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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo apresentar quais são 

os principais conceitos, elementos e características inerentes à geração de energia elétrica 

residencial através de painéis fotovoltaicos, assim como apresentar um estudo de 

viabilidade de implantação de um sistema de geração de energia fotovoltaica em uma 

residência do município de Jundiaí. O estudo apresentará dados sobre a matriz energética 

brasileira e sobre como a energia solar está inserida nela, assim como os principais tipos 

de painéis fotovoltaicos atualmente disponíveis no mercado  

O trabalho também abordará o funcionamento, as características e os principais 

componentes dos dois principais sistemas fotovoltaicos – o sistema fotovoltaico ligado à 

rede e o sistema fotovoltaico autônomo –, assim como de que maneira os sistemas 

fotovoltaicos transformam a luz solar em energia elétrica, apresentando também, de uma 

maneira geral, quais são as principais vantagens e desvantagens da geração de energia 

fotovoltaica. Em seguida será apresentado um estudo de viabilidade da implantação de 

um sistema fotovoltaico residencial conectado à rede em uma casa situada no município 

de Jundiaí/SP. No que concerne a esse estudo de caso, serão mostrados os cálculos da 

potência do sistema do projeto, quais são os materiais e equipamentos necessários para a 

montagem e qual é o tempo para obtenção do retorno sobre o investimento. 

Palavras-Chave: Sistema Fotovoltaico. Energia Solar. Painéis solares. Viabilidade. 

 

ABSTRACT 

This work aim to present what are the key concepts, elements and characteristics 

inherent in electricity generation through photovoltaic panels on residential level, as well 

as presenting a deployment feasibility study of a power generation system PV in a 

residence in the city of Jundiaí. The study will present data on the Brazilian energy matrix 

and how solar energy is embedded in it, as well as the main types of photovoltaic panels 

on the market.  

The work will also address the operation, characteristics and major components 

of the two main photovoltaic systems, photovoltaic system connected to the network and 

stand-alone PV system, as well as how photovoltaic systems convert sunlight into 

electricity, with also, in general, what are the main advantages and disadvantages of 

photovoltaic power generation. Next will be presented implementation feasibility study 

of a of a residential photovoltaic system connected to the network in a house located in 

Jundiaí/SP, for presentation of the power of calculation of the project system, which are 
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the materials and equipment needed to the assembly and what is the time to obtain a return 

on investment. 

Keywords: Photovoltaic System. Solar energy. Solar panels. Viability.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Ecycle (2013), a energia solar é um dos recursos energéticos 

renováveis que mais vem ganhando espaço no Brasil e no mundo por conta da 

possibilidade que esta oferece de as pessoas gerarem energia elétrica em suas próprias 

residências, além de quase não resultar em impactos ambientais e de reduzir 

consideravelmente a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Desta forma, a partir 

do levantamento das informações primordiais acerca da temática da geração de energia 

solar através de painéis fotovoltaicos, surge uma questão problema que se tornou o 

elemento norteador do presente estudo: a geração de energia elétrica no âmbito 

residencial, através de painéis fotovoltaicos, é viável para uma residência situada no 

município de Jundiaí, se considerado o real retorno para o investimento realizado? 

A fim de elucidar a questão problema estabelecida para o presente estudo, assume-

se a hipótese de que efetivamente a geração de energia elétrica residencial através de 

painéis fotovoltaicos é viável para a residência situada no município em questão, visto 

que o retorno para o investimento realizado poderá ser obtido por meio de uma redução 

considerável na conta mensal de energia elétrica emitida pela concessionária de energia 

CPFL Piratininga (Companhia Piratininga de Força e Luz), que é a responsável pela 

distribuição de energia elétrica na região em que o município está situado. 

 

 

2. OS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 

Segundo Nascimento (2004), Edmond Bequerel, no ano de 1839, foi o primeiro 

cientista a observar a conversão da energia solar em energia elétrica; esse processo 

ocorreu pela diferença de potencial presente nos extremos de um elemento semicondutor 

quando incidia uma luz sobre ele. Já de acordo com Fowler (2007 apud DAZCAL; 

MELLO JÚNIOR, 2008), o efeito fotovoltaico foi observado pela primeira vez por 

Heinrich Hertz no ano de 1886. Hertz descobriu, de forma acidental, que, quando um 

feixe de luz incidia sobre uma placa metálica próxima à outra placa de potencial distinto, 

ocorria uma descarga elétrica entre ambas. 

Após muitos anos de pesquisas realizadas por grandes nomes da ciência, no ano de 

1956 foram construídas pela indústria as primeiras células fotovoltaicas, porém, devido 

ao elevado custo de produção, a utilização dessas células em larga escala tornava-se 

inviável, salvo em aplicações especiais, como em sistemas de fornecimento de energia 

elétrica para satélites. Devido aos lentos avanços tecnológicos da área de geração de 

energia fotovoltaica, só no final da década de 70 a produção começou a aumentar e os 

custos de implantação deste sistema começaram a cair. O avanço tecnológico da geração 
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de energia elétrica através de painéis solares evoluiu muito, mas ainda não o bastante para 

que o sistema seja viável em todos os casos (NASCIMENTO, 2004). 

 

2.1 A matriz energética Brasileira 

 

De acordo com Fortes et al. (2013), a partir de dados de 2012, o consumo de 

energia elétrica no Brasil foi de 42,4% pela indústria, 25,9% pelas residências, 17% pelo 

comércio, 4,9% pelas propriedades rurais e 9,8% pelos setores públicos. Lima (2014) 

afirma que o consumo de energia elétrica no Brasil vem crescendo anualmente, sendo 

impulsionado principalmente pelo crescimento populacional e pelo desenvolvimento 

econômico, visto que até o ano de 2020 estima-se que o consumo de energia elétrica 

cresça 55,6%. Segundo Nakabayashi (2015), a fim de atender à crescente demanda 

energética, o Brasil busca expandir constantemente suas fontes de geração de energia, 

porém, este país ainda peca quase sempre ao optar pela geração de energia hidroelétrica 

que no ano de 2013 era responsável por incríveis 70% da matriz energética nacional. 

 

2.2 Tipos de Painéis Fotovoltáicos 

 

De acordo com os apontamentos de Solar (2012), cerca de 80% dos painéis 

fotovoltaicos no mundo utilizam alguma variação de silício (Si) em sua estrutura, em que 

se destaca a pureza do silício – quanto mais puras e mais alinhadas as moléculas de silício 

estiverem, melhor será a capacidade da célula de converter a luz solar em energia elétrica. 

É neste ponto que o autor faz uma importante consideração: os processos para melhoria 

do grau de pureza do silício, assim como o tratamento deste material são caros, tanto que 

aproximadamente 45% do custo de um painel solar convencional advém do tratamento 

do silício. 

 

2.3 Como é feita a Instalação dos Módulos 

 

De acordo com Ecycle (2013), o local mais utilizado para a instalação dos painéis 

fotovoltaicos é o telhado das residências; esse tipo de instalação é chamada de rooftop. 

Ademais, o autor salienta que algumas recomendações devem ser seguidas quando este 

sistema for adotado: 

 a eficiência e a quantidade de energia elétrica gerada podem ser prejudicadas por 

sombras, ventos e proximidade de superfícies reflexivas, resultando na diminuição da 

eficiência do processo; 

 é muito importante que haja muita circulação de ar no local para que não ocorra o 

superaquecimento das células; 

 o telhado deve resistir ao peso dos painéis; 

 a inclinação e a direção da disposição dos painéis também podem interferir em sua 

eficiência – em países presentes no hemisfério norte os painéis devem estar voltados 

para o sul verdadeiro, já com relação ao Brasil, presente no hemisfério sul, os painéis 
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devem ter suas faces viradas para o norte verdadeiro. O sul ou o norte verdadeiro não 

são aqueles apontados por uma bússola, por conta do movimento e inclinação do 

planeta, mas sim aqueles presentes em um mapa físico, por ser constante. Quanto 

melhor posicionados estiverem os painéis, melhor será a captação e a geração 

energética. 

 

Leva et al. (2004) afirma que os painéis fotovoltaicos podem ser instalados de três 

maneiras principais, sendo elas: 

 

 Montagem sobre a superfície – neste sistema, os módulos são montados em um 

quadro de aço ou de alumínio, sendo estes fixados em uma estrutura apropriada feito 

no telhado já pronto; 

 Montagem em cobertura – neste sistema, os módulos são fixados diretamente nos 

caibros da cobertura; 

 Telhas solares – este sistema é mais caro que os módulos convencionais, visto que as 

próprias telhas agem como telhado, em que dispensam uma estrutura própria para 

montagem. 

 

Ecycle (2013) afirma, ainda, que é muito importante que todos os componentes 

utilizados nos sistemas fotovoltaicos sejam certificados pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), inspecionados a partir das regras 

estabelecidas pela Portaria nº 357 de 2014, que dispõe sobre as regras para fabricação, 

montagem e instalação dos equipamentos de geração de energia fotovoltaica. 

 

2.4 O Funcionamento do Sistema de Geração de Energia 

 

Segundo Boas e Mota (2011), a energia solar é uma energia luminosa irradiada por 

fótons, que, quando entram em contato com o material semicondutor das células 

fotovoltaicas, agitam os elétrons presentes no material criando uma diferença de potencial 

nos terminais do painel. Esta agitação dos elétrons faz com que eles circulem de um ponto 

a outro, dando origem à corrente elétrica. De uma maneira mais específica, no 

entendimento de Robyns (2014), o efeito fotovoltaico de geração de energia elétrica 

engloba fenômenos interligados e simultâneos, fenômenos estes apresentados nos tópicos 

a seguir. 

 

2.4.1 A absorção de luz 

 

De acordo com Robyns (2014), a luz solar é composta por fótons que podem 

adentrar e até mesmo atravessar certos materiais. Quando a irradiação solar incide sobre 

um material, podem ocorrer três fenômenos físicos básicos: 

 

 a reflexão – neste fenômeno a luz é refletida pela superfície do material; 
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 a refração – neste fenômeno a luz consegue atravessar o material; 

 a absorção – neste fenômeno a luz penetra o material, mas não consegue sair deste, e 

a energia desencadeada no material é restituída de outras maneiras. Quando a luz 

incide sobre um material fotovoltaico, uma parte do fluxo de luz que penetra o 

material e não consegue sair deste é restituída em forma de corrente elétrica. 

 

A relação abaixo demonstra a quantidade de energia que um fóton pode liberar sob 

determinadas circunstâncias, em que “h” representa o valor da constante de Planck 

(6,62.10-34 J.s), “ν” representa a frequência (Hz), “c” representa a velocidade da luz (3.108 

m/s) e “” representa o comprimento da onda (m) (ROBYNS, 2014): 

 

𝐸 = ℎ𝜈 = ℎ
𝑐

𝜆
 

 

2.4.2 A geração de corrente elétrica 

 

Robyns (2014) afirma que, para que os elétrons liberados pela energia dos fótons 

possam estabelecer uma corrente elétrica, os elétrons devem circular no exterior do 

material semicondutor de forma ordenada, ou seja, devem estar em um circuito elétrico. 

Esta circulação das cargas dos elétrons ocorre na chamada junção PN, que está presente 

entre a região P (carregada positivamente) e a região N (carregada negativamente) da 

célula fotovoltaica. 

A região N é obtida por meio do processo denominado de dopagem do silício, que 

acrescenta uma camada de fósforo a essa região em que é obtido um material com elétrons 

livres, ou seja, portadores de carga negativa. Já a região P também é obtida pelo processo 

de dopagem do silício, que por sua vez acrescenta uma camada de Boro, que dá origem a 

um material com falta de elétrons, ou seja, portador de cargas positivas livres. As células 

fotovoltaicas tradicionais de silício são compostas de uma camada mais fina do material 

N e outra mais espessa do material P (NASCIMENTO, 2004). 

Segundo Nascimento (2004), quando as camadas estão separadas, ambas são 

neutras, mas, quando unidas, é na junção entre elas que o campo elétrico será criado para 

separar as cargas positivas e negativas, como pode ser observado pela ilustração da figura 

1. 
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Figura 1 – Ilustração do processo de criação de um campo elétrico 

         Fonte: Nascimento,2004. 

 

Nascimento (2004) afirma que, quando a luz do Sol incide sobre a célula 

fotovoltaica, os fótons se chocam com os elétrons da superfície N da placa energizando-

os e transformando-os em condutores. Desta maneira, os elétrons da camada N são 

forçados a descer para a camada P e vice-versa, e este fluxo dos elétrons gera a corrente 

elétrica, ou seja, a energia elétrica. A este processo é dado o nome de efeito fotovoltaico. 

 

 

3. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA GERAÇÃO DE ENERGIA 

FOTOVOLTAICA 

 

Em seu material técnico, Domo Solar (2015) afirma que a energia elétrica produzida 

através de um sistema fotovoltaico é uma forma limpa e renovável de se obter a energia 

necessária para suprir as necessidades do dia a dia das residências. No entanto, o autor 

aponta que os sistemas de geração de energia solar possuem não só vantagens, mas 

também desvantagens. As principais vantagens são: 

 

 o sol é uma fonte inesgotável de energia acumulada em forma de luz, que pode ser 

aproveitada e transformada em energia elétrica; 

 é uma fonte de energia totalmente limpa, sem fontes de poluição – os painéis 

fotovoltaicos, quando chegarem ao fim de sua vida útil, poderão ser reciclados ou ter 

partes reutilizadas; 

 os sistemas fotovoltaicos podem operar por vários anos sem que necessitem de 

manutenção – estes precisam somente ser mantidos limpos a fim de que apresentem 

o melhor desempenho possível; 

 os custos operacionais são baixos, visto que os investimentos necessários estão 

presentes no início da implantação do sistema; 

 a geração de energia elétrica solar é economicamente mais viável quando comparada 

com geradores que utilizem combustíveis fósseis; 

 Algumas células fotovoltaicas experimentais, que dentro de alguns anos estarão 

disponíveis para aquisição no mercado, apresentam uma eficiência superior a 40%, 
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muito diferente da média de 10 a 20% obtida pelas atuais células presentes no 

mercado. 

 

Já com relação às desvantagens da geração de energia elétrica fotovoltaica, Domo 

Solar (2015) afirma que: 

 

 atualmente, a aquisição dos sistemas fotovoltaicos apresenta um custo muito elevado, 

o que acaba inviabilizando a sua instalação em algumas situações ou regiões; 

 por depender de questões técnicas para a sua instalação, como a necessidade por uma 

área adequada que receba a irradiação solar por um bom período, muitas vezes o 

sistema não será capaz de ofertar a quantidade necessária de energia; 

 por não haver luz solar durante a noite, a residência em que o sistema foi instalado 

continuará dependendo do fornecimento de energia da concessionária regional ou 

precisará de um banco de baterias interligado ao sistema, o que o tornará o sistema 

ainda mais caro. 

 

 

4. ESTUDO DE VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 

FOTOVOLTAICO RESIDENCIAL 
             

Com a vinda da Resolução Normativa nº 482 em 17 de abril de 2012, publicada 

pela ANEEL, a implantação de sistemas de geração de energia fotovoltaica passou a se 

tornar cada vez mais viável, principalmente para os sistemas de microgeração de energia 

em residências. No entanto, quando um indivíduo decide instalar um sistema fotovoltaico 

em sua casa, ele deve estar ciente de que o sistema gera energia somente durante os 

períodos em que haja luz do sol, apesar de este poder fornecer energia armazenada no 

banco de baterias, caso seja um sistema fotovoltaico isolado. Outro fator importante a ser 

considerado é que a maioria das residências possui um perfil de consumo de energia 

noturno, visto que a maior parte das pessoas está em casa neste período e faz uso de 

aparelhos eletroeletrônicos. Desta maneira, caso o sistema a ser escolhido seja conectado 

à rede, a energia gerada pelo sistema quase não será consumida pela residência e a energia 

excedente será enviada à rede da concessionária para a geração de créditos de energia 

(CALAFERRO, 2011). 

Ademais, de acordo com Reis et al. (2015), quando um indivíduo opta por instalar 

o sistema em sua residência, é recomendável que este procure uma empresa especializada 

na realização deste serviço, a qual poderá calcular e dimensionar o sistema a ser utilizado, 

indicando ao cliente quais serão as melhores configurações. A energia produzida por um 

módulo fotovoltaico pode ser calculada por meio da relação: 

 

𝐸𝐷 = 𝐸𝑆 × 𝐴𝑚 × 𝜂𝑚 × 𝑇𝐷 
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Sendo que 𝐸𝐷 é a energia elétrica diária produzida por um painel fotovoltaico (Wh/dia), 

𝐸𝑆 é energia solar diária recebida (Wh/m2/dia), 𝐴𝑚 é a área do módulo (m2), 𝜂𝑚 é a 

eficiência de conversão do módulo fotovoltaico e TD é a taxa de desempenho do sistema. 

 

4.1 Tempo para obtenção do retorno sobre o investimento 

 

Os cálculos desenvolvidos para obtenção do tempo de retorno sobre o investimento 

para a implantação do sistema fotovoltaico consideram os seguintes dados: 

 quantidade estimada de energia anual consumida pela residência – 2353 kWh; 

 quantidade estimada de energia anual fornecida pela CPFL Piratininga – 659 kWh; 

 quantidade estimada de energia anual produzida pelo sistema fotovoltaico – 1693 

kWh; 

 valor médio do kWh – R$ 0,59; 

 valor médio anual economizado com o sistema fotovoltaico – R$ 998,87, valor este 

que adveio da multiplicação dos 1693 kWh, gerados pelo sistema fotovoltaico, pelos 

R$ 0,59 de cada kWh; 

 rendimento médio mensal da poupança em 2015 (0,62% = taxa de juros + TR) e 

rendimento médio anual da poupança (7,44%) (PAULO JUNIOR, 2015); 

 vida útil do sistema fotovoltaico – 25 anos; 

 o sistema começaria a operar no mês de Janeiro de 2016; 

 o valor economizado mensalmente pelo sistema fotovoltaico será depositado em uma 

conta poupança à parte. 

 

A partir dos dados reunidos, a Tabela 1 pôde ser elaborada, a fim de demonstrar o 

rendimento financeiro gerado pelo sistema fotovoltaico em 2016. Como calculado, o 

sistema fotovoltaico geraria uma economia estimada anual de R$ 998,87, que 

representaria uma economia média mensal de R$ 83,24.  

A economia de R$ 83,24 referente ao mês de janeiro de 2016, se for depositada na 

poupança em fevereiro de 2016, cujo rendimento é de 0,62% a.m. (ao mês), que acrescido 

aos R$ 83,24 economizados com o sistema fotovoltaico no respectivo mês de fevereiro, 

resultará, no mês de março de 2016, na soma de R$ 167,00. A este último valor serão 

aplicados juros de 0,62% a.m. e, acrescidos mais R$ 83,24 economizados com o sistema 

fotovoltaico no respectivo mês de março, o que resultará em R$ 251,27 no mês de abril 

de 2016.  

Este processo se repetirá mês após mês, o que resultará na quantia de R$ 1033,66 

após um ano de implantação do sistema fotovoltaico na residência (em janeiro de 2017). 

 

Tabela 1 – Quadro do rendimento gerado pelo sistema fotovoltaico  

 Juros a.m. poupança  

 0,62%  

Mês de Rendimento Mês  Rendimento $  

1º Jan/2016      R$                - 
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2º Fev/2016  R$             83,24  

3º Mar/2016  R$          167,00  

4º Abr/2016  R$          251,27  

5º Mai/2016  R$          336,07  

6º Jun/2016  R$          421,39  

7º Jul/2016  R$          507,25  

8º Ago/2016  R$          593,63  

9º Set/2016  R$          680,55  

10º Out/2016  R$          768,01  

11º Nov/2016  R$          856,01  

12º Dez/2016  R$          944,56  

13º Jan/2017  R$       1.033,66  

 

Com a repetição do processo ao longo dos anos, como observado na Tabela 2, pode 

ser constatado que o retorno sobre o investimento de R$ 19.900,00 ocorrerá no décimo 

segundo ano (2028) ou após 152 meses. 

 

Tabela 2 – Quadro do retorno sobre o investimento 

 Juros a.a. poupança 

Valor economizado 

anualmente pelo sistema 

fotovoltaico 

 7,44% R$ 998,87 

Ano de 

Rendimento 
Ano Rendimento $ 

1º ano Jan/2017  R$                   1.033,86  

2º ano Jan/2018  R$                   2.109,65  

3º ano Jan/2019  R$                   3.265,48  

4º ano Jan/2020  R$                   4.507,30  

5º ano Jan/2021  R$                   5.841,51  

6º ano Jan/2022  R$                   7.274,99  

7º ano Jan/2023  R$                   8.815,12  

8º ano Jan/2024  R$                 10.469,83  

9º ano Jan/2025  R$                 12.247,66  

10º ano Jan/2026  R$                 14.157,76  

11º ano Jan/2027  R$                 16.209,96  

12º ano Jan/2028  R$                 18.414,85  

 

De uma maneira mais específica, segundo os dados considerados, o retorno do 

investimento realizado, em razão da implantação do sistema, ocorreria a partir do mês de 

setembro de 2028, como mostra a Tabela 3. 
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Tabela 3 – Estimativa do mês do retorno sobre o investimento - Payback  

 
Juros a.m. 

poupança 

Valor economizado 

mensalmente pelo sistema 

fotovoltaico 

 0,62%  R$ 83,24  

Mês de 

Rendimento 
Mês  Rendimento $  

1º mês Jan/2028  R$ 18.414,85  

2º mês Fev/2028  R$ 18.612,27  

3º mês Mar/2028  R$ 18.810,90  

4º mês Abr/2028  R$ 19.010,77  

5º mês Mai/2028  R$ 19.211,88  

6º mês Jun/2028  R$ 19.414,23  

7º mês Jul/2028  R$ 19.617,84  

8º mês Ago/2028  R$ 19.822,71  

9º mês Set/2028  R$ 20.028,85  

 

Nesta etapa da análise, faz-se importante comparar o valor gerado pelo sistema 

fotovoltaico no mês em que começou a apresentar um saldo financeiro positivo com o 

rendimento que seria obtido caso o valor do investimento tivesse sido simplesmente 

aplicado na poupança. Como pode ser observado na Tabela 4, caso os R$ 19.900,00 

tivessem sido aplicados na poupança pelo mesmo período de 12 anos, ou mais 

precisamente 152 meses, o capital resultante seria de R$ 50.917,69. Desta maneira, pode-

se concluir que, no mesmo período de tempo, ter mantido os R$ 19.900,00 na poupança 

renderia cerca de R$ 30.888,84 a mais do que o retorno obtido em função do investimento 

no sistema fotovoltaico. 

 

Tabela 4 – Rendimento aproximado do valor investido no sistema 

Capital Inicial  R$ 19.900,00  

Taxa média de juros a.m. 0,62% 

nº de meses 152 

Montante em 164 meses R$ 50.917,69 

 

Porém, se considerado o fato de o sistema fotovoltaico ter uma vida útil de vinte e 

cinco anos, faz-se válido analisar qual será o retorno sobre o investimento neste período 

de tempo. Desta maneira, a Tabela 5 apresenta qual será o valor obtido após vinte e cinco 

anos (300 meses) da implantação do sistema fotovoltaico na residência, sendo este a 

quantia de R$ 67.509, 67. 
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Tabela 5 – Quadro do rendimento do sistema fotovoltaico em 25 anos 

 
Juros a.m. 

poupança 

Valor economizado 

mensalmente pelo sistema 

fotovoltaico 

 0,62%  R$ 83,24  

Ano de 

Rendimento 

Ano Rendimento $ 

13º ano Jan/2029  R$ 20.783,79  

14º ano Jan/2030  R$ 23.328,97  

15º ano Jan/2031  R$ 26.063,52  

16º ano Jan/2032  R$ 29.001,51  

17º ano Jan/2033  R$ 32.158,10  

18º ano Jan/2034  R$ 35.549,53  

19º ano Jan/2035  R$ 39.193,28  

20º ano Jan/2036  R$ 43.108,13  

21º ano Jan/2037  R$ 47.314,25  

22º ano Jan/2038  R$ 51.833,30  

23º ano Jan/2039  R$ 56.688,57  

24º ano Jan/2040  R$ 61.905,07  

25º ano Jan/2041  R$ 67.509,67  

 

Ao compararmos os dados da tabela acima com os dados da Tabela 6, constatamos 

que, caso os R$ 19.900,00 tivessem sido aplicados na poupança pelo período de 25 anos, 

ou mais precisamente 300 meses, o capital resultante seria de R$ 127.100,42. Desta 

maneira, pode-se concluir que, no mesmo período de tempo, ter mantido os R$ 19.900,00 

na poupança renderia cerca de R$ 59.590,75 a mais do que o retorno obtido no 

investimento com o sistema fotovoltaico. 

 

Tabela 6 – Rendimento aproximado do valor investido no sistema em 25 anos  

Capital Inicial  R$ 19.900,00  

Taxa média de juros a.m. 0,62% 

nº de meses 300 

Montante em 25 anos (300 

meses) 
 R$ 127.100,42  

 

A partir de todos os dados e informações levantadas ao longo deste item, pode-se 

considerar que, apesar do sistema proporcionar um significativo retorno sobre o 

investimento realizado, o projeto para implantação do sistema fotovoltaico não é tão 

recompensador do ponto de vista financeiro quanto aplicar o valor do investimento 

diretamente na poupança. 
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CONCLUSÕES 

 

Após as considerações feitas ao longo deste trabalho, conclui-se que a energia 

fotovoltaica está se destacando cada vez mais no cenário energético mundial, devido ao 

fato de o sol ser uma fonte inesgotável de energia em forma de luz que pode ser convertida 

em energia elétrica; estima-se que o sol gere um potencial energético 10.000 vezes maior 

do que todo o planeta Terra é capaz de consumir. Devido a isto, os sistemas de geração 

de energia fotovoltaica, que englobam as células fotovoltaicas, painéis, inversores, 

baterias, dentre outros componentes, estão sendo, de forma cada vez mais constante, alvo 

de estudos, aprimoramentos tecnológicos e investimentos. 

Conclui-se também que, para o processo de escolha entre os dois principais tipos 

de sistemas fotovoltaicos existentes – o ligado à rede e o autônomo –, vários elementos 

devem ser considerados. Nesse contexto, faz-se de muita valia ser consultada e relevada 

a opinião de um profissional técnico da área de geração de energia fotovoltaica, a fim de 

que este possa, segundo as características do local e a necessidade existente, dimensionar 

corretamente o sistema, indicar qual é o mais adequado, qualificar e quantificar todos os 

componentes a serem instalados. 

Após o estudo e a análise da maneira como o sistema fotovoltaico transforma a luz 

do sol em energia elétrica a partir de fenômenos físicos nas camadas das células 

fotovoltaicas, fica claro o quão tecnicamente simples é o método de funcionamento desta 

tecnologia de geração de energia elétrica. No entanto, um ponto importante a se salientar 

é que, apesar da simplicidade do funcionamento do sistema, alguns de seus componentes, 

principalmente as células fotovoltaicas, precisam ser submetidas a certos processos que 

irão resultar no encarecimento geral de todo o sistema, o que ainda o torna, em muitos 

casos, inviável para as microinstalações residenciais. 

A fim de analisar a atual viabilidade, o investimento e o período do retorno  

financeiro para a instalação de um sistema fotovoltaico residencial ligado à rede, 

objetivando a microgeração de energia elétrica em uma residência unifamiliar situada à 

Estrada Municipal São Jorge nº 58, Bairro do Mato Dentro, Jundiaí/SP, foi realizado o 

estudo de viabilidade por meio do qual, considerados os dados coletados e as informações 

geradas, pode-se concluir, segundo as configurações e dados adotados nos cálculos 

realizados, que o sistema fotovoltaico terá um custo estimado em R$ 19.900,00 (dezenove 

mil e novecentos reais), e o retorno sobre o investimento realizado seria alcançado após 

12 anos, ou mais precisamente, em 152 meses.  

Por um lado, o sistema é, inicialmente, viável pela redução de até 72% na tarifa 

mensal de energia elétrica, pela redução da emissão de 494 quilogramas de dióxido de 

carbono (CO²) ao ano e pelo longo tempo de vida útil do sistema (até 25 anos). No entanto, 

por outro lado, ao final do estudo de viabilidade, também pode-se concluir que, se os 

mesmos R$ 19.900,00 investidos no sistema fotovoltaico tivessem sido investidos na 

poupança, estes, em vinte e cinco anos (300 meses), teriam gerado uma quantia 

aproximada de R$ 127.100, 42, sendo esta muito superior ao retorno proporcionado ao 

longo dos mesmos vinte e cinco anos de vida útil do sistema, que garantiria uma quantia 
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estimada de R$ 67.509, 67, ou seja, financeiramente seria muito mais atrativo investir o 

dinheiro na poupança do que no sistema fotovoltaico. 

Porém, apesar de o sistema não ser compensatório do ponto de vista financeiro, vale 

ressaltar que estes números foram gerados a partir do consumo da residência foco do 

estudo, das características dela e dos dados gerados pela ferramenta “Simulador Solar”, 

que estimou as configurações do sistema fotovoltaico que supriria as necessidades 

energéticas da residência supracitada. Desta maneira, caso o consumo da residência fosse 

maior, o simulador recomendaria um sistema bem mais potente, que, apesar de elevar o 

custo de sua implantação, poderia mostrar-se mais rentável financeiramente ao longo dos 

anos. 

Há de se considerar, além do caráter financeiro, que outros elementos devam ser 

relevados quando o retorno sobre o investimento é analisado, como ter a disposição um 

sistema que gere a própria energia elétrica que será consumida na residência, ter um 

sistema que gere uma energia totalmente limpa e que praticamente não resulte em 

impactos sobre o meio ambiente, dentre muitas outras vantagens ligadas ao sistema de 

geração de energia fotovoltaica. 

Por fim, é possível concluir que o presente trabalho atingiu os objetivos 

inicialmente propostos, por resgatar importantes conceitos acerca da geração de energia 

fotovoltaica, como ocorre esta geração de energia, quais são os componentes e tipos de 

sistemas, e por apresentar valiosos dados e informações no estudo de viabilidade e retorno 

sobre o investimento para a implantação de um sistema fotovoltaico residencial. Desta 

maneira, fica como sugestão para ampliação dos conhecimentos sobre este tema que 

novos estudos sejam realizados, a fim de analisar novos casos de implantação de sistemas 

fotovoltaicos em residências, contanto com outros tipos de sistemas, outros tipos de 

células, outras potências de geração de energia e diferentes valores de investimento. 
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