payback descontado para a instalação da usina GD 

FV, utilizando todos os parâmetros apresentados. 
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Ano Valor em Caixa Fluxo de Caixa/economia Valor Futuro 
0 -894.500,00 0,00 -894.500,00 
1 -894.500,00 111.328,05 -783.171,95 
2 -783.171,95 118.944,88 -664.227,07 
3 -610.227,07 127.082,84 -483.144,23 
4 -483.144,23 135.777,58 -347.366,65 
5 -347.366,65 145.067,20 -202.299,45 
6 -202.299,45 155.052,82 -47.246,63 
7 -47.246,63 165.722,82 118.476,19 

QUADRO 12 - Payback Descontado sistema GD FV 
Fonte: O autor 

Analisando o Quadro 12 concluiu-se que o retorno do investimento ocorrerá 

com seis anos e três meses (Ver item 3.7.2), o que comprova a viabilidade 

econômica do projeto, uma vez que as placas fotovoltaicas tem uma vida útil de 25 

anos com uma eficiência mínima de geração de 80% da potência pico instalada, 

garantida pela empresa que realizou o orçamento da instalação da usina GD FV. 

Por fim, a instalação da usina ainda diminui a emissão de CO² na atmosfera. 

Segundo Brasil (2017), a intensidade de carbono na geração elétrica brasileira em 

2016 foi de 101,3 kg CO²/MWh. Desta forma a usina GD FV, que produzirá, em 

média, 315.000 kWh/ano deixará de lançar 31,9 Kg CO² na atmosfera a cada ano, 

contribuindo para preservação do meio ambiente e melhorando a imagem do EB 

junto a Sociedade Civil Brasileira. 
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5 CONCLUSÃO 

Ao concluir esta pesquisa, é interessante retomar a metodologia que norteou 

o presente trabalho, para que seja possível estabelecer ligações e implicações para 

Administração Militar com base nos resultados encontrados na revisão da literatura, 

na entrevista, na pesquisa de campo e no estudo de viabilidade técnica e econômica 

realizado. 

Este trabalho foi desenvolvido com a intenção de solucionar o seguinte 

problema: “em que medida a instalação de usinas GD FV no 15º B Log, reduziriam 

os gastos com a concessionária de energia elétrica?”. 

Caminhando nesse sentido, foram levantadas questões de estudo, listadas a 

seguir, que conduziriam o trabalho de forma a responder, positiva ou negativamente 

a indagação anterior: 

Qual foi a média mensal do consumo de energia elétrica no 15º B Log, 

durante o horário de ponta, nos últimos 05 (cinco) anos? 

Qual foi a média mensal do consumo de energia elétrica no 15º B Log, 

durante o horário fora de ponta, nos últimos 05 (cinco) anos? 

Qual deve ser a potencial mínimo de geração de energia elétrica da usina GD 

FV, para suprir a demanda do 15º B Log em horário fora de ponta? 

Qual deve ser a configuração mínima necessária para usina GD FV? 

Qual é a incidência solar na cidade de Cascavel – PR? 

Qual é a necessidade de área útil de telhados, para implantação da usina GD 

FV? 

Onde deve ser instalada a usina GD FV no 15º B Log? 

A instalação da usina GD FV no 15º B Log é viável tecnicamente? 

Qual é o investimento necessário para implementação da usina GD FV no 15º 

B Log? 

Quando ocorrerá o pay-back deste investimento? 

A instalação da usina GD FV no 15º B Log é viável economicamente? 

Balizada por estas questões de estudo, foi concretizada revisão de literatura, 

que buscou, dentre outros aspectos, entender como ocorre a Geração e o Consumo 

de energia elétrica no Brasil, como funciona e deve ser dimensionada uma usina GD 

FV conectada a rede e como ocorre o cálculo do retorno de um investimento. 
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Além disso, foi realizado um levantamento histórico do consumo de 

eletricidade do 15º B Log entre os anos de 2013 e 2017. O estudo se apoiou, ainda, 

em uma entrevista realizada com o Prof. Dr. Eduardo Camargo Nogueira, 

especialista conceituado e sabidamente experiente no tocante à geração distribuída 

e aproveitamento da energia solar. Serviu, também, como fundamentação para a 

solução do problema uma pesquisa de campo na qual foram levantados diversos 

dados fundamentais para o dimensionamento da usina GD FV e nos orçamentos 

realizados pelas empresas BIONOVA Energias Renováveis e Construções e 

MASTER SOLAR ENERGY LTDA. 

O trabalho desenvolvido combinou a revisão da literatura, entrevista 

(Apêndice B), tabulação dos dados obtidos em levantamento histórico e pesquisa de 

campo, e análise dos orçamentos.  

Foi apurado que o consumo médio mensal de eletricidade no 15º B Log, no 

período considerado, foi de 26.057 kWh, o que levou ao dimensionamento de uma 

usina de 215 kWp de potência pico a instalar para suprir essa demanda.  

A economia gerada pelo sistema ao longo dos anos foi estimada no Quadro 11 (pag 
63), sendo os custos de manutenção do sistema desprezados nesse cálculo em 
decorrência da consideração do Prof. Dr. Eduardo Camargo Nogueira, na entrevista, 
de que esse custo é insignificante quando comparado ao investimento para 
instalação da usina, o que foi corroborado pelo orçamento desta manutenção 
conferido pela empresa BIONOVA Energias Renováveis (Anexo E).  

O investimento necessário para implantação da usina GD FV é de 894.500,00 

(Anexo B) e o retorno do investimento ocorrerá em 06 anos e três meses.  

Como resultado final, chegou-se à proposta de implantação de uma usina GD 

FV conectada à rede, dimensionada para suprir 100% (cem por cento) do consumo 

elétrico fora de ponta do 15º B Log. 

Esta instalação proporcionará uma economia final de aproximadamente 50 % 

do valor faturado pela concessionária distribuidora de energia elétrica, comprovando 

a sua viabilidade técnica e econômica. 

Todas as questões de estudo propostas foram respondidas, ratificando a 

metodologia adotada através do levantamento histórico do consumo de energia 

elétrica da OM, do estudo de campo para coleta de dados, do dimensionamento da 

usina em software, dos orçamentos em empresas especializadas e do cálculo do 

Payback.   
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Os resultados obtidos foram coerentes com os esperados, confirmando as 

expectativas de chegar a um modelo de autoprodução energética, a partir da luz 

solar, que fosse viável técnica e economicamente e que servisse de modelo a ser 

implementado por outras Unidades do EB. 

Entretanto, verificou-se que apesar do Payback ser reduzido, quando 

comparado com o ciclo de vida da usina, o investimento necessário à 

implementação de um projeto de tamanho vulto é bastante elevado, o que dificulta a 

sua efetivação por parte da Administração Pública, principalmente devido ao grande 

número de OM existentes no território nacional. 

Dessa forma, visualiza-se como sugestão para trabalhos futuros, estudos que 

possibilitem a inclusão de projetos deste tipo nos diversos programas administrados 

pelas companhias distribuidoras de energia elétrica, para o desenvolvimento do 

incremento da eficiência energética no uso final de energia elétrica. 

Como exemplo, cita-se o Programa de Eficiência Energética da COPEL DIS, 

que é executado anualmente em atendimento à cláusula do Contrato de Concessão 

de Distribuição de Energia Elétrica, à Lei n° 9.991/2000, Lei n° 13.203/2015 e Lei n° 

13.280/2016. 

Essa clausula estipula, sobre pena de elevada multa, a obrigatoriedade da 

aplicação de valor equivalente a 0,50% (meio por cento) da receita operacional 

líquida anual da companhia, em projetos para o incremento da eficiência energética 

no uso final de energia elétrica.  

Desta forma, obedecendo a critérios que são difundidos por meio de chamada 

pública, o projeto pode ser financiado pela companhia distribuidora de energia 

elétrica, o que diminui sobremaneira o investimento a ser realizado pelo Poder 

Público e facilita a sua implementação e disseminação para as demais OM do EB. 

 

 

 

 

_______________________________ 

HENRIQUE FERNANDES CASTRO 
 Capitão do Quadro de Material Bélico
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APÊNDICE A – ROTEIRO DO ESTUDO DE CAMPO 

Com objetivo de coletar os dados que alimentaram o simulador PVsyst® 6 foi 

seguido o roteiro abaixo, em oito passos: 

1) Determinar as coordenadas geográficas, latitude e longitude, da Unidade 

Militar. Poderão ser utilizados sites da internet especializados, mas o ideal é o 

emprego de um GPS; 

2) Determinar o norte geográfico através da bússula e da declinação 

magnética da região; 

3) Calcular o desvio dos telhados em relação ao norte magnético, através da 

bússula; 

4) Determinar a inclinação dos telhados em relação ao plano horizontal; 

5) Levantar a área útil, em metros quadrados (m²), dos telhados com o melhor 

posicionamento em relação ao equador solar. 

6) Calcular a área útil total aproveitável em m²; 

7) Levantar, junto a Fiscalização Administrativa da OM, o histórico de 

consumo mensal e anual de energia elétrica, do ano de 2016, necessário ao 

dimensionamento da usina FV;  

8) Lançar as coordenadas geográficas no METEONORM®, para gerar 

relatório exemplificado no Anexo 1; e 

9) Lançar os demais dados coletados e as informações do relatório gerado no 

METEONORM® no simulador PVsyst® 6. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM DR CARLOS EDUARDO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

Entrevista elaborada com a finalidade de avaliar/validar o tema proposto pelo Cap QMB 

HENRIQUE FERNANDES CASTRO, vinculado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 

como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências Militares, cujo tema é 

“GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOTOVOLTAICA NO 15º B Log: PROPOSTA PARA 

RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA NA VIDA 

VEGETATIVA DA OM”, sob orientação do 1º Sgt Gilson Debastiani. 

 

DADOS DO PROFESSOR/PESQUISADOR ENTREVISTADO: 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Camargo Nogueira 

 

Titulação: Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa 

Catarina, graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, 

especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Federal do 

Paraná, mestrado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado 

em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é Professor 

Associado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Tem experiência na área de 

Engenharia Elétrica e Agrícola, atuando principalmente nos seguintes temas: otimização de 

sistemas energéticos, energização rural, sustentabilidade energética, auditoria energética e 

segurança do trabalho. É bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico do 

CNPq.  

 

1. Como o senhor avalia a implantação da geração distribuída fotovoltaica no Brasil? 

 

R: A estratégia de implantação da geração distribuída fotovoltaica no Brasil apresenta 

características bastante interessantes, pois possibilita que o consumidor gere sua própria 

energia, e a mesma possa ser injetada na rede elétrica da Concessionária. Com isso, gera-se 

um banco de créditos de energia para o consumidor, que poderá utilizá-la posteriormente, em 

até 60 meses, de acordo com as atuais resoluções da ANEEL.  



75 
 

 

2. No atual cenário energético nacional, as fontes alternativas, em especial a fotovoltaica, 

podem ser apresentadas como uma possibilidade viável para aumentar a segurança e 

estabilidade energética nacional? 

 

R: Sim, as fontes alternativas de energia contribuem para aumentar a segurança e a 

estabilidade energética nacional. No entanto, é importante ressaltar que a estabilidade 

energética de um país depende, prioritariamente, de um conjunto de estratégias políticas e 

econômicas que incentivem pesquisas voltadas ao desenvolvimento tecnológico dos 

dispositivos de conversão energética, bem como do estudo das disponibilidades e 

complementaridades espaciais e temporais das inúmeras fontes energéticas disponíveis no 

país. 

 

3. O senhor considera viável a utilização da geração distribuída fotovoltaica para redução 

dos gastos com o custeio de energia elétrica nos órgãos públicos?  

 

R: Sim, a utilização da geração distribuída fotovoltaica, desde que corretamente 

dimensionada, promove uma redução dos custos da energia elétrica utilizada em órgãos 

públicos, tendo em vista que, a partir da instalação do sistema fotovoltaico, o consumidor irá 

gerar sua própria energia, reduzindo, consideravelmente, o custo da energia elétrica pago à 

Concessionária.    

 

4. Como o senhor avaliza a utilização desta tecnologia em uma unidade militar, visando a 

redução dos custos administrativos com o fornecimento de energia elétrica? 

 

R: De maneira semelhante ao apresentado no item anterior, a utilização de sistemas 

fotovoltaicos em unidades militares irá reduzir consideravelmente os custos administrativos 

com o fornecimento de energia elétrica, considerando que parte da energia consumida será 

gerada pelo próprio consumidor. Além disso, após alguns anos de utilização do sistema 

fotovoltaico, o capital investido para aquisição e instalação dos equipamentos será totalmente 

pago com os próprios recursos oriundos da redução das faturas de energia elétrica, gerando 

benefícios financeiros reais às unidades militares.  
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5. Qual sua opinião sobre os impactos dos custos de operação e manutenção de sistemas 

fotovoltaicos on grid em geração distribuída na viabilidade de projetos? 

 

R: Os sistemas fotovoltaicos on-grid apresentam custos de operação e manutenção muito 

baixos, quando comparados aos custos de aquisição e instalação dos equipamentos. Neste 

contexto, os impactos desses custos na viabilidade econômica dos projetos podem ser 

considerados como desprezíveis. 

 

6. No seu entendimento, a instalação de sistemas fotovoltaicos pode ser apresentada 

como uma alternativa à Administração Pública, visando uma maior eficiência na aplicação e 

administração dos recursos públicos? 

 

R: Sim, a utilização de sistemas fotovoltaicos representa uma alternativa economicamente 

viável para redução dos recursos públicos utilizados para geração de energia. A instalação 

desses sistemas de geração distribuída auxilia a Administração Pública a postergar a 

necessidade de ampliações do Sistema Elétrico Nacional, que normalmente demandam 

maiores recursos, além de causarem maiores impactos ambientais. 

 

7. Como o senhor avalia a possibilidade de expansão da utilização da geração distribuída 

fotovoltaica em outras unidades militares, espalhadas nas diversas regiões do território 

nacional? 

 

R: A possibilidade de expansão da utilização da geração distribuída fotovoltaica em outras 

unidades militares passa a ser bastante interessante, considerando que as vantagens não ficam 

restritas apenas à questão da redução de custos, como apresentado anteriormente, mas 

contemplam também questões muito importantes como a necessidade de preservação 

ambiental, e a constante busca por sustentabilidade energética. 

 

 

Prof. Dr. CARLOS EDUARDO CAMARGO NOGUEIRA 
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APÊNDICE C – DIMENSIONAMENTO PAVILHÃO A 

Sistema acoplado à rede: Parâmetros da simulação 
PVsyst Evaluation mode Tradução sem garantias, A referência é o texto inglês. 

Projeto : Novo Projeto 
Localização geográfica 15º Batalhão Logístico País Brazil 

Localização Latitude -24.98° S Longitude -53.45° W 
Tempo definido como Tempo legal Fuso horário TU-3 Altitude 760 m 

Albedo 0.20 
Dados meteorológicos: 15º Batalhão Logístico Meteonorm 7.2 (2008-2014), Sat=100% - Sintético 

 

Variante da simulação : Pavilhão A 
Data da simulação 01/08/18 20h34 

 

Parâmetros da simulação Tipo de sistema No 3D scene defined 
Orientação do plano dos módulos Inclinação 23° Azimute 47° 

Modelos utilizados Transposição Perez Difuso Perez, Meteonorm 
Horizonte Sem horizonte 

Sombras próximas Sem sombras 
Características do grupo FV 

Módulo FV Si-poly Modelo CS6U - 320P-AG 
Original PVsyst database Fabricante Canadian Solar Inc. 

Número de módulos FV Em série 11 módulos Em paralelo 11 strings 
Número total de módulos FV Nr. módulos 121 Potência unitária 320 Wp 

Potência global do grupo Nominal (STC) 38.7 kWp Em condições de func. 34.7 kWp (50°C) 
Características de funcionamento do grupo (50°C) Umpp 362 V I mpp 96 A 

Superfície total Superfície módulos 237 m² Superfície célula 212 m² 
Inversor Modelo IG Plus 100 V-1 

Original PVsyst database Fabricante Fronius International 
Características Tensão de funcionamento 230-500 V Potência unitária 8.00 kWac 

Bateria de inversores N.° de inversores 4 unidades Potência total 32 kWac 
Rácio Pnom 1.21 

Fatores de perda do grupo FV 
Fator de perdas térm. Uc (const.) 20.0 W/m²K Uv (vento) 0.0 W/m²K / m/s 

Perdas óhmicas nos cabos Res. global do grupo 64 mOhm Fração perdas 1.5 % em STC 
Perdas de qualidade dos módulos Fração perdas -0.4 % 

Perdas de módulos com mismatch Fração perdas 1.0 % no MPP 
Perdas de strings com mismatch Fração perdas 0.10 % 

 

Efeito de incidência (IAM): User defined IAM profile 
10° 0.998 20° 0.998 30° 0.995 40° 0.992 
50° 0.986 60° 0.970 70° 0.917 80° 0.763 

 

 

Parâmetros principais do sistema Tipo de sistema No 3D scene defined 
Orientação do plano dos módulos inclinação 23° azimute 47° 

Módulos FV Modelo CS6U - 320P-AG Pnom 320 Wp 
Grupo FV Número de módulos 121 Pnom total 38.7 kWp 

Inversor Modelo IG Plus 100 V-1 Pnom 8.00 kW ac 
Bateria de inversores Número de unidades 4.0 Pnom total 32.0 kW ac 

Exigências do consumidor Carga ilimitada (rede) 

 

Resultados principais da simulação 
Produção do sistema Energia produzida 56.14 MWh/ano Prod. específica 1450 kWh/kWp/ano 

Índice de performance (PR) 80.48 % 
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Produções normalizadas (por kWp instalado): Potência nominal 38.7 kWp 

 

 

Índice de performance (PR) 
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Pavilhão A 
Balanços e resultados principais 

 

 

Diagrama das perdas do ano inteiro 
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APÊNDICE D – DIMENSIONAMENTO PAVILHÃO F 

Sistema acoplado à rede: Parâmetros da simulação 
 

PVsyst Evaluation mode Tradução sem garantias, A referência é o texto inglês. 

Projeto : Novo Projeto 
Localização geográfica 15º Batalhão Logístico País Brazil 

Localização Latitude -24.98° S Longitude -53.45° W 
Tempo definido como Tempo legal Fuso horário TU-3 Altitude 760 m 

Albedo 0.20 
Dados meteorológicos: 15º Batalhão Logístico Meteonorm 7.2 (2008-2014), Sat=100% - Sintético 

 

Variante da simulação : Pavilhão F 

 

Data da simulação 02/08/18 19h50 

Parâmetros da simulação Tipo de sistema No 3D scene defined 
Orientação do plano dos módulos Inclinação 23° Azimute 47° 

Modelos utilizados Transposição Perez Difuso Perez, Meteonorm 
Horizonte Sem horizonte 

Sombras próximas Sem sombras 
 

Características do grupo FV 
Módulo FV Si-mono Modelo CS6X-340M-FG 

Original PVsyst database Fabricante Canadian Solar Inc. 
Número de módulos FV Em série 10 módulos Em paralelo 19 strings 

Número total de módulos FV Nr. módulos 190 Potência unitária 340 Wp 
Potência global do grupo Nominal (STC) 64.6 kWp Em condições de func. 57.9 kWp (50°C) 

Características de funcionamento do grupo (50°C) Umpp 339 V I mpp 171 A 
Superfície total Superfície módulos 371 m² Superfície célula 334 m² 

 
Inversor Modelo IG Plus A 11.4-1-208 

Original PVsyst database Fabricante Fronius USA 
Características Tensão de funcionamento 230-500 V Potência unitária 11.4 kWac 

Bateria de inversores N.° de inversores 5 unidades Potência total 57 kWac 
Rácio Pnom 1.13 

 
Fatores de perda do grupo FV 

Fator de perdas térm. Uc (const.) 20.0 W/m²K Uv (vento) 0.0 W/m²K / m/s 
Perdas óhmicas nos cabos Res. global do grupo 33 mOhm Fração perdas 1.5 % em STC 

Perdas de qualidade dos módulos Fração perdas -0.4 % 
Perdas de módulos com mismatch Fração perdas 1.0 % no MPP 

Perdas de strings com mismatch Fração perdas 0.10 % 
 

Efeito de incidência (IAM): User defined IAM profile 

 

10° 0.998 20° 0.998 30° 0.995 40° 0.992 
50° 0.986 60° 0.970 70° 0.917 80° 0.763 

 

 

Resultados principais da simulação 
 

Produção do sistema Energia produzida 94.00 MWh/ano Prod. específica 1455 kWh/kWp/ano 
Índice de performance (PR) 80.77 % 
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Diagrama das perdas do ano inteiro 
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APÊNDICE E – DIMENSIONAMENTO PAVILHÃO H 

 

Sistema acoplado à rede: Parâmetros da simulação 
 

PVsyst Evaluation mode Tradução sem garantias, A referência é o texto inglês. 

Projeto : Novo Projeto 
Localização geográfica 15º Batalhão Logístico País Brazil 

Localização Latitude -24.98° S Longitude -53.45° W 
Tempo definido como Tempo legal Fuso horário TU-3 Altitude 760 m 

Albedo 0.20 
Dados meteorológicos: 15º Batalhão Logístico Meteonorm 7.2 (2008-2014), Sat=100% - Sintético 

 

Variante da simulação : Pavilhão H 

Data da simulação 01/08/18 20h57 

Parâmetros da simulação Tipo de sistema No 3D scene defined 
Orientação do plano dos módulos Inclinação 15° Azimute 47° 

Modelos utilizados Transposição Perez Difuso Perez, Meteonorm 
Horizonte Sem horizonte 

Sombras próximas Sem sombras 
 

Características do grupo FV 
Módulo FV Si-mono Modelo CS6U-340M-AG 1500V 

Original PVsyst database Fabricante Canadian Solar Inc. 
Número de módulos FV Em série 9 módulos Em paralelo 37 strings 

Número total de módulos FV Nr. módulos 333 Potência unitária 340 Wp 
Potência global do grupo Nominal (STC) 113 kWp Em condições de func. 102 kWp (50°C) 

Características de funcionamento do grupo (50°C) Umpp 305 V I mpp 333 A 
Superfície total Superfície módulos 647 m² Superfície célula 586 m² 

 
Inversor Modelo IG Plus 120 V-3 

Original PVsyst database Fabricante Fronius International 
Características Tensão de funcionamento 230-500 V Potência unitária 10.0 kWac 

Bateria de inversores N.° de inversores 10 unidades Potência total 100 kWac 
Rácio Pnom 1.13 

 
Fatores de perda do grupo FV 

Fator de perdas térm. Uc (const.) 20.0 W/m²K Uv (vento) 0.0 W/m²K / m/s 
Perdas óhmicas nos cabos Res. global do grupo 15 mOhm Fração perdas 1.5 % em STC 

Perdas de qualidade dos módulos Fração perdas -0.4 % 
Perdas de módulos com mismatch Fração perdas 1.0 % no MPP 

Perdas de strings com mismatch Fração perdas 0.10 % 
 

Efeito de incidência (IAM): User defined IAM profile 

 

10° 0.998 20° 0.998 30° 0.995 40° 0.992 
50° 0.986 60° 0.970 70° 0.917 80° 0.763 

 

 

Resultados principais da simulação 
Produção do sistema Energia produzida 165.2 MWh/ano Prod. específica 1460 kWh/kWp/ano 

Índice de performance (PR) 80.90 % 
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Diagrama das perdas do ano inteiro 
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ANEXO A – LEITURA ENERGIA FATURADA DEZEMBRO 2017 15º B LOG 
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ANEXO B – ORÇAMENTO EMPRESA BIONOVA ENERGIAS RENOVÁVEIS E 

CONSTRUÇÕES 

Nova Aurora, 03 de Agosto de 2018. 

Proposta Comercial para Fornecimento de Sistema Fotovoltaico conectado à rede 
elétrica 

Ao 15º Batalhão Logístico, do Exército Brasileiro em Cascavel Pr. 

A BIONOVA é uma empresa que se preocupa com a Sustentabilidade. Sua atuação está 
focada na Micro e Mini Geração Fotovoltaica e também atua na construção civil, em análise, 
projetos, instalação e pós-venda para toda região Oeste do Paraná e Municípios 
circunvizinhos. 

Por meio de parcerias estratégicas com empresas Nacionais e internacionais, utiliza 
equipamentos de ponta, fornecendo total garantia a seus clientes. 

Para atender a demanda em nossa região estar perto de seus clientes atua com 
colaboradores treinados em projeto e instalação, de acordo com as normas das 
Distribuidoras de Energia locais e construção Civil. 

Nossos módulos fotovoltaicos (painéis solares) têm classificação “A“ do INMETRO no 
quesito de eficiência energética. Além disso, nossos produtos têm certificações 
internacionais como: TUV, UL, IEC e VDE. 

Conforme solicitado, encaminho para sua apreciação nossa proposta comercial para 
fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica, que, de acordo 

com os dados levantados, terá uma potência de 215kWp. 

 

          



 

   A seguir, os dados do projeto e proposta de fornecimento.

1) Endereço e dados da Instalação: BATALHÃO DO EXERCITO BRASILEIRO

Classe: Trifásico. 

Latitude: 25 Graus 

 2) Temperatura e Irradiação média do local

Para um correto dimensionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica, 
deve-se levar em conta as variações de temperatura do local de instalação, pois estas 
impactam no rendimento dos módulos. Além disso, considera
média diária de sol.

3) Perdas por sombreamento

4) Radiação média mensal considerada no 

O gráfico a seguir mostra a quantidade média horas de sol/dia já considerando os efeitos de 
sombreamento e inclinação. 

Para efeito de projeto, estes são os dados levados em conta para o dimensionamento da 
quantidade de painéis e potência do invers
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A seguir, os dados do projeto e proposta de fornecimento. 

1) Endereço e dados da Instalação: BATALHÃO DO EXERCITO BRASILEIRO

 

Irradiação média do local 

Para um correto dimensionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica, 
levar em conta as variações de temperatura do local de instalação, pois estas 

impactam no rendimento dos módulos. Além disso, considera-se também a quantidade 

3) Perdas por sombreamento 

4) Radiação média mensal considerada no projeto 

O gráfico a seguir mostra a quantidade média horas de sol/dia já considerando os efeitos de 
sombreamento e inclinação.  

Para efeito de projeto, estes são os dados levados em conta para o dimensionamento da 
quantidade de painéis e potência do inversor. 
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1) Endereço e dados da Instalação: BATALHÃO DO EXERCITO BRASILEIRO 

Para um correto dimensionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica, 
levar em conta as variações de temperatura do local de instalação, pois estas 

se também a quantidade 

 

 

O gráfico a seguir mostra a quantidade média horas de sol/dia já considerando os efeitos de 

Para efeito de projeto, estes são os dados levados em conta para o dimensionamento da 
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5) Composição do projeto

Com base nas informações fornecidas e dados obtidos por meio de cálculos, o sistema 
proposto para o local é:  

Produto 

Gerador Fotovoltaico de 215kWp (662 Placas de 325W   e 4 
Inversores de 50kW) 
 

Composto dos seguintes itens:

do nosso fornecedor, por meio do link: www.renovigi.com.br/produtos.

O sistema de monitoramento WEB permite ao usuário acessar remotamente seu sistema e 
verificar o que está sendo gerado, conforme exemplificado na figura abaixo.

Além de monitorar por meio da WEB o usuário pode baixar gratuitamente um aplicativo para 
sistema Android ou IOS para acesso remoto.
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Irradiação média mensal
(horas de sol equivalente/dia 

Produto 
Painel Solar, distribuidor Renovigi, fabricante Canadian, 325W
Inversor “On grid“, distribuidor Renovigi, fabricante B&B Power, modelo  
RENO-50K, potência de 50kW.  
Transformador 380V para 220V 
Kit de fixação de painéis  
Kit de Aterramento 
Sistema de monitoramento WEBBOX (WIFI)
Sistema de proteção  
Conectores MC4 
Cabo Solar 

5) Composição do projeto 

Com base nas informações fornecidas e dados obtidos por meio de cálculos, o sistema 

valor 

Gerador Fotovoltaico de 215kWp (662 Placas de 325W   e 4 R$ 894.500,00

Composto dos seguintes itens: 

do nosso fornecedor, por meio do link: www.renovigi.com.br/produtos. 

O sistema de monitoramento WEB permite ao usuário acessar remotamente seu sistema e 
verificar o que está sendo gerado, conforme exemplificado na figura abaixo.

itorar por meio da WEB o usuário pode baixar gratuitamente um aplicativo para 
sistema Android ou IOS para acesso remoto. 

6 7 8 9 10 11 12 13

Irradiação média mensal
(horas de sol equivalente/dia - média)  

RADIAÇÃO SOLAR 
CONSIDERANDO 
SOMBREAMENTO E INCLINAÇÃO 
(base para dimensionamento)

Quantidade
Painel Solar, distribuidor Renovigi, fabricante Canadian, 325W 662 
Inversor “On grid“, distribuidor Renovigi, fabricante B&B Power, modelo  

 4 

 Incluso
Incluso
Incluso

Sistema de monitoramento WEBBOX (WIFI) incluso
Incluso
Incluso
Incluso
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Com base nas informações fornecidas e dados obtidos por meio de cálculos, o sistema 

R$ 894.500,00 

 

 
 

Informações 
técnicas sobre 
os produtos 
podem ser 
obtidas em 
nossa página 

 

O sistema de monitoramento WEB permite ao usuário acessar remotamente seu sistema e 
verificar o que está sendo gerado, conforme exemplificado na figura abaixo. 

itorar por meio da WEB o usuário pode baixar gratuitamente um aplicativo para 

média)  

RADIAÇÃO SOLAR 
CONSIDERANDO 
SOMBREAMENTO E INCLINAÇÃO 
(base para dimensionamento)

Quantidade 
 

Incluso 
Incluso 
Incluso 
incluso 
Incluso 
Incluso 
Incluso 



 

6) Capacidade de geração do sistema proposto

Com base no sistema proposto e considerando temperatura, inclinação e radiação no local,
o sistema deve fornecer mês a mês, em média, a energia apresentada no gráfico a seguir.

7) Preço, prazo de entrega e condições de pagamento

Considerando o sistema proposto acima, o preço, prazo de entrega e condições são:

Potência total do arranjo fotovoltaico: 215kWp

Preço dos equipamentos com Instalação: R$ 894.500,00

Prazo de Instalação: em até 70 dias a partir da colocação do pedido

Condição de pagamento:  A vista ou via linha de crédito.

Não estão cobertos na proposta:

 Custo do Medidor da concessionária
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6) Capacidade de geração do sistema proposto 

Com base no sistema proposto e considerando temperatura, inclinação e radiação no local,
o sistema deve fornecer mês a mês, em média, a energia apresentada no gráfico a seguir.

7) Preço, prazo de entrega e condições de pagamento 

Considerando o sistema proposto acima, o preço, prazo de entrega e condições são:

Potência total do arranjo fotovoltaico: 215kWp 

Preço dos equipamentos com Instalação: R$ 894.500,00 

Prazo de Instalação: em até 70 dias a partir da colocação do pedido 

Condição de pagamento:  A vista ou via linha de crédito. 

Não estão cobertos na proposta:  

Custo do Medidor da concessionária 
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Com base no sistema proposto e considerando temperatura, inclinação e radiação no local, 
o sistema deve fornecer mês a mês, em média, a energia apresentada no gráfico a seguir. 

 

Considerando o sistema proposto acima, o preço, prazo de entrega e condições são: 

nov dez Média

Energia Média Gerada pelo Sistema (kWh/mês)
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 Seguros relacionados à obra 
 Qualquer outro item não incluso nesta proposta 

 
8) Garantia contra defeitos de fabricação 

Garantia de produção linear dos painéis de 80%: 25 anos 

Painel Fotovoltaico: 12 anos 

Inversor Trifásico 50 kW :12 anos 

9) Validade da proposta 

 30 dias  
 

A fim de prestar o melhor serviço possível e garantir a satisfação de nossos clientes, a 
BIONOVA se coloca à disposição para esclarecimentos. 

 

Atenciosamente. 

 

BIONOVA 

Energia Renováveis e Construções 

Fone: (45) 3243-1124 

E-mail: bionovasolar@gmail.com 

 

José Geraldo Berta 

Diretor. 

(45) 9 9981 3906 

E-mail: zeberta@hotmail.com 

 

Otavio Telles Wilchen 

Engenheiro Eletricista 

CREA: PR-168355/D 

(45) 9 9977 1709 

E-mail: otaviotw1@hotmail.com 
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ANEXO C – ORÇAMENTO EMPRESA MASTER SOLAR ENERGY LTDA 

 
MASTER SOLAR ENERGY LTDA vem apresentar, de acordo com as 

especificações técnicas recebidas, proposta para Confecção de Projeto, 

Fornecimento de Materiais, Instalação e Conexão de Sistema de Geração 

Fotovoltaica à Rede da Concessionária local, com potência de 215,35 kWp 

(Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 e 687/2015), conforme descrição a 

seguir:  

1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  

 

Inclui todos os equipamentos e materiais para instalação e funcionamento do  

Sistema:  

- 215,35 kWp em módulos fotovoltaicos (590 x 365W – eficiência 0,184%).  

- 162,00kW em Inversores de frequência com Monitoramento Wi-Fi - este que é 

responsável pela interface entre os módulos fotovoltaicos e a Rede da 

Concessionária Local.  

 

NOTA: Potência estimada considerando Performance Ratio de 81%. Geração 

média estimada em 314.256 KWh/ano, HSP médio 4,94 mês - (26.184kWh/mês), 

compensando 100,15% do consumo médio informado no período entre 07/2016 

e 05/2018. Os módulos fotovoltaicos serão instalados em área sobre telhado, 

considerando telhados com inclinação mínima de 15° à 0º de azimute Norte.  

Podendo haver variações, principalmente, devido às características de infraestrutura 

no local da instalação e condições climáticas adversas. 
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2. SERVIÇOS TÉCNICOS  

Inclui todos os serviços para a perfeita instalação e funcionamento do 

Sistema:  

- Elaboração do(s) projeto(s) de Engenharia;  

- Aprovação e administração do(s) projeto(s) junto aos órgãos competentes;  

- Instalação do Sistema com mão de obra técnica especializada;  

- Interface junto aos órgãos competentes para adesão ao Sistema de Compensação 

de Energia.  

2.1 Escopo excluso  

- Obras de reforço ou adaptação civil e/ou elétrica para acomodação do Sistema 

Fotovoltaico.  

3. GARANTIAS  

- 25 (vinte e cinco) anos para módulos fotovoltaicos, para 80% de eficiência de 

geração;  

- 10 (dez) anos para módulos fotovoltaicos, contra defeitos de fabricação;  

- 05 (cinco) anos para inversor (es) de frequência, contra defeitos de fabricação;  

- 01 (um) ano para Quadros CC/CA, demais componentes e instalação.  

NOTA 03: Primeiro ano da garantia e assistência técnica sem ônus ao cliente, 

válida a partir da data da entrega técnica. 

4. CONDIÇÕES COMERCIAIS 
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5. FORMA DE PAGAMENTO  

20% - (R$ 193.765,43) Na assinatura do contrato,  

70% - (R$ 678.179,00) No faturamento dos Equipamentos = +/- 30 dias,  

10% - (R$ 96.882,72) Na entrega da Obra concluída.  

 

PRAZO DE ENTREGA DA OBRA  

120 dias, a contar da data da assinatura do contrato e efetivação do depósito do 

valor correspondente à entrada. 

 
 
6. OBSERVAÇÕES  

Proposta válida por 10 dias.  

Nota 04: Valores sujeitos à variação cambial para prazos acima da validade da 

proposta.  

VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS PROJETOS CONCLUÍDOS  

www.mastersolar.com.br/projetos  

MASTER SOLAR ENERGY 

ENERGIA SUSTENTÁVEL 

Sistemas instalados em Cascavel, Toledo, Corbélia, Guarapuava, Foz do Iguaçu, 

Palotina, Realeza, Capitão Leônidas Marques, Nova Olímpia, Maringá, Londrina, 

Tapejara, Matelândia, Loanda, Assis Chateaubriand, Mundo Novo (MS) e em breve 

em Quedas do Iguaçu, Mandaguari, Cafelândia e Sede Alvorada. 

 

 
Cascavel-PR, 06 de agosto de 2018.
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ANEXO D – HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTOS 15º B LOG 2017 
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ANEXO E – ORÇAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA GD FV 

16 de agosto de 2018 

NOVA AURORA – PR  

Custo de Manutenção de um sistema Fotovoltaico de 215kWp. 

 A principio um sistema com a presente potência geraria um custo médio de 
manutenção nos primeiros 10 anos de instalação de:  

4 DIARIAS COM 2 PESSOAS TENDO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA 
LAVAGEM DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS INCLUSO – R$ 180,00 CADA / ANO = R$ 
720,00 

CADA 10 ANOS UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS INVERSORES 
TRANSFORMADORES E MÓDULOS PARA AVALIAÇÃO DE CABOS E CONTINUIDADE 
DE TENSÃO E CORRENTE. CASO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES 
MC4 O CUSTO DO PAR SERIA DE: 

 10,00 O PAR DE CONECTOR  

 664 MÓDULOS 

 322 PARES – R$ 3320,00 

+ 5 DIARIAS DE 2 PESSOAS R$150,00 CADA / TOTAL DE R$ 1500,00 

PEÇAS E MÃO DE OBRA R$4820,00 TOTAL DA PREVENTIVA 

APÓS 25 ANOS UMA NOVA REAVALIAÇÃO DO SISTEMA COMO UM TODO PARA 
VERIFICAÇÃO DE POTÊNCIA DE GERAÇÃO EFETIVA. 

Atenciosamente. 

BIONOVA 

Energia Renováveis e Construções. 

Fone: (45)3243 1124/E-mail: bionovasolar@gmail.com 

José Geraldo Berta 

Diretor. 

(45)9 9981 3906 

Otavio Telles Wilchen 

Engenheiro Eletricista 

CREA PR-168355/D 

Fone: (45) 999771709/E-mail: otaviotw1@hotmail.com 

 


