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RESUMO  

A necessidade de energias renováveis tem sido um foco mundial, nas últimas 
décadas. Tanto pela necessidade energética quanto pela busca por sistemas com 
baixos danos ao meio ambiente. A energia fotovoltaica proveniente de placas 
solares é um sistema de energia solar em energia elétrica mais requisitada nos 
últimos anos. Devido a diversas vantagens que o sistema oferece. No entanto a 
sociedade brasileira ainda desconhece a viabilidade da implantação deste sistema. 
Por ser uma tecnologia importada de outros países como os estados unidos, se 
espera que tenha um custo elevado. Porém nos últimos anos em que as companhias 
distribuidoras de energia no país têm elevado gradativamente o valor da energia 
elétrica, cada vez mais a energia fotovoltaica tem se tornado um interessante 
investimento no setor do agronegócio para propriedades com alto consumo 
energético. 
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INTRODUÇÃO  

A evolução humana sempre esteve intimamente ligada à nossa capacidade 

de capturar, coletar e aproveitar energia. Desde os primórdios do tempo o controle 

do fogo e a domesticação de plantas e animais foram dois dos fatores essenciais 

que permitiram que nossos ancestrais fizessem a transição de uma existência rude e 

nômade para sociedades estáveis e com raízes que pudessem gerar a riqueza 

coletiva necessária para formar civilizações (INTER ACADEMY COUNCIL, 2010). 

Os cientistas da área espacial, em meados do século XX, procurando uma 

maneira de fornecer energia aos equipamentos dos satélites em órbitas de forma 

que tivesse um bom proveito, começaram as pesquisas de transformação de energia 

solar em energia elétrica. A partir deste momento a energia solar fotovoltaica 

avançou gradativamente o consumo (RUTHER 2000 apud SANTOS e SIQUEIRA, 

2012). 

A energia fotovoltaica apresenta algumas vantagens, por ser simples, não 

apresentar peças mecânicas móveis, pela sua característica modular, instalação 

rápida, por ser um sistema confiável e que necessita de pouca manutenção. Além de 

ser fonte de energia renovável, silenciosa e não poluente e ter baixa perca de 

energia na transmissão devido a proximidade entre geração e consumo (RUTHER 

2000 apud SANTOS e SIQUEIRA, 2012). 

A demanda energética tem aumentado gradativamente de acordo com o 

aumento da população, e do desenvolvimento tecnológico e industrial. Há uma 

dependência alta de energias não renováveis, como por exemplo, o petróleo, por ser 

uma fonte polivalente. Assim as fontes de energias renováveis geotérmicas, solares, 

biomassa, energia nuclear e outras que substituirão as atuais terão o compromisso 

de estarem de acordo com as vigências ambientais (KNIJNIK, 1994 apud 

MARINOSKI, SALAMONI, RÜTHER, 2004). 

Este artigo tem por finalidade avaliar a viabilidade econômica da utilização 

de um sistema de energia solar em uma propriedade rural, que atua no setor da 

avicultura. Avaliando o custo do investimento com os gastos de energia antes e 

depois da implantação das placas solares. 

 



 

 
 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

1.1 LOCAL DA PESQUISA 

Este estudo visa à análise de viabilidade econômica financeira da utilização 

de energia fotovoltaica renovável na avicultura. Com base em orçamento feito pela 

empresa de revenda de placas solares situada no município de Cascavel que foi 

implantado na propriedade rural de Brasiliana distrito de Tupãssi, que se encontram 

no oeste do Paraná.  

Está propriedade rural contém atividade de criação de frango de corte, conta 

com cinco aviários sendo dois de 150x16 m e três de 130x12 m. A propriedade é 

integrada a cooperativa Copacol. O projeto foi feito para garantir produção de 100% 

da energia necessária para o consumo dos dois aviários dark. Já que os mesmos 

têm um alto consumo energético e são altamente dependentes da energia elétrica, 

visando perder a dependência para que não seja necessário o pagamento dessa 

eletricidade para a concessionária distribuidora. 

O investimento foi financiado pelo Banco do Brasil, pelo InvestAgro com 

código Finame, com um custo de R$ 390.000,00. As instalações começaram em 04 

de novembro de 2017 e foram instaladas duas linhas de 120 metros. O sistema 

implantado tem uma capacidade de geração de 8.600 kw/h, utilizando de 230 

módulos de 325wp. 

Nestes contextos este estudo visa resolver à problemática: Nesta 

propriedade rural em que o caso está sendo analisado, está sendo viável 

economicamente a utilização de energia fotovoltáica proveniente de placas solares. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme o histórico de consumo e pagamento feito seis meses antes da 

utilização da energia fotovoltaica e seis meses após. É possível analisar uma 

variação de consumo e de geração de energia elétrica durante todo o período 

apresentado. Tendo em vista que a produção de energia fotovoltaica é dependente 

da radiação solar que tem variabilidade de clima e estação durante o ano e o 

consumo é inconstante, por ser advindo da produção de frango de corte que tem 

uma necessidade energética oscilante durante o lote e o clima ambiental compatível 

com a necessidade das aves. 



 

 
 

 

Tabela 01 – Consumo de energia elétrica em 12 meses, seis meses antes da 

energia solar e seis meses após. 

 

Histórico de consumo e pagamento 

Mês Kwh Valor R$ 

07/2017 8979 3.283,79 

08/2017 4469 1.679,91 

09/2017 8569 3.207,20 

10/2017 9061 3.525,62 

11/2017 7421 3.001,24 

12/2017 13571 5.513,07 

01/2018 4961 1.010,80 

02/2018 6724 470,35 

03/2018 3731 30,83 

04/2018 8569 1.528,62 

05/2018 1558 31,60 

06/2018 5535 768,66 

12 meses 83148  19.087,99 

Fonte: Companhia Paranaense de Energia  
 

É possível analisar na tabela 01, no mês 04/2018 (Período com utilização de 

energia fotovoltaica) uma alta no valor a pagar e no consumo kWh. Sendo justificado 

pelo produtor como uma consequência da greve dos caminhoneiros, que ocasionou 

em elevação do período de vida das aves, que em seus últimos dias tem um 

consumo energético maior.  

 

2.1 SIMULAÇÃO DE ORÇAMENTO FEITO PARA PROPRIEDADE 

 Na tabela a seguir temos uma simulação de orçamento para placas solares, 

levando em conta uma geração de energia que seja suficiente para suprir a 

necessidade de dois aviários dark, como no caso em que se está sendo feita a 

análise. Considerando uma taxa de 6% de juros e inflação de 6% ao ano, a 



 

 
 

simulação traz uma previsão de retorno de investimento em 10 anos, onde a 

durabilidade do sistema é de 25 anos. Conforme visto na tabela 2. 

 

Tabela 2. Simulação da quantidade de parcelas necessárias com juros e inflação de 6% ao 

ano na conta de luz para retorno financeiro. 

 

Fonte: Bionova Energia Solar – Empresa de Revendas de Placas Solares. 

 

2.2 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A companhia geradora de energia do Paraná (2018) diz que é permitido aos 

consumidores instalar geradores de pequeno porte em suas unidades consumidoras 

e utilizar o sistema elétrico da Copel para injetar o excedente de energia, que será 

convertido em crédito de energia válido por 60 meses. Estes créditos poderão ser 

utilizados para abater do consumo da própria unidade consumidora nos meses 

seguintes ou de outras unidades consumidoras que precisam estar previamente 

cadastradas para esse fim e atendidas pela mesma distribuidora (Copel), cujo titular 

seja o mesmo da unidade com sistema de compensação de energia elétrica, 

possuidor do mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) junto ao Ministério da Fazenda.  



 

 
 

Sistema de compensação de energia elétrica: A unidade micro ou mini 

geradora de energia elétrica cede a energia excedente a empresa distribuidora, de 

forma gratuita, sendo está energia compensada nos períodos onde houver uma 

geração menor por parte do sistema de geração próprio (ANEEL, 2011). 

Autoconsumo remoto: Quando uma pessoa física ou jurídica possui 

unidades consumidoras em diferentes localidades e conta com micro ou mini 

geração de energia em um determinado local, poderá compensar a energia 

excedente para suas unidades consumidoras (ANEEL, 2011). 

A energia que excede é nominada como créditos de energia tendo uma 

validade de 60 meses. Sendo estes não compensados, serão revertidos em prol da 

modicidade tarifária (ANEEL, 2011). 

 Fatura para consumidores com micro ou mini geração deverão incluir a 

participação da compensação de energia elétrica, o saldo anterior de créditos em 

kWh, a fatura de energia elétrica consumida e injetada nos últimos 12 meses, os 

créditos totais utilizados no ciclo de faturamento especificados por unidade 

consumidora, créditos vencidos em sua totalidade por ciclo, o saldo atual de 

créditos, o saldo seguinte de créditos a vencer e o ciclo em que ocorrerá (ANEEL, 

2011). 

 

Revisão de Literatura 

 

3 QUESTÕES ENERGÉTICAS 

 A tendência dos preços da instalação de um sistema fotovoltaico é reduzir 

muito ao longo das próximas décadas. Essa redução está ligada há alguns fatores. 

Para Hinrichs, Kleinback e Reis (2011) “Pesquisa e desenvolvimento, assim como o 

preço internacional do petróleo e as políticas públicas, terão uma grande importância 

para as futuras contribuições da energia solar”. 

 

A geração fotovoltaica (FV), conversão de luz solar diretamente em 
eletricidade, tem sido e continuará sendo uma das mais fascinantes 
tecnologias no campo da energia. Iniciada há muitos anos atrás, recebeu 
um grande impulso na década de 1950 por causa da sua utilização no 
programa espacial norte-americano. Desses dias até hoje, o preço das 
células solares caiu de um fator de mais de 1000. Mesmo assim, as células 



 

 
 

solares continuam relativamente caras e o grau de penetração futuro no 
mercado é altamente dependente da redução dos custos de produção e do 
aumento da eficiência das células (HINRICHS, KLEINBACK, REIS, 2011). 

 

3.1 ENERGIA SOLAR E ELETRICIDADE 

 

O uso da energia solar pode ocorrer de forma direta ou indireta. A energia 
solar indireta está relacionada à eólica, à energia hidráulica, à fotossíntese e 
a conversão microbiológica de matérias orgânicas em combustíveis líquidos. 
A energia solar direta é utilizada, principalmente, para geração de energia 
elétrica, para aquecimento de água em habitações e para secagem de 
produtos agrícolas. (SANTOS e SIQUEIRA, 2012, p. 29).   

 

A transformação da luz solar em eletricidade ocorre de forma direta, por 

meio de células fotovoltaicas, que são dispositivos semicondutores, responsáveis 

pela conversão da energia solar em corrente contínua (SANTOS e SIQUEIRA,2012) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no estudo de caso feito em propriedade rural atuante no setor da 

avicultura. E estudos em artigos, e sites de empresas atuantes no setor de geração 

de energia elétrica solar e hidrelétrica. Foi constatado que é viável a utilização de 

placas solares nesta propriedade, pelo alto consumo de energia elétrica, que gerava 

um custo excessivo. Sendo que a energia fotovoltaica será capaz de suprir a 

necessidade energética, além de ser um investimento que se pagará em torno de 

dez anos, e terá uma lucratividade nos anos subsequentes tendo uma previsão de 

durabilidade dos equipamentos de 25 anos. 

Além de ser fonte renovável de energia. A energia solar tem disponibilidade 

de ser gerada em todo território brasileiro, variando sua produção e geração de 

energia elétrica de acordo com região clima e estações do ano. Podendo ser 

concedida a concessionária distribuidora de energia os excedentes da produção em 

períodos onde a geração de energia foi maior que o consumo. 
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