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RESUMO
WENG L. Modelo De Avaliação De Viabilidade Sustentável De Solução De Autonomia
Energética. Monografia (MBA Governança e Inovação de Tecnologias Digitais com
Sustentabilidade) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
Até 2050, estima-se que a população mundial urbana cresça mais do que 60%.
Com isso, espera-se que o consumo dos recursos básicos (água, energia e outros
recursos naturais) seja crescente da mesma maneira exponencial. Para minimizarmos
esses impactos no meio ambiente, é preciso inovação na gestão e disponibilização
desses recursos. Para tanto, este estudo envolve a pesquisa, estudo e propostas de
modelos de soluções e implementação que visam aumentar a eficiência energética
para o consumo de energia elétrica em uma rede convencional, tais como
estabelecimentos residenciais ou comerciais. O estudo entre os diferentes tipos de
configuração visa apresentar as suas características topológicas, conceitos
envolvidos e principais barreiras de adoção e implementação, sejam econômicas,
técnicas, sociais e ambientais. Alguns dos conceitos abordados serão: mercado
cativo, mercado livre, energias renováveis (eólica, fotovoltaica, etc.), fazendas
fotovoltaicas, módulos solares, smart grid, business case development (estudo de
viabilidade), entre outros. O foco no primeiro momento é trazer um modelo de
avaliação de viabilidade com base nos pilares da Sustentabilidade, seguido de um
exercício que demonstra a autonomia perto da totalidade da rede convencional,
traduzindo-se em ganho financeiro após determinado período (cálculo de RoI).
Palavras-chave: Sustentabilidade. Eficiência Energética. Energia Solar. Infraestrutura.
Serviços. Gerenciamento.
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ABSTRACT
WENG L. Modelo De Avaliação De Viabilidade Sustentável De Solução De Autonomia
Energética. Monografia (MBA Governança e Inovação de Tecnologias Digitais com
Sustentabilidade) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
Until 2050, it is estimated that urban world population will increase more than
60%. Therefore, the consumption of basic resources (water, energy, and other natural
resources) is expected to increase at same exponential rate. In order to minimize these
impacts on the environment, innovation is necessary in management and availability
of these resources. For that, this study involves the research, study and models of
solutions and implementation aiming to improve energy efficiency for a conventional
electrical energy consumption, such as residential households and commercial real
state. The study among different types of configuration aims to present its topologies,
related concepts and main challenges for its adoption and implementation, since
economical, technical, social and environmental. Some of approached concepts are:
captive market, free market, renewable energies (eolic, photovoltaic, etc.), photovoltaic
farms, solar panel, smart grid, business case development and others. The primary
focus is to bring a feasibility evaluation model based on the elements of Sustainability,
followed by an estimation that demonstrates near full autonomy from conventional grid,
translated to financial return after a determined period of time (RoI calculation).
Keywords: Sustainability. Energy Efficiency. Solar Energy. Infrastructure.
Management.
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1 INTRODUÇÃO
Este estudo foi motivado pela vontade de resolver um problema real que
necessitasse de uma solução tecnológica: o consumo de energia. Segundo um artigo
da Associação Nacional dos Consumidores de Energia (ANACE, 2014), o cenário mais
provável no momento não era o racionamento, mas o despacho contínuo das térmicas
até fins de 2014, quando iniciaria a estação das chuvas. A maior diferença entre o
cenário de 2014 e o de 2013 seria o preço da energia, que deveria ficar mais elevado,
podendo determinar sérios problemas financeiros aos agentes econômicos, o que
continua a ocorrer em 2015 em diante.
Sabemos que em 2015, frente à essa crise energética e questões políticas e
administrativas, o governo sentiu-se obrigado a repassar os impactos aos
contribuintes e consumidores, com a média de 43% de aumento, segundo estimativa
do Banco Central (GLOBO ECONOMIA, 2015), conforme demonstra a Figura 1.

Figura 1 - Reportagem da Globo (24 de junho de 2015), indicando o aumento substancial da energia
elétrica, entre outros motivos, pela estiagem e balanceamento da matriz energética
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Figura 2 – Edição do Jornal da Globo de 11 de agosto de 2015, relativo ao anúncio de aporte ao setor
de energia.

Neste contexto, aparentemente não seria muito difícil deduzir que os esforços
(como o anunciado na Figura 2), do governo até o momento, com investimentos de
grande porte, bilionários, trazem continuamente uma ineficiência na solução destes
problemas, vide o pacote de R$ 186 bilhões anunciado em agosto de 2015 (JORNAL
DO GLOBO, 2015). O Jornal da Globo ouviu dois especialistas sobre o pacote para o
setor elétrico. Para o especialista Ildo Sauer, diretor do IEE/USP, o pacote anunciado
insiste em alguns erros do passado: o investimento em usinas hidrelétricas em áreas
indígenas e a produção de energia solar, ou fotovoltaica, em locais centralizados. “A
fotovoltaica tem um custo unitário perto do dobro da eólica quando ela é feita
centralmente. Quando ela é distribuída na rede, ela já é competitiva. Então, o foco do
governo para a fotovoltaica devia ser incentivar a geração distribuída embebida nos
telhados de todas as casas e edifícios do país porque o recurso fotovoltaico é
uniformemente distribuído pelo Brasil”, explica o especialista.
Dados todos esses fatores apresentados, são cruciais o incentivo e o
desenvolvimento de produtos que permitam com que desde grandes redes de
consumo corporativas até os consumidores domésticos a fazerem a geração e
consumo gerenciados de forma inteligentes.
Neste contexto, a ideia central desta obra surgiu após o constante
aparecimento de novas iniciativas para viabilização e massificação das tecnologias de
geração de energia renovável, particularmente a solar (fotovoltaica). Há décadas
sendo desenvolvida, sempre foi vista como uma fonte ainda não viável pelo seu alto
custo de instalação e baixo retorno de investimento. Este cenário tende a mudar
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drasticamente nos próximos anos, não apenas por motivos econômicos, mas,
principalmente, pelo apelo da crescente necessidade de soluções sustentáveis,
visando entre outros, a redução da pegada de carbono dos nossos padrões de
consumo atuais e futuros.

1.1 Objetivo

O tema deste trabalho girará em torno da seguinte questão: como reduzir
custos (econômicos) e pegada de carbono (ambiental) frutos de nossos hábitos
atuais de consumo de energia? No aspecto mais genérico, o quanto é possível
ficarmos mais independentes da rede tradicional de energia elétrica?
Desenvolveremos o aspecto individual, do consumidor final e o aspecto de
negócio, aplicando o exercício numa configuração doméstica e comercial comum. O
objetivo mais abrangente é que cada indivíduo (administrador do lar ou de um negócio)
seja capaz de concentrar cada vez mais a fonte de suas próprias necessidades
energéticas no recurso mais limpo possível. Uma fonte renovável abundante e de fácil
acesso a todos é a energia solar, apenas falta a tecnologia de captá-lo de maneira
eficiente, eficaz e economicamente viável.(PLANETA SUSTENTÁVEL, 2009).

1.2 Organização

Esta monografia está estruturada da seguinte forma:
Seção 2: Aspectos Conceituais
Nesta seção abordamos um contexto mais abrangente, com conceitos
importantes antes do aprofundamento do estudo específico, tais como: o que são
fontes de energia renováveis, eficiência energética, conceitos e diferença entre o
mercado cativo e mercado livre (neste contexto de energia), o Sistema Interligado
Nacional, geração distribuída e Smart Grid. Além disso, será apresentado
rapidamente alguns exemplos de aplicações atuais.
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Seção 3: Metodologia
A metodologia, sendo baseado em outros trabalhos científicos, proporciona um
embasamento técnico mais sólido ao desenvolvimento e entendimento do processo
adotado. Neste caso, será descrita a metodologia de avaliação de estudo de caso
descrita por CHAUCHICK, 2006, desde a definição da estrutura conceitual-teórica até
a coleta, análise de dados e relatórios. Além disso, alguns elementos de construção
de business case foram utilizados.
Seção 4: Desenvolvimento do estudo de caso
Nesta seção abordamos as tecnologias adotadas para o desenvolvimento do
estudo e suas características técnicas. Por questões de simplificação e foco no
exercício do modelo, serão apresentadas premissas para uma solução genérica,
ficando para um trabalho futuro o aprofundamento de diversas composições, cenários
e configurações aplicadas em casos reais, assim como o aprimoramento tanto do
modelo de referência e metodologia.

1.3 Questões Técnicas, Políticas e Econômicas

É possível comparar a indústria de geração com de energia com a
automobilística, visto que a maior parte da geração de energia no mundo é originada
de combustíveis fósseis. Dado isso, o poder econômico dos grandes blocos de
petróleo tem especial atenção ao ritmo dos movimentos da sustentabilidade,
principalmente voltada ao meio ambiente, alguns com uma postura construtiva,
colaborando e criando parcerias com esse ritmo, mas outros (se não a maior parte)
procurando economicamente ou politicamente retardar ou mesmo suprimir esse
compasso.
Por que carros elétricos (híbridos ou totalmente independente de combustíveis)
não ganham mais impulso ou relevância mais rapidamente no cenário econômico
atual? Naturalmente há certas desvantagens, e muitos céticos argumentam que esses
inconvenientes impedirão a adoção de veículos elétricos por muitos anos, se não
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permanentemente. Porém, a tecnologia está melhorando a todo o momento, a cada
pequena descoberta e ganho marginal. Ao longo do tempo, muito dos entraves
centrais dos veículos elétricos (analogamente, das fontes de energia renováveis)
poderão ser totalmente eliminados.
Vide 3 (três) dos mais populares argumentos que deverão ser derrubados no
longo prazo (PLANES, 2015).

1.3.1 A durabilidade de uma bateria é muito limitada
A bateria de maior duração de um veículo elétrico é do Model S da Tesla, com
85 kWh, suficiente para até 425 km com uma bateria cheia. A RAV4 elétrica da Toyota
dura, em segundo lugar distante, 166 km, sendo que nenhum outro veículo de
comercialização em massa atualmente supera mais de 160 km.
O rendimento médio de um veículo vendido atualmente é de cerca de 10 km/L,
e muitos carros suportam apenas possuem cerca de 45 L de capacidade, o que
resultaria por volta de 460 km. Quando falamos de veículo a etanol então, o
rendimento é menor ainda.
No entanto, considere a evolução dos veículos elétricos. Tesla foi a primeira
montadora de carros que quebrou a faixa das 100 milhas (aproximadamente 160 km),
e foi possível combinando diversas de baterias similares às de laptops. Essa aparente
simples solução de engenharia se utilizou apenas de tecnologias que já existiam há
anos. E esses modelos atuais não serão os últimos a alcançar ou ultrapassar os
últimos patamares existentes, tanto em desempenho quanto em custo.
Há tanto investimento na área de desenvolvimento de baterias nos últimos anos
que novas descobertas podem duplicar ou triplicar a capacidade de uma batera atual
e maiores capacidades poderão ser possível na próxima década. Essa não é uma
meta apenas da indústria automobilística, mas também de bilhões de smartphones,
laptops, tablets e outros aparelhos restritos pela curta duração de bateria. É um
problema que vale trilhões, extremamente importante, tanto por uma sociedade cada
vez mais adepta de tecnologia quanto por questões básicas de diversas empresas.
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1.3.2 Demora-se muito para recarregar uma bateria
Um modelo do Chevy Volt pode ser recarregado totalmente em até 4 (quarto)
horas e um Nissan Leaf em cerca de 8 (oito) horas, ambas em uma tomada típica de
240V. O modelo de carregador da Tesla adiciona 93 km (58 milhas) a cada hora de
recarga, ou seja, completa em até 4 horas e meia. É um tempo muito alto para se
aguardar numa emergência, especialmente quando se enche um tanque de gasolina
em dois a três minutos.
Veículos elétricos não são ideais para alguém que precise dirigir centenas de
quilômetros diariamente, mas não são tantas pessoas que possuem esses requisitos.
A média de rodagem diária em São Paulo gira em torno de 48 km, segundo o
economista Samy Dana, e apenas 7% dos carros no país viajam mais de 160 km num
mesmo dia.
As pesquisas visando velocidade de carga também avançam. Uma das
descobertas recentes de universidades da Cingapura e Japão, utiliza melhorias na
bateria de lítio-íon para conseguir 20 vezes mais velocidade do que as baterias atuais
conseguem. Ambas já se encontram muito próximas de uma produção comercial,
passando a “encher o tanque” de um Tesla em 15 minutos, ainda nesta década.

1.3.3 Carros elétricos ainda são muito caros
Uma das observações mais comuns sobre carros elétricos é que são mais
caros que a média. Neste ponto, deve-se levar em conta:
A economia de combustível, no caso de carros híbridos (por ex.: Toyota
Prius, com motor a gasolina e elétrico) ao longo de sua vida útil; ou
O custo da energia elétrica, para carros totalmente elétricos;
Falta de incentivos da política nacional para a fabricação e
comercialização.
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Figura 3 – Foto: Comparação entre alternativas de motores para automóveis (PLANES, 2015)

A partir de um comparativo similar ao ilustrado na Figura 3, é possível fazer
uma estimativa para se ter uma idéia de economia, além do ganho ambiental.
Baseando-se em valores aproximados de final de 2015, considerando que cada litro
da gasolina custa aproximadamente R$ 4,00, um carro com consumo médio de 10
km/L, ao percorrer 120 km irá gastar um total de R$ 48,00 em combustível. Agora,
com o custo médio de R$ 0,70 por kWh e um rendimento de 11 km/kWh, um carro
elétrico gastaria apenas R$ 7,64 para percorrer o mesmo trajeto. Um carro híbrido
reduz consideravelmente os custos com gasolina, uma vez que o motor elétrico
substitui o motor a gasolina em momentos onde o consumo é maior, normalmente no
momento do arranque e em baixa velocidade.
Entretanto, no quesito de fatores políticos e econômicos, os carros elétricos e
híbridos no Brasil custam mais de R$ 100.000,00 e não há nenhum incentivo em prol
deste tipo de veículo, uma vez que nosso combustível limpo de maior investimento e
lucratividade ainda é o etanol e o lobby por investimentos na área ainda é grande.
Mesmo assim, o golpe financeiro dos preços da gasolina e do etanol cada vez mais
elevados podem atrair mais consumidores para os “veículos ecológicos”.
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Optar por modelos que prometem melhor quilometragem por litro através de
novas tecnologias não necessariamente poupam dinheiro. Com a exceção de dois
híbridos, o Toyota Prius e o Lincoln MKZ e modelo diesel Volkswagen Jetta TDI, o
custo adicional das tecnologias de baixo consumo de combustível é tão alto que
levaria muitos anos muitos para um condutor médio (em alguns casos mais de uma
década) para pagar pela tecnologia, em comparação a novos modelos convencionais
com motores de combustão interna.

1.4 No longo prazo

O Brasil é um país que possua uma composição alta proveniente de
hidrelétricas, em relação ao resto do mundo, conforme ilustrado na Figura 4.

Brasil: 44,7% renovável
Carvão;
6,40%

Gás
natural;
9,30%
Hidroelétrica;
15,00%

Biomassa;
29,70%

Mundo: 13,3% renovável

Urânio;
1,20%
Urânio;
6,40%
Petróleo e
derivados;
38,40%

Petróleo e
derivados;
15,30%

Carvão;
24,10%

Biomassa;
11,20%

Gás
natural;
20,90%

Hidroelétrica;
2,10%

Figura 4 – Matriz energética Brasil e Mundo (Fonte: MME/BEM, 2006)

Nos EUA, a energia eólica e solar juntas geravam menos de 1% da eletricidade
há cinco anos (menos de 0,1% no início do século), e estas duas fontes hoje já contam
com mais de 5% de toda eletricidade gerada no país. O volume de energia solar nos
EUA tem dobrado a cada mês nos últimos anos. Se essa tendência persistir, será
equivalente a dois terços do que é de energia nuclear hoje e metade das usinas de
gás natural. Até lá, espera-se que muitos americanos donos de veículos elétricos
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possam simplesmente ter painéis solares nos telhados, carregando os carros
praticamente livres de emissão de gases (TESLA, 2015).
Nos aspectos técnico e econômico, muitas tecnologias parecem limitadas ou
fadadas ao fracasso durante a fase inicial de desenvolvimento. A ferrovia parecia
tolice até que vingou, a aviação não era possível até que também deslanchou. Cavalos
eram melhores que automóveis até que passaram a não ser mais. A incredulidade
humana foi sendo desbravada e os entraves para carros elétricos não são de maneira
permanentes, assim como as fontes eólica e fotovoltaica. Esses problemas, como
qualquer outro, esperam apenas ser solucionadas.
No aspecto político, encontramos atualmente uma estrutura governamental
muito fragilizada em termos de competência e de credibilidade, em todos os âmbitos
desde o federal, estadual e municipal até os poderes supostamente independentes
(executivo, jurídico e legislativo). Encontramos assim, uma tendência em aumentar a
carga tributária, que já é pesada, e falta de incentivos (isenções fiscais, investimentos
públicos, etc.) para a introdução de novas soluções e inovações, principalmente, neste
campo de serviços públicos.
Enquanto isso, juntando todos os aspectos, podemos notar que os
consumidores buscam uma evolução à sustentabilidade, balanceada com a inovação.
Se adotarmos o recente avanço das telecomunicações, como empresas e
consumidores, investimos e gastamos muito mais em infraestrutura de comunicações
e aparelhos de ponta, pois buscamos uma maior autonomia e sofisticação em nosso
dia a dia, ao invés de mantermos uma infraestrutura pública, mais conservadora e
econômica, por exemplo, como os antigos telefones públicos (“orelhões”).
Portanto, podemos extrapolar essa mentalidade para nossos padrões de
consumo de energia, endereçando diretamente o problema da mudança climática com
projeções preocupantes, podendo ser observada no histórico plotado no gráfico da
Figura 5, e ao mesmo tempo alavancando o aproveitamento das fontes de energia
renováveis, tanto através de fazendas fotovoltaicas quanto distribuídas nos teclados
de domicílios e edifícios.
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Figura 5 – Keeling Curve (SCRIBBLER, 2014)

Para atacar tal preocupação e endereçar efetivamente essa problemática,
pode-se imaginar que a área necessária para suprir a demanda de energia mundial,
em relação à superfície útil terrestre não é inatingível. A Land Art Generator Initiative
(FUSION, 2015) mapeou essa proporção e projetou no mapa terrestre (Figura 6).

Figura 6 – Área estimada necessária para suprir a demanda de energia, à base de energia solar
(emissão zero de carbono) (FUSION, 2015)
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Obviamente, essa área não é necessariamente condensada em pontos
específicos. Tal capacidade pode ser espalhada ao longo de instalações, tais como
residências, instalações comerciais, etc.), tal qual ilustrado a exemplo na Figura 7.

Figura 7 – Instalações de telhado com painéis fotovoltaicos
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2 ASPECTOS CONCEITUAIS
Para se entender o contexto das diversas tecnologias envolvidas desde a
geração, transmissão, distribuição até o consumo, é importante conceituarmos alguns
termos que são discutidos e abordados neste estudo. A Figura 8 ilustra um panorama
do ciclo do setor energético e algumas referências dos principais elementos do
mercado (competidores, concessionárias, etc.) até o consumidor final.

Figura 8 – Ciclo da Geração até o consumo da energia elétrica

Neste capítulo abordamos os conceitos mais relevantes para o entendimento
geral deste estudo e o contexto envolvido. Deste modo, é possível entender de
maneira mais ampla quais aspectos da cadeia produtiva do setor elétrico as inovações
em exposição neste trabalho estão afetando.
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2.1 Fontes de Energia Renováveis e Não-Renováveis

Segundo Twidell e Weir (2015), define-se como energia renovável a energia
obtida de fluxos de energia naturalmente repetitivos e persistentes ocorrendo no
ambiente local. As fontes de energia renováveis (PENNSTATE, 2015) são aquelas em
que a sua utilização e uso é renovável e pode-se manter e ser aproveitado ao longo
do tempo sem possibilidade de esgotamento dessa mesma fonte, exemplos deste tipo
de fonte são: a energia eólica, solar, biomassa, etanol, biodiesel, etc. Pode-se
denominar esse tipo de energia também de energia verde ou energia sustentável.
Por outro lado, as fontes de energias não renováveis têm recursos teoricamente
limitados, sendo que esse limite depende dos recursos existentes no nosso planeta,
como é o exemplo dos combustíveis fósseis.
Existem vários tipos de energias renováveis, e, cada vez mais, com o constante
desenvolvimento das tecnologias e inovações, se descobrem novas formas de
produção de energia eléctrica utilizando como fonte os fenómenos e recursos naturais,
como é exemplo da recente inovação na criação de um hidrogerador cujo princípio é
semelhante ao de um aerogerador, diferindo no evento de movimento das pás ser
provocado pelas correntes marítimas.
Na Tabela 1, é possível comparar as particularidades de alguns exemplos de
fontes de energia, com base em suas características físicas, dinâmica de geração de
energia e periodicidade de ciclos de vida, variáveis a serem consideradas e,
principalmente, fatores que influenciam no rendimento (relação de potência) de cada
meio. Essa comparação dá uma idéia qualitativa da complexidade da captação da
respectiva fonte de energia à luz de seu grau de potência. Por exemplo, para se gerar
a mesma potência de uma fonte de onda do mar ou da maré exige-se instalações
mais complexas do que a captação de energia solar.
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Tabela 1 – Intensidade e periodicidade de fontes renováveis (TWIDELL; WEIR, 2015, p. 15)

Sistema
Raio de sol direto

Periodicidade
24 h, 1 a

Principais variáveis
Irradiação do feixe solar G*
2

(W/m );

Relação de
potência

Apenas durante o dia

𝑃 ∝ 𝐺𝑏 ∗ cos 𝜃𝑧;
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 1𝑘𝑊/𝑚

Observações

2

Ângulo do feixe da vertical 𝜃𝑧
Raio de sol difuso

24 h, 1 a

Nublado, talvez ar poluído

Energia significativa,

𝑃 ≪ 𝐺;
𝑃 ≤ 300𝑊/𝑚 2

Biocombustíveis

Vento

1a

1a

mesmo assim

Condições do solo, insolação,

Energia

Diversas variações;

água, flora, resíduos

acumulada de

ligadas à agricultura e

aprox. 10 MJ/kg

florestamento

Velocidade do vento u0;; altura do
centro da hélice acima do solo z;

𝑃∝

𝑢
𝑢03; 𝑢𝑧
ℎ

=

𝑧
(ℎ )𝑏

Altamente flutuante
𝑏 ~ 0,15

altura do anemômetro h
Onda

1a

Altura de onda significativa Hs;

𝑃 ∝ 𝐻𝑠2 𝑇

período T

Alta densidade de
potência ~50W/m pela
onda

Hidro

1a

Marés

12h 25min

Altura da represa H; taxa de fluxo

𝑃 ∝ 𝐻𝑄

Recurso estabelecido

𝑃 ∝ 𝑅2 𝐴

Alcance da maré

de volume d’água Q
Alcance da maré R; área contida
A; comprimento estuário L,

otimizado se

profundidade h; potência de

36000 𝑚

corrente de maré

𝐿
√ℎ

=

1⁄
2

Alguns lugares
Gradiente termal
oceânico

tropicais possuem

Diferença de temperatura entre a
Constante

superfície do mar e águas
profundas, ∆𝑇

𝑃 ∝ (∆𝑇)2

∆𝑇~20℃,
potencialmente
aproveitável, mas
pouco eficiente

Legenda: a = ano; h = hora(s); min = minuto(s)
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2.2 Eficiência Energética

Ainda segundo Twidell e Weir (2015), define-se eficiência como a relação da
energia útil proveniente (ou saída) de um processo pela energia total de entrada do
mesmo.

2.3 Mercado Cativo, Mercado Livre e Sistema Interligado Nacional

A fim de se nivelar o conhecimento no ciclo de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, há três conceitos importantes: o mercado cativo e
mercado livre, que envolvem dois tipos de consumidores de energia elétrica, e o
sistema interligado (nacional)

(COMERC,

2015).

Há também uma opção

regulamentada pela ANEEL mais recente (abril de 2012), chamada de Geração
Distribuída, apresentando o modelo de Crédito de Energia, descrita em seguida.

2.3.1 Mercado Cativo
O Mercado Cativo é a modalidade mais tradicional e mais conhecida de
geração, transmissão, distribuição de energia elétrica. O consumidor cativo é aquele
que compra energia elétrica de concessionária que tem a concessão para fazer o
serviço de distribuição na localidade do seu endereço ou estabelecimento. Ele não
possui a opção de negociar preço, ficando sujeito às tarifas de fornecimento
estabelecidas pela ANEEL (ANEEL, 2015).
As concessionárias adquirem a permissão da distribuição e venda dessa
energia através de leilões, repassando assim os custos ao consumidor final. Portanto,
o tipo da fonte de geração de energia e a precificação das tarifas é intimamente ligada
à gestão e políticas públicas, sem autonomia ao usuário final de optar ou exigir fontes
mais limpas de geração até sugerir ou implementar melhorias na rede (até o quadro
de força de entrada de seu imóvel ou estabelecimento).
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2.3.2 Mercado Livre
Em contrapartida, o mercado livre é caracterizado pelo consumidor optando
pelo gerador, seja ativamente ou por intermédio de um agente comercializador (em
geral, da iniciativa privada). Conforme as condições previstas nos artigos 15 e 16 da
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995 Decreto n. 5.163, de 30 julho de 2004 (Diário
Oficial, de 30 jul. 2004, seção 1, p.1), apenas fábricas, shoppings, indústrias que estão
enquadradas nas categorias descritas podem optar pelo fornecedor (gerador).
A avaliação dessa modalidade deve ser cuidadosamente realizada em todos
os aspectos, visto que a volta para a modalidade tradicional é dotada de uma certa
burocracia e tempo prévio.

2.3.3 Sistema Interligado Nacional (SIN)
De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o sistema de
produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico de
grande porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos
proprietários, com tamanho e características que permitem considerá-lo único em
âmbito mundial. O Sistema Interligado Nacional (ilustrado na Figura 9) é formado
pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região
Norte. Apenas 1,7% da energia requerida pelo país encontra-se fora do SIN, em
pequenos sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica.
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Figura 9 – Visão geral do Sistema Interligado Nacional (COMERC, 2015)

2.3.4 Geração Distribuída
A partir da vigência da Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, passou a ser
permitida, no Brasil, uma modalidade de geração de energia elétrica de forma
autônoma

pelos

próprios

moradores

(estabelecimentos

residenciais)

e

administradores (comerciais). Além disso, é dada a opção de fornecer o excedente
produzido para a rede de distribuição de sua localidade. Trata-se da micro e mini
geração distribuídas de energia elétrica.
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Os micro geradores possuem potência instalada menor ou igual a 100
quilowatts (kW), e os mini geradores, de 101 kW a 1 megawatt (MW). As fontes de
geração precisam ser renováveis ou com elevada eficiência energética, isto é, com
base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada.
Quando há geração acima do consumo de determinada instalação, gera-se um
“crédito de energia”. Por exemplo, no momento em que o gerador à base de energia
solar (durante o dia) ou eólica (períodos alternados ao longo do dia) estão operando
em alta, o excedente da energia gerada pela unidade é transferido à rede. Em
momento contrário (geração menor que consumo demandado), a rede devolve a
energia para a unidade consumidora no determinado momento. Logo, a rede funciona
como uma bateria, acumulando o excedente até o momento em que o consumo exija
o complemento da distribuidora.
No caso de mais de uma unidade na mesma área de concessão e titular,
mesmo havendo créditos dentro do período, os mesmos não podem ser convertidos
em retorno financeiro, porém podem ser aproveitados entre os mesmos ou creditados
na fatura do mês subsequente até um limite de 36 meses.
O ônus, custo de instalação, operação e manutenção, são inteiramente do
consumidor micro ou mini gerador, com base em diversas variáveis:
Tipo da fonte de energia (painéis solares, turbinas eólicas, geradores a
biomassa, etc.);
Tecnologia dos equipamentos;
Porte da unidade consumidora e da central geradora;
Localização (rural ou urbana);
Valor da tarifa à qual a unidade consumidora está submetida;
Condições de pagamento/financiamento do projeto; e
Existência de outras unidades consumidoras que possam usufruir dos
créditos do sistema de compensação de energia elétrica.
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2.4 Autonomia quanto às redes tradicionais e Smart Grid

Como consumidores finais, o público em geral está acostumado com o modelo
de fornecimento de energia através do mercado cativo. No entanto, com a
necessidade de inovação, atualmente há uma gama de opções que pode ser
explorado como alternativas a esse modelo, conforme ilustrado na Figura 10.

Figura 10 – Diagrama entre tipos de fonte de energia e grau de autonomia do mercado cativo (ou
rede convencional)

Analogamente, assim como existem diversos fornecedores de modelos de
smartphones, eletrodomésticos, operadoras de telefonia, etc., em um modelo futuro
imagina-se um modelo de geração e consumo distribuído. Neste contexto, gera-se a
necessidade de uma gestão inteligente dessa nova cadeia do gerador ao consumidor
e é introduzido então o conceito de smart grid, descrito em mais detalhes mais a
seguir.
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2.4.1 Smart Grid
Smart grid (ou intelligent grid) é um conceito que vem sendo desenvolvido a
partir da mescla de elementos da tecnologia de informação, comunicação e
gerenciamento aplicados à operação da malha de fornecimento de energia elétrica.
Uma rede (do inglês, grid) é uma malha elétrica que envolve uma variedade de
elementos inteligentes, tais como medidores, aparelhos, fontes de energia renováveis
e recursos de energia eficientes. O armazenamento de energia elétrica e controle da
produção e distribuição de eletricidade são aspectos essenciais de uma smart grid.
De acordo com Farhangi (2010), a evolução para o smart grid é gradual e
orgânica, ou seja, a partir de redes embrionárias a princípio, tornando uma base para
um modelo escalável. Essas redes embriões já facilitam a geração distribuída e a
cogeração de energia. Isso permite a integração de fontes alternativas de energia e
um sistema de gestão entre diversas fontes, baseadas no seu custo ou pegada de
carbono. Além disso, permite uma gestão mais eficiente quanto a quesitos de resposta
à demanda, saturação de pico e controle de qualidade de serviço.
Algumas diferenças entre a rede convencional (existente) e a rede inteligente
são apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2 – Comparação da rede convencional com a rede inteligente (smart grid)

Redes convencionais
Eletromecânica
Comunicação unidirecional
Geração centralizada
Hierárquica
Poucos sensores
Cego
Restauração manual
Falhas e Blackouts
Testes manuais
Controle limitado
Poucas opções ao cliente

Redes inteligentes
Digital
Comunicação bidirecional
Geração distribuída
Rede
Sensores espalhados
Automonitorado
Autoreparável
Adaptativa e isolável
Testes remotos
Controle pervasivo
Diversas opções ao cliente

Para tanto, é necessária uma composição de diversos elementos para permitir
o monitoramento controle pervasivo da rede, desde funções fundamentais (como
sensores e medidores inteligentes até camada de rede e aplicações. Nota-se a íntima
relação entre a infraestrutura da tecnologia da informação, comunicação e topologia
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de circuitos eletroeletrônicos (Pirâmide da Figura 11), de tal forma a permitir esse
modelo de rede inteligente.

Figura 11 – Pirâmide da rede inteligente (Fonte: BC Hydro) (FARHANGI, 2010)

Vale ressaltar, conforme já mencionado, que o caminho para essa evolução é
longo e que envolve a integração de diversas e complexas tecnologias. A Figura 12,
demonstra o longo caminho evolutivo em termos de funcionalidades da rede para se
construir uma infraestrutura inteligente.
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Figura 12 – Caminho da evolução de capacidades versus RoI (FARHANGI, 2010)

2.5 Exemplos

Seguem a seguir alguns exemplos atuais de produtos e soluções que visam a
autonomia ou eficiência energética para aplicações básicas do dia a dia de
consumidores padrão. Será adotado um modelo genérico baseado nessas tecnologias
atuais para avaliação do estudo de caso apresentado neste trabalho.
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2.5.1 Powerwall – Tesla Home Battery

Figura 13 – Powerwall da Tesla Motors, utilizado para auxiliar a carga de veículos elétricos

A Tesla Motors, conhecida fabricante de veículo totalmente movidos à energia
elétrica, lançou recentemente (ainda em 2015) o produto comercialmente chamado
de Powerwall (exibido ao lado do veículo na Figura 13), utilizando seu conhecimento
em baterias. O produto consiste numa bateria doméstica que se carrega utilizando
eletricidade gerada por painéis solares em momentos em que as tarifas da rede são
mais baixas e fornece energia para a casa à noite (em horários de pico). Pode ser
usado também como No break em caso de queda de energia. Automatizado,
compacto e simples de instalar, oferece autonomia da rede elétrica tradicional e
backup de emergência. Conforme ilustrado na Figura 14, dificilmente a demanda de
energia acompanha a incidência de radiação solar e, por sua vez, a disponibilidade
de energia solar. Portanto, a combinação das placas com baterias otimiza a
disponibilização da energia ao longo das 24 horas do dia.

Figura 14 – Powerwall – Conceito de distribuição da demanda com os picos de consumo (TESLA,
2015), ilustrando o comportamento da incidência solar e da demanda de energia ao longo de um dia
comum
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Para isso, a companhia sugere uma composição convencional, conforme
descrita na Figura 15.

Figura 15 – Powerwall – Diagrama do produto com inversores e quadro de força

2.5.2 Outras soluções de mercado
Abaixo, estão relacionadas outros fabricantes e soluções similares a fim de se
ter idéia da variedade do mercado para este tipo de solução.
YingLi Solar: empresa de origem chinesa, fabricante de painéis
fotovoltaicos, equipamentos e provedora de soluções para geração de
energia solar. A Figura 16 abaixo apresenta uma foto de um de seus
produtos para captação e armazenamento de energia solar.

Figura 16 – Conjunto off-grid da YingLi YLSYS 1600 Series
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Xunzel: empresa com sede na Espanha, fabricante de componentes
mecânicos, elétricos e eletrônicos para soluções de energia renovável
(eólica e solar). A Figura 17 abaixo ilustra os componentes envolvidos
numa configuração para armazenamento de energia solar.

Figura 17 – Painel FV de alta eficiência para carga de bactéria isolada da rede
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3 METODOLOGIA
Uma pesquisa pode ter os seguintes macro objetivos (SELLTZ et al., 1975):
familiarizar com um fenômeno ou conseguir uma nova compreensão sobre ele;
apresentar informações sobre uma dada situação, grupo ou entidade; verificar a
frequência com que algo ocorre ou como se liga a outros fenômenos; verificar uma
hipótese de relação causal entre variáveis. Geralmente, as pesquisas apresentam
características dos quatro tipos anteriores.

3.1 Tipos de abordagem de pesquisa

Algumas abordagens antes de se definir o método utilizado nesta pesquisa
(CHAUCHICK, 2006):
Desenvolvimento teórico-conceitual: seu escopo principal envolve,
sobretudo, modelagens conceituais que resultam em novas teorias;
Estudo de Caso: é um estudo de natureza empírica que investiga um
determinado fenômeno, geralmente contemporâneo, dentro de um
contexto real de vida, quando as fronteiras entre o fenômeno e o
contexto em que ele se insere não são claramente definidas;
Levantamento tipo survey: Um survey compreende um levantamento de
dados em uma amostra significativa acerca de um problema a ser
estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se
as conclusões correspondentes aos dados coletados. O objetivo é
contribuir para o conhecimento em uma área particular de interesse por
meio da coleta de informações sobre indivíduos ou sobre os ambientes
desses indivíduos;
Modelamento e Simulação: compreende o uso de técnicas matemáticas
para descrever o funcionamento de um sistema ou parte de um sistema
produtivo;
Pesquisa-ação: é um tipo de pesquisa com base empírica que é
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a
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resolução de um problema coletivo e na qual os pesquisadores e
participantes representativos da situação ou do problema estão
envolvidos de modo cooperativo ou participativo;
Pesquisa bibliográfica / revisão da literatura: apresentam-se como uma
atividade importante para identificar, conhecer e acompanhar o
desenvolvimento da pesquisa em determinada área do conhecimento; e
Pesquisa experimental: trata de um estudo sobre a relação causal entre
duas ou mais variáveis de um sistema sob condições controladas pelo
pesquisador, geralmente conduzidas em laboratórios.

3.2 Fases de um estudo de caso

Segue, ilustrado na Tabela 3, um modelo faseado de condução de um estudo
de caso da literatura.
Tabela 3 – Condução de um estudo de caso

Definir uma
estrutura
conceitual-teórica
• Mapear a literatura
• Delinear as
proposições
• Delimitar as fronteiras
e grau de evolução

Planejar o(s)
caso(s)

Conduzir teste
piloto

• Selecionar a(s)
unidades de análise de
contatos
• Escolher os meios para
coleta e análise dos
dados
• Desenvolver o
protocolo para coleta
dos dados
• Definir meios de
controle da pesquisa

• Testar procedimentos
de aplicação
• Verificar qualidade dos
dados
• Fazer os ajustes
necessários

Coletar os dados

Analisar os dados

Gerar relatório

• Contatar os casos
• Registrar os dados
• Limitar os efeitos do
pesquisador

• Produzir uma narrativa
• Reduzir os dados
• Construir painel
• Identificar causalidade

• Desenhar implicações
teóricas
• Prover estrutura para
replicação
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Segundo (CHAUNICK, 2006), são recomendadas as seguintes etapas para a
condução de um estudo de caso: definir uma estrutura conceitual-teórica, planejar o(s)
caso(s), conduzir teste piloto; coletar os dados; analisar os dados; gerar relatório.

3.3 Desenvolvimento de Business Case

Similar a metodologias adotadas por escolas de negócio no mundo todo, adotase as seguintes etapas para o desenvolvimento de um Business Case, ilustrado na
figura 18.:

Figura 18 – Metodologia de desenvolvimento de business case

No mundo dos negócios, a gestão de riscos é de extrema relevância. São
discutidos, quantificados, avaliados, mitigados, evitados, entre outros. Para o
desenvolvimento de um estudo de caso, mais propriamente na construção de um
business case, parte de um plano de negócio, avaliam-se riscos negativos e positivos
de uma mudança e, da mesma forma, do status quo. Ou seja, a mentalidade deve ser,
ao invés do receio do risco de mudar, o risco de não mudar.
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O processo de desenvolvimento do estudo de viabilidade deve percorrer as
seguintes etapas:
Definir a oportunidade: principal ponto desta etapa é definir o problema,
caracterizá-lo corretamente e correlacionar com objetivos do negócio ou,
no caso, da mudança;
Explorar opções: o ponto crucial após definido corretamente o problema
é levantar alternativas de solução. Para isso, usualmente são aplicadas
técnicas

de

brainstorming,

passando

por

momentos

criativos

(divergente) até culminar em um momento de filtro de alternativas
(convergente) e classificando qualitativamente as alternativas;
Analisar alternativas: após as principais alternativas definidas, são
levantados o grau de investimento e potenciais de receita para cada uma
e seus impactos em relação à realidade de referência;
Avaliar riscos: abrir a visão para impactos fora do universo menor,
identificando riscos e oportunidades adicionais;
Criar plano de implementação: definir as etapas e atividades a serem
encadeadas para cada solução, identificar recursos necessário, definir
métricas de sucesso, etc.;
Apresentação: em geral, é necessário apresentar o plano para diversos
interlocutores, tais como, potenciais investidores, clientes, fornecedores
e outros stakeholders.

3.4 Estudo de caso

Para fins desta monografia, será adotado o estudo de caso, aplicando as
etapas citadas anteriormente (definição da estrutura conceitual, planejamento, coleta
e análise dos dados). Nesta seção, estão descritos os fatores a serem levadas em
conta, nos domínios econômico, ambiental e social e cultural.
O quesito econômico é apoiado no conceito de TCO (do inglês, Total Cost of
Ownership, ou custo total de pose), onde é apresentado alguns subgrupos financeiros
(como receita e custo) (FERRIN; PLANK, 2002). Em seguida, é apresentado uma
medida de compensação de gás carbônico, uma das principais causas do efeito
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estufa. Enfim, a componente social e cultural, que envolve em fator qualitativo
questões como inclusão social (como acesso à recursos energéticos), melhoria de
qualidade de vida e acesso à informação, provenientes da capilaridade e alcance
desse serviço essencial.
Na Figura 19, ilustrado na forma de um mapa mental, é possível visualizar
essas componentes desde um nível consolidado até as ramificações desenvolvidas
neste trabalho.

Figura 19 – Diagrama de composição da viabilidade (Sustentabilidade) do modelo proposto

Em forma de tópicos, divide-se o modelo em 3 grandes blocos: viabilidade
econômica (ou RoI), viabilidade ambiental e social definido em mais detalhes nas
subseções seguintes.

3.4.1 Viabilidade econômica
A viabilidade econômica dá-se na diferença entre o TCO da rede convencional
(traduzida basicamente nos custos recorrentes do consumo por kWh) e o da nova
configuração da nova solução de geração e gestão de energia. O TCO, em suma,
considera o custo total de um bem ou serviço, desde a aquisição de itens até a
operação e manutenção do benefício prestado pelo mesmo ao longo do tempo. Em
grandes blocos, isso se traduz em três grandes grupos:
Despesas ou custos classificados como CAPEX (o investimento em
ativos, sejam bens ou serviços);
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Despesas ou custos classificados como OPEX (despesas operacionais,
geralmente recorrentes, pela operação e manutenção do benefício
provido por tal bem ou serviço); e
Receita obtida pela produção e comercialização do fruto do mesmo bem
ou serviço.
Para fins de análise de viabilidade da solução proposta, não foi definido um
modelo de negócio para geração de receita através da mesma, em princípio, visto que
é uma alternativa para redução de custo e não necessariamente geração de adicional
para residência ou estabelecimento comercial.

3.4.1.1 Investimentos (CAPEX)
Os custos iniciais, a título de investimentos, são compostos por: aquisição de
equipamentos, mão de obra especializada para o estudo da viabilidade técnica,
desenho da instalação e a implementação final.
Outra abordagem poderia ser diluir os custos de instalação ao longo do uso,
por tempo ou por kwh consumido, através de modelos de financiamento ou leasing,
agregando esse custo assim à componente de OPEX, descrito a seguir.

3.4.1.2 Redução de Custos (OPEX)
Dá-se na comparação da redução de custos recorrentes pagos ao fornecimento
de energia via mercado cativo (concessionárias e distribuidoras) e os novos custos de
operação e manutenção da solução de geração própria. Os novos custos recorrentes
são compostos por: custo de operação:
Manutenções periódicas (trocas de peças, mão de obra de limpezas e
reparos em geral);
Reparos (baseado na vida útil de cada elemento da solução e seus
respectivos componentes);
Suporte técnico: profissionais e/ou empresas especializadas na
manutenção das instalações e equipamentos, usualmente diluídas em
contratos de manutenção ou reposição, dependendo do modelo de
negócio. Portanto, pode até ser desconsiderado.
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3.4.1.3 Resultado
Com os resultados de ambas componentes (CAPEX e OPEX), comparando os
cenários (manter a rede convencional versus a nova solução) ao longo do tempo, é
possível determinar período de retorno (payback period) do investimento, traduzido
em quanto tempo é necessário para se pagar o novo modelo e, após esse período,
qual o volume de economia (savings) periódica (anual ou mensal). Pode-se traduzir
nas fórmulas abaixo.
𝑇

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 𝑇 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 ∑ 𝐸𝑡 ≈ 𝐼0
𝑡=0

Onde:
Et = economia no ano t
I0 = investimento inicial
Ao se aplicar esse raciocínio para os fatores listados no item anterior (CAPEX
e OPEX), chega-se na seguinte equação.
𝑇

∑ 𝑁𝐶𝑂𝑀𝑖 − 𝐶𝐶𝑖 ≈ ∑ 𝐶𝐸 + 𝐶𝐼
𝑖

Onde:
NCOMi: novo custo de operação e manutenção anual
CCi: custo convencional no ano t (estimado)
CE: custo de equipamento(s)
CI: Custo de Instalação (inicial)

3.4.2 Viabilidade ambiental
A viabilidade ambiental pode ser traduzida na variação da pegada de carbono
(ou carbon footprint). Este termo é uma medida do total das emissões de gases de
efeito estufa causados direta e indiretamente por um indivíduo, organização, evento
ou, no caso, produto ou serviço. Na prática, o carbono não pode ser medido, mas
contabilizado. No caso do consumo de eletricidade, utiliza-se a medida de tCO2e/kWh
(toneladas de gás carbônico equivalente por quilowatt-hora).
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3.4.3 Viabilidade social e cultural
Este fator é o mais subjetivo a se medir. Alguns componentes que podem ser
citados: nível de satisfação pelos usuários do produto, serviço ou solução, imagem
perante a comunidade local, impactos na cadeia produtiva (desde qualificação da
mão-de-obra na captação de matéria prima até a produção, comercialização e
instalação dos componentes), etc., além dos fatores de inclusão social já citados.

3.4.4 Outros benefícios
Além da análise de viabilidade, há outros benefícios qualitativos ou mesmo
quantitativos, que não são tão fáceis de se mensurar, tais como:
Possibilidade da independência da rede
Aumento da disponibilidade do serviço de energia, servindo como nobreaks ou mesmo aproveitamento da energia solar à noite.
A massificação do uso retroalimenta a cultura assim como a
viabilidade econômica da solução
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4 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO
Neste capítulo estão os detalhes do estudo de caso aplicando o modelo
proposto. O leitor conhecerá toda a lógica da avaliação da viabilidade sustentável,
considerando os aspectos econômicos, sociais e ambientais, detalhes importantes
para entender como pode ser estendido ou aplicado a uma configuração diferente,
porém similar.

4.1 Aplicação em estabelecimentos domésticos ou comerciais

Para este estudo, foi definida uma configuração genérica e simples, aplicável a
diversos tipos de necessidades: qualquer nó na rede elétrica, como estabelecimentos
comerciais, residenciais, de pequeno a médio porte. Tal configuração é composta,
mas não limitada, por painel solar, bateria(s), inversor DC/AC e quadro elétrico, como
ilustra a Figura 20.

Figura 20 – Composição simplificada da solução utilizada para o estudo de caso
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Painel solar: também chamados de painéis fotovoltaicos, convertem luz solar
em eletricidade que, por sua vez, alimenta uma bateria e/ou alimenta diretamente o
estabelecimento durante o dia. O modelo é análogo em caso de utilização de energia
eólica;
Bateria: a(s) bateria(s) é(são) carregada(s) através da eletricidade gerada
pelos painéis solares ou mesmo originária da rede elétrica pública;
Inversor: converte corrente continua (DC) de eletricidade dos painéis ou
baterias em corrente alternada (AC), para alimentação de iluminação, aparelhos
eletrodomésticos e outros. Além disso, pode converter a alternada da rede elétrica em
continua a fim de carregar as baterias, em caso de regiões onde as tarifas variem ao
longo do período do dia, regime que ocorre em algumas regiões e países. Para um
uso consciente, medidores podem auxiliar na gestão do consumo entre a rede pública
e a geração própria.
Quadro elétrico: também denominado como Distribuidor Geral (DG), a
eletricidade é fornecida para o painel elétrico. Em caso de falta de energia solar (ou à
noite), a energia gerada pela companhia elétrica para carregar as baterias. Em
determinadas ocasiões, existem funções de backup e redundância para aplicações
críticas.
Alguns exemplos se apresentam ilustrados na Figura 21, trazendo a disposição
recomendada de cada elemento em instalações residenciais, assim como um
diagrama bem simplificado de suas interligações.
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Figura 21 – Ilustração de aplicações doméstica (solar combinado com rede concessionária)

4.1.1 Cálculo de retorno de investimento
Para simplificação de cálculos, serão apresentados alguns cálculos baseados
nas seguintes premissas:
Consumo médio de uma residência padrão (classe média) no Brasil
(família de 4 a 5 membros), com iluminação, eletrodomésticos e
eletroeletrônicos: 200 kWh/mês. Pode ser simulado através da
combinação da potência de cada eletrodoméstico e eletrônicos
multiplicado pelo tempo de uso mensal, ou simulado em sites como da
Copel (2016) e Eletropaulo (2016);
Não estão sendo considerados o aumento do consumo de energia
devido ao avanço tecnológico natural, ou seja, nenhuma renovação
tecnológica de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos;
Tarifa final cobrada do consumidor final (com impostos): R$ 0,70 (base
aproximada com referência em final de 2015), região de concessão da
Eletropaulo, no município de São Paulo. (ELETROPAULO, 2016);
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Taxa cambial do Dólar, 1 USD = 4 BRL (final de 2015, início de 2016);
Placa solar padrão do mercado: 1000 W/m2;
Custos de instalação (CAPEX), baseado em alguns produtos do mercado:
Baterias 7kWh (ex. Tesla Home Battery), suficiente para um ciclo diário
de consumo: US$ 3.000 ou R$ 12.000
Inversor DC/AC (bidirecional): R$ 1.000
Placa fotovoltaica de 50W (considerando insolação máxima): R$ 500.
Para consumo residencial diário, estima-se cerca de 10 placas (ou
500W, considerando que a geração é mais focada em período diurno):
R$ 5.000,00
Mão de obra (instalação): R$ 2.000
Total de investimento inicial: R$ 20.000
Custos operacionais (OPEX) da nova solução:
Considerando a reposição a cada 25 anos (vida útil média de todos os
componentes), resulta em custo anualizado de: R$ 800
Suporte técnico e manutenção (considerado incluso nas reposições)
Tabela 4 – Estimativa de custos (cenário residencia)

Solução (Energia Solar)
Item
Custo Unitário
Qtdde
Bateria
R$ 12.000,00
1
Inversor
R$ 1.000,00
1
Placa 50W
R$
500,00
10
Instalação (horas) R$
100,00
20
Total
Tempo de vida médio
Custo de Manutenção anualizado

Total
R$ 12.000,00
R$ 1.000,00
R$ 5.000,00
R$ 2.000,00
R$ 20.000,00
25 anos
R$
800,00

Consumo convencional (mensal)
Item
Custo Unitário
Qtdde
Total
Custo kWh (rede
R$
0,70
200
R$
140,00
convencional)
Total anual R$ 1.680,00

Projetando o fluxo de caixa, custos anuais a valor presente, excluímos assim
reajustes baseados em inflação, IPCA e eventuais taxas de financiamento e outros
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fatores econômicos. Dessa maneira, projetam-se os valores da Tabela 4, chegando à
seguinte projeção (Tabela 5 e Figura 22, em valores acumulados.
Tabela 5 – Projeção de gastos a valor presente, ao longo dos anos

Tempo
Ano 0
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5

Cosumo (Convencional)
R$
R$
R$
R$
R$
R$

...
Ano 18
Ano 19
Ano 20
Ano 21
Ano 22

R$
R$
R$
R$
R$
R$

...
R$
R$
R$
R$
R$

...
Ano 49
Ano 50

1.680,00
3.360,00
5.040,00
6.720,00
8.400,00
10.080,00

Solução (Energia Solar)

31.920,00
33.600,00
35.280,00
36.960,00
38.640,00

...
R$
R$
R$
R$
R$

...
R$
R$

84.000,00
85.680,00

20.000,00
20.800,00
21.600,00
22.400,00
23.200,00
33.600,00
34.400,00
35.200,00
36.000,00
36.800,00

...
R$
R$

58.400,00
59.200,00

Figura 22 – Comparativo da Projeção (valores acumulados) de consumo de energia convencional
(mercado cativo) versus o investimento e manutenção de um sistema à base de energia solar
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Observa-se então um retorno de investimento a partir de por volta do 20º ano.
Podendo variar nessa ordem com base em valores de modelos de equipamentos e
custos de instalação. Além do benefício quantitativo, há outros benefício mais
qualitativo e complexos de se mensurar. As principais vantagens esperadas pela
solução são:
Fonte de energia backup em caso de falhas na rede elétrica
convencional
Economia financeira ao evitar o uso de energia da rede elétrica
convencional
Economia financeira ao reduzir o consumo de energia em horários de
maior tarifa
Aplicando

o

mesmo

modelo

para

uma

instalação

similar,

porém

redimensionada, para um estabelecimento comercial, as premissas são atualizadas
conforme abaixo:
Extrapolando o consumo médio para estabelecimento comercial, por
exemplo prédio, com infraestrutura de elevadores, ar condicionado,
iluminação, etc. para cerca de 1.000 profissionais diariamente: 100.000
kWh/mês;
Demais premissas são mantidas.
Custos de instalação (CAPEX), baseado em alguns produtos do mercado:
Baterias 10kWh (ex. Tesla Powerpack): US$ 250/kWh de capacidade.
Para suprir um ciclo diário de consumo de aproximadamente 3.500 kWh,
serão necessárias combinação de 350 packs: US$ 875.000 ou R$
3.500.000;
Inversores DC/AC (bidirecional): R$ 250.000;
Placa fotovoltaica de 50W (considerando insolação máxima): R$ 500,
incluindo armações de suporte. Para operação diária, estima-se cerca
de 6000 placas (ou 300kW ou cerca de 300 m2 de área de captação,
considerando que a geração é mais focada em período diurno): R$
3.000.000;
Mão de obra (instalação): R$ 250.000;
Total de investimento inicial: R$ 7.000.000.
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Custos operacionais (OPEX) da nova solução:
Considerando a reposição a cada 25 anos (vida útil média de todos os
componentes), resulta em custo anualizado de: R$ 280.000
Suporte técnico e manutenção (considerado incluso nas reposições)
Resultado: payback em cerca de 11 anos, menor do que o cenário residencial,
entre outros motivos, pelo ganho em escala. O detalhamento pode ser
observado pela estimativa na Tabela 6 e projeção na Figura 23.
Tabela 6 – Estimativa de custos (cenário prédio comercial)

Solução (Energia Solar)
Item
Custo Unitário
Qtdde
Bateria
R$ 10.000,00
350
Inversor
R$ 1.000,00
250
Placa 50W
R$
500,00
6000
Instalação (horas) R$
100,00
2500
Total
Tempo de vida médio
Custo de Manutenção anualizado

Item
Custo kWh (rede
convencional)

Total
R$ 3.500.000,00
R$ 250.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 250.000,00
R$ 7.000.000,00
25 anos
R$ 280.000,00

Consumo convencional (mensal)
Custo Unitário
Qtdde
Total
R$

0,70

100000

R$

70.000,00

Total anual R$

840.000,00
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Figura 23 – Comparativo da Projeção (valores acumulados) de consumo de energia convencional
(mercado cativo) versus o investimento e manutenção de um sistema à base de energia solar
(simulação de estabelecimento comercial, por. ex. prédio)

4.1.2 Cálculo da redução de pegada de carbono
Segundo o Ministério de Meio Ambiente do Governo Federal Brasileiro, seguem
alguns dados de referência, de acordo com a respectiva matriz energética:
Energia Elétrica no Brasil = 0.11kgCO2e/kWh
Energia Elétrica no Reino Unido = 0.61kgCO2e/kWh
Desconsiderando o fator pela fase de instalação da solução (fabricação,
transporte e mão de obra), podemos simplificar o raciocínio, apontando sempre o
ganho na operação dessa solução, considerando que a energia solar é totalmente
limpa (livre de gás carbônico) e o eventual consumo provindo da rede convencional
nunca irá superar o cenário base (100% via rede convencional).
Portanto, em cerca 20 anos de anos, serão consumidos cerca de 48.000 kWh
(ainda dentro das mesmas premissas), resultando em 5,3 tCO2e (toneladas de gás
carbônico equivalente), apenas para o cenário residencial. Da mesma forma, para o
cenário comercial (equivalente ao consumo de 1.000 profissionais), 1.452 tCO2e total
pelos 11 anos.
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4.1.3 Resultados sociais e culturais
Não foi possível trazer evidências reais que comprovem melhorias sociais e
culturais pela solução proposta. Induz-se a afirmar que não há pontos negativos
aparentes e toda a receptividade do público pela solução proposta tende a ser positiva.
Dados como características dos profissionais ao longo cadeia produtiva não foi obtida
em detalhes.

4.2 Ferramentas de avaliação

Visando trazer informações atuais do mercado, ao longo do trabalho, foram
abordados órgãos públicos, consultorias, fabricantes, integradores, geradores até
consumidores para ter a percepção das barreiras, receptividade, necessidades e
impressões quanto à demanda e necessidade reprimida por alternativas de soluções
para a cadeia produtiva de energia. A percepção geral em relação a alternativas de
soluções inteligentes é muito escassa e identificou-se um vasto campo para
disseminação de informação quanto a informações disponíveis, espalhados em
diversos banco de dados e instituições.
No entanto, ao longo das pesquisas e entrevistas de campo, foram identificadas
algumas ferramentas mais sofisticadas de dimensionamento e avaliação de
viabilidade de soluções para energia solar (maior foco em tecnologia fotovoltaica).
Além disso, foi observado que cada fabricante e integrador possui sua própria
ferramenta para esse fim. As ferramentas mais referenciadas foram a PVSIST e
BlueSol, que consistem em conjuntos softwares bastante completos de avaliação,
desde o geo-posicionamento da instalação desejada, base de dados históricos de
iluminação e ângulos otimizados para irradiação, até informações detalhadas por
modelo de equipamento (placas fotovoltaicas), como especificações de voltagem e
corrente por área (PVSIST, 2015 e BLUESOL, 2015).
Portanto, a inovação não está tanto em modelos e ferramentas, já bem
disseminados no mercado conforme observado nas interações comentadas acimas,
mas na disponibilização das mesmas ao público massivo, potencial pouco explorado
para crowdfunding.
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4.3 Análise da solução proposta

Para o modelo de avaliação, aliado ao tipo da solução proposta, deve-se ter em
consideração seus pontos fortes a serem alavancados e pontos fracos a serem
mitigados, conforma explicitado na análise SWOT na Tabela 7.
Como fatores que apoiam esse movimento de migração para energias
renováveis e soluções como a proposta, está o apoio geral por parte da sociedade
civil, acadêmica e tecnológica e a simplicidade. Ao mesmo tempo, o fator econômico
impulsiona oportunidades claras para crescimento desse setor.
Tabela 7 – Análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)

Forças

Fraquezas

•Suporte econômico, social e
tecnológico à energia
renovável
•Modelo de avaliação
simples e acessível

•Generalizações e
simplificações
•Faltam integrações com
bases de dados

Oportunidades

Ameaças

•Crescimento acelerado da
demanda por soluções para
energia solar
•Custo decrescente dos
componentes da tecnologia
(tempo de payback
decrescente)

•Ferramentas sofisticadas de
mercado mais sofisticadas e
automatizadas
•A necessidade de gestão de
resíduos para o consumo
crescende de placas FV

Vale ressaltar a tendência pontuada no início deste trabalho quanto a evolução
das tecnologias em geral e, neste caso, a expectativa de contínua redução de custo
(Figura 24) devida à massificação da demanda por componentes eletrônicos para
captação de energia solar. Dessa maneira, a viabilidade da solução proposta tende a
melhor, trazendo o tempo de retorno de investimento para mais cedo.
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Em contrapartida, deve ser discutido o impacto macro ambiental decorrente da
massificação do consumo de componentes eletrônicos descartados, principalmente
placas fotovoltaicas, e seu ciclo de vida. Segundo Cardoso (2015), o “Japão terá 770
mil toneladas [descartados] de painéis solares tóxicos em 2040”.

Figura 24 – Histórico do custo de células fotovoltaicas por Watt (CARDOSO, 2015)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ritmo acelerado de mudanças imposto pelo perfil de consumo atual requer
um alto nível de inovação em diversas áreas, principalmente nos recursos naturais e
energéticos. Com isso, a indústria de energia está passando por uma mudança
acelerada. O custo crescente da energia, a alta dependência do modo de vida
cotidiano e as mudanças climáticas são os maiores motivadores que irão determinar
a velocidade dessas transformações.
Não é uma questão de “se”, mas sim “quando” a cadeia da indústria de energia
deve adotar essa evolução, com os conceitos, tecnologias e sistemas inteligentes. Em
todo caso, o ponto comum é que há uma transformação em massa, afetando não
apenas os processos de negócio, mas também as organizações e tecnologias.
Este estudo promove o uso de ferramentas de gestão para auxiliar o mercado
e academia a desenvolver modelos para avaliação de investimentos, tanto para
moradias convencionais quanto para estabelecimentos comerciais diversos.

5.1 Resultados obtidos

Este trabalho apresentou um levantamento de conceitos e panorama das
tecnologias envolvidas e do mercado. O foco na metodologia e no processo de
condução de um estudo de caso também foi muito rico e abrangente. No entanto,
houve a necessidade de se obter informações mais privilegiadas quanto informações
mais detalhadas e estruturadas quanto à realidade atual e práticas de mercado.

5.2 Futuros Trabalhos

Conforme mencionado na seção de Desenvolvimento, o desenho de uma
solução similar para construções comerciais mais complexos, datas centers e redes
de telecomunicações seriam essenciais para um futuro mais perto da autonomia
energética. Buscando inovação mais além das informações apresentadas neste
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trabalho, é possível citar ramificações para o desenvolvimento de aplicativos para
cálculo e levantamento ágil de informações através de base unificada e acessível,
visando conscientização e estímulo para o mercado; e recomendações no formato de
um plano de negócios para identificar e abordar nichos de mercado pouco explorados,
entre outros, captando recursos e investimentos direcionados a este fim específico
(plano de desenvolvimento do governo, iniciativa privada, etc.).

5.2.1 Aplicação em caso de data centers
Sugestão de extensão da aplicação de estudo de caso para estabelecimento
de instalações de data center (geralmente comercial) que tende a crescer
exponencialmente com a era digital.

5.2.2 Aplicação em rede de telecomunicações (transporte e acesso)
Sugestão de extensão da aplicação de estudo de caso para instalações de rede
de telecomunicações, composta de centrais de gerenciamento (usualmente
chamados de NOC’s ou Network Operation Centers), centrais de comutação e
transmissão e centrais de acesso (antenas, concentradoras de tráfego local, etc.).
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