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Abstract-- The increasing energy demands together with the 

energy prices and environmental concerns brings the discussion 

on increasing the renewable generation in power systems. The 

present work proposes a technical and economic study of solar PV 

systems in low voltage consumers considering the optimization of 

the return on investment. The 25-year life span is considered to-

gether with real consumers’ load profiles. This work compares 

two different tariffs: conventional and white tariff, according to 

Brazilian resolution REN 414/2010, and its update 725/2016. The 

latter, a time-of-use scheme to be implemented as an option for 

small consumers in 2018 in Brazil.  The optimal arrangement is 

evaluated considering the number of solar panels, frequency in-

verter, protection, cables and structure, in order to obtain the 

best return on investment in each tariff option. In addition, the 

lowest energy consumption was acquired to make the system fea-

sible considering the load profile of each consumer considered in 

this work. 

 

Index Terms-- Energy consumption, Solar energy, Solar power 

generation, white tariff, investment analysis. 

 

I.  INTRODUÇÃO 

 Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, que 

estabelece as condições gerais para geração distribuída no 

Brasil, foi atualizada através da Resolução Normativa nº 687 

de 24 de novembro de 2015, que entrou em vigor a partir do 

dia 1º de março de 2016. Esta atualização deixou o setor de 

geração distribuída mais atrativo para investidores ao aprimo-

rar o sistema de compensação de energia elétrica, também 

conhecido como net meetering, que tem como base a troca de 

energia com a distribuidora local com o objetivo de reduzir o 

valor da fatura de energia. De acordo com essa resolução, 

quando a quantidade de energia gerada em determinado mês 

for superior ao seu consumo, o consumidor acumula créditos 

que poderão ser utilizados nos próximos 60 meses, enquanto 

na resolução antiga, esta validade era de apenas 36 meses. 

Além disso, esses créditos também podem ser utilizados para 

abater o consumo de unidades consumidoras de um mesmo 

titular, desde que estejam todas na área de concessão de uma 
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mesma distribuidora, postura essa denominada de autoconsu-

mo remoto. Através dessa resolução, permitiu-se o uso de 

qualquer fonte de energia renovável para mini (de 75 (kW) a 5 

(MW) de potência instalada) e micro (potência instalada me-

nor que 75 (kW)) geração distribuída [1]-[3]. 

Além disso, o Confaz – Conselho Nacional de Política Fa-

zendária – e a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

– propuseram um convênio com os estados brasileiros a fim de 

isentar os consumidores do ICMS – Imposto Sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços – na parcela de energia compensa-

da. Até agora 21 dos 26 estados brasileiros aderiram ao con-

vênio, elevando ainda mais a atratividade do investimento [3]. 

Frente a incentivos fiscais e regulatórios, evoluções tecno-

lógicas e o crescente interesse de investidores, os custos de 

investimento em sistemas solares fotovoltaicos estão em que-

da, fomentando ainda mais a expansão da geração distribuída. 

Dentre as vantagens desta fonte podem ser citadas: facilidade 

na instalação, pois além de serem moduláveis, permitem ex-

pansões com a simples inclusão de novos painéis; possibilida-

de de instalação em telhados de construções, tornando-se al-

tamente adaptáveis à vida urbana; reduzidos índices de falha; 

baixa necessidade de manutenção [4]. 

A maior parte do território brasileiro está situada na zona 

tropical, propiciando ao país um enorme potencial de geração 

solar devido a elevada incidência de irradiação solar. Segundo 

dados do Atlas Brasileiro de Energia Solar [5], o Brasil rece-

be, diariamente, uma incidência entre 4,5 (kWh/m²) e 6,3 

(kWh/m²). A título de comparação, a Alemanha, um dos líde-

res mundiais no mercado fotovoltaico, recebe cerca de 40% 

menos radiação solar que o lugar menos ensolarado no Brasil. 

Ainda assim, a Alemanha possui cerca de 1,5 milhão de siste-

mas fotovoltaicos conectados à rede. Somente no ano de 2015, 

47 mil novos sistemas foram instalados, em sua maioria, resi-

denciais, quantia essa cerca de 8 vezes maior que no Brasil 

[4]. 

Um estudo lançado pelo Instituto para Desenvolvimento de 

Energias Alternativas na América Latina – Instituto Ideal mos-

tra que o custo de investimento em energia solar caiu no país e 

se equipara ao custo nos Estados Unidos e Chile, principal-

mente para instalações de maior porte, com 1 (kWp), com cus-

tos entre R$ 7,00 e R$ 9,00 por (kWp). Além disso, o estudo 

mostra uma tendência de crescimento no número de interessa-

dos no investimento, apontando para uma maior maturidade do 
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setor de geração fotovoltaica, uma vez que empresas de grande 

porte e já tradicionais no sistema elétrico brasileiro têm feito 

grandes investimentos neste tipo de geração [4]. 

Nos últimos anos, tem-se verificado uma alta nos preços de 

energia no país, muito influenciados por baixas afluências, 

uma vez que a matriz elétrica brasileira é predominantemente 

hidráulica, obrigando o despacho de térmicas mais caras, ele-

vando os custos para o consumidor. Uma das medidas que 

trouxe maior impacto nesse sentido foi a criação das bandeiras 

tarifárias que sinalizam o custo da geração de energia elétrica 

de acordo com a Tabela I [7]. 

 
TABELA I 

BANDEIRAS TARIFÁRIAS NO BRASIL E PARÂMETROS DE APLICAÇÃO. 

 

Bandeira Custo adicional Parâmetro 

Verde 
Sem custo 

adicional 

Custo Variável Unitário - CVU da 

ultima usina térmica a ser despa-

chada for inferior a 

R$211,28/MWh 

Amarela R$0,020/kWh 

CVU da última usina a ser despa-

chada for igual ou superior a R$ 

211,28/MWh e inferior a R$ 

422,56/MWh. 

Vermelha 

Patamar 1 
R$0,030/kWh 

CVU da última usina a ser despa-

chada for igual ou superior a R$ 

422,56/MWh e inferior a R$ 

610/MWh. 

Vermelha 

Patamar 2 
R$0,035/KWh 

CVU da última usina a ser despa-

chada for igual ou superior ao limi-

te a R$ 610/MWh 

 

Ao final de 2015 foram contabilizadas cerca de 1788 novas 

instalações fotovoltaicas conectadas à rede de distribuição no 

Brasil. Já em 2016, após a publicação da REN 687, foram cer-

ca de 5.333 novas instalações de energia fotovoltaica no país, 

o que reforça a ideia de crescimento no investimento nesta 

fonte devido aos incentivos fiscais e regulatórios. Em 2017, 

apenas no primeiro semestre, foram 3.789 novas instalações e 

a estimativa da Aneel é de que até o final do ano este número 

dobre. Na Fig. 1, vemos o crescimento anual desta fonte no 

Brasil, em número de instalações por ano [8] [9]. 
 

 
 

Fig. 1.  Crescimento do número de instalações de geração fotovoltaica por 

ano no Brasil. 

 

Em julho de 2017, entrou para o processo de consulta pú-

blica o aprimoramento do Marco Legal do Setor Elétrico bra-

sileiro segundo a Nota Técnica nº 5/2017 /AEREG/SE [21] 

que, dentre outros temas, discute a geração distribuída no âm-

bito da baixa tensão, principalmente a geração solar de peque-

na escala, armazenamento e carros elétricos. A expansão des-

tes sistemas tem impactado diretamente nos custos de expan-

são de redes elétricas, que pode afetar a recuperação de recei-

tas pelas distribuidoras. Sendo assim a nota técnica propõe a 

criação da tarifa binômia para consumidores de baixa tensão, 

além de sinal locacional na rede e valoração de benefícios que 

essa geração possa trazer ao sistema. Essas medidas visam 

trazer maior eficiência e remuneração da rede, evitando trans-

ferência de custo para os demais consumidores que não possu-

am um sistema de geração, alinhando os interesses de consu-

midores e distribuidoras. 

Outra proposta trazida pela consulta pública é a criação de 

condições para participação mais ativa dos consumidores da 

gestão de seu próprio consumo de energia por meio do geren-

ciamento pelo lado da demanda, incentivando os consumidores 

a alterar seus padrões de consumo e resposta aos preços e ser-

viços, incluindo a livre comercialização de energia. 

Diante a esse cenário de incentivos à geração distribuída, o 

presente artigo traz uma análise de viabilidade econômica de 

um sistema de geração fotovoltaica para consumidores situa-

dos na área de concessão da distribuidora CEMIG – Compa-

nhia Energética de Minas Gerais. Todas as tarifas utilizadas 

serão as tarifas homologadas pela ANEEL para esta distribui-

dora, conforme a Resolução Homologatória nº 2.248 de maio 

de 2017 [12], considerando as atualizações da Resolução 

Normativa nº 482 através da Resolução Normativa nº 687 [1], 

[2]. 

II.  METODOLOGIA 

A ANEEL homologa as tarifas de energia por concessioná-

ria após analisar as planilhas de custos por elas apresentadas. 

Assim, as tarifas variam para cada área de concessão. Seus 

reajustes ocorrem em meses diferentes, chamados de data de 

aniversário da concessionária [11]. 

Para cada grupo e subgrupo são estabelecidas diferentes ta-

rifas de energia e de uso do sistema de distribuição. O grupo 

tarifário ao qual se enquadram as unidades consumidoras em 

estudo é o Grupo B (consumidores de baixa tensão) e o Sub-

grupo B1 (consumidores residenciais e comerciais). Para este 

subgrupo existem duas modalidades tarifárias: Convencional e 

Branca [12]. 

    1)  Tarifa Convencional 

A modalidade de tarifa convencional para consumidores de 

baixa tensão se caracteriza por ser uma tarifa monômia, ou 

seja, é cobrada apenas pelo consumo de energia e é não horo-

sazonal, ou seja, não varia ao longo do dia [12]. 

É interessante iniciar a compreensão da sistemática de 

compensação de créditos brasileira pelo conceito de consumo 

de disponibilidade. O consumo de disponibilidade se trata do 

valor mínimo a ser pago pelo consumidor caso ele consuma 

uma quantidade de energia inferior ao limite imposto a ele de 

acordo com a tipologia da sua entrada de energia, sendo elas 

[12]: 
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a) 30 kWh, se monofásico ou bifásico a 2 (dois) conduto-

res; 

b) 50 kWh, se bifásico a 3 (três) condutores; ou 

c) 100 kWh, se trifásico. 

O valor cobrado é referente ao valor mínimo de consumo 

valorado à tarifa vigente naquele ciclo de faturamento, não 

sendo objeto de nenhum tipo de compensação [12]. 

A energia faturável da unidade consumidora será a energia 

consumida, deduzida da energia injetada à rede e eventual 

crédito de energia proveniente de faturamentos anteriores, 

respeitando a restrição de que o faturamento mínimo seja o 

consumo de disponibilidade [1], [2]. 

    2)  Tarifa Branca 

A tarifa branca é uma nova opção aos consumidores de bai-

xa tensão, a valer a partir de 2018 no Brasil. Essa tarifa é ca-

racterizada por ser horo-sazonal, apresentando diferenciação 

de preços de acordo com o horário de consumo, sendo estes 

divididos em três patamares – ponta, fora ponta e intermediá-

rio – nos dias úteis. Já nos finais de semana e feriados nacio-

nais, o consumidor é cobrado pelo valor da tarifa fora de ponta 

durante todo o dia [12]-[14]. 

Na tarifa branca, o consumo de disponibilidade é obtido 

através da comparação entre o valor, em reais, do consumo 

horário aplicado aos valores de tarifa branca em comparação 

ao valor que seria pago, em reais, pelo consumo de disponibi-

lidade, caso o consumidor estivesse sendo atendido através da 

tarifa convencional [13]. 

A energia faturável se dá de forma parecida ao caso da tari-

fa convencional, porém a compensação de créditos deve ser 

feita por posto tarifário e a compensação de geração deve ser 

feita preferencialmente no posto tarifário correspondente e o 

excedente pode ser compensado em outros postos tarifários, no 

mesmo ciclo de faturamento obedecida a proporcionalidade 

entre os diferentes valores de tarifa de cada posto horário[1], 

[2]. 

A.  Análise do Investimento 

O algoritmo utilizado para a análise do investimento, im-

plementado em MATLAB, para as modalidades de tarifa de 

energia está descrito na Tabela II. Primeiramente são iniciali-

zados os dados do sistema. Esses dados são referentes ao con-

sumo de energia mensal, aos dados dos painéis a serem esco-

lhidos e aos valores de tarifas e impostos vigentes. Após a 

inicialização, são obtidos os dados de geração solar ao longo 

da vida útil do sistema e é obtida a diferença entre o que foi 

consumido e o que foi gerado. Para a análise na tarifa branca, 

essa diferença deve ser computada por posto horário. Depois 

de calculadas as diferenças, para a tarifa branca, ainda é possí-

vel fazer a compensação da geração em diferentes postos horá-

rios, em um mesmo ciclo de faturamento, ou seja, em caso de 

sobra de energia gerada no posto horário Fora Ponta, a mesma 

pode ser utilizada para a compensação de consumo nos pata-

mares ponta ou intermediário, períodos nos quais a geração 

solar é reduzida. 

Após definidas as condições de geração e consumo a cada 

mês ao longo da vida útil do sistema, inicia-se o processo de 

compensação de créditos mês a mês, isto é, a sobra de energia 

de ciclos de faturamento anteriores pode ser utilizada em for-

ma de créditos de energia para ciclos seguintes. De acordo 

com a REN 687 [2], esses créditos possuem uma validade de 

cinco anos (sessenta meses). Assim, após os primeiros cinco 

anos de funcionamento do sistema, é feita uma verificação a 

fim de certificar se há créditos disponíveis há, pelo menos, 60 

meses e, caso haja, é feito o cancelamento desse crédito. Ten-

do sido definido o montante de crédito disponível para a com-

pensação no ciclo de faturamento, são feitos os cálculos, do 

montante de energia a ser pago pelo consumidor, ao longo de 

toda a vida útil. Após essa etapa, é obtido então o fluxo de 

caixa a partir da diferença entre o que seria pago sem o siste-

ma de geração fotovoltaico e o que será pago com o sistema, 

considerando os custos relacionados à instalação e manuten-

ção. Em seguida, são obtidos os valores de payback desconta-

do e Taxa Interna de Retorno – TIR. Para esse estudo, foi uti-

lizada uma Taxa Mínima de Atratividade – TMA de 10% [15]. 

 
TABELA II 

ALGORITMO DA ANÁLISE DO INVESTIMENTO. 

 

1: Inicialização dos dados do sistema 

2: Cálculo da Geração Solar ao longo da vida útil 

3: Diferença entre o que foi gerado e consumido  

4: Se tarifa branca 

5: 
   Compensação de geração e consumo em diferentes postos tarifá-

rios 

6: Para cada ano ao longo da vida útil 

7:     Para cada mês ao longo do ano 

8:        Se o tempo do sistema é maior do que 5 anos 

9:           Cancelamentos de créditos vencidos 

10:      Cálculo do montante de energia a ser pago pelo consumidor 

11: Montagem do fluxo de caixa 

12: Cálculos de Payback e TIR 

 

De acordo com a REN 414 [12], inicialmente deve ser feito 

o abatimento da geração e do consumo. Em seguida, a sobra 

de energia consumida é comparada ao consumo de disponibi-

lidade e, caso seja superior, a diferença entre essa sobra e o 

consumo de disponibilidade deve ser abatida através de crédi-

tos provenientes de ciclos de faturamento anteriores. Em ou-

tras palavras, o consumidor deve pagar, no mínimo, o custo 

referente à disponibilidade, dessa forma, pode-se fazer abati-

mento de créditos até que se atinja um montante a ser pago 

igual ao custo de disponibilidade. 

A Tabela III apresenta o algoritmo que faz os cálculos para 

a tarifa convencional. Esses cálculos são referentes à obtenção 

do montante de energia a ser pago ao término do ciclo de fatu-

ramento e compreende à linha 10 do algoritmo apresentado na 

Tabela II. 

Em cada mês é verificado se a diferença entre a energia ge-

rada e consumida no mês i e ano j – dif(i,j) – é superior ao 

consumo de disponibilidade – Cons_Disp. Caso afirmativo, é 

verificado se há créditos disponíveis – cred_disp – para com-

pensar a diferença em sua totalidade. Caso existam créditos 

para a total compensação, o consumidor pagará apenas o con-

sumo de disponibilidade e serão descontados dos créditos toda 

a quantia que foi utilizada no abatimento. 
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TABELA III 

ALGORITMO PARA CÁLCULO DO MONTANTE DE ENERGIA A SER PAGO. 

 

1: Se dif(i,j) > Cons_Disp 

2:     Se cred_disp > dif(i,j) - Cons_Disp 

3:          Pagará apenas o consumo de disponibilidade 

4:          cred_disp = cred_disp - (dif(i,j) - Cons_Disp) 

5:     Se não 

6:          Pagará dif(i,j) - cred_disp 

7:          cred_disp = 0 

8: Se não 

9:     Se dif(i,j) > 0 

10:          Pagará apenas o consumo de disponibilidade 

11:     Se não 

12:          Pagará apenas o consumo de disponibilidade 

13:       cred_disp = cred_disp + |dif(i,j)| 

 

Caso não existam créditos suficientes para a total compen-

sação da diferença entre o consumido e o gerado, os créditos 

existentes serão totalmente utilizados na compensação e o con-

sumidor pagará essa diferença subtraindo a quantia de crédito 

que havia disponível. Caso a diferença seja positiva, mas me-

nor que o consumo de disponibilidade, o consumidor pagará 

apenas o consumo de disponibilidade e nada será descontado 

de seus créditos. Caso a diferença entre a energia consumida e 

gerada seja negativa, indicando uma geração maior do que o 

consumo, o consumidor pagará apenas pelo consumo de dis-

ponibilidade, e a diferença entre a energia gerada e a consumi-

da será acrescida no montante de créditos disponíveis. 

A diferença entre a tarifa convencional e a tarifa branca se 

dá principalmente na comparação da diferença entre o consu-

mido e o gerado com o consumo de disponibilidade. De acor-

do com a REN 482 [1] na tarifa convencional, a comparação 

se dá através do montante de energia, tanto para a variável 

dif(i,j) quanto para o consumo de disponibilidade. Entretanto, 

na tarifa branca, essa comparação se dá através de montantes 

em reais. 

Dessa forma, a comparação deve considerar o valor mone-

tário do consumo de disponibilidade, considerando a tarifa 

convencional, e o total a ser pago considerando o montante de 

energia em cada posto tarifário. Logo, torna-se necessário a 

transformação da energia em valor monetário para a compara-

ção dos três postos tarifários com o consumo de disponibilida-

de. 

III.  RESULTADOS 

Foi utilizado para simulação dos resultados o painel solar 

descrito na Tabela IV [16]. 

 
TABELA IV 

DADOS DO PAINEL SOLAR UTILIZADO PARA ANÁLISE. 

 

Modelo Canadian CSI CS6P 

Potência Máxima [W] 265 

Tensão na Potência Máxima [V] 30,6 

Corrente na Potência Máxima [A] 8,66 

Preço [R$] R$ 749,00 

 

Como a energia gerada pelos painéis é de corrente contínua, 

é necessário utilizar um inversor de frequência para transfor-

má-la em corrente alternada. Os inversores de frequência utili-

zados foram os da linha Fronius Galvo, do fabricante Fronius, 

que foi escolhido de acordo com o arranjo de painéis. Os pre-

ços variaram entre R$ 8.190,00 e R$ 27.590,00 [16]. 

Os periféricos do sistema são aqueles equipamentos neces-

sários para conexão dos painéis na rede. São estes: quadro de 

proteção CC, kit de perfis e conexões para fixação dos painéis 

no telhado, cabos e terminais. Neste caso, assim como os in-

versores, foram escolhidos os equipamentos de acordo com o 

arranjo de painéis. Os preços variaram entre R$ 2.417,30 e R$ 

22.046,10. Os valores listados anteriormente foram pesquisa-

dos em março 2017 [16]. 

Além da instalação dos painéis fotovoltaicos e do inversor, 

é preciso instalar também um medidor de energia bidirecional, 

que mede a energia elétrica consumida e a injetada na rede. De 

acordo com o Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição de 

Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, a 

distribuidora é responsável pela aquisição, instalação e manu-

tenção do sistema de medição para micro geração distribuída 

[17]. 

Foi feito um levantamento das tarifas de baixa tensão de to-

das as distribuidoras operantes no país [18] e comparado com 

o custo médio de energia solar para região do Brasil, de forma 

tornar visível a viabilidade do investimento em um sistema de 

geração fotovoltaica. Para o levantamento do custo médio com 

energia solar, foi utilizado um consumidor residencial padrão 

com consumo médio mensal de 200 (kWh) e os dados de irra-

diação média de cada região do Brasil [19]. Os resultados da 

comparação estão na Fig. 2. 

 

 
Fig. 2.  Comparativo entre os valores de tarifa de energia vigentes para cada 

distribuidora brasileira acrescidos ao valor da bandeira tarifária e o custo 

médio de geração solar fotovoltaica para cada região. 

 

Foram analisados os consumos de energia de 5 consumido-

res típicos, conforme mostrado na Tabela V. 

 
TABELA V 

CONSUMO DE ENERGIA MENSAL E POR POSTO HORÁRIO PARA CADA TIPO DE 

CONSUMIDOR EM ANÁLISE. 

 

Consumidor 

Consumo 

Mensal 

[kWh] 

Fora 

Ponta 
 Ponta  Intermediário 

Residência 1 200 58% 25% 17% 

Residência 2 250 77% 14% 9% 

Supermercado 6.321 75% 15% 10% 

Bar 4.586 71% 20% 9% 

Comércio 6.551 87% 8% 5% 
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Nas Fig. 3-7 estão representadas as curvas de consumo de 

energia e geração solar, em kWh, ao longo de um dia, para 

cada consumidor citado na Tabela V. 

 

 
 

Fig. 3.  Comparação entre o consumo horário e a geração solar horário para a 

Residência 1. 

 

 
 

Fig. 4.  Comparação entre o consumo horário e a geração solar horário para a 

Residência 2. 

 
 

Fig. 5.  Comparação entre o consumo horário e a geração solar horário para o 

Supermercado. 

 

 
 

Fig. 6.  Comparação entre o consumo horário e a geração solar horário para o 

Bar. 

 

 
 

Fig. 7.  Comparação entre o consumo horário e a geração solar horário para o 

comércio. 

 

Foram utilizadas como referência para cálculo dos indica-

dores do investimento as tarifas atualizadas da distribuidora 

CEMIG, homologadas pela ANEEL através da REH nº 2.248 

[10]. Nas Tabelas VI e VII são apresentados os valores para as 

tarifas convencional e branca para consumidores de baixa ten-

são. 

 
TABELA VI 

VALORES PARA TARIFA CONVENCIONAL SEM IMPOSTOS. 

 

Tarifa Única [R$/MWh] R$ 494,14 

 
TABELA VII 

VALORES PARA TARIFA BRANCA SEM IMPOSTOS. 

 

Tarifa Fora Ponta [R$/MWh] R$ 397,75 

Tarifa Intermediário [R$/MWh] R$ 616,43 

Tarifa Ponta [R$/MWh] R$ 960,96 

 

Os impostos utilizados na simulação, são os impostos prati-

cados em Minas Gerais para a classe residencial de 30% e de 

25% para a classe comercial [20]. 

Para a análise do sistema que traz maior retorno ao investi-

dor, foi alternado o número de painéis, a fim de obter a TIR e 

o payback descontado para cada arranjo de painéis, conforme 

mostrado nas Fig. 8-12 para a tarifa convencional. 

 

 
 

Fig. 8.  Valores de TIR e payback descontado em função do número de pai-

néis para a residência 1 na tarifa convencional. 
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Fig. 9.  Valores de TIR e payback descontado em função do número de pai-

néis para a residência 2 na tarifa convencional. 

 

 
 

Fig. 10.  Valores de TIR e payback descontado em função do número de 

painéis para o supermercado na tarifa convencional. 

 

 
 

Fig. 11.  Valores de TIR e payback descontado em função do número de 

painéis para o bar na tarifa convencional. 

 

 
 

Fig. 12.  Valores de TIR e payback descontado em função do número de 

painéis para o comércio na tarifa convencional. 

 

Na Tabela VIII são apresentados os arranjos dos sistemas 

que oferecem maior TIR e menor payback descontado para a 

tarifa convencional. 

 
TABELA VIII 

ARRANJOS DE PAINÉIS QUE OFERECEM A MAIOR TIR E O MENOR PAYBACK 

DESCONTADO. 

 

Consumidor Maior TIR TIR 
Menor 

Payback 

Payback 

Descontado 

Residência 1 7 painéis 12% 7 painéis 249 meses 

Residência 2 9 painéis 14% 8 painéis 196 meses 

Supermercado 65 painéis 22% 63 painéis 91 meses 

Bar 65 painéis 22% 63 painéis 91 meses 

Comércio 65 painéis 22% 63 painéis 91 meses 

 

Foram analisados investimentos de instalações de até 75 

painéis. Nas situações onde há um consumo de energia maior, 

é possível verificar, através da Tabela VIII, que o número de 

painéis necessários aumenta. Entretanto, pelos gráficos apre-

sentados, pode-se verificar que existem alternativas, com me-

nor número de painéis, que apresentam retornos próximos, 

necessitando, nessas situações de uma instalação menor. 

Nas Fig. 13-17 são apresentadas as variações da TIR e do 

payback descontado em função do número de painéis do sis-

tema para cada consumidor padrão considerando a Tarifa 

Branca. 

 

 
 

Fig. 13.  Valores de TIR e payback descontado em função do número de 

painéis para a residência 1 na tarifa branca. 

 

 
 

Fig. 14.  Valores de TIR e payback descontado em função do número de 

painéis para a residência 2 na tarifa branca. 
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Fig. 15.  Valores de TIR e payback descontado em função do número de 

painéis para a supermercado na tarifa branca. 

 

 
 

Fig. 16.  Valores de TIR e payback descontado em função do número de 

painéis para o bar na tarifa branca. 

 

 
 

Fig. 17.  Valores de TIR e payback descontado em função do número de 

painéis para o comércio na tarifa branca. 

 

Na Tabela IX são apresentados os arranjos dos sistemas 

que oferecem maior TIR e menor payback descontado para a 

tarifa branca. 

 
TABELA IX 

ARRANJOS DE PAINÉIS QUE OFERECEM A MAIOR TIR E O MENOR PAYBACK 

DESCONTADO. 

 

Consumidor Maior TIR TIR 
Menor 

Payback 

Payback 

Descontado 

Residência 1 6 painéis 12% 6 painéis 243 meses 

Residência 2 8 painéis 14% 8 painéis 189 meses 

Supermercado 65 painéis 24% 74 painéis 109 meses 

Bar 65 painéis 24% 74 painéis 104 meses 

Comércio 15 painéis 24% 75 painéis 109 meses 

 

Considerando os mesmos perfis de consumo, foi feita uma 

verificação do comportamento da TIR e do payback desconta-

do à medida que há um aumento do consumo. As Fig. 18-25 

apresentam os resultados obtidos. Para os consumidores resi-

denciais, foi considerado um consumo máximo de 600 (kWh) 

e, para os maiores consumidores, foi considerado um consumo 

entre 100 e 6000 (kWh). 

 

 
 
Fig. 18.  Valores de TIR em função do consumo médio mensal de energia, em 

kWh, para a tarifa convencional e branca, comparados com o valor da TMA, 

considerando o perfil de consumo da residência 1. 

 

 
 
Fig. 19.  Payback descontado em função do consumo médio mensal de ener-

gia, em kWh, para a tarifa convencional e branca, considerando o perfil de 

consumo da residência 1. 

 

 
 
Fig. 20.  Valores de TIR em função do consumo médio mensal de energia, em 

kWh, para a tarifa convencional e branca, comparados com o valor da TMA, 

considerando o perfil de consumo da residência 2. 
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Fig. 21.  Payback descontado em função do consumo médio mensal de ener-

gia, em kWh, para a tarifa convencional e branca, considerando o perfil de 

consumo da residência 2. 

 

 
 
Fig. 22.  Valores de TIR em função do consumo médio mensal de energia, em 

kWh, para a tarifa convencional e branca, comparados com o valor da TMA, 

considerando o perfil de consumo do supermercado. 

 
Fig. 23.  Payback descontado em função do consumo médio mensal de ener-

gia, em kWh, para a tarifa convencional e branca, considerando o perfil de 

consumo do supermercado. 

 

 
 
Fig. 24.  Valores de TIR em função do consumo médio mensal de energia, em 

kWh, para a tarifa convencional e branca, comparados com o valor da TMA, 

considerando o perfil de consumo do bar. 

 

 
 
Fig. 25.  Payback descontado em função do consumo médio mensal de ener-

gia, em kWh, para a tarifa convencional e branca, considerando o perfil de 

consumo do bar. 

 
 
Fig. 26.  Valores de TIR em função do consumo médio mensal de energia, em 

kWh, para a tarifa convencional e branca, comparados com o valor da TMA, 

considerando o perfil de consumo do comércio. 

 

 
 

Fig. 19.  Payback descontado em função do consumo médio mensal de ener-

gia, em kWh, para a tarifa convencional e branca, considerando o perfil de 

consumo do comércio. 

IV.  CONCLUSÕES 

Para os consumidores residenciais analisados, verificou-se 

que a taxa de retorno do investimento é muito próxima entre as 

duas tarifas. Além disso, à medida que o consumo médio men-

sal aumenta, o payback diminui. É possível verificar também 

que a instalação de um sistema de geração solar se apresenta 

viável a partir de um consumo médio mensal de 175 (kWh), 

considerando a TIR. 

Para aqueles consumidores com maior consumo, é possível 

observar que o aumento do número de painéis não apresenta 



THE 12
th

 LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 9 

aumentos significativos no retorno do investimento. Além dis-

so, para um perfil de consumo próximo ao do supermercado e 

ao do bar, verificou-se que a tarifa branca apresenta um retor-

no melhor do que a tarifa convencional a partir de 1.900 

(kWh), embora, através do payback, a tarifa convencional se 

torna mais atrativa. Já para um perfil próximo ao do comércio, 

verificou-se que a tarifa branca apresenta uma TIR maior ou 

igual àquela obtida pela tarifa convencional. 

Para a escolha pela instalação de um sistema de geração so-

lar fotovoltaico concluiu-se que devem ser consideradas a tari-

fa a qual o consumidor estará submetido, seu perfil de consu-

mo diário, caso opte pela tarifa branca e a estratégia do inves-

tidor. 

Em todas as situações verificou-se que a tarifa convencional 

apresenta um payback menor. Entretanto, pôde-se confirmar 

que a tarifa branca apresenta uma viabilidade maior, quando 

considerada a TIR, dependendo do consumo médio mensal do 

consumidor. Dessa forma, a tarifa branca pode ser mais um 

incentivo à implantação dos sistemas de geração solar para 

alguns consumidores e a relação existente entre a viabilidade 

do sistema e o perfil de consumo horário mostra que o controle 

do consumo pelo lado da demanda pode ser uma alternativa 

que leve o sistema a apresentar uma rentabilidade ainda maior. 
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