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RESUMO 

A energia solar fotovoltaica é definida como a energia gerada através da conversão direta da 

radiação solar em eletricidade. Isto se dá, por meio de um dispositivo conhecido como célula 

fotovoltaica que atua utilizando o princípio do efeito fotoelétrico ou fotovoltaico (IMHOFF, 

2007). 

A energia solar fotovoltaica tem como vocação a utilização em pequenas 

 instalações (pequenas cargas) que a torna, econômica, eficiente e segura. O Brasil 

 dispõe de um dos maiores potenciais do mundo para o aproveitamento de energias 

 renováveis principalmente a energia solar, e além de ecologicamente correto, é uma 

 fonte inesgotável de energia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento das tarifas nos serviços de fornecimento de energia elétrica, uma 

alternativa é a independência energética. O sistema de geração fotovoltaica foi orçado por 

uma empresa da cidade, e o financiando foi simulado em uma cooperativa de credito na 

mesma cidade.  

Desta forma, este trabalho apresenta um estudo sobre a viabilidade econômica de 

instalação de um sistema de geração de energia solar através de placas fotovoltaicas em uma 

propriedade rural, que atua no ramo de avicultura no município de Toledo, no interior do 

estado do Paraná. 

Por este motivo, o presente estudo busca verificar a viabilidade econômica para um 

projeto de instalação do kit de geração de energia com painéis fotovoltaicos (painéis 

fotovoltaicos, conversores, chaves, etc.) ligados a rede da concessionária responsável pelo 

fornecimento COPEL.  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

O Brasil, por sua grande diversidade de recursos e por sua respeitável extensão 

territorial, apresenta diversas oportunidades na diversificação de sua matriz energética. Tal 

fato é afirmado pela Resolução Normativa Nº 482, DE 17 DE ABRIL DE 2012, a qual 

regulamenta a geração de energia através de placas solares fotovoltaicas (ANEEL, 2012). A 

grande incidência de radiação solar atuante no território brasileiro, é o motivo pelo qual 

tecnologia avança e os incentivos aumentam. 

A escolha de uma granja de aves se deu pelo elevado consumo de energia que 

demanda para a produção, e se deu também pelos aumentos consecutivos na cobrança da 

energia elétrica e que agrava ainda mais com a cobrança das bandeiras tarifarias, 

principalmente a vermelha. 

Foi levantado dados de consumo de energia elétricas nos ultimo 12 meses, sendo 

analisados a quantidade de KW/h gastos, o valor total e o valor unitário do período, usando a 

fatura de energia como base.  



 

 
 

O orçamento da instalação do sistema fotovoltaico foi realizado por uma empresa da 

cidade, que levou em conta a media de consumo mensal de energia, para realizar o 

dimensionamento do projeto. 

Por fim, a realização de uma simulação de financiamento realizada em uma 

cooperativa da cidade, para poder analisar a viabilidade do projeto. 

 

 

1.1 Desenvolvimento  

 

Perfil da granja em estudo 

 

 

Objeto de estudo é uma instalação zootécnica com 2 quais apresentam consumo 

médio anual de 9.055 kWh/mês (2017 /2018) e um custo médio de R$ 2.697  

A busca por alternativas que visam diminuir os custos com o consumo de energia 

elétrica é constante na vida do consumidor residencial, rural ou empresarial. 

No setor rural, uma oportunidade de investimento para a redução nos custos de 

produção é a geração de energia elétrica por sistema fotovoltaico que, apesar de ter um alto 

valor de investimento em curto prazo, pode tornar-se eficiente ao decorrer dos anos. 

 

1.2 Custo do consumidor com energia elétrica 

 

Para iniciar o estudo era necessário identificar alguns dados a fim de obter uma visão 

sobre o consumo mensal e o valor total gasto com a utilização do serviço de fornecimento de 

energia da concessionária COPEL. 

Desta maneira, levantou-se o histórico de consumido do período compreendido de 

agosto de 2017 a julho de 2018 conforme tabela 1: 

TABELA 1. Consumo mensal de energia elétrica em kWh e reais (R$) 

 

 



 

 
 

 

TABELA 1:  CONSUMO MENSAL ENERGIA ELETRICA 

Mês KW/H VALOR R$ 

01/07/18 8970 R$ 2.982,30 

01/06/18 10204 R$ 3.072,84 

01/05/18 843 R$ 322,85 

01/04/18 10023 R$ 2.587,56 

01/03/18 17164 R$ 4.696,87 

01/02/18 8401 R$ 2.353,97 

01/01/18 8684 R$ 2.652,12 

01/12/17 4989 R$ 1.562,51 

01/11/17 15779 R$ 4.943,72 

01/10/17 7553 R$ 2.295,12 

01/09/17 9333 R$ 2.892,48 

01/08/17 6722 R$ 2.008,49 

Fonte: Copel  

 

O governador Roberto Requião, o secretário da Agricultura e do Abastecimento, 

Valter Bianchini, e o presidente da Copel, Rubens Guilardi, lançam nesta quinta-feira (29/11) 

o Programa de Avicultura Noturna (PAN), que prevê a concessão de descontos de 60% na 

tarifa de energia elétrica noturna para os avicultores paranaenses. 

O PAN deverá atender prioritariamente a avicultura comercial. Os avicultores 

cadastrados no PAN terão desconto de 60% em relação à energia rural nas tarifas de energia 

elétrica da Copel (B-2). Esse desconto será válido para uso da energia no período das 21h30 

às 6h.O valor cobrado pele energia elétrica cobrada fora do adicional noturno e de R$ 0.37, e 

no adicional noturno que compreende das 21h30 às 6h é de R$ 0.14.  

 

Aspectos técnicos para instalação do sistema de energia fotovoltaica 

   Hoje, em Toledo-PR, cidade situada no oeste do Paraná, (Latitude: 24º 42' 49" S 

Longitude: 53º 44' 35" W)  a aproximadamente 600 km da capital, tem uma média de 

insolação de 5 a 6 horas por dia conforme apresentação no mapa abaixo. 



 

 
 

 

MAPA DE MEDIA SOLAR ANUAL 

 
https:/Fonte: www.researchgate.net/figure/Figura-12-a-Media-anual-de-insolacao-no-Brasil-

horas-b-Media-anual-tipica-de_fig5_304679773 

 

A energia gerada pelo sistema no período das 06:00h as 19:00h é suficiente para 

alimentar o empreendimento durante 24 horas. Durante o período de funcionamento dos 

painéis solares, o excedente de energia não consumida é enviada para a rede elétrica e 

convertida em créditos com a concessionária de energia. Após as 19:00 h o uso da rede 

elétrica será normal, onde o consumidor estará utilizando automaticamente os créditos 

armazenados. Os créditos gerados podem ser utilizados em ate 5 anos. 

O conjunto completo (Equipamentos, instalação, adequação a rede) do sistema 

fotovoltaico tem uma estimativa de custo orçada de R$ 215.395,00, as placas, que são os 

elementos que elevam o custo do sistema, tem garantia de funcionamento de no mínimo 25 

anos garantidos pelo fabricante. O conjunto conta com 166 módulos solares, dois inversores, 

sistema de monitoramento e um transformador, a área necessária para instalação e de 380 m² 

http://https/Fonte:%20www.researchgate.net/figure/Figura-12-a-Media-anual-de-insolacao-no-Brasil-horas-b-Media-anual-tipica-de_fig5_304679773
http://https/Fonte:%20www.researchgate.net/figure/Figura-12-a-Media-anual-de-insolacao-no-Brasil-horas-b-Media-anual-tipica-de_fig5_304679773


 

 
 

com peso aproximado de 4.980 kg (13,10 kg/m²). Também terá que ser levado em conta que a 

empresa contratada cobra 1% (R$ 2.153,95) do valor do projeto para realizar a manutenção 

anual, e para poder fornecer a garantia estipulada pelo fabricante de 25 anos, caso contrario 

ela apenas cobrira a garantia do primeiro ano.   

A linha de financiamento em que foi feita a simulação do financiamento, é a linha 

INOVAGRO, que contempla produtores rurais pessoa físicas e jurídicas, e cooperativas de 

produtores rurais. Podendo ser financiado em ate 120 meses incluindo ate 36 meses de 

carência, com taxa de juros de 6,00% ao ano.  

O financiamento foi simulado no mês 10/2018 com parcelas semestrais, com prazo 

de pagamento de 10 anos, sem carência, conforme tabela 2 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Considerando o gasto mensal de R$ 2.697.00 de energia elétrica manutenção 

multiplicados aos seis meses de cada parcela, tem que o gasto semestral de energia é de R$ 

16.182.00 (2.697.00 ×6 = 16.182.00). Seguindo as condições do financiamento proposto, o 

projeto se torna autossustentável já no 4° ano, somando junto a parcela o custo de 1% da 

manutenção.  A partir do 48° mês o investimento já começa a dar retorno financeiro.  No 9° 

ano atinge 100% do investimento realizado, que no final do financiamento será de R$ 

288.619,34 (2.697×108meses = 291.276.00) 

Considerando que o projeto solar tenha uma vida útil de 25 anos, o investimento ira 

gerar dezesseis anos gerando lucro, que o mesmo será de R$ = 483.360.80 (2.697×192 meses -

16anos manutenção) (2697×192-34.463,20 = 483.360.80)   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabela 2 SIMULAÇAO DO FINANCIAMENTO. 

DATA PARCELAS CAPITAL JUROS TOTAL PARCELA 

15/04/19 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 12.726,18 R$ 23.495,93 

15/10/19 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 6.061,50 R$ 16.831,25 

15/04/20 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 5.742,47 R$ 16.512,22 

15/10/20 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 5.393,81 R$ 16.163,56 

15/04/21 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 5.104,42 R$ 15.874,17 

15/10/21 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 4.759,24 R$ 15.528,99 

15/04/22 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 4.466,37 R$ 15.236,12 

15/10/22 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 4.124,68 R$ 14.894,43 

15/04/23 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 3.828,31 R$ 14.598,06 

15/10/23 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 3.509,29 R$ 14.279,04 

15/04/24 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 3.190,26 R$ 13.960,01 

15/10/24 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 2.855,55 R$ 13.625,30 

15/04/25 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 2.552,21 R$ 13.321,96 

15/10/25 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 2.220,98 R$ 12.990,73 

15/04/26 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 1.914,16 R$ 12.683,91 

15/10/26 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 1.586,41 R$ 12.356,16 

15/04/27 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 1.276,10 R$ 12.045,85 

15/10/27 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 957,08 R$ 11.726,83 

15/04/28 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 638,05 R$ 11.407,80 

15/10/28 PARC. PRICIPAL R$ 10.769,75 R$ 317,28 R$ 11.087,03 

 TOTAIS R$ 215.395,00 R$ 73.224,34 R$ 288.619,34 

Fonte: Cooperativa de credito Sicredi 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo mostrou que o projeto já se torna viável a partir do segundo ano de 

implantação. Com esse estudo foi possível verificar que a adoção da instalação de um sistema 

de geração de energia elétrica fotovoltaica é uma oportunidade de investimento que poderá 



 

 
 

gerar benefícios ao longo do tempo de forma sustentável, possibilitando ao dono fazer 

investimento em novas tecnologias para melhor produtividade e rendimento de sua granja. 
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