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RESUMO 

 

O trabalho aqui apresentado tem o intuito de analisar a viabilidade econômica e energética da 

implementação de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica de alta tensão da cidade 

de Pindamonhangaba-SP para suprir parte do consumo de energia elétrica de uma estação de 

tratamento de efluentes em uma indústria siderúrgica da região. Para isso, utilizou-se como base 

um estudo anterior realizado na indústria siderúrgica, o qual mapeou e descreveu os detalhes 

do caminho que a água percorre no processo de laminação de barras de aço. A partir desse 

trabalho, determinou-se a demanda de energia e tempo de utilização das bombas mecânicas e 

do soprador de ar que fazem parte do tratamento final da água, antes de ela ser descartada 

novamente no rio Ribeirão. Definiu-se uma demanda de 13,5 kWh com tempo de 

funcionamento de 6 horas diárias (entre 10h e 16h). Utilizando um painel do tipo mono-

cristalino de potência nominal de 219 Wp e dimensões 1,856m x 1,070m, calculou-se uma 

quantidade de 125 painéis fotovoltaicos, ocupando uma área de 248,2 m², para abastecer 

parcialmente a indústria. Com esse resultado, concluiu-se que o tempo de retorno do 

investimento a ser inserido no projeto aqui construído (7 anos) é viável, considerando toda a 

base utilizada para o mesmo. Assim sendo, com um payback aceitável, a viabilidade do projeto 

e o prosseguimento do mesmo nas condições previstas são positivos, visto que o custo não 

levaria muito tempo a ser pago e que algo dessa magnitude poderia ser ainda mais considerado, 

caso a empresa responsável ou até mesmo todo este mercado recebesse ainda mais incentivos 

e subsídios para investir nesta fonte de energia renovável e limpa. Assim sendo, a partir da 

análise aqui construída, os resultados obtidos explicitam que a produção de energia solar está 

em vias de se transformar em um investimento interessante nacionalmente e que precisa de mais 

incentivos para sua expansão na qual tanto do lado fiscal quanto do produtivo o governo deve 

ter estreita atuação, justificado, especialmente, pelo imenso impacto ambiental que a 

propagação deste tipo de tecnologia proporcionaria ao país. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Energia solar. Painéis fotovoltaicos. Estação de tratamento. Efluentes 

industriais. Indústria siderúrgica. Eficiência energética. 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the economic and energetic viability of implementing a photovoltaic 

system connected to the high-voltage power grid of the city of Pindamonhangaba – SP, to 

supply the electricity demand of an effluent treatment plant in a steel industry in the region. For 

that, it was used a previous study that detailed and described the path the water takes in the steel 

industry, most specifically in the lamination of steel bars. From this paper, it was determined 

the energy demand and time of function from the pumps and air blower used in the last water 

treatment, before it is returned to Ribeirão River. It was determined a 13.5 kWh demand and a 

time of function of 6 daily hours (from 10 a.m. to 4 p.m.). Using a monocrystalline solar panel 

type, with 219 Wp and dimensions of 1,856m x 1,070m, 125 photovoltaic panels was 

determined, occupying a 248,2 m² area, to partially supply the industry demand. With this 

result, it was concluded that the payback time of the investment to be inserted in the project 

built here (7 years) is viable, considering the entire basis used for it. Therefore, with an 

acceptable payback, the feasibility of the project and the continuation of the same under the 

foreseen conditions are positive, since the cost would not take long to be paid and that 

something of this magnitude could be even more considered, if the responsible company or 

even this entire market would receive even more incentives and subsidies to invest in this 

renewable and clean energy source. Therefore, from the analysis built here, the results obtained 

show that the production of solar energy is on the way to becoming an interesting investment 

nationally and that it needs more incentives for its expansion in which both the fiscal and the 

productive side the government must have a close role, justified, especially, by the immense 

environmental impact that the propagation of this type of technology would provide to the 

country. 

 

KEYWORDS: Solar energy. Photovoltaic panels. Treatment station. Industrial effluents. Steel 

industry. Energy efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

A atenção que vem se dando ao meio ambiente com políticas, tecnologias e aplicações é 

cada dia mais real e próxima a todos. Essa preocupação não está atrelada apenas a florestas, 

matas ciliares e nativas, por exemplo, mas também à urbanização e às indústrias, setor de 

extrema importância no cenário econômico mundial. Dentro desse cenário, as companhias vêm 

buscando cada vez mais manter suas operações e ampliar seus lucros através de alterações nos 

seus processos e procedimentos que visam reduzir o impacto ao meio ambiente, já que 

atualmente quanto mais uma indústria realiza suas operações sem impactar a natureza ou possui 

políticas a fim de reduzir o impacto ambiental, mais credibilidade e confiança ela passa à 

sociedade.  

De acordo com a Agência Nacional de Águas (2019) e como se vê na Figura 1, o Brasil 

consome cerca de 2 milhões e 83 mil litros de água por segundo, sendo 9,1% referentes ao 

consumo das indústrias. Por isso são criadas e atualizadas legislações referentes à forma que 

essas indústrias devem retornar essa água ao meio ambiente. O CONAMA (Conselho Nacional 

do Meio Ambiente) é o principal órgão responsável por estabelecer os valores e medidas 

padrões dos principais elementos e contaminantes presente na água. 

 

Figura 1 - Demandas de uso da água no Brasil, por setor (%) e total sem considerar a 

evaporação dos reservatórios  

 

Fonte: ANA (2019). 

 

Devido às particularidades de cada indústria e dos componentes encontrados em seu 

efluente, é muito comum que cada uma delas tenha um sistema próprio de tratamento da água. 

A indústria siderúrgica, que é o caso estudado nesse trabalho, utiliza a água principalmente para 

o resfriamento dos materiais durante o processo de laminação, que consiste em dar uma das 

formas características do aço. Existem dois tipos de resfriamento utilizando a água: o 
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resfriamento direto, onde a água entra em contato direto com o aço e seus detritos; e o indireto, 

onde a troca de calor ocorre sem contato com o material. 

 Esse processo é constante em uma siderúrgica e a água é quase toda reutilizada, mas para 

isso deve haver o tratamento, o que demanda uma quantidade de energia considerável. Dentro 

desse cenário, se torna muito relevante procurar por alternativas referentes ao fornecimento de 

energia.  

A energia elétrica do Brasil provém em grande parte de hidrelétricas e as mesmas são 

muito criticadas por seu impacto ao meio ambiente, uma vez que é necessário o alagamento de 

grandes regiões em seu entorno, acabando com a biodiversidade do local e desocupando 

moradias. As fontes de energias alternativas vêm crescendo muito e um dos destaques é a 

energia solar. No Brasil, apenas 1% da energia produzida é proveniente da matriz solar 

(ANEEL, 2018), muito ainda devido ao alto custo e à pouca acessibilidade que ela apresenta.  

A energia solar transforma a energia proveniente do sol em energia elétrica, sendo 

considerada uma fonte renovável. Dentre suas vantagens, as principais são a sua fonte limpa e 

praticamente inesgotável, já que os raios solares sempre estão presentes, possui menor impacto 

no meio ambiente, principalmente em comparação às principais fontes, como queima de 

combustíveis, hidrelétricas, etc., e seu baixo custo de utilização. 

Infelizmente, a energia solar ainda demanda uma tecnologia pouco comum no país e com 

alto preço aquisitivo, mas em casos como os de grandes empresas que consomem muita 

potência, talvez essa alternativa seja vantajosa. Empresas de grande porte como a Petrobras, 

Mercado Livre e Grupo Claro (SOLARPRIME, 2019) já têm usinas fotovoltaicas que além de 

produzirem energia a partir do sol, trazem credibilidade, confiança e visibilidade à empresa. 

Fica então o questionamento se realmente vale a pena que as empresas troquem parte da 

sua matriz energética, e é no cenário de mudança no mundo, e por buscar um futuro onde a 

natureza seja respeitada e seu potencial aproveitado da melhor forma, que realizamos esse 

estudo de caso. Sempre existirá demanda por energia e sempre existirá o consumo de água e, 

por consequência, o seu tratamento, então devemos buscar utilizar os recursos naturais que nos 

são oferecidos da forma menos agressiva e destrutiva possível, e assim eles não se esgotarão. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este estudo teve como objetivo realizar uma análise econômica da aplicação de painéis 

fotovoltaicos na geração parcial da energia utilizada no processo de tratamento de efluentes, 

gerados a partir do processo de laminação de uma indústria siderúrgica de grande porte 

localizada na cidade de Pindamonhangaba – SP.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar o levantamento da demanda de energia elétrica do tratamento de efluentes 

no processo final de descarte de água proveniente do resfriamento do aço no 

processo de laminação da siderúrgica; 

 Dimensionar um sistema de painéis fotovoltaicos para suprir parcialmente sua 

demanda de energia elétrica; 

 Realizar um levantamento do custo aproximado de investimento inicial que a 

empresa terá e estimar o tempo de payback necessário para o retorno dos gastos 

iniciais. A partir disso, analisar a viabilidade do projeto. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA 

 

A água e a energia são dois tópicos que andam lado a lado, pois os processos de tratamento 

de água e esgoto demandam muita energia elétrica e, por outro lado, 61% da energia no Brasil 

tem origem hídrica, de acordo com a Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANNEL), como 

mostra a Figura 2. 

 

Figura 2 – Matriz de produção de energia elétrica 2018 

 

Fonte: ANEEL (2018). 

 

Infelizmente, a disponibilidade de água doce e potável vem se tornando cada vez mais 

escassa, muito devido às mudanças nas estruturas demográficas, econômicas, sociais e 

tecnológicas incluindo variações nos aspectos de consumo (VINCENTIN, 2014). Em 2021, de 

acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que é o órgão responsável 

pela coordenação e controle da operação, das instalações, da geração e transmissão de energia 

elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), o Sudeste apresenta cerca de 63% de energia 

proveniente de recursos hidráulicos (Figura 3), porém  no mês de outubro, os reservatórios 

apresentaram uma média de 16,82% de volume útil de água com grande parte deles com menos 

de 5% da capacidade de armazenamento de energia. 
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Figura 3 - Balanço de Energia em MW em outubro de 2021 

 

Fonte: ONS (2021). 

 

Dentro deste cenário, o custo da energia hidráulica se eleva e outras matrizes energéticas 

tornam-se atrativas. Como apresentado na Figura 3, menos de 1% da energia no Brasil provém 

do sol, mas esse número vem crescendo com o aumento da disponibilidade dessa tecnologia, 

apresentando cerca de 200% de crescimento na geração centralizada (gerada por grandes 

usinas) e de 2.000% na geração solar distribuída (pequenas centrais de geração) (GOVERNO 

DO BRASIL, 2021). 

Um setor de grande importância que demanda cerca de 2,74% do consumo total de 

energia é o de saneamento, apresentando uma despesa anual de 2,7 bilhões de reais apenas com 

energia elétrica (SABESP, 2009). Os principais gastos dentro desse setor provêm do uso de 

bombas mecânicas no tratamento de água para consumo e no tratamento de efluentes. 
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3.2 TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 

A água em seu estado natural não é pura quimicamente, pois tem partículas orgânicas, 

inorgânicas e gases dissolvidos devido à ação de chuvas e assoreamentos principalmente, 

podendo conter naturalmente diversos poluentes e contaminantes. Por isso a água bruta 

necessita de tratamentos antes de ser consumida. O principal ponto alarmante é que após o seu 

consumo, quando passa a ser chamada de esgoto ou efluente, sua quantidade de poluentes 

aumenta consideravelmente, e por isso é necessário também um tratamento posterior ao uso, 

podendo variar de acordo com a origem e a destinação final desse efluente (PATWARDHAN, 

2008). 

Esse processo permite o retorno da água ao meio ambiente em condições novamente 

reutilizáveis, tornando-se essencial para a sustentabilidade do planeta, uma vez que a mesma é 

um recurso limitado e escasso.  

Segundo PATWARDHAN (2008), os contaminantes produzem doenças e tornam a água 

imprópria ao consumo, enquanto os poluentes prejudicam a utilização da água ou a torna 

imprópria em termos de cheiro e aparência. Os esgotos domésticos contêm geralmente 

contaminantes, enquanto os esgotos industriais contêm poluentes e contaminantes. 

 

3.2.1 Tratamento convencional de efluentes 

 

Em um processo convencional de tratamento de efluentes resumido na Figura 4, o esgoto 

passa primeiramente por uma etapa para remover os sólidos mais grosseiros, por meio de caixas 

de areia, grades e peneiras e para fazer um pré-tratamento, responsável pela prevenção dos 

equipamentos a possíveis danos que os resíduos possam causar, utilizando-se de técnicas como 

neutralização de resíduos e ajuste de pH. Nesta etapa pode-se remover cerca de 40 a 70% dos 

sólidos em suspensão e 35% de DBO aproximadamente (VALÉRIUS, 2013). 
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Figura 4 – Sistema convencional de tratamento de esgoto 

 

Fonte: Sabesp (2021). 

 

A próxima etapa (tratamento primário) remove os resíduos sólidos não grosseiros ainda 

em suspensão. Desta forma, nessa fase temos o processo de coagulação e floculação, onde 

adicionam-se produtos químicos que alteram a atração das partículas, que se aglomeram 

formando flocos maiores e mais fáceis de serem removidos por uma posterior decantação.  

Na decantação há a separação das fases do efluente. Os sólidos decantam e são removidos 

no fundo e os óleos e graxas sobem para a superfície devido a sua diferença de densidade, 

também sendo removidos (RECESA, 2008). 

O tratamento secundário de efluentes acontece para que ocorra uma aceleração da 

decomposição da matéria orgânica presente na água. Existem diversas formas de isso acontecer, 

podendo ser por meio de lagoas de estabilização, lagoas anaeróbias, facultativas, de maturação, 

entre outras (RECESA, 2008). 

As lagoas facultativas são grandes lagos em que o efluente permanece, parte dos resíduos 

decantam no fundo e são decompostos por microrganismos anaeróbios. A parcela que 

permanece dissolvida é decomposta por bactérias facultativas (que necessitam ou não da 

presença de oxigênio). Esse processo depende da ação das bactérias apenas, por isso seu tempo 

de detenção é grande, ou seja, o tempo que o efluente permanece na etapa é alto.  

Devido a esse elevado tempo de detenção, algumas soluções foram criadas para maior 

consumo de matéria orgânica como as lagoas facultativas aeradas, as quais têm um sistema de 

aeradores que aumentam o oxigênio disponível na água. As bactérias têm uma maior 
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decomposição da matéria e, além disso, outro ponto importante é que se necessita de uma área 

menor, podendo ser instalada com mais facilidade. 

Existem ainda mecanismos criados para aumentar a decomposição da matéria orgânica e 

reduzir o espaço necessário, como as lagoas aeradas de mistura completa, que têm maior 

aeração mantendo todos os sólidos em suspensão que são misturados com uma biomassa de 

bactérias, decompondo-os mais facilmente. Há também as lagoas de maturação, próprias para 

a remoção de organismos patogênicos e coliformes. 

O tratamento terciário não é necessariamente obrigatório, uma vez que ele se faz 

necessário em casos em que o efluente descartado tem a presença de elementos contaminantes 

ainda não contemplados nas etapas anteriores. É o caso de metais pesados e matéria orgânica e 

compostos não biodegradáveis. Pode-se utilizar técnicas como microfiltração, troca iônica, 

osmose reversa e outros, variando de acordo com o que está presente no efluente. 

Ao fim do tratamento, a água deve atender os parâmetros estipulados pelo CONAMA na 

Resolução nº 430, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Valores de referência de lançamento de efluentes Resolução CONAMA nº 430 

Parâmetro Valores de Referência 

pH 5 – 9 

Temperatura < 40 ºC 

Materiais sedimentáveis (teste Inmhoff) < 1mL/L 

Óleos minerais < 20 mg/L 

Óleos vegetais e gorduras animais < 50 mg/L 

DBO5,20 Remoção mínima de 60% 

Ferro dissolvido < 15 mg/L 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.2 Tratamento de efluentes em indústrias 

 

As indústrias utilizam a água para diversos processos, como aquecimento e refrigeração, 

transporte de materiais, solvente, combate à incêndios, jardinagem e higienização. Como 

grande parte dessa água se converte em um produto final e apenas uma parte é evaporada, todo 

o resto se transforma em esgoto industrial, que necessitará de tratamento para evitar que os 

poluentes presentes sejam despejados na natureza. 
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Como o uso da água em cada indústria é distinto, seus efluentes diferem muito, 

apresentando impurezas e contaminações diferentes, tornando inviável uma estação central para 

o tratamento da água. Por isso a responsabilidade desse tratamento fica a cargo de cada uma 

das empresas. 

No âmbito legislativo em terras nacionais, o CONAMA) é o atuante na regularização dos 

processos realizados pelas companhias que são aptas a causar algum tipo de impacto à natureza. 

Especificamente deve ser abordado seguindo-se a resolução nº 430/2011. Além disso, pode-se 

citar a NBR 13.969/97 que se responsabiliza pelo descarte final dos resíduos e promove técnicas 

de tratamento de maneira eficiente. Por fim, destaca-se também a NBR 7.229/93 que cuida do 

projeto dos reservatórios do sistema de tratamento, pois deve-se garantir que os mesmos tenham 

a resistência adequada aos elementos corrosivos que podem estar presentes nos efluentes.  

O despejo incorreto de efluentes na natureza impacta tanto o solo quanto a água, poluindo 

assim o meio ambiente. Essa poluição pode ser verificada quando esses efluentes alteram a 

estética, a forma ou o meio em que estão inseridos. Dessa maneira, a contaminação ocorre 

quando a saúde dos seres humanos e seres vivos correm risco. O não tratamento desses efluentes 

pode ocasionar em diversas consequências, como: ameaça à fauna e flora locais; prejuízo à 

saúde humana pelo risco de contaminação da água potável; crime ambiental gerando diversas 

punições à companhia; poluição da água e do solo; possível perda de clientes; o não alcance de 

licenciamento ambiental, importante para se conseguir financiamentos; e custos altos na 

recuperação das áreas degradadas. 

 

3.3  SIDERURGIA 

 

A siderurgia é o ramo da metalurgia responsável pela produção e tratamento de aços e 

ferros fundidos, que tem como principal matéria prima o ferro e que possui grande importância 

hoje devido à elevada utilização desses materiais em todo tipo de equipamentos, utensílios, 

máquinas e construções, por exemplo. A China é um dos países que mais se desenvolveu e teve 

um aumento de consumo de aço no mundo, onde o seu consumo por pessoa entre os anos de 

1980 e 2011 cresceu cerca de 1248%, enquanto no Brasil cresceu cerca de apenas 22% (World 

Steel Association, 2019). 
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Figura 5 – Relação PIB e consumo de aço em diversos países 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2014). 

 

O processo de uma indústria siderúrgica, como se vê no exemplo da Figura 6, pode variar 

de acordo com a matéria prima utilizada, por isso existem dois tipos de usinas siderúrgicas: a 

usina integrada e a semi-integrada. As usinas integradas têm como principal matéria prima o 

minério de ferro extraído diretamente pela mineração e seu processo consiste nas etapas de 

redução, refino, lingotamento e laminação. Devido à grande quantidade de resíduos de ferro no 

mundo e a escassez da matéria prima bruta na natureza, passou-se a reciclar as sucatas uma vez 

que o resultado do produto é satisfatório, o custo é relativamente baixo e a agressão ao meio 

ambiente também. As usinas semi-integradas, por sua vez, são aquelas que utilizam essas 

sucatas e o ferro-gusa, que é um dos produtos da primeira fusão do minério de ferro no processo 

de redução em alto-forno, e devido a isso têm apenas as fases de refino, lingotamento e 

laminação (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2012). 

 

Figura 6 – Fluxograma do processo de indústria siderúrgica 

 

Fonte: Silveira (2010). 
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3.3.1 Uso da água na siderurgia 

 

A siderurgia utiliza a água de diversas formas, como uma das matérias primas em 

misturas, na utilização dos processos de granulação, na remoção da carepa (resíduo de ferro), 

elementos de limpeza e solventes de forma geral, além da sua utilização em banheiros, 

restaurantes e para consumo. Um dos principais pontos a ser discutido aqui é sua utilização 

como meio de refrigeração. 

Existem dois tipos de resfriamento da água na siderurgia, sendo o primeiro o de circuitos 

indiretos ou sem contato e o segundo de circuitos diretos ou de água de contato direto 

(SANTOS, 2014).   

 

3.3.2  Resfriamento indireto 

 

No resfriamento indireto, a água passa no processo por meio de três tipos: de passagem, 

o aberto e o fechado. No de passagem, há a necessidade de existir um corpo d’água para a 

própria captação de água, pois ela é retirada diretamente do rio, passando pelos trocadores de 

calor e, quando quente, é retornada ao mesmo rio. Esse tipo de modelo não é mais usual devido 

às novas legislações criadas para evitar os impactos ambientais que eram provocados. 

Nos sistemas de resfriamento aberto a água passa pelo processo, realiza a troca de calor 

e é então levada a uma torre de resfriamento aberta, onde a mesma dissipa o calor com o ar e 

por esse motivo existe uma taxa de perda de água pela evaporação, mas em compensação há 

uma grande taxa de reutilização. Esse tipo de sistema necessita de baixa reposição de água, mas 

tem riscos de contaminação pelo ar, precisando de um controle alto do processo. 

O outro tipo de resfriamento indireto é o fechado, similar ao aberto, porém neste não há 

a evaporação da água, já que todo o circuito é fechado, necessitando de baixíssima reposição. 

Este consiste em uma torre totalmente fechada, onde a troca de calor ocorre pela presença de 

ventiladores internos ou de água fria. Neste tipo de resfriamento o efluente necessita de pouco 

tratamento devido à sua baixa contaminação. 

 

3.3.3 Resfriamento direto 

 

Outra forma de realizar o resfriamento nos processos siderúrgicos é o de circuitos diretos, 

nos quais a água tem o contato direto com o produto e por isso é contaminada com óleos, graxas 

e carepas. Há, portanto, a necessidade do tratamento desses efluentes (SILVEIRA, 2010). 
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Em geral, o tratamento desse tipo de efluente consiste em direcioná-lo para um poço de 

carepa, onde os resíduos mais pesados presentes na água são decantados por gravidade e 

geralmente removidos por um sistema mecânico. Em seguida, o efluente vai para um 

decantador que tem os sólidos mais finos coagulados, floculados e decantados. Os óleos e 

graxas são removidos por raspadores de óleo e os sólidos de fundo são removidos por 

raspadores de lodo. 

 

Figura 7 - Fluxograma do tratamento de efluente da laminação em indústrias siderúrgicas 

 

Fonte: Silveira (2010). 

 

O próximo passo então é passar esse efluente por filtros de areia, carvão ativado, antracito, 

filtros de disco, e assim o efluente estará pronto para sua reutilização. O lodo gerado nesse tipo 

de tratamento necessita da retirada da água restante por meio de espessadores, centrífugas, 

desidratação e leitos de secagem, por exemplo. 

 

3.4  ENERGIA SOLAR 

 

A energia solar é a principal fonte de energia do planeta Terra, visto ainda que todas as 

outras fontes conhecidas de energia renovável, como a hidráulica, a de biomassa e a eólica, por 

exemplo, derivam de um modo ou de outro da energia solar. O Sol entrega anualmente à Terra 

cerca de 1,5 x 1018 kWh de potência, correspondente a 10 mil vezes o consumo mundial neste 

período (CRESESB, 2006). Entretanto, a radiação solar é um recurso que apresenta grande 

variação devido à alternância do dia e noite, latitude e estações do ano.  
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A energia fotovoltaica proveniente do sol está na terceira posição de energia renovável 

mais usada no mundo, vindo logo após as energias eólica e hidráulica. Entretanto, em nosso 

país, a energia solar representa pouco menos de 1% da energia total produzida. De qualquer 

forma, a tecnologia fotovoltaica evolui e melhora a cada dia, o que possibilita o aumento da 

capacidade de fornecimento de energia elétrica fazendo com que ela se torne uma fonte de 

energia renovável com baixa manutenção e alta produtividade. 

Segundo CRESESB (2006) a geração de energia solar é nada mais nada menos do que a 

geração de energia elétrica por meio de algumas formas disponíveis como, por exemplo, a 

energia solar fotovoltaica. Segundo ANEEL (2005) o nosso país possui um enorme potencial 

de energia solar com um índice médio diário de radiação solar de cerca de 5 kWh/m²/dia, muito 

disso por se situar numa região intertropical, o que garante esse grande potencial durante todo 

o ano. 

Além de todo esse potencial a utilização de energia solar apresenta alguns benefícios 

como a redução da degradação do meio ambiente e redução da poluição e geração de ruídos, 

por não necessitar de combustíveis, pontos muito importantes atualmente em questões de 

sustentabilidade, e por não ter partes rotativas, necessitar de baixa manutenção e por ser 

modular, expansível, leve e fácil de transportar (MOREIRA; SERAPHIM; FILHO, 2012)  

Além dessa visão, a energia solar também auxilia no controle de custos, visto que é uma 

fonte de energia renovável, o que reduz as linhas de geração e distribuição e substitui os 

revestimentos por células fotovoltaicas produzindo a energia no mesmo local em que é 

consumida (AMARAL; MENDONÇA; RESENDE; REGO, 2016). 

 

3.4.1 Sistema fotovoltaico 

 

Esse sistema tem como função converter a energia irradiada pelo sol em energia elétrica 

utilizando em seu funcionamento módulos fotovoltaicos compostos por células que realizam 

essa conversão. Esses módulos podem estar conectados em paralelo e em série e estarem 

dispostos em grande número (ZILLES, 2012). 

As células fotovoltaicas, por terem a capacidade de gerar correntes elétricas ao serem 

expostas à luz do sol, convertem a energia solar em eletricidade. Na Figura 8 tem-se um 

esquema de como funciona uma célula fotovoltaica. 
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Figura 8 – Diagrama de uma célula fotovoltaica 

 

Fonte: CRESESB (2012). 

  

As células fotovoltaicas são, em sua grande maioria, compostas por silício e são 

fragmentadas em três grupos: Silício Cristalino (Monocristalino e Policristalino), Filme Fino e 

Heterojunção, conforme expostos na Figura 9. 

 

Figura 9 – Tipos de Células Fotovoltaicas 

 

Fonte: Autoria própria. 
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As células fotovoltaicas possuem baixa corrente de saída e tensão, valores esses que são 

de cerca de 3 A e 0,7 V, devido as suas dimensões construtivas. Dessa maneira, para se formar 

um módulo fotovoltaico é necessário agrupar várias células. Para atingir as tensões de consumo, 

de cerca de 12 V e 24 V, o arranjo dessas células geralmente é feito em série, obtendo-se assim 

uma tensão de saída mais alta. 

No gráfico presente na Figura 10 tem-se a relação da tensão do módulo com a variação 

da potência (P-V), além da relação entre a corrente e a tensão de saída (I-V). 

 

Figura 10 - Curvas P-V e I-V de uma célula fotovoltaica de silício cristalino  

 

Fonte: Galdino (2014). 

 

 PMP: Máxima Potência – potência mais alta que pode ser retirada da célula; 

 VOC: Tensão de Curto-Circuito – máxima tensão do módulo, a qual é medida sem 

que haja nada conectado ao módulo; 

 IMP: Corrente de Máxima Potência – corrente medida quando ocorre a máxima 

potência; 

 ISC: Corrente de Curto-Circuito – máxima corrente oferecida pelo módulo 

fotovoltaico, quando V = 0; 

 VMP: Tensão de Máxima Potência – tensão medida quando ocorre a máxima 

potência; 

 η: Eficiência – taxa de perdas na transformação da energia solar em energia elétrica. 

 

3.4.1.1  Sistema autônomo 
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Em sistemas autônomos, também chamados de isolados, não há nenhuma ligação com a 

rede de distribuição, justamente por ela não existir no local. Dessa forma, a utilização de 

baterias, inversores e controladores de carga é extremamente importante para que se garanta a 

continuidade do fornecimento de energia. Na Figura 11 estão os componentes deste sistema e 

suas funções (VILLALVA, 2015). 

 

Figura 11 – Esquema de um sistema fotovoltaico autônomo 

 

Fonte: SEBRAE (2016). 

 

 Bateria: possui a responsabilidade de fornecer energia e armazenar o excedente, 

visto que a energia proveniente do sol sofre variações com o clima e é intermitente; 

 Controlador de Carga: é ele que conecta as baterias com o painel evitando que as 

primeiras passem por ciclos de carga e descarga, aumentando sua vida útil; 

 Painel Fotovoltaico: é o responsável por converter energia fotovoltaica em energia 

elétrica; 

 Inversor: sua função é converter a corrente contínua (CC) em corrente alternada 

(CA). Sua presença é importante, pois grande parte dos itens eletrônicos funciona 

a partir dos níveis de tensão da rede elétrica local, que é CA com tensão de 110 V 

ou 220 V e frequência de 60 Hz. 

 

Os sistemas fotovoltaicos autônomos podem estar presentes em sistemas de 

bombeamento de água, estações meteorológicas ou de telecomunicação. 

 

3.4.1.2  Sistema híbrido 

 

No caso de um sistema híbrido a principal diferença é a utilização de mais de uma fonte 

de energia, que podem ser geradores a gás, a gasolina, a diesel, eólicos e outros. Ele ainda usa 
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baterias para acumular energia, fazendo com que haja a necessidade de um controle de potência 

para distintas fontes. É um sistema mais usado em locais onde não há alcance de rede elétrica, 

como em zonas rurais. 

 

Figura 12 – Configuração de sistema híbrido 

 

Fonte: Pinho (2014). 

 

3.4.1.3  Sistema conectado à rede 

 

É um sistema ligado à rede de distribuição de energia. Sua principal diferença é não 

necessitar da utilização de baterias, já que na falta de fornecimento de energia por parte do 

sistema fotovoltaico, seu consumo é proveniente da rede de distribuição. 

 

Figura 13 – Esquema de um sistema fotovoltaico conectado à rede 

 

Fonte: SEBRAE (2016). 
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3.5  ETES COM USO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 

Em relação ao tratamento de água e efluentes utilizando energia solar pouco se é 

explorado. Até o ano de 2019, não existia nenhuma ETE com sistema de geração de energia 

solar no país, até que a Sabesp implementou o sistema em uma de suas unidades. A ETE Mogi 

Mirim inaugurou em julho de 2019 a primeira estação com energia solar. 

Segundo a Sabesp (2019), a estrutura contou com um investimento de 1,7 milhão de reais. 

A unidade possui 1.073 módulos instalados nos telhados e ao redor da unidade, fornecendo 606 

MW/h, que corresponde a cerca de 30% do consumo de energia da estação. Até o presente 

momento, nenhum estudo referente à eficiência ou tempo de retorno do investimento foi 

realizado. 

 

Figura 14 – ETE Mogi Mirim 

 

Fonte: AESabesp (2019). 

 

Nos Estados Unidos, também em 2019, a empresa Greenskies Renewable Energy LLC 

instalou uma malha de 378 painéis fotovoltaicos em uma estação de tratamento de água na 

cidade de Sprague, Connecticut, como mostra a Figura 15. A previsão é que esses painéis 

abasteçam cerca de 80% da estação. De acordo com a Lakeside Equipment Corporation, parte 

da energia é vendida para a rede elétrica da cidade, ajudando no custo inicial.  
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Figura 15 – ETE de Sprague, Connecticut 

 

Fonte: Ludt (2019). 

 

Em um outro caso na cidade de Galena, Illinois, foi verificado que um dos maiores gastos 

de energia do município (cerca de 12%) eram da estação de tratamento de água, representando 

cerca de 520.000 kWh anualmente. Em 2010, a estação passou a receber melhorias na questão 

energética, mas isso significou apenas US$3.500,00 anualmente de redução de gastos.  

Em 2012, aproveitando a disponibilidade de terreno plano e adequado, além de um 

investimento aprovado pelo governo estadual, eles instalaram 1.444 painéis mono-cristalinos, 

de potência nominal de 225 Wp, necessitando de 3 inversores de 100 kW (SOLAR 

OUTREACH PARTNERSHIP, 2020). 

 

Figura 16 – ETE de Galena, Illinois 

 

Fonte: Solar Outreach Partnership (2020). 

 

De acordo com o estudo realizado pelo Solar Outreach Partnership, após o primeiro ano 

de utilização, o sistema abasteceu cerca de 43% da demanda da estação. O investimento inicial 
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foi de US$1.328.282,00 e o retorno anual foi de US$50.000,00 aproximadamente. Portanto 

estima-se que o payback para esse projeto seja entre 10 a 12 anos. 
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4 METODOLOGIA 

 

Os dados utilizados para a realização deste estudo foram obtidos do trabalho de SANTOS 

(2014), no qual foi analisada uma estação de tratamento de efluentes de uma indústria 

siderúrgica localizada no município de Pindamonhangaba-SP. Esta usina possui um setor de 

laminação de barras de aço com capacidade de produção de até 500 mil t/ano. A empresa realiza 

a captação de água no rio Paraíba do Sul e a utiliza nos processos de resfriamento. Grande parte 

da água é reutilizada e o deságue dos efluentes é realizado no Ribeirão dos Surdos. Os caminhos 

que a água percorre dentro dos processos da empresa estão resumidos na Figura 17.  

 

Figura 17 – Fluxograma de processo da siderúrgica 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para análise da aplicação dos painéis solares selecionamos apenas o tratamento final dos 

efluentes antes de serem descartados no corpo d’água. Como podemos ver na Figura 18, essa 

etapa final utiliza duas bombas, duas bombas reservas e um soprador de ar. A potência a ser 

considerada será apenas desses elementos. Essa potência servirá de base para os cálculos dos 

painéis. 
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Figura 18 – Fluxograma do tratamento de efluentes da siderúrgica 

 

Fonte: Santos (2014). 

 

Em seguida, para dimensionar um sistema fotovoltaico é necessário antes definirmos 

alguns parâmetros do sistema e do local onde o mesmo será instalado, sendo eles: 

a) Potência exigida;  

b) Horas de utilização;  

c) Localização/Insolação/Ângulo de Inclinação. 

 

4.1  POTÊNCIA DEMANDADA PELO SISTEMA 

 

De acordo com as bombas utilizadas e o soprador de ar presentes no sistema, chegamos 

a uma potência total máxima demandada de 13,5 kW, como é apresentado na Tabela 2. Essa 

potência leva em consideração o fato de que as bombas reservas só serão ligadas caso haja 

manutenção ou paralisação inesperada das bombas principais. 

 

Tabela 2 – Potência demandada pelos componentes do sistema 

Descrição Potencia (kW) 

Bomba centrífuga do tanque de oxigênio 5,5 

Bomba centrífuga reserva do tanque de oxigênio 5,5 

Bomba centrífuga do tanque de verificação 4,0 

Bomba centrífuga reserva do tanque de verificação 4,0 

Soprador de ar 4,0 

Fonte: Autoria própria. 
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4.2  HORAS DE UTILIZAÇÃO 

 

Apesar de se tratar de uma indústria que funciona integralmente e o tratamento da água 

ou de efluente funcionar a todo momento a fim de garantir que todo o material seja tratado da 

forma adequada e despejado devidamente de acordo com as normas estabelecidas, para 

objetivos de estudo este trabalho irá avaliar apenas o seu funcionamento durante 6 horas diárias, 

já que é o tempo que será abordado para a captação da energia solar pelos painéis fotovoltaicos, 

visto que das 10h até às 16h é o período em que os raios solares incidem mais intensamente à 

superfície terrestre. Dessa maneira, podemos considerar que o tempo de utilização da energia 

nessa estação de tratamento em questão é de 6 h/dia em 7 dias/semana. 

Com a potência total e o tempo diário em que o sistema permanecerá funcionando 

definidos é possível calcular tanto o consumo mensal quanto o diário que este sistema gerará, 

como a seguir: 

 

𝐶𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜/𝑑𝑖𝑎 ∗  𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  (1) 

𝐶𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 = 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜/𝑑𝑖𝑎      (2) 

 

4.3  INSOLAÇÃO E ÂNGULO DE INCLINAÇÃO 

 

Para o devido dimensionamento de um projeto fotovoltaico é preciso levar em conta o 

potencial solar do local de instalação, além de orientar o módulo solar na posição geográfica 

correta. Através do auxílio e consulta do Google Maps foi possível definir as coordenadas 

geográficas do município de Pindamonhangaba no interior do estado de SP, onde está localizada 

a estação de tratamento de efluentes em questão neste trabalho. Coordenadas: 23ºS 45,449ºO. 

Assim, segundo a base de dados “Sun Data” do CRESESB, que é utilizada para calcular 

a irradiação solar diária mensal em qualquer ponto do território nacional, temos os seguintes 

dados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Irradiação solar diária mensal na cidade de Pindamonhangaba-SP 

Estação: Pindamonhangaba   

Município: Pindamonhangaba, SP - BRASIL   

Latitude: 23º S   

Longitude: 45.449º O   

Distância do ponto de ref. (22,923889º S; 45,461944º O): 8,6 km   

 

Ângulo 

 

Inclinação 

Irradiação solar diária média mensal (kWh/m²/dia)   

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Delta 

Plano 

Horizontal 

0º N 5,56 5,80 4,91 4,46 3,65 3,42 3,48 4,45 4,57 5,13 5,86 4,72 4,72 2,44 

Ângulo igual 

a latitude 

23º N 5,03 5,53 5,04 5,06 4,51 4,44 4,41 5,27 4,86 5,01 4,87 5,22 4.94 1,12 

Maior média 

anual 

21º N 5,10 5,58 5,06 5,04 4,45 4,37 4,35 5,22 4,86 5,04 4,93 5,29 4,94 1,23   

Maior mínimo 

mensal 

31º N 4,73 5,29 4,95 5,13 4,68 4,67 4,61 5,41 4,83 4,83 4,61 4,87 4,89 0,80   

Fonte: “Sun Data” CRESESB (2021). 

 

 Para as coordenadas geográficas da Estação de Tratamento de Efluentes em questão 

pode-se verificar, através da análise da Tabela 3, uma irradiação solar diária mensal no plano 

horizontal de 4,72 kWh/m²/dia. Entretanto, mesmo apresentando essa irradiação média, é 

necessário saber o potencial que cada painel fotovoltaico pode suportar, e como se vê pelos 

dados fornecidos pelo fabricante através da Tabela 5 este potencial é de 219 W. Todavia, este 

potencial não será aproveitado no seu máximo, pois devemos utilizar para fins de cálculo apenas 

90% do seu potencial, visto que o próprio fabricante nos dá uma eficiência de 90% em 10 anos, 

ou seja, consideraremos 197,1 W. 

De acordo com MANUL DE ENGENHARIA FV (2014), nos cálculos para a produção 

de energia elétrica, é interessante desconsiderar os efeitos de irradiância a todo momento e a 

energia elétrica que é convertida totalmente em certos períodos de tempo. Como a irradiação 

horária e a produção de energia são lineares podemos dizer que a acumulação de energia solar 

ao longo do dia é calculada pelas Horas de Sol Pleno (HSP). Ela nos indica a quantidade de 

horas em que a irradiância se mantém constante e equivale a 1 kW/m², de maneira que a energia 

resultante seja igual àquela disponibilizada pelo sol no local acumulada durante o dia. Assim, 

a HSP pode ser calculada seguindo a Equação 3: 

 

HSP = irradiação solar diária mensal [kW/m²] / 1 [kW/m²]          (3) 
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Figura 19 – Perfis de irradiação solar diária com valores equivalentes de HSP 

 

Fonte: Pinho (2008). 

 

Também pela análise da Figura 20 pode-se perceber que o menor índice de irradiação 

solar diária mensal observada se dá no mês de junho, visto que é quando se inicia a estação de 

inverno, período em que os raios solares incidem com maior inclinação sobre a superfície do 

hemisfério sul global. 

 

Figura 20 – Curvas de irradiação solar durante o ano todo na cidade de Pindamonhangaba-SP 
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Fonte: “Sun Data” CRESESB (2021). 

 

Segundo afirma VILLALVA (2015) o modo mais correto de se instalar um módulo solar 

fixo, situado no hemisfério sul global, é projetá-lo com sua face voltada para o norte geográfico. 

Essa orientação é recomendada, pois aumenta o aproveitamento da luz solar ao longo de todo 

o dia, visto que em todo tempo o módulo encontra-se exatamente de frente para o Sol. 

Abaixo, ainda segundo VILLALVA (2015), a Tabela 4 nos mostra o ângulo de instalação 

recomendado para painéis fotovoltaicos dada a latitude da localização.  

 

Tabela 4 – Recomendações de ângulo para instalação de painéis fotovoltaicos 

 

Fonte: Villalva (2015). 

 

4.4  PAINEL FOTOVOLTAICO 

 

A Figura 21 demonstra o tipo de painel fotovoltaico que será considerado neste trabalho. 

Para este tipo foram retirados os dados do catálogo do seu fabricante VidurGlass S.L., modelo 

VS29 C54 P219 que, por sua vez, apresenta as especificações técnicas dispostas na Tabela 5. 

Este modelo foi escolhido pela sua alta eficiência. 
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Figura 21 – Conjunto de painéis fotovoltaicos (modelo VS29 C54 P219) 

 

 Fonte: Portal Solar (2014). 

 

Tabela 5 – Parâmetros do painel fotovoltaico 

Parâmetros Estruturais  

Tamanho 1.856mm x 1.070mm  

Peso 56kg  

Células 54 cél. mono – cristalinas, 156 x 156 mm  

Transparência (aprox.) 29%  

Características elétricas (tolerância: +/- 5%):  

(STC: 1000W/m², AM 1,5 e temp. da cél de 25ºC) 

 

Potência Nominal (Pmáx) 219 Wp 

Corrente MPP (Impp) 8,07 A  

Tensão MPP (Vmpp) 27,21 V 

Corrente de Curto Circuito (ISC) 8,56 a  

Tensão de Circuito Aberto (VOC) 34,34 V  

Eficiência (10 anos) 90%  

Coeficientes de temperatura das células  

Coeficiente de potência nominal -0,42%/K  

Coeficiente de corrente de curto circuito +0,05%/K  

Coeficiente de tensão de curto circuito -0,33%/K  

Fonte: Anexo A. 

 

 Agora com os parâmetros do modelo de painel fotovoltaico a ser utilizado definidos, 

como suas dimensões, obtém-se sua área por módulo: 

https://blog.solarprime.com.br/quais-as-diferencas-entre-telhas-solares-e-paineis-solares/
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𝐴𝑝 (𝑚2) = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎       (4) 

 

Em seguida é necessário calcular a quantidade de painéis fotovoltaicos que serão 

utilizados considerando o consumo diário do sistema, as Horas de Sol Pleno, a Taxa de 

Desempenho e a potência considerada do painel. 

 

𝑛𝑝 =  
(𝐶𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜/𝑇𝐷)/𝐻𝑆𝑃

𝑃
         (5) 

  

A Taxa de Desempenho (TD) é definida como a relação existente entre o desempenho 

real do sistema e o máximo teórico. Essa relação mede a geração de energia elétrica levando 

em consideração a real potência do sistema sob operação e as perdas, como perda por queda de 

tensão devido à resistência de conectores e cabeamento, por exemplo. A Figura 22 mostra os 

resultados de uma avaliação de 527 SFCRs que se situam em grande parte na Alemanha 

possuindo potência menor que 10 kWp. Observa-se uma tendência de TD entre 70 e 75% para 

os anos de 2001 a 2005, por isso podemos adotar ela como sendo 0,7 (MANUAL DE 

ENGENHARIA FV, 2014). 

 

Figura 22 – Taxa de Desempenho de 527 SFCRs instalados na Europa Ocidental entre 1991 e 

2005 

 

Fonte: Adaptado de IEA (2007). 

 

É necessário calcular também a área que será exigida para a alocação destes painéis e essa 

etapa é importante para se verificar a viabilidade da instalação dos painéis no local estudado. 

 

𝐴𝑇 =  𝑛𝑃 × 𝑎𝑃           (6) 
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AT: área mínima total da instalação (m²) 

np: número de painéis 

Ap: área do painel utilizado (m²) 

 

4.5  INVERSOR SOLAR 

 

Como já visto, o inversor de conexão à rede é o responsável pela transformação da energia 

de corrente contínua fornecida pelos painéis para corrente alternada, em relação à tensão e 

frequência com a rede de distribuição pública. Entretanto, como são equipamentos de tamanho 

pequeno, não apresentam ruído e não possuem partes móveis, assim podem ser instalados 

dentro da própria edificação ou junto aos módulos fotovoltaicos, desde que estes estejam 

protegidos das intempéries e com grau de proteção adequado. 

 Dessa forma, para dimensionar um inversor foi utilizado o critério da potência. De 

acordo com a NBR 15.149, os inversores devem estar na faixa de potência de 80 a 120% da 

potência nominal dos módulos fotovoltaicos, isto é, para o sistema aqui em questão a potência 

nominal será obtida segundo a Equação 7, e assim o sistema foi dividido em apenas um 

subsistema e observando as linhas de inversores comerciais do fabricante Fronius, foi escolhido 

o modelo Symo 20.0-3 480, que possui uma potência máxima de 30 kW. Seu modelo pode ser 

visto na Figura 23 e suas especificações na Tabela 6. 

 

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟) = 𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜) ∗ 𝑛𝑝      (7) 

 

Figura 23 – Modelo de inversor da marca Fronius 

 

Fonte: Mecatransolar (2021). 
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Tabela 6 – Parâmetros do inversor 

Parâmetros Estruturais 

Peso 95,7 lbs/43,4 kg 

Input Data 

Máx Potência permitida 30,0 kW 

Máx Corrente de entrada utilizável (MPPT1/MPPT2) 33,0 A / 25,0 A 

Máx Cor. de ent. utilizável total (MPPT1+MPPT2) 51,0 A 

Máx Corrente de entrada admissível (MPPT1/MPPT2) 49,5 A / 37,5 A 

Máx Cor. de ent. admissível total (MPPT1+MPPT2) 76,5 A 

Suportes de fusíveis dos strings CC integrados Opcional: 6- e 6+ 

Faixa de tensão de MPP 450 – 800  V 

Faixa de tensão de operação 200 – 100 V 

Máx tensão de entrada 1000 V 

Tensão de entrada nominal 710 V 

Tamanho de condutor CC admissível AWG 14 – AWG 6 cobre, 

AWG 6 alumínio, AWG 4 

cobre ou alumínio com 

combinador de entrada 

Número de MPPT 2 

Dados de Saída 

Máx potência de saída 19,995 V 

Máx corrente de falta na saída / Duração 30,9 A RMS/150,4 ms 

Máx corrente contínua de saída 24,0 A 

Tamanho recomendado de disjuntor OCPD/AC 30,0 A 

Máx eficiência 98% 

Eficiência CEC 97,5% 

Tamanho de condutor CA admissível AWG 14 - AWG 6 

Conexão com a rede 480 V Delta +N** 

Frequência  60 Hz 

Distorção Harmônica Total < 1,75% 

Fator de potência 0 – 1 ind./cap. 

Fonte: Anexo B. 
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4.6  ESTRUTURA DE SUPORTE 

 

A estrutura de suporte é responsável por sustentar e agrupar os painéis fotovoltaicos, 

fixando-os ao solo e auxiliando nas conexões entre si. É recomendável instalar o suporte 

próximo ao ponto de conexão para que se reduza o comprimento dos cabos que se conectam ao 

inversor. Segundo Lorenzo e Zilles (1994) essas estruturas de suporte devem atender alguns 

requisitos, como: 

 

 Estar aterrada eletricamente segundo as normas vigentes; 

 Sua composição deve ser de materiais não corrosivos, como alumínio ou ferro 

galvanizado; 

 Propiciar integração estética com a edificação; 

 Suportar ventos de até 150 km/h; 

 Módulos posicionados a no mínimo 1 metro do solo; 

 Contato adequado ao aterramento. 

 

Neste caso, utilizaremos as estruturas de suporte metálicas, mais especificamente de 

alumínio, visto que são resistentes às intempéries, como ventos e chuva fortes. Um exemplo 

pode ser visto abaixo na Figura 24. 

 

Figura 24 – Exemplo de estrutura metálica de suporte aos painéis fotovoltaicos 

 

Fonte: NTCSOMAR (2021). 
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4.7  SISTEMA DE PROTEÇÃO 

 

Os condutores de corrente contínua, antes de serem conectados ao inversor devem 

alcançar um quadro de proteção. Este, por sua vez, é responsável por dividir o circuito de 

alimentação em corrente contínua para manutenção, por exemplo. Neste quadro ainda devem 

estar presentes a chave de desconexão, um dispositivo de proteção contra surto (DPS), fusíveis 

para a conexão e barramento de aterramento para estruturas metálicas. 

 

Figura 25 – Quadro de proteção de corrente contínua 

 

Fonte: Villalva (2015). 

 

Figura 26 – Quadro de proteção de corrente alternada 

 

Fonte: Villalva (2015). 
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Através da NBR 5.410 é possível definir e dimensionar os dispositivos, que são: 

barramento trifásico ou monofásico, disjuntor diferencial residual, DPS e barramento de terra, 

mas para este estudo não será relevante. 

 

4.8  CABOS E CONEXÕES 

 

Para suportar as intempéries que os cabos e conexões entre o inversor e os módulos 

sofrerão com o funcionamento dos painéis fotovoltaicos, como o elevado calor nas suas caixas 

de ligações, há alguns fatores que os mesmos devem respeitar, como: 

 

 Duplo isolamento; 

 Unipolares; 

 Isolamento a temperaturas elevadas; 

 Separação de polos (negativo e positivo) em eletrodutos distintos; 

 Limite máximo à queda de tensão; 

 Caixa de passagem e conexão vedadas e isoladas. 

 

A temperatura dos módulos fotovoltaicos pode passar dos 50º C de acordo com a NBR 

5.410. Assim sendo, a capacidade de condução da corrente limita-se a cerca de 40% daquela 

em comparação a 30ºC. Devido à utilização em ambiente externo e às necessidades de conexão 

entre os painéis em paralelo e série, tem-se os conectores do tipo MC4, específicos para 

sistemas fotovoltaicos, que formam o sistema de conexões junto com as caixas de conexão. 

Dessa forma, o sistema possuirá uma maior confiabilidade, já que há a redução da probabilidade 

de ocorrer curtos-circuitos entre os polos negativo e positivo devido a possíveis falhas. 

 

Figura 27 – Conectores MC4 

 

Fonte: Portal Solar (2014). 

 

http://www.neosolar.com.br/
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Figura 28 – Esquema de cabos e conexões de um sistema fotovoltaico 

 

Fonte: Portal Solar (2014). 

 

4.9  ANÁLISE DE CUSTOS E INVESTIMENTOS 

 

Ao se avaliar a viabilidade econômica de um projeto fotovoltaico é preciso ter o 

conhecimento do valor total investido e do benefício anual que o sistema irá trazer. Dessa 

forma, é necessário saber além do valor investido, os fluxos de caixa futuros, o tempo em que 

os fluxos acontecerão e o custo que a moeda terá ao longo do tempo, este calculado através da 

taxa de juros. Utilizando-se de modelos financeiros para as tomadas de decisão aqui será 

utilizado o modelo de Valor Presente Líquido (C. L. PADOVEZE, 2010). 

Para um investimento fazer sentido, é recomendável e desejável que seu retorno 

financeiro supere o valor investido no menor tempo possível. O resultado excedente é o lucro 

que o investidor terá depois de recuperar o total investido, justificando-se pela existência das 

taxas de juros do serviço prestado, que virá através da geração de energia elétrica por meio dos 

painéis fotovoltaicos projetados. 

O modelo a ser utilizado aqui, VPL, utiliza as seguintes variáveis: valor do investimento 

no sistema (I0); valor do fluxo futuro de benefícios (FF), ou seja, o crédito recebido pela energia 

gerada; o tempo que durarão os fluxos futuros (Na); e taxa de juros desejada pelo seu investidor 

(i). Excetuando-se I0, que é um valor fixo disponibilizado pelo seu investidor, todas as demais 

variáveis sofrem com as variações de mercado, como a queda de rendimento dos painéis e taxas 

de inflação e juros, além da tarifa de energia ao longo dos anos. Assim sendo, utiliza-se a 

equação abaixo para o cálculo do VPL. 

 

http://www.neosolar.com.br/
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        (8) 

 

O VPL maior que zero indica que o investimento é economicamente viável. Já o VPL 

negativo mostra que o investimento a ser realizado não é viável, não permitindo a recuperação 

do dinheiro investido, visto que os valores presentes gastos são maiores que os valores presentes 

recebidos. Enquanto um VPL nulo indica que o retorno do projeto é economicamente igual ao 

que foi investido, assim tem-se que, financeiramente, o investimento é indiferente. 

 

4.9.1   Fluxo futuro de benefícios 

 

No caso em questão de sistema fotovoltaico, o fluxo futuro de benefícios é calculado pela 

energia gerada em kWh multiplicada pelo valor da tarifa de energia elétrica em R$/kWh. 

Segundo a EDP, empresa fornecedora de energia elétrica na cidade de Pindamonhangaba, 

a tarifa convencional atendente da classe de serviços públicos é a A4 no valor de 0,84 R$/kWh, 

levando em consideração uma rede de alta tensão. 

É importante levar em conta também que, com o passar dos anos, essas tarifas tendem a 

sofrer alterações e, segundo a própria EDP, a Tabela 7 nos dá os reajustes tarifários anuais de 

2016 a 2020, sendo dados do setor público. 

 

Tabela 7 – Histórico de reajuste de tarifa de energia elétrica anual (5 anos) 

 

Ano 

 

Resolução e Publicação 

 

Motivo 

Efeito Médio ao 

Consumidor (%) 

2016  Resolução homologatória nº2.158 de 

18/10/2016 

Reajuste Tarifário Anual -23,53 

2017 Resolução homologatória nº2.315 de 

17/10/2017 

Reajuste Tarifário Anual 12,97 

2018 Resolução homologatória nº2.469 de 

16/10/2018 

Reajuste Tarifário Anual 16,12 

2019 Resolução homologatória nº2.629 de 

16/10/2019 

Reajuste Tarifário Anual -5,33 

2020 Resolução homologatória nº2.790 de 

20/10/2020 

Reajuste Tarifário Anual 6,52 

Média ---------- ---------- 1,35 

 

Fonte: EDP (2021). 
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A energia anual gerada pelo painel fotovoltaico pode ser obtida através da Equação 9: 

 

Em(ANUALMENTE) = Cdiário x 30 dias x 12 meses      (9) 

 

Devemos considerar também no cálculo dos Fluxos Futuros o gasto com a manutenção 

do sistema fotovoltaico por si só. Segundo o MANUAL DE ENGENHARIA FV (2014), o custo 

de investimento em sistemas fotovoltaicos é de 2,70 US$/Wp (US$1,00 = R$5,63 na cotação 

do dólar de 11/01/2022). Além disso, para conseguirmos calcular o custo final de investimento 

necessitamos do CAPEX (despesas de capital) e OPEX (despesas operacionais) do sistema 

fotovoltaico que, por sua vez, segundo a EPE (2021) são respectivamente 4.000 R$/kW e 52 

R$/kW. Assim sendo, com a potência de pico do painel, calculada pela Equação 10, podemos 

obter tanto o custo total do investimento pela Equação 11 quanto o custo de operação e 

manutenção anual, que será mantido constante pelos próximos 25 anos de estudo, pela Equação 

12: 

 

PFV = (P / TD) / np * 1000              (10) 

 

CT = CAPEX * PFV          (11) 

 

COM = OPEX * PFV                         (12) 

 

PFV = Potência de Pico do Sistema Fotovoltaico (kW) 

P = Potencia Considerada do Painel (kW) 

TD = Taxa de Desempenho 

np = Número de painéis fotovoltaicos 

CT = Custo Total de Investimento (R$) 

COM = Custo de Operação e Manutenção do sistema (R$) 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

Figura 29 – Variação das despesas de capital de 2013 a 2020 

 

Fonte: Empresa De Pesquisa Energética (2021). 

 

Figura 30 - Variação das despesas de operação e manutenção de 2013 a 2020 

 

Fonte: Empresa De Pesquisa Energética (2021). 

 

Já como últimos fatores para conseguirmos o Fluxo Futuro de Benefícios do sistema é 

possível calcularmos o valor gerado anualmente pelo sistema e o fluxo de caixa anual que o 

mesmo fornecerá. O valor gerado pode ser obtido pela Equação 13 e o fluxo de caixa pela 

Equação 14. 

 

Vg = Em * Tek           (13) 
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FC = COM – Vg          (14) 

 

Tek = Tarifa anual de energia elétrica 

 

Tanto o valor do dinheiro quanto o valor dos serviços prestados se alteram com o passar 

do tempo. De acordo com o Banco Central (IPCA) em estudo divulgado em novembro de 2021, 

os níveis da inflação no Brasil têm uma estimativa para o ano de 9,77% e será considerada aqui 

para esse estudo como a mesma para os próximos 25 anos. Assim sendo, o cálculo dos Fluxos 

Futuros de Benefícios é dado pela seguinte equação: 

 

        (15) 

 

Onde: 

 

 FFk é o fluxo futuro de benefício do ano; 

 k é o número de anos que se passaram; 

 In é a taxa de inflação; 

 Cm é o custo de manutenção gasto; 

 Egk é a energia gerada no ano; 

 Tek é a tarifa de energia elétrica cobrada no ano. 

 

4.9.1.1    Taxa de juros 

 

Na equação de cálculo do VPL deve-se considerar a taxa de juros para os valores de fluxo 

futuros. Assim será considerada como sendo igual a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da 

economia nacional., influenciando todas as outras taxas de juros do país, como as cobradas em 

financiamentos, empréstimos e até de retorno em aplicações financeiras. Para o ano de 2021, 

segundo novamente as expectativas do Banco Central através do Relatório Focus de maio de 

2021, a taxa Selic deve fechar em 9,25% ao ano. 

 

4.9.2 Tempo de retorno do investimento 
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O tempo de retorno ou também chamado de payback é um índice que ajuda o investidor 

a analisar se deve ou não aceitar o projeto, já que indica o tempo necessário para que o projeto 

retorne o valor investido lá no início, ou seja, quando a VPL atinge zero. 

 

Payback = AUVn+ ( 
|𝑈𝑉𝑛|

𝐹𝐹𝑎𝑠
  / 12 meses)        (16) 

 

Onde: 

 AUVn é o ano da última VPL negativa. 

 UVn é o valor da última VPL negativa. 

 FFas é o fluxo futuro descontado do ano seguinte da última VPL negativa. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1    CONSUMO DO SISTEMA 

 

Chega-se aos valores de consumo através das equações 1 e 2: 

 

𝐶𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = 13,5 𝑘𝑊 ∗  6ℎ/𝑑𝑖𝑎 ∗  30 𝑑𝑖𝑎𝑠  

𝐶𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = 2.430 𝑘𝑊h 

𝐶𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 = 13,5 𝑘𝑊 ∗ 6ℎ/dia 

𝑪𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 = 𝟖𝟏 𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

 

5.2    INCLINAÇÃO DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 

A inclinação dos painéis fotovoltaicos que serão instalados neste projeto pode ser 

calculada pela Tabela 4 em que devemos considerar a latitude do local estudado. Neste caso 

vamos considerar uma latitude de 23º, que é a da cidade de Pindamonhangaba: 

 

α = latitude + 5º  

α = 23º + 5º = 28º 

α  = 28º 

 

5.3    PAINEL FOTOVOLTAICO 

 

Aqui, com a Equação 3, obtemos o valor de Horas de Sol Pleno (HSP): 

 

HSP = 
4,72 𝑘𝑊ℎ/𝑚²

1 𝑘𝑊/𝑚²
 

HSP = 4,72 h 

 

Em seguida precisamos calcular a área de um painel fotovoltaico pela Equação 4 a partir 

de suas dimensões: 

 

𝐴𝑝 = 1,856 𝑚 ∗ 1,070 𝑚 

𝑨𝒑 = 𝟏, 𝟗𝟖𝟔𝒎² 



57 
 

 

 

Assim, através da Equação 5 e conhecendo-se o consumo diário, a Taxa de Desempenho 

e as Horas de Sol Pleno tem-se a quantidade de painéis fotovoltaicos necessária neste projeto:  

 

𝑛𝑝 =  
(

81
0,7)/4,72

0,197
 

np = 125 painéis fotovoltaicos 

 

Por fim, sabendo-se a quantidade de painéis e a área demandada por cada um, podemos 

calcular a área mínima total para alocação deles e a viabilidade do projeto pela Equação 6: 

 

AT  = 1,986 m² x 125 painéis 

AT = 248,2 m² 

 

5.4    INVERSOR SOLAR 

 

Utilizando-se da Equação 7 chega-se na potência nominal do módulo fotovoltaico e, a 

partir dele, sabe-se quantos inversores solares utilizar neste projeto, ou seja, apenas um.  

 

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟) = 219 𝑊𝑝 ∗ 125 𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 

𝑷𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍(𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓) = 𝟐𝟕, 𝟑𝟕𝟓 𝒌𝑾𝒑 

 

5.5    ANÁLISE DE CUSTOS E INVESTIMENTO 

 

5.5.1 Tarifa anual de energia elétrica 

 

Considerando os dados da Tabela 7, utilizaremos neste trabalho o aumento constante de 

1,35% pelos próximos 25 anos, o que nos possibilita prever a tarifa anual neste período, 

representada na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Previsão da tarifa de energia elétrica durante 25 anos 

Ano Valor Gerado (R$) Ano Valor Gerado (R$) 

0 0,84 13 1,00 

1 0,85 14 1,01 

2 0,86 15 1,03 

3 0,87 16 1,04 

4 0,89 17 1,06 

5 0,90 18 1,07 

6 0,91 19 1,08 

7 0,92 20 1,1 

8 0,94 21 1,11 

9 0,95 22 1,13 

10 0,96 23 1,14 

11 0,97 24 1,16 

12 0,99 25 1,17 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.5.2 Energia anual gerada pelos painéis fotovoltaicos 

 

A energia gerada anualmente pelo painel fotovoltaico pode ser obtida pela Equação 9 e 

que, durante os 25 anos que estamos estudando, será mantida constante. 

 

Em(ANUALMENTE) = 81 x 30 dias x 12 meses 

Em(ANUALMENTE) = 29.160 kWh 

 

Após isso, obtemos pelas equações 10, 11 e 12, respectivamente, a potência de pico e os 

custos total e de operação e manutenção: 

 

PFV = (197,1 / 0,7) / 125 * 1000 

PFV = 35,2 kW 

 

CT = 4000 * 35,2 

CT = R$140.785,71 
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COM = 52 * 35,2 

COM = R$1.830,21/ano 

 

 Por fim, antes de calcularmos o Fluxo Futuro de Benefícios, precisamos possuir tanto o 

Valor Gerado Anualmente como o Fluxo de Caixa Anual, que estão dispostos a seguir nas 

tabelas 9 e 10: 

 

Tabela 9 – Valor gerado pelos painéis fotovoltaicos ao longo de 25 anos 

Ano Valor Gerado (R$) Ano Valor Gerado (R$) 

0  24.494,40  13  29.160,00  

1  24.786,00  14  29.451,60  

2  25.077,60  15  30.034,80  

3  25.369,20  16  30.326,40  

4  25.952,40  17  30.909,60  

5  26.244,00  18  31.201,20  

6  26.535,60  19  31.492,80  

7  26.827,20  20  32.076,00  

8  27.410,40  21  32.367,60  

9  27.702,00  22  32.950,80  

10  27.993,60  23  33.242,40  

11  28.285,20  24  33.825,60  

12  28.868,40  25  29.160,00  

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 10 – Fluxo de Caixa ao longo de 25 anos 

Ano Valor Gerado (R$) Ano Valor Gerado (R$) 

0  22.664,19  13  27.329,79  

1  22.955,79  14  27.621,39  

2  23.247,39  15  28.204,59  

3  23.538,99  16  28.496,19  

4  24.122,19  17  29.079,39  

5  24.413,79  18  29.370,99  

6  24.705,39  19  29.662,59  

7  24.996,99  20  30.245,79  

8  25.580,19  21  30.537,39  

9  25.871,79  22  31.120,59  

10  26.163,39  23  31.412,19  

11  26.454,99  24  31.995,39  

12  27.038,19  25  27.329,79  

Fonte: Autoria própria. 

 

5.5.3 Fluxo futuro de benefícios 

 

Através da Equação 15 obtemos o valor do Fluxo Futuro de Benefícios durante os 25 anos 

estudados aqui neste trabalho e apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Fluxo Futuro de Benefícios ao longo de 25 anos 

Ano Fluxo Futuro (R$) Ano Fluxo Futuro (R$) 

0  22.664,19  13  8.134,83  

1  20.912,62  14  7.489,87  

2  19.293,31  15  6.967,30  

3  17.796,59  16  6.412,81  

4  16.614,30  17  5.961,60  

5  15.318,52  18  5.485,45  

6  14.121,79  19  5.046,84  

7  13.016,73  20  4.688,04  

8  12.134,85  21  4.311,96  
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9  11.180,81  22  4.003,20  

10  10.300,48  23  3.681,07  

11  9.488,27  24  3.415,70  

12  8.834,33  25  8.134,83  

Fonte: Autoria própria. 

 

5.5.4 Valor presente líquido 

 

Com todos os parâmetros já calculados podemos agora por fim calcular o Valor Presente 

Líquido para os próximos 25 anos utilizando a Equação 8 com os resultados apresentados a 

seguir na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – VPL ao longo de 25 anos         

Ano VPL (R$) Ano VPL (R$) 

0 -118.121,53  13  59.025,91  

1 -97.208,91  14  66.515,78  

2 -77.915,59  15  73.483,08  

3 -60.119,01  16  79.895,89  

4 -43.504,71  17  85.857,49  

5 -28.186,19  18  91.342,94  

6 -14.064,40  19  96.389,78  

7 -1.047,67  20  101.077,82  

8  11.087,18  21  105.389,78  

9  22.268,00  22  109.392,98  

10  32.568,47  23  113.074,05  

11  42.056,75  24  116.489,75  

12  50.891,08  25  59.025,91  

Fonte: Autoria própria. 

 

Para concluir a viabilidade econômica do projeto fotovoltaico em questão, abaixo tem-se 

o Gráfico 1 representando visualmente a tabela, no qual é possível verificar que o investimento 

inicial é recuperado entre 7 e 8 anos. 
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Gráfico 1 - VPL do Sistema 

 

Fonte: Autoria própria. 

  

5.5.5 Tempo de retorno do investimento 

 

No trabalho aqui em questão a partir da análise do Gráfico 1 e da Tabela 12, observa-se 

que o último valor de VPL negativo é no 7º ano, assim o payback acontece entre o 7º e 8º ano, 

e pode ser calculado a partir da Equação 16: 

 

Payback = 7 anos + ( 
|−1047,67|

11087,18
  / 12 meses) = 7 + (0,094 / 12 meses) 

Payback = 7 + 0,007 meses 
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6 DISCUSSÕES 

 

Vimos que o investimento em energia solar sendo utilizada em outros setores, como o de 

tratamento de água, por exemplo, é bastante recente, como foi possível verificar na instalação 

de painéis fotovoltaicos na ETE de Mogi Mirim, que teve um investimento inicial da Sabesp 

com mais de dez vezes o valor do aqui estudado. Isso fez com que o número de painéis 

utilizados aqui fosse menor assim como a energia gerada por eles também fosse menor. Neste 

caso de Mogi Mirim, por exemplo, fez sentido para as empresas de energia e de tratamento 

investirem neste projeto. 

Nos projetos vistos nos Estados Unidos, por sua vez, tivemos dois casos bem distintos. 

No de Connecticut o investimento em energia fotovoltaica para abastecimento da estação deu 

certo, pois o mesmo fornecia quase que 100% da energia para a estação, já no de Illinois o 

investimento se deu como um certo prejuízo, já que o investimento foi grande, mas o retorno 

que o mesmo deu para as contas públicas foi muito baixo em comparação ao que se presumia. 

Para o estudo de caso obtemos um tempo de retorno de investimento de pouco mais de 7 

anos, o que, independentemente do porte da empresa, é um valor considerado razoavelmente 

aceitável para um investimento desse setor da indústria. Outro fator importante é que neste 

trabalho foi considerada apenas a energia fotovoltaica gerada para uma parcela daquela 

necessária para abastecer a estação de tratamento de efluentes industriais, ou seja, 13,5 kW, 

bem diferente do projeto da ETE de Mogi Mirim, por exemplo, em que os painéis fotovoltaicos 

forneciam energia para toda a estação de tratamento, o que explica o número de painéis e o 

custo total de investimento serem muito maiores quando comparados aos resultados aqui 

obtidos. 

Além disso, leva-se em conta que este estudo considerou somente o tratamento da água 

da indústria, sendo que tanto o tratamento quanto o resfriamento da água reutilizada são os 

processos mais custosos neste setor, o que nos leva a crer em uma demanda muito maior de 

painéis fotovoltaicos, área mínima de instalação e energia que seria necessária para abastecer 

esta indústria. Para o caso da área de instalação, apesar da área mínima requisitada não ser 

muito grande, talvez fosse mais atrativo instalar os painéis na área de cobertura da fábrica, mas 

isso só seria possível se a mesma tivesse a estrutura necessária. 

Apesar da grande oportunidade que o investimento em fontes de energia renovável 

encontra no mundo atual com a crescente demanda por recursos fósseis e sua escassez, no nosso 

país podemos perceber que este tipo de negócio ainda está um pouco distante de se popularizar, 

em sua maioria por questões econômicas, como moeda desvalorizada, situação de recessão 
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interna, como observa-se pela alta inflação, além da escassez de investimentos e incentivos por 

parte do governo. Como vimos no estudo em questão, tanto para pequenas indústrias quanto 

para empresas de grande porte e com grande fluxo de caixa, o investimento inicial é viável 

quando o colocamos em comparação com o benefício que isso traria para a companhia, além 

do tempo de retorno deste capital ser relativamente baixo, o que pode ser extremamente atrativo 

para o mercado privado de energia nos moldes atuais em que o payback procurado é o menor 

possível. 

 Em conjunto com esses pontos, a questão de sustentabilidade vem ganhando maior 

destaque a cada ano nos grandes veículos de comunicação e o investimento em recursos 

renováveis e limpos traz um marketing positivo para o nome da empresa, o que pode acabar 

atraindo investidores privados. Além disso, com políticas públicas sustentáveis cada vez em 

maior número, as próprias cidades ou até estados e países podem adotar investimentos e 

incentivos a este setor, como vemos nas diversas reuniões mundiais que visam práticas 

sustentáveis para um mundo melhor no futuro, o que seria interessante caso algumas taxas 

fossem reduzidas e subsídios fossem fornecidos a essas empresas. Como alguns exemplos de 

incentivos que estão sendo dados para a utilização desses recursos temos a redução das taxas 

de empréstimos junto a bancos privados quando o objetivo é a instalação de projetos 

sustentáveis ou até a redução das tarifas de energia elétrica quando esta tem como intuito 

abastecer projetos voltados à sustentabilidade. 

 A matriz energética solar no Brasil ainda tem custos muito acima do acessível, uma vez 

que os materiais e produtos são em grande parte importados, mas à medida que novas 

tecnologias surgem, esse sistema torna-se cada vez mais foco, crescendo cada vez mais nacional 

e internacionalmente. Por isso esse estudo se focou na aplicação de painéis solares no 

tratamento de água, pois a água potável é um recurso que pode se extinguir, mas que sempre 

será indispensável para a vida humana. Com o crescimento das indústrias, das plantações, das 

cidades e da população, cada dia mais água é demandada e utilizada, e os sistemas de tratamento 

de água e efluentes só crescerá, no qual o cenário ideal é que essas ETEs e ETAs existam por 

ainda mais tempo sendo mais eficientes e sustentáveis. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Já é realidade que a dependência de apenas um tipo de fonte de energia se tornará um 

problema, principalmente para aqueles que optam por recursos não renováveis como 

combustíveis fósseis. No caso do Brasil, sua principal fonte são as usinas hidrelétricas, 

dependentes exclusivamente dos recursos hídricos. 

Dessa forma, pensando em adotar uma energia mais limpa e baseando-se na 

sustentabilidade do projeto de uma fonte renovável, este trabalho em questão tinha como 

objetivo principal analisar através de estudos e cálculos a viabilidade energética-econômica do 

fornecimento de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos para uma estação de 

tratamento de efluentes industriais, levando em conta uma indústria siderúrgica localizada em 

Pindamonhangaba-SP. 

Para isso foi preciso entender o que é e como funciona esse tipo de energia limpa, isto é, 

a solar, além dos parâmetros e equipamentos necessários para a instalação de painéis 

fotovoltaicos na estação com a finalidade de fornecimento de energia. Equipamentos e marcas 

foram escolhidos baseados em eficiência energética e custos para que se pudesse verificar a 

viabilidade do projeto.  

Assim, possuindo os dados, foi possível chegar em números relevantes como a energia 

elétrica necessária para abastecer parte da estação, já que não foi estudado todo seu 

funcionamento, ou seja, apenas o tratamento da água. Foi possível calcular também, além da 

inclinação em que os painéis fotovoltaicos devem ser instalados com base na insolação média 

da região, a quantidade de inversores e painéis, visto os dados fornecidos pelos seus fabricantes 

e, consequentemente, a área mínima que a empresa necessitaria possuir em seu terreno para 

instalar todos esses equipamentos. 

Por fim, e já com todos esses números, o trabalho apresentou seus resultados econômicos 

com uma análise de custos. Assim, foi possível obter através da tarifa da energia elétrica, da 

energia gerada anualmente pelos painéis, do custo de manutenção desses equipamentos, além 

do valor gerado anualmente pelos painéis e do fluxo de caixa, o Fluxo Futuro de Benefícios, 

parâmetro primordial para que a análise de custos do projeto fosse finalizada. Esta análise foi 

realizada por meio do método do Valor Presente Líquido, que além de todos esses dados já 

mencionados também utilizou a taxa média de inflação de novembro de 2021 que, por sua vez, 

nos ajudou a estimar o tempo de retorno do investimento. 

Com o payback obtido, verificamos que seu valor é razoavelmente aceitável e que o 

projeto é viável a ser investido e estudado de fato. Mesmo assim, o tempo de retorno poderia 
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ser ainda mais reduzido, caso houvessem investimentos e incentivos, públicos ou privados, 

além da redução da taxa de juros ou até fornecimento de subsídios. Entretanto, temos que ter 

em mente que a energia solar é uma fonte pouco explorada ainda no Brasil e que, para os 

padrões nacionais, ainda se mantém cara para ser instalada, já que utiliza ainda muitos 

equipamentos importados, quando comparada a outras mais utilizadas no país, como a 

hidrelétrica e a termoelétrica, que já estão com sua base bem estabelecida e subsidiada aqui, 

visando também o volume de energia que a mesma pode oferecer por área utilizada. 
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ANEXO A - Catálogo do módulo fotovoltaico 

 

 

 

 

 

Fonte: (VIDURGLASS) 
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ANEXO B – Catálogo do inversor 

 

 

 

Fonte: (FRONIUS) 
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