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RESUMO 

 

O presente estudo objetivou analisar a viabilidade econômica financeira da instalação de um 

sistema solar fotovoltaico conectado à rede elétrica, no prédio administrativo de uma empresa 

de produção de cal virgem, localizada na cidade de Baraúna-RN. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa de natureza aplicada, por meio de estudo de caso, com uma abordagem quantitativa e 

objetivo exploratório. Quanto a análise da viabilidade do projeto, considerou-se a capacidade 

de geração energética do sistema fotovoltaico em um período de 25 anos, equivalente ao 

tempo de vida útil das placas, além disso foram considerados o índice de radiação solar no 

local da instalação dos painéis, bem como o seu rendimento. Para a análise econômico 

financeira foram utilizados a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) que foi baseada na taxa 

Selic atual, o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR), e o Payback 

descontado. A tarifa considerada foi o valor estimado pela COSERN de 8,47%, média dos 

últimos cinco anos. Os resultados do estudo de caso nos apontam que o projeto da instalação 

dos painéis é viável, levando em consideração que o Payback é de 4 anos e o VPL no quinto 

ano de investimento se apresenta positivo. 

 

Palavras-chave: Viabilidade econômico-financeira. Sistema fotovoltaico. Payback. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT  

 

His study aimed to analyze the economic and financial viability of installing a photovoltaic 

solar system connected to the electric grid, in the administrative building of a virgin lime 

production company, located in Baraúna-RN. Therefore, an exploratory research was 

conducted through case study, with a descriptive and qualitative approach. Regarding the 

viability analysis of the project, the photovoltaic system's power generation capacity over a 

25-year period was considered, equivalent to the lifetime of the plates, and the solar radiation 

index at the installation site of the panels was also considered as well as your income. For the 

financial economic analysis, we used the Minimum Attractiveness Rate (TMA) which was 

based on the current Selic rate, the Net Present Value (NPV), the Internal Rate of Return 

(IRR), and the discounted Payback. The tariff considered was the value estimated by 

COSERN of 8.47%, average of the last five years. The results of the case study show us that 

the panel installation project is feasible, considering that the Payback is 4 years and the NPV 

in the fifth year of investment is positive. 

 

Keywords: Economic and financial viability. Photocoltaic system. Payback. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento do setor industrial no Brasil gerou um aumento significativo na 

utilização de equipamentos elétricos, provocando assim um crescimento na demanda de 

energia elétrica de forma exponencial nos últimos anos (BRAGA, 2008). Além disso, a água 

vem se tornando um recurso cada vez mais escasso, mesmo o Brasil possuindo uma grande 

malha hidrográfica, tendo em vista que fenômenos como secas impactam de forma direta toda 

a matriz energética brasileira, visto que a maior parcela da eletricidade produzida no Brasil é 

de origem hidráulica. Sendo assim se faz necessário o investimento em fontes de energia 

alternativa para atender a demanda (VILLALVA, 2012). 

Os sistemas solares fotovoltaicos vêm ganhando destaque nos últimos anos devido à 

facilidade de implantação, podendo-se utilizar da própria edificação, e da capacidade que tem 

de transformar a energia solar diretamente em energia elétrica, sem a necessidade de partes 

móveis e de forma silenciosa (SIGNORINI; VIANNA; SALAMONI, 2014).  

De acordo com a Câmera de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no Brasil 

existe uma grande disponibilidade do aproveitamento da energia solar fotovoltaica, devido a 

sua localização intertropical, cuja radiação solar recebida é muito grande em uma vasta parte 

do seu território. Além disso, ao considerar o cenário brasileiro, ainda é possível encontrar 

mais vantagens no uso da energia solar. Uma delas é o fato de o Brasil possuir uma das 

maiores fontes de silício, que é uma das principais matérias primas usadas nas placas que 

transformam energia solar em elétrica (CCEE, 2017).   

Em virtude desse potencial de geração presente, principalmente na nossa região, 

Nordeste, a instalação de sistemas fotovoltaicos torna-se opção para residência, 

estabelecimentos comerciais e industriais (GOMES; CAMIOTO, 2016). A instalação pode ser 

feita tanto na própria edificação ou em terrenos separados, tornando, assim, centrais 

geradoras. 

A análise de viabilidade econômica e financeira é um estudo para avaliar se o 

investimento em uma determinada atividade é viável ou não. Em outras palavras, essa análise 

compara o investimento demandado com os retornos que ele pode gerar, para decidir se vale a 

pena ou não investir (SILVA, 2010).  

De acordo com Silva (2010), a viabilidade financeira procura relacionar o 

investimento total necessário para iniciar o projeto (capital inicial), os seus custos correntes 

fixos e variáveis para mantê-lo, com os rendimentos que ele pode gerar com o tempo. 
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Portanto, se os custos forem menores que as potenciais receitas em um período de tempo, e se 

estas conseguirem se estabelecer de forma sustentável a partir de um momento, o projeto é 

viável financeiramente. 

Já a viabilidade econômica faz uma análise das vantagens e benefícios do projeto. Ao 

contrário da viabilidade financeira, que apenas analisa verticalmente o investimento e a 

potencial lucratividade do projeto, a viabilidade econômica possui um escopo mais horizontal 

e comparativo. Sendo assim, ela avalia como está o projeto em relação a outras oportunidades 

com risco igual ou menor, para saber se a sua rentabilidade é atrativa ou não (SILVA, 2010).  

Tendo em vista os problemas econômicos enfrentados nos últimos anos, se faz 

necessário haver retenção de custos sem muitos prejuízos às organizações, a partir do estudo e 

levantamento do mesmo, em cada setor da empresa para, assim, poder analisar onde pode 

haver redução sem maiores impactos, a fim de se gerar economia na receita.  

Em abril de 2018 a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou um 

aumento de 11,11% na tarifa de energia cobrada das indústrias, nos tornando, hoje, a sexta 

energia mais cara do mundo, fazendo com que os custos de produção, e consequentemente o 

produto final se tornem mais caros no mercado mundial. Assim, as equipes responsáveis pela 

manutenção e eficiência energética dentro destas mesmas empresas, buscam soluções 

alternativas na tentativa de diminuir gastos para manter o custo dos produtos, garantindo a 

competitividade em um mercado tão dinâmico quanto o brasileiro (ANEEL, 2018). 

Com base nesse cenário sabe-se que o Brasil apresenta alternativas para a redução do 

consumo de energia elétrica, são elas as fontes renováveis de energia. Segundo o Ministério 

de Minas e Energia o Brasil, no de 2017, apresentou cerca de 81% da capacidade instalada de 

geração de energia elétrica por fontes renováveis, sendo elas Hidráulica, Eólica, Biomassa e 

Solar (MME, 2017). 

Apesar de haver diminuição da energia hidráulica na participação percentual da 

matriz, passando de 76,6% em 2007 para 63,7% em 2017, as energias renováveis eólica, 

biomassa e solar aumentaram sua participação, mantendo a característica de energia limpa de 

nossa matriz (MME, 2017). Atualmente, a região começa a receber inúmeros projetos que 

visam a captação da energia renovável abundante nesta parte do país, a luz do sol. Como 

prova do potencial da energia solar no Nordeste brasileiro, a região recebe uma incidência 

média diária que varia de 4,5 a 6,0 kWh. 

Pela análise entre demanda e geração, é vantajosa a instalação de painéis 

fotovoltaicos em indústrias, já que o horário de pico de demanda acontece durante o dia em 
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horários nos quais há grande incidência solar, portanto, toda a carga gerada é consumida 

simultaneamente, sem a utilização do sistema de distribuição (CEPEL, 2014). 

Para poder se implementar um Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) 

necessita investir em todo material e mão de obra necessário para este fim, o que irá gerar um 

custo de instalação. Porém, quando o dimensionamento for realizado de forma adequada, 

haverá um tempo de retorno (Payback) a ser considerado, e a partir dele todo o investimento 

feito no SFCR será recompensado nos seus anos sucessivos. 

Diante desse contexto, se faz necessário à realização de uma análise de viabilidade 

econômica e financeira, para saber, do ponto de vista econômico, se o investimento inicial do 

consumidor em energia fotovoltaica é viável ou se ainda são necessárias melhorias na política 

de incentivos para o investimento nessa fonte de energia. 
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1.1 Objetivo Geral 

Desenvolver uma análise da viabilidade econômico financeira para a instalação de 

um sistema fotovoltaico conectado à rede. Para isso, será realizado um estudo de caso em uma 

empresa de cal localizada na cidade de Baraúna – RN. 

1.2 Objetivos específicos 

• Analisar a geração do sistema fotovoltaico a fim de realizar o abatimento no consumo 

fora da ponta; 

• Calcular as variáveis econômicas: valor presente líquido (VPL), taxa interna de 

retorno (TIR), Payback; 

• Compreender em quais aspectos o projeto é viável economicamente. 

1.3 Estrutura do trabalho 

Além da introdução já apresentada, esta pesquisa possui mais quatro seções 

organizadas da seguinte forma: 

• Seção 2: Contém a revisão bibliográfica, na qual estão presentes todas as informações 

necessárias para um projeto de planta fotovoltaica e as principais ferramentas para a 

análise da viabilidade econômica. 

• Seção 3: Descreve a metodologia, isto é, o problema proposto e como ele será 

abordado. 

• Seção 4: Trata dos resultados obtidos e as discussões a cerca do questionamento desta 

pesquisa por meio da abordagem qualitativa. 

• Seção 5: São apresentadas as considerações finais sobre a pesquisa, bem como as 

limitações durante a realização do estudo e sugestões de trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção apresenta a revisão da literatura acerca dos conceitos teóricos referentes a 

energias renováveis, energia solar fotovoltaica e seus sistemas e indicadores para a análise de 

viabilidade econômica do projeto. 

2.1 Energias Renováveis 

A nova ordem mundial, atualmente, é a busca pela autossuficiência em geração de 

energia, aliada a uma diversificação da matriz energética, ou seja, a procura por diferentes 

fontes de energias alternativas que supram a demanda interna dos países, no caso de uma 

escassez de combustíveis fósseis (IGNATIOS, 2006). 

As energias renováveis são provenientes de ciclos naturais de conversão da radiação 

solar, fonte primária de quase toda energia disponível na Terra e, por isso, são praticamente 

inesgotáveis e não alteram o balanço térmico do planeta e se configuram como um conjunto 

de fontes de energia que podem ser chamadas de não convencionais, ou seja, aquelas não 

baseadas nos combustíveis fósseis e grandes hidroelétricas (REIS, 2003).  

Atualmente, tem-se procurado mais apropriadamente usar as denominações Energias 

Renováveis e Novas Energias, para delimitar o conceito naquelas com ciclos de renovação 

natural, que, em última análise, se originam da energia solar como fonte primária. Incluindo-

se nesta categoria a energia eólica, de biomassa e a solar, estas são formas de energia que se 

regeneram de uma forma cíclica em uma escala de tempo reduzida (SCHERER, 2017). 

Estas energias renováveis podem e devem ser utilizadas de forma sustentada, de 

maneira tal que resulte em mínimo impacto ao meio ambiente. O desenvolvimento 

tecnológico tem permitido que, aos poucos, elas possam ser aproveitadas quer como 

combustíveis alternativos (álcool, combustíveis) quer na produção de calor e de eletricidade, 

como a energia eólica, solar, da biomassa, e de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), 

separadas das grandes hidrelétricas, com características renováveis, constituindo-se em fonte 

convencional de geração de eletricidade (MARTINS et al, 2004). 

Estas energias estão passo a passo conquistando o espaço que antes era ocupado 

totalmente pelas fontes fósseis, o que tem sido propiciado pelo desenvolvimento tecnológico 

que permite o aproveitamento dessas fontes renováveis como combustíveis alternativos. Essas 

fontes podem ser captadas com maior facilidade e integradas aos sistemas de abastecimento 

de energia de uma cidade ou região (IGNATIOS, 2006).  
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2.1.1 Energia Hídrica 

A energia hídrica é oriunda da energia cinética das massas de água dos rios. Sabendo 

disso que se faz o aproveitamento da água para a produção de eletricidade através da 

construção de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). Atualmente vem sendo mais utilizadas 

pelo fato de causarem um menor impacto ambiental e de ser mais fácil de inserir em 

infraestruturas já existentes.  A potência instalada de uma PCH é entre 1-30MW, por serem 

empreendimentos que buscam atender demandas em regiões periféricas ao sistema de 

transmissão elétrico (TOLMASQUIM et al.;2003).  

2.1.2 Energia Eólica 

A energia eólica é produzida por conta da energia cinética das massas de ar 

provocadas pelo aquecimento desigual na superfície terrestre. A captação da energia cinética 

do vento pode ser feita basicamente por duas formas distintas: as turbinas de eixo vertical e as 

de eixo horizontal. No primeiro caso, engrenagem e gerador são colocados ao nível do solo e 

a turbina é movida por forças de arraste ou sustentação (FARRET, 2014). A energia eólica 

tem-se firmado como uma grande alternativa na composição da matriz energética de diversos 

países. No Brasil, essa fonte mostra-se como uma fonte alternativa, e limpa, de geração, sendo 

amplamente disponível, em virtude da faixa litorânea que tem no país (BROWN, 2005). 

Mesmo sendo bastante reduzido em comparação à maioria das outras fontes, a geração 

de energia elétrica a partir de turbinas eólicas gera alguns impactos ambientais. Um desses 

impactos é a área necessária para a instalação do parque. Para que a perturbação no vento 

causada por uma turbina não interfira significativamente no funcionamento das turbinas 

vizinhas a jusante é necessário um espaçamento mínimo entre cinco a dez vezes a altura da 

torre (BORGES NETO; CARVALHO, 2012). 

2.1.3 Biomassa 

É a energia química produzida pelas plantas na forma de hidreto de carbono através da 

fotossíntese. Plantas, animais e seus derivados são considerados biomassa, e sua utilização 

como combustível podem ser na forma bruta ou através de seus derivados. Madeira, 

excrementos de animais, óleos vegetais e biogás são exemplos de biomassa utilizados como 

combustível (TOLMASQUIM et al.;2003). 

2.2 Energia Solar Fotovoltaica e seus Sistemas 

A abundância da energia solar proporciona diversas formas para a sua utilização. 

Pode-se citar dentre elas o aproveitamento dessa energia por meio do estudo fotovoltaico, 
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onde a geração de energia é realizada através da conversão direta da radiação solar em 

eletricidade (SCHERER, 2017). Entre as fontes renováveis, a energia solar fotovoltaica é uma 

das mais abundantes em toda a superfície terrestre e é inesgotável na escala de tempo 

humano. Por esta razão é uma das alternativas mais promissoras para a composição de uma 

nova matriz energética mundial e seu aproveitamento tem se consolidado em muitos países 

(VERMA; MIDTGARD; SATRE, 2011). 

O sistema fotovoltaico, segundo Imhoff (2007), é formado por “células” constituídas 

de material semicondutor que proporciona a conversão da luz solar em energia elétrica. 

Dentre os materiais semicondutores utilizados, o silício é o mais empregado. 

2.2.1 Sistemas fotovoltaicos 

Os sistemas fotovoltaicos podem ser divididos quanto às suas formas de aplicação, em 

sistemas isolados (off - grid) ou em sistemas conectados à rede elétrica (on grid ou grid-tie).  

Segundo Villalva e Gazoli (2012), o sistema off-grid (isolados) é independente da rede 

elétrica convencional, sendo sua utilização muito eficiente em locais carentes de distribuição 

elétrica. O Sistema off-grid como demonstrado na Figura 1, podem usar bancos de baterias 

como armazenamento da energia gerada, para que essa seja utilizada nos dias que não houver 

incidência do sol ou mesmo no período da noite (MARINI; ROSSI, 2005). 

 

Figura 1 - Sistema off-grid 

 

Fonte: Neosolar, 2017. 

Diferente dos sistemas isolados, o on-Grid ou conectado à rede trabalha em paralelo 

com a rede distribuidora de energia (rede pública). Esse sistema não precisa de baterias, 

tornando-se mais viável ao consumidor além de contribuir com a redução dos custos mensais 

nas faturas de energia, tendo em vista os incentivos propostos pela Resolução Normativa 
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ANEEL nº 687/2015 (PEREIRA; OLIVEIRA, 2013). Na Figura 2 ilustra o sistema o on-grid 

(SIQUEIRA, 2013). 

Figura 2 - Sistema conectado à rede (on-grid) 

 

Fonte: Neosolar, 2017. 

Segundo Siqueira (2013), o sistema on-grid é composto pelos seguintes elementos: 

painéis fotovoltaicos, inversores, cabos, estruturas de fixação para os painéis e proteções 

elétricas.  

O sistema fotovoltaico pode ser formado por um ou mais painéis, seu 

dimensionamento depende da energia necessária para a estrutura projetada. São os painéis que 

geram a eletricidade e os inversores transformam a corrente contínua em corrente alternada, 

ajustando a voltagem e sincronizando o sistema com a rede distribuidora de energia 

(RUTHER, 2004). 

2.2.2 Método da insolação 

De acordo com Villalva (2012), o método da insolação consiste em calcular a 

produção energética do módulo quando se tem em mãos as informações sobre a energia do sol 

disponível diariamente no local da instalação, expressa em watt-hora por metro quadrado por 

dia (Wh/m²/dia).  

Esse método é válido quando é considerado o uso de inversores e/ou controladores de 

carga que possuam MPPT (Rastreamento de ponto de potência máxima) integrado, 

considerando também a inclinação do painel e o ângulo azimutal da localidade. Os dados 

sobre a energia do sol disponíveis para o local serão obtidos através do software Radiasol 2. 

Tal software foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 

utiliza-se de modelos matemáticos disponíveis na literatura, bem como modelos criados em 

laboratórios. Para o modelo Radiasol 2, utiliza também uma metodologia de cálculo de 

modelagem estocástica para sintetização de radiação com intervalo de hora em hora. Os 
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valores mensais são resultados da soma dos valores estocásticos obtidos. Através do método 

da insolação, pode-se calcular a energia produzida de acordo com a Equação (1): 

 𝐸𝑝 = 𝐸𝑆𝑥𝐴𝑀𝑥𝜂𝑀𝑥𝑁°𝑑𝑥𝜂𝑆 (1) 

onde: 

𝐸𝑝 – Energia produzida pelo módulo (Wh); 

𝐸𝑠 – Insolação diária (Wh/m²/dia); 

𝐴𝑀 – Área do modulo (m²); 

𝜂𝑀 – Eficiência do módulo; 

𝑁º𝑑– Número de dias do mês; 

𝜂𝑆 – Eficiência do sistema. 

2.3 Oferta interna de energia elétrica no Brasil 

A geração de energia elétrica por fontes renováveis (hidráulica, eólica, biomassa, solar 

e outras) alcançou cerca de 80,4% da oferta total em 2017, com a predominância da fonte 

hídrica – 65,2%, incluindo a importação de eletricidade de Itaipu. Entre os anos de  

2013 à 2017, houve queda na geração das usinas hidroelétricas, em razão de alguns anos 

com baixa precipitação pluviométrica, e aumento de todas as demais fontes renováveis. 

A elevada participação das renováveis coloca o Brasil em posição destacada, pois no mundo 

a participação das fontes renováveis na geração de energia elétrica foi de 26,5% em 2017 

(REN21, 2018). 

Com a alta participação das usinas hidroelétricas na geração de energia 

elétrica, a tarifa de energia aplicada no Brasil é das maiores do mundo. O alto preço é 

resultado de diversos fatores, como a necessidade do acionamento de usinas 

térmicas, com custos de geração mais altos, para suprir a escassez temporária de 

energia de fontes hidráulicas. Os aumentos que ocorreram por volta de 2015 foram para 

corrigir as reduções realizadas pelo governo federal, em 2013, nas tarifas médias de geração 

das concessionárias (ANEEL, 2018). A Figura 3 mostra, para o período 2012-2018, a 

evolução nas tarifas de energia elétrica por setor consumidor. 
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Figura 3 - Tarifas de energia elétrica por setor, com tributos (2012-2018). 

 

Fonte: ANEEL, 2018. 

 De acordo com a ANEEL as reduções nas tarifas médias, em 2013, foram 

provenientes da decisão do governo federal de reduzir as tarifas por meio da renegociação 

com as concessionárias de energia elétrica para antecipar a renovação das concessões que 

venceriam a partir de 2015 (Medida Provisória no 579, de 11 de setembro de 2012). Os 

resultantes baixos níveis tarifários reduziram as receitas das usinas hidroelétricas, e as 

concessionárias passaram a demandar a recomposição das tarifas. Adicionalmente, a falta de 

chuvas, a partir de 2013, diminuiu o nível dos reservatórios e deteriorou a geração de energia, 

que passou a ser suprida por usinas térmicas mais caras para garantir o abastecimento em 

2013, 2014 e parte de 2015. Como resultado, ocorreram elevações nas tarifas para todas as 

classes de consumo, em 2014-2015 e em 2017-2018. Para o setor industrial, particularmente, 

a elevação de 25,7% no período diminuiu a competitividade externa (ANEEL, 2018). 

2.4 Indicadores para a análise de viabilidade econômica do projeto 

Nesta seção serão apresentados os principais métodos econômicos utilizados são eles: 

o Fluxo de Caixa, o Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback. 

2.4.1 Fluxo de Caixa 

De acordo com Silva (2005), a demonstração do fluxo de caixa permite avaliar as 

alternativas de investimentos e as razões que provocam as mudanças da situação financeira 

das empresas, as formas de aplicação do lucro gerado pelas operações e até mesmo os 

motivos das eventuais variações do capital de giro. 

O fluxo de caixa representa uma previsão do montante de dinheiro que entrará 

(receitas) ou sairá da empresa (custos, despesas, investimentos) em cada um dos períodos pré-
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definidos (anos) do ciclo de vida do produto. A fim de analisar a viabilidade do projeto, deve-

se comparar o fluxo de caixa com o de outro investimento disponível (SAMANEZ, 2006). 

Segundo Tofoli, 2008, em virtude da constante preocupação dos gestores em obter 

informações mais precisas para ter uma boa administração, a ferramenta que melhor 

demonstra a disponibilidade de recursos imediatos é o fluxo de caixa. É de fundamental 

importância em todas as etapas da gestão empresarial, seja no planejamento, na execução das 

atividades ou na avaliação do desempenho dos administradores e na análise do resultado.  

Vale enfatizar que o caixa é o centro dos resultados, para o auxílio na tomada de 

decisões financeiras, e representa a ‘disponibilidade imediata’, ou seja, é diferente do 

‘resultado econômico contábil’ (SILVA, 2005). 

Por meio do fluxo de caixa, é possível ter uma visão antecipada das necessidades de 

numerários para atender pagamentos dos compromissos que a empresa costuma assumir, 

podendo o administrador financeiro planejar com antecedência os problemas que venham a 

surgir ao decorrer das operações (SAMANEZ, 2006). 

2.4.2 Valor Presente Líquido (VPL) 

Para se quantificar o valor do dinheiro no tempo, se faz necessário conhecer o seu 

comportamento dinâmico. O valor presente é o capital ao valor de hoje, do momento. Com o 

decorrer do tempo, esse valor é somado com juros e se transforma em montante. Assim, valor 

futuro é o valor presente somado aos juros (HOJI, 2010). 

O VPL é uma análise que tem como fatores de avaliação: as compensações do fluxo 

de caixa, benefícios futuros e valores finais em termos de valor presente equivalente. Essa 

ponderação permite aos gestores responsáveis pela tomada de decisão quantificar a liquidez 

do saldo que determina a natureza das compensações econômicas e financeiras envolvidas 

(SAMANEZ, 2006). 

Já para Ross, Westerfield e Jaffe (2011), o VPL é o Valor Presente dos fluxos de caixa 

futuros subtraídos do Valor Presente do custo de investimento. Assim, podemos quantificar o 

VPL pela seguinte Equação (2): 

                                         
𝑉𝑃𝐿 =  −𝐹𝐶0 +  ∑

𝐹𝐶𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝑘=1

 
               

                                           (2) 
(2) 

onde, 

FCk = Fluxo de caixa referente a cada ano no horizonte de planejamento; 

FC0 = Investimento inicial; 

k = (1; n) = períodos do horizonte de planejamento; 
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i = taxa mínima de atratividade do projeto (TMA). 

Dessa forma, a relação entre os fluxos de caixa do projeto com o capital investido é 

suficiente para quantificar um ganho ou uma perda no projeto. Se o VPL for positivo, o 

projeto estará gerando mais caixa que o necessário para quitar o capital de terceiros e fornecer 

um retorno aos acionistas. Assim, a empresa estará agregando valor a si própria e aos 

acionistas. Contudo, em caso de VPL negativo, a empresa não terá retorno e ainda perderá 

valor (BRIGHAM; GAPENSKI; EHRHARDT, 2001). 

2.4.3  Taxa Interna de Retorno 

A TIR é determinada pela taxa de desconto aplicada às entradas e às saídas. Ela iguala 

o VPL a zero (Equação 3), isto é, os valores de entradas são iguais aos da saída (HELFERT, 

2000). Ao considerar a taxa de desconto igual à taxa de juros, os fluxos de caixa 

intermediários são reinvestidos na própria TIR calculada para o investimento (HOJI, 2010).  

 
0 =  −𝐹𝐶0 +  ∑

𝐹𝐶𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝑘=1

   (3) 

A TIR representa uma taxa de retorno a ser esperado. Dessa forma, um investimento 

em que a mesma excede o seu custo de capital é um ponto de aumento de valores para os 

acionistas. Entretanto, se ela for menor que o seu custo de capital, o investimento necessitará 

de recursos adicionais dos acionistas. A Taxa Interna de Retorno serve de equilíbrio entre 

capital financeiro e retorno do investimento (SAMANEZ, 2006). A Tabela 1 se encontra a 

relação entre o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. 

Tabela 1 - Relação entre o VPL e a TIR. 

VPL TIR 

Igual a zero Igual a taxa do mercado 

Positivo Maior que a taxa do mercado 

Negativo Menor que a taxa do mercado 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

O valor presente líquido e a taxa interna de retorno mantêm uma relação muito interna 

de retorno. Dessa maneira, o primeiro será negativo quando as Taxas de desconto forem 

superiores à da TIR (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2011). 
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2.4.4  Método Payback 

O Payback simples é o método que representa o tempo médio em anos para recuperar 

o investimento inicial (BRIGHAM; GAPENSKI; EHRHARDT, 2001). Ele é um método 

bastante utilizado no meio financeiro por contar o tempo necessário para que o capital 

investido seja recuperado por meio de benefícios (ASSAF NETO, 2008). Podemos, assim, 

quantificar o Payback pela seguinte Equação (4): 

 

𝑃𝐵 = ∑
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑛
𝑡=0                                         (4) 

Dessa forma, o Payback é um critério que faz uso de um período em anos para a 

tomada de decisão em projetos de investimentos. Dessa forma, os projetos que apresentam o 

Payback igual ou inferior proporcionam uma recuperação do investimento. Naqueles projetos 

em que a taxa estipulada é superada, o projeto deve ser rejeitado uma vez que o retorno é 

inferior ao estipulado (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2011). 

O Payback descontado é semelhante ao simples, mas com o adicional de usar uma 

taxa de desconto antes de se proceder à soma dos fluxos de caixa. Em geral esta taxa de 

desconto será a TMA. Neste método, todos os fluxos de caixa futuro deverão ser descontados 

por esta taxa em relação ao período ao qual o fluxo está atrelado (LIMA, 2007).  

O Payback descontado é obtido pela Equação 5 a seguir: 

𝑉𝑃𝐿 =  −𝐹𝐶0 +  ∑
𝐹𝐶𝑘

(1 + 𝑇𝑀𝐴)𝑘

𝑛

𝑘=1

 

       

                                                                                                                (5)  

onde, 

FCk = Fluxo de caixa referente a cada ano no horizonte de planejamento; 

FC0 = Investimento inicial; 

k = (1; n) = períodos do horizonte de planejamento; 

TMA = taxa mínima de atratividade do projeto (TMA). 

Logo, o Payback descontado é igual ao Payback simples, com a diferença de que 

considera os fluxos descontados (trazidos a valor presente) para encontrar quando os fluxos de 

caixa pagam o investimento inicial (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2011). 
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2.4.5 Taxa Mínima de Atratividade 

Casarotto (2008) define Taxa Mínima de Atratividade como sendo a porcentagem de 

lucro que o investidor pretende obter para compensar o risco do investimento. A Taxa Mínima 

de Atratividade nada mais é que um mecanismo utilizado para orientar o gestor com seus 

ganhos financeiros e determina o valor mínimo que o investidor deve aplicar (SOUZA; 

CLEMENTE, 2004). 

 Para Kassai et al. (2007) corresponde à taxa mínima que um projeto deve alcançar 

para ser rentável ao investidor, caso contrário é melhor descartá-lo, ainda pode ser como 

parâmetro para outros índices, tais como a TIR. 
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3. METODOLOGIA  

Esta seção expõe a caracterização da pesquisa, caracterização da empresa e as etapas 

da pesquisa. 

3.1 Caracterização da pesquisa  

A presente pesquisa verifica a viabilidade econômica financeira na instalação de um 

sistema solar fotovoltaico conectado à rede de distribuição conforme a Resolução 687/2015 

da ANEEL, nas instalações do prédio administrativo da empresa em estudo. 

 Dessa forma, esta pesquisa é caracterizada em relação à natureza como aplicada, pois 

visa produzir um conhecimento que possa ser efetivamente aplicado na realidade, ajudando a 

alterar uma situação, fenômeno ou sistema (GIL, 2008). Quanto aos objetivos é exploratória. 

A pesquisa exploratória, segundo Silva (2003) auxilia na problematização do tema, a fim de 

aprofundar o conhecimento sobre ele. Tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito (GIL, 2008). Ainda segundo o autor, o 

planejamento da pesquisa exploratória pode assumir uma forma de estudo de caso. 

Quanto a abordagem como quantitativa uma vez que é feita a análise da viabilidade 

econômico financeira da instalação de sistemas fotovoltaicos. E quantos aos procedimentos 

técnicos é caracterizada como estudo de caso. Conforme Yin (2001) o estudo de caso é uma 

estratégia de pesquisa que abrange de modo geral métodos específicos de coletas e análise de 

dados. 

3.2 Caracterização da empresa 

As raízes remontam ao século XIX, quando, em 1889, Hippolyte Dumont abriu uma 

fábrica na Bélgica. Em pouco mais de um século, a empresa expandiu-se internacionalmente, 

sob a iniciativa do genro do fundador, Léon Lhoist. A Lhoist América do Sul (LSA) é uma 

subsidiária do Grupo Lhoist e chegou ao Brasil em 2003 como Lhoist do Brasil. Formada 

inicialmente por meio da aquisição do negócio cal industrial da Votorantim (com o nome de 

Mineração Belocal) e de uma série de investimentos que se estendem por mais de uma 

década. A LSA tornou-se o principal fornecedor de cal e calcário no mercado sul-americano.  

Devido ao grande potencial do mercado consumidor de cal e calcário presente nas 

regiões Norte e Nordeste, os grupos empresariais Lhoist do Brasil e Fiabe empreendimentos, 

constituíram em 2011 uma Join Venture dando origem a empresa em questão. A empresa 

produz e comercializa cal industrial virgem e hidratada para os mercados do Norte e Nordeste 

do Brasil. A cal produzida pela empresa atende a diversos segmentos industriais, tais como: 
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Siderurgia, Papel e Celulose, Química, Meio Ambiente, Mineração, Metais Não-ferrosos, 

Açúcar e Álcool, Construção Civil, dentre outros. 

A empresa está localizada na cidade de Baraúnas/RN, região denominada de Chapada 

do Apodi (caracterizada por apresentar uma das melhores reservas de calcário calcítico do 

Brasil). A Figura 4, mostra a localização da empresa em estudo. 

Figura 4 - Localização da empresa em estudo. 

 

Fonte: Google Maps (2019). 

A Cal Norte Nordeste, teve início de operações em 2014 e possui cerca de 60 

funcionários diretos. Dentre seu processo produtivo estão as seguintes etapas: 

• Britagem; 

• Moagem de coque; 

• Forno; 

• Resfriador; 

• Beneficiamento;  

• Hidratação. 
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3.3 Etapas da pesquisa 

A empresa a ser estudada é do ramo de produção e venda de cal virgem (CaO), situada 

na cidade de Baraúna, Rio Grande do Norte, sendo classificada como alta tensão, grupo A. A 

condução desta pesquisa se deu em oito etapas conforme a Figura 5. 

 

Figura 5 - Etapas da pesquisa. 

 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

Na primeira etapa, foram realizadas consultas bibliográficas de artigos, acervos 

técnicos e sites da internet, visando adquirir conhecimentos para desenvolvimento do estudo. 

Para o método da insolação proposto na pesquisa se fez necessário ter acesso à conta de 

energia do local proposto (segunda etapa) para conhecer o perfil de consumo do cliente, a fim 

de realizar o dimensionamento fotovoltaico adequado, respeitando o espaço físico do 

estabelecimento (terceira etapa).  

Na quarta etapa foi feita a inserção dos dados no Software Radiasol 2, para calcular a 

energia produzida por meio do método da insolação. De acordo com Villalva (2012), é de 
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suma importância determinar quanto que cada módulo fotovoltaico produz de energia 

diariamente.  

A quinta etapa consistiu na tabulação dos dados gerados através do Software Microsoft 

Excel 2016®. Após a tabulação, houve a análise dos dados gerados (sexta etapa). 

Na etapa sete foi feita a análise da viabilidade econômica e financeira para a instalação 

do sistema fotovoltaico ligado à rede. Esta etapa contou com o auxílio do Software Microsoft 

Excel 2016®.  

A análise de viabilidade foi dividida em três etapas, destacada abaixo:  

• Coleta de dados referentes ao investimento para um horizonte de vinte e cinco 

anos, como investimento inicial, receitas brutas e custos totais, dentre outros;  

• Construção do fluxo de caixa dentro do horizonte previsto, considerando a 

oscilação do valor do dinheiro (Real) no tempo com inflações e demais taxas e 

gastos incidentes neste período.  

• Cálculo dos indicadores (Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno e 

Payback descontado), para atestar a viabilidade econômica do investimento. 

Na etapa oito foi realizada a análise dos resultados gerados da pesquisa, bem como as 

considerações finais acerca do estudo realizado. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  O trabalho não visa à autossuficiência energética da empresa em estudo, mas sim 

proporcionar um incentivo à mini geração de energia fotovoltaica, visando uma economia na 

conta de energia da organização, bem como trazer para a empresa a prática da 

sustentabilidade, garantindo um maior valor agregado aos seus produtos e melhoria da sua 

imagem diante dos clientes e do mercado competitivo. 

4.1 Detalhamento do projeto de instalação de painéis fotovoltaicos  

O custo elevado das bandeiras tarifárias da concessionária faz com que com a energia 

elétrica seja o segundo maior custo da empresa na produção do seu produto final, a cal. 

Assim, levou-se em consideração o benefício econômico da energia fotovoltaica e a sua 

garantia. Para tal instituição: 

• Local de Instalação: Prédio Administrativo; 

• Localização: Baraúna-RN; 

• Azimute: 22° 

• Os painéis fotovoltaicos foram previstos no projeto do prédio administrativo 

para serem instalados sobre uma laje com inclinação de 5° em uma área sem 

sombreamento ao entorno; 

• Área livre cobertura: 1143,3 m²; 

• Concessionária de distribuição de energia elétrica: COSERN; 

• Custo aproximado de 1 MWh (COSERN): R$ 161,24 (R$ 134,96 do consumo 

ativo fora da ponta + R$ 26,28 de encargo do uso do sistema fora da ponta) – 

valor referente a maio de 2019; 

• Tipo de conexão: trifásico. 

O azimute é definido como o ângulo entre a direção que os painéis serão instalados e 

norte geográfico. Assim, a Figura 6 mostra o ângulo encontrado para o azimute do projeto em 

questão. 
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Figura 6 - Azimute encontrado. 

 

Fonte: Google Maps (2019). 

 Para o encontro do azimute (22°), com o auxílio do AutoCad®, foi estabelecido uma 

linha auxiliar paralela ao norte geográfico indicado no Google Maps, bem como uma linha 

paralela a inclinação do telhado. Em seguida foi medido o ângulo entre as duas linhas 

auxiliares, resultando no azimute supracitado.  

4.2 Local de instalação do painel 

O local de estudo para a implantação do sistema fotovoltaico está localizado na cidade 

de Baraúna-RN. O prédio administrativo localizado dentro da própria organização foi o 

escolhido para a instalação dos painéis, pois é caracterizado como uma área livre de 

sombreamento, garantindo maior eficiência do sistema, bem como uma economia para a 

empresa já que não seria necessário construir um local para a instalação. 

O prédio é composto por dois pavimentos, e a cobertura totaliza uma área livre de 

aproximadamente 1143,3 m². As telhas são do tipo fibrocimento, com inclinação de 5°. 

4.3 Consumo mensal de energia 

A energia elétrica consumida pela empresa é fornecida pela concessionária local, 

COSERN. Através das faturas de energia elétrica (Tabela 2) observa-se o consumo e custo 

mensal (MWh), da energia. Tendo, em vista os valores praticados pela cooperativa, 
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observando o reajuste médio dos cincos últimos anos de 8,47% ao ano estimado pela 

COSERN, foi elaborado o fluxo de caixa no período de 25 anos.   

Tabela 2 - Consumo mensal de energia elétrica. 

Mês Consumo (MWh) Consumo (R$) 

Maio/18 953,38 R$ 142.402,11 

Junho/18 1256,77 R$ 187.718,86 

Julho/18 1354,63 R$ 202.335,37 

Agosto/18 1367,15 R$ 207.956,88 

Setembro/18 1328,73 R$ 206.112,75 

Outubro/18 1300,01 R$ 201.657,40 

Novembro/18 1184,06 R$ 183.671,70 

Dezembro/18 1176,83 R$ 182.550,33 

Janeiro/19 1080,92 R$ 167.672,62 

Fevereiro/19 1075,06 R$ 166.763,31 

Março/19 1176,94 R$ 188.310,40 

Abril/19 1003,56 R$ 160.569,44 

Maio/19 1240,61 R$ 200.038,12 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

Na Figura 7 é ilustrada a variação do consumo mensal tendo como base os valores 

obtidos na Tabela 2. 

Figura 7 - Variação do consumo mensal (Ano: 2018-2019). 

 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 
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Observa-se na Figura 7 que o consumo energético é maior entre os meses de junho e 

agosto, por ser período de maior volume de produção da empresa, onde todas as máquinas e 

equipamentos ficam em funcionamento na maior parte do tempo. Nos meses de janeiro a abril 

o consumo energético ficou um pouco abaixo dos demais por ser período de chuva, 

influenciando no volume de produção. 

4.4 Incidência Solar 

Para realizar o cálculo de eficiência de energia gerada pelo sistema foi utilizado o 

método da insolação. Os valores de irradiação solar foram obtidos a partir do software 

Radiasol 2. Ele contém informações de todo país e dados do Solar and Wild Energy Resource 

Assesment (SWERA). 

Com base no ângulo entre norte geográfico e a direção que os painéis fotovoltaicos 

serão instalados, o Azimute utilizado foi de 22°. A Figura 8 mostra a parte inicial do Radiasol 

2, onde é inserido o valor do azimute (22°) e da inclinação do telhado (5°). 

Figura 8 - Tela inicial do Radiasol 2. 

 

Fonte: Radiasol 2 (2019). 
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Com a inserção dos dados no software é calculado a irradiação média (kWh/m²/dia) 

incidente no local onde serão instalados os painéis fotovoltaicos. A Tabela 3 mostra os valores 

da irradiação média no período considerado na pesquisa (maio/18 a maio/2019). 

4.5 Dimensionamento dos painéis fotovoltaicos 

A geração oriunda dos painéis é produzida no período do dia onde o consumo de 

energia elétrica é mais baixo (período fora da ponta). Desse modo, a energia consumida deve 

primeiro ser abatida no mesmo período de produção, e o excedente pode ser descontado no 

período onde o consumo e as tarifas de energia elétrica são mais altos (período de ponta). 

Caso a quantidade de energia produzida não seja totalmente consumida dentro de um mesmo 

mês, o crédito referente a esta geração pode ser abatido na fatura seguinte ou em outro 

estabelecimento, conforme estabelecido pela Resolução Normativa 687/2015 da ANEEL.  

A Tabela 3 contém o dimensionamento dos painéis fotovoltaicos de acordo com as 

limitações físicas do local escolhido. Para esse sistema considerou-se uma eficiência do 

sistema de 80%, levando em consideração as perdas por queda de tensão, efeito joule dos 

equipamentos/materiais utilizados. 

Tabela 3 - Dimensionamento dos painéis fotovoltaicos. 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

Os painéis fotovoltaicos do projeto em estudo são do modelo Painel Solar Fotovoltaico 

Canadian Solar Maxpower 330P. A Figura 9 expõe o desenho técnico do painel solar 

proposto na pesquisa. Suas medidas são dadas em milímetros. A Tabela 4 apresenta as 

características técnicas dos painéis solares utilizados. 

MÊS Número de dias Radiação 

Inclinada 

Área 

painel 

N° de 

painéis 

Rendimento 

Painel 

Eficiência 

Sistema 

Maio 31 5,16 1,74 588,00 0,1725 0,80 

Junho 30 4,86 1,74 588,00 0,1725 0,80 

Julho 31 5,26 1,74 588,00 0,1725 0,80 

Agosto 31 6,05 1,74 588,00 0,1725 0,80 

Setembro 30 6,08 1,74 588,00 0,1725 0,80 

Outubro 31 6,32 1,74 588,00 0,1725 0,80 

Novembro 30 6,23 1,74 588,00 0,1725 0,80 

Dezembro 31 5,73 1,74 588,00 0,1725 0,80 

Janeiro 31 5,25 1,74 588,00 0,1725 0,80 

Fevereiro 28 5,3 1,74 588,00 0,1725 0,80 

Março 31 5,09 1,74 588,00 0,1725 0,80 

Abril 30 4,91 1,74 588,00 0,1725 0,80 

Maio 31 5,16 1,74 588,00 0,1725 0,80 
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Figura 9 - Desenho técnico do painel sola Maxpower 330P. 

 

Fonte: Datasheet Canadian Solar (2019). 

Tabela 4 - Características técnicas dos painéis. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – MAXPOWER CS6U -330P 

Potência Máxima Nominal (Pmax) 330W 

Tensão de Operação (Vmp) 37,2V 

Corrente de Operação (Imp) 8,88A 

Tensão de Circuito Aberto (Voc) 45,6V 

Corrente de Curto Circuito (Isc) 9,45A 

Eficiência do módulo 17,25% 

Fonte: Datasheet Canadian Solar (2019). 

Com base nos dados apurados, o sistema proposto para o prédio administrativo da 

empresa de cal em estudo é composto pelos equipamentos descritos na Tabela 5, com os 

respectivos investimentos necessários. 
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Tabela 5 - Investimento do projeto. 

Equipamento Quantidade Preço Total 

Painel Solar Fotovoltaico Canadian Solar 

330Wp 

588  R$       629,00   R$     369.852,00  

Inversor Fronius Symo 17.5-3-M 

(17.500W) 

13  R$ 24.990,00   R$      324.870,00  

String box ECOSOLYS – ECOSTRING 26  R$       752,00   R$        19.552,00  

Disjuntor tripolar 40A 13  R$         30,47   R$             396,11  

DPS Easy9  13  R$         97,53   R$          1.267,89  

Cabo flexível vermelho 6mm Cigame (m) 3000  R$           2,25   R$          6.750,00  

Cabo flexível preto 6mm Cigame (m) 3000  R$           2,25   R$          6.750,00  

Cabo flexível verde 6mm Cigame (m) 1500  R$           2,25   R$          3.375,00  

Cabo flexível azul 6mm Cigame (m) 1000  R$           2,25   R$          2.250,00  

Conectores MC4 (par) 52  R$         23,80   R$          1.237,60  

Eletroduto roscável 3/4''x3m 200  R$           9,90   R$          1.980,00  

Haste de aterramento 1  R$         35,17   R$               35,17  

Kit de montagem para módulo 

fotovoltaico 

196  R$       654,90   R$      128.360,40  

Quadro distribuição sobrepor 30 disj. DIN 

barramento 225A 

1  R$       455,00   R$             455,00  

Engenharia 1  R$ 85.396,87   R$        85.396,87  

TOTAL      R$     952.528,04  
Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

De acordo com a Tabela 5 o investimento inicial para o sistema fotovoltaico proposto 

é de R$952.528,04. A Figura 10 nos mostra que a geração de energia do sistema fotovoltaico 

e o consumo de energia da empresa fora da ponta.  

Figura 10 - Consumo e geração de energia fora da ponta. 

 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 
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Observa-se na Figura 10 que o consumo da fábrica é muito maior que a geração do 

sistema fotovoltaico, mas como dito inicialmente o objetivo do estudo não é a 

autossuficiência energética da empresa, e sim proporcionar um incentivo à mini geração de 

energia fotovoltaica, visando uma economia na conta de energia da organização. 

Tabela 6 - Geração e consumo da energia. 

DIMENSIONAMENTO FORA DA PONTA 

MÊS Consumo 
(MWh) 

Geração 
(MWh) 

Diferença 
(MWh) 

Preço (S/G) Preço (C/G) 

Maio 953,38 22,62 930,76 R$ 142.402,11 R$ 133.266,03 
Junho 1.256,77 20,62 1.236,15 R$ 187.718,86 R$ 176.992,66 
Julho 1.354,63 23,06 1.331,57 R$ 202.335,37 R$ 190.654,38 
Agosto 1.367,15 26,52 1.340,63 R$ 207.956,88 R$ 191.951,18 
Setembro 1.328,73 25,79 1.302,94 R$ 206.112,75 R$ 186.554,90 
Outubro 1.300,01 27,70 1.272,31 R$ 201.657,40 R$ 182.168,76 
Novembro 1.184,06 26,43 1.157,63 R$ 183.671,70 R$ 165.750,09 
Dezembro 1.176,83 25,12 1.151,72 R$ 182.550,33 R$ 164.902,72 
Janeiro 1.080,92 23,01 1.057,91 R$ 167.672,62 R$ 151.471,43 
Fevereiro 1.075,06 20,98 1.054,08 R$ 166.763,31 R$ 150.922,64 
Março 1.176,94 22,31 1.154,63 R$ 188.310,40 R$ 165.319,71 
Abril 1.003,56 20,83 982,73 R$ 160.569,44 R$ 140.707,39 
Maio 1.240,61 22,62 1.217,99 R$ 200.038,12 R$ 174.391,76 
TOTAL 15.498,65 307,60 15.191,04 R$ 2.397.759,28 R$ 2.175.053,65 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

A Tabela 6 mostra de forma detalhada o consumo de energia sem a instalação dos 

painéis, bem como, a geração de energia do sistema fotovoltaico. É possível observar também 

que a geração de energia elétrica pelo sistema é maior no período de julho a janeiro, onde a 

incidência do sol é mais intensa. Com base nos dados gerados há uma economia anual de 

R$222.705,63 e R$18.558,80 de economia mensal da conta de energia. 

4.6 Análise da viabilidade econômico financeira do projeto 

A energia consumida pela fábrica é distribuída pela concessionária local, a COSERN. 

O valor médio pago de energia pela empresa é de R$161,24/MWh. A Tabela 7 apresenta o 

fluxo de caixa projetado para o período de 25 anos. Considerando o custo de R$ 161,24/MWh 

e com a geração anual de 307,6 MWh/ano é possível economizar anualmente R$222.705,63, 

ou seja, mensalmente R$18.558,80 conforme pode ser observado na Tabela 6. 

Para a realização do cálculo do Fluxo de Caixa foi considerado uma taxa de 8,47% 

baseando-se no reajuste médio dos cincos últimos anos estimados pela COSERN. Já para o 

Payback descontado foi considerado uma TMA de 6,5% ao ano, baseando-se na taxa Selic. A 

Tabela 7 mostra o Payback do sistema. 
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Tabela 7 - Payback do sistema. 

Período Ano Fluxo de Caixa (CF) Valor Presente (VP) Saldo (R$) 

0 2019 -952.528,04   -952.528,04     

1 2020 222.705,63 209.113,26 -743.414,78 

2 2021 241.568,79   212.981,37 -530.433,41 

3 2022 262.029,67   216.921,02 -313.512,38 

4 2023 284.223,58   220.933,55 -92.578,83 

5 2024 308.297,32   225.020,31 132.441,48 

6 2025 334.410,10   229.182,65 361.624,13 

7 2026 362.734,64   233.421,99 595.046,13 

8 2027 393.458,26   237.739,75 832.785,88 

9 2028 426.784,18   242.137,38 1.074.923,26 

10 2029 462.932,80   246.616,35 1.321.539,61 

11 2030 502.143,21   251.178,18 1.572.717,79 

12 2031 544.674,74   255.824,38 1.828.542,18 

13 2032 590.808,69   260.556,54 2.089.098,71 

14 2033 640.850,18   265.376,22 2.354.474,93 

15 2034 695.130,19   270.285,06 2.624.759,99 

16 2035 754.007,72   275.284,70 2.900.044,68 

17 2036 817.872,17   280.376,82 3.180.421,50 

18 2037 887.145,95   285.563,13 3.465.984,63 

19 2038 962.287,21   290.845,38 3.756.830,00 

20 2039 1.043.792,93   296.225,33 4.053.055,34 

21 2040 1.132.202,20   301.704,81 4.354.760,14 

22 2041 1.228.099,72   307.285,64 4.662.045,78 

23 2042 1.332.119,77   312.969,70 4.975.015,48 

24 2043 1.444.950,31   318.758,91 5.293.774,39 

25 2044 1.567.337,60   324.655,20 5.618.429,58 

Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

É possível verificar que o retorno do capital investido (R$ 952.528,04) é de 4 anos. 

Levando em consideração que o tempo de vida útil das placas é de 25 anos, pode-se dizer que 

o retorno é bom e considerado viável, pois o Payback descontado é inferior ao tempo de vida 

útil dos painéis. Ainda como base na Tabela 7 observa-se que o Valor Presente Líquido é 

maior que zero 5 anos após a instalação do sistema., assim a Taxa Interna de Retorno (TIR) se 

torna maior que a Taxa Mínima de Atratividade, provando a viabilidade do projeto de 

instalação dos painéis fotovoltaicos na empresa em questão. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o cenário de escassez dos recursos naturais e fontes de energia elétrica, acredita-se 

que o Brasil está buscando incentivar a geração de energia através de fontes renováveis, em 

especial a energia fotovoltaica e utiliza-se estrategicamente da resolução normativa n° 687 da 

ANEEL. 

O Brasil oferta condições favoráveis ao aproveitamento e implantação desse tipo de 

geração de energia, não somente devido à sua localização intertropical, mas também pela 

grande disponibilidade de recursos naturais e territoriais, e pelas características do seu sistema 

elétrico. Característica essa, que ajudaria na redução dos elevados custos de transmissão e 

distribuição por trazer a geração próxima ao consumo final. No entanto, para que haja ainda 

uma expansão da geração fotovoltaica no Brasil é necessário política de incentivos através de 

financiamentos com baixas taxas de juros e isenções fiscais. E por se tratar de uma tecnologia 

extremamente dependente do mercado externo, é necessário que haja ainda desenvolvimento 

das indústrias brasileiras nesse setor para que ocorram reduções nos custos de implantação de 

sistemas fotovoltaicos. 

A presente pesquisa alcançou o seu objetivo por meio da análise da viabilidade 

econômica financeira da implantação de um sistema fotovoltaico conectado à rede em uma 

empresa de produção de cal virgem, localizada em Baraúna-RN. Esta análise auxiliou na 

viabilidade do projeto do sistema fotovoltaico proposto. 

Com base nos dados gerados e analisados, considerando uma TIR baseado na taxa 

Selic de 6,5%, uma alteração tarifária da concessionária de 8,47%, uma economia anual de 

R$222.705,63 na conta de energia, bem como um investimento inicial de R$952.528,04, 

obteve-se um Payback de quatro anos e um Valor presente Líquido (VPL) positivo no quinto 

ano de utilização do sistema fotovoltaico. Levando em consideração que a vida útil do sistema 

é de 25 anos, é considerado um projeto viável para a empresa em estudo, visto que o retorno 

do investimento ocorre a partir do quinto ano. 

As maiores limitações encontradas em realizar a pesquisa foi a restrição de área útil 

para a instalação dos painéis, pois atualmente a área disponível se resume ao telhado do 

prédio administrativo da empresa, limitando o número de painéis que poderiam ser utilizados 

para a geração de energia. Além disso, o consumo de energia na organização é elevado, bem 

como o alto valor de tarifas e encargos pagos pela empresa, minimizando os resultados do 

sistema. Outra limitação é o alto custo da instalação dos painéis, por ser uma tecnologia 

dependente do mercado externo em sua grande maioria. 
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Como sugestão para trabalhos futuros é sugerida a empresa que reavalie o consumo de 

energia elétrica atual, a fim de propor novas práticas que possam gerar a redução do alto 

consumo. É proposto também o estudo e análise de novas áreas que possam atender a 

instalação de mais painéis fotovoltaicos, com o objetivo de aumentar a geração de energia do 

sistema já existente. Após a descoberta de novas áreas, realizar novamente o 

dimensionamento do sistema fotovoltaico, bem como a análise de viabilidade econômica 

financeira do projeto. 
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