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RESUMO 

 

As companhias de saneamento, dentre elas a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, 

apresentam diversos custos associados aos processos de tratamento e distribuição de água e 

coleta e tratamento de esgoto, dos quais se destaca o custo com o consumo de energia elétrica, 

o segundo maior da empresa. Analisando este fato e considerando as condições climáticas e o 

excelente potencial solarimétrico do município de Tauá, inserido na região dos Inhamuns, este 

trabalho apresenta a redução dos custos com energia elétrica resultante da instalação de sistema 

fotovoltaico na ETA Tauá. Para isso, foi realizada a análise de investimento de duas propostas 

obtidas, das empresas Portal Solar e Neosolar Energia. Os métodos de análise aplicados foram 

o payback simples, a taxa interna de retorno (TIR) e o valor presente líquido (VPL). A análise 

demonstrou que os dois investimentos são viáveis, concluindo-se que a instalação de um 

sistema fotovoltaico na ETA Tauá é um projeto viável e que promoverá redução de custo para 

a Cagece. As duas propostas apresentaram TIR maior que a taxa mínima de atratividade e VPL 

positivo. O orçamento da Neosolar Energia apresentou melhores indicadores econômicos de 

custo-benefício para investimento na instalação do sistema fotovoltaico. Pode-se concluir com 

este trabalho, que a redução média anual no valor de RS 437.030,64, permitirá a companhia 

redirecionar estes recursos com investimentos em tecnologias para o tratamento da água e 

esgoto, bem como em projetos de pesquisa e desenvolvimento e ainda em treinamento e 

capacitação dos seus colaboradores. 

 

 

Palavras-chaves: Energia elétrica. Redução de custos. Potencial solarimétrico. Sistema 

Fotovoltaico. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos processos de captação, transporte, tratamento e distribuição de água há vários 

custos envolvidos, especificamente na Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), o custo 

referente ao consumo de energia elétrica é o segundo maior. Tal demanda é decorrente da 

utilização de bombas e equipamentos elétricos de alta potência por um longo período de 

operação diária, com alguns funcionando durante 24 horas. 

Considerando os elevados custos associados ao tratamento e distribuição de água, 

as companhias de saneamento estão buscando maneiras sustentáveis para desenvolver seus 

processos. Na busca de implementação de projetos sustentáveis, identificou-se o grande 

potencial solar existente no estado do Ceará para geração distribuída de energia elétrica. Após 

estudos do Atlas Solar do Ceará, verificou-se que o município de Tauá, localizado na região do 

Sertão dos Inhamuns, possui um potencial solarimétrico de destaque e grande quantidade de 

horas de sol por ano. 

Considerando que o município de Tauá possui uma Estação de Tratamento de Água 

da Cagece, a implantação de um sistema solar para geração de energia elétrica na Unidade de 

Tratamento se apresenta como uma alternativa para reduzir os custos da companhia com o 

consumo de energia elétrica.  

Levando em consideração que o custo com o consumo de energia elétrica é o 

segundo maior gasto da empresa, a redução de tal repercute diretamente sobre a possibilidade 

de investir os recursos economizados em pesquisa e desenvolvimento para o tratamento de água 

e efluentes. Deste modo, o presente trabalho se baseia na geração de energia elétrica a partir da 

energia solar, com o objetivo de suprir a demanda de consumo decorrente da grande quantidade 

de equipamentos envolvidos nos processos de produção e tratamento de água no município de 

Tauá.  

É importante destacar que a energia solar é uma fonte renovável, que em 

comparação à matriz energética brasileira atual, tem menos impactos ambientais associados e 

possui um bom rendimento na geração.  

Considerando que a região de aplicação do projeto, o município de Tauá, está 

localizado no Sertão dos Inhamuns, classificado como clima semiárido, apresenta altos índices 

de radiação durante todo o ano, sendo o fator primordial para utilização de tal fonte. Assim, é 

apresentada neste trabalho a estimativa de redução dos custos que a Cagece poderá obter com 

a implantação de um sistema fotovoltaico de geração de energia elétrica na ETA Tauá, através 

da análise de investimento de duas propostas em comparação aos custos atuais da Companhia.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a redução dos custos com energia elétrica com base em orçamentos para 

instalação do sistema fotovoltaico na ETA Tauá. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Levantar o consumo médio mensal e custos de energia elétrica na ETA Tauá; 

 Apresentar propostas de orçamento para instalação de sistema solar para a geração de 

energia elétrica; 

 Estimar a redução dos custos operacionais associados ao consumo de energia elétrica 

da ETA Tauá.  



9 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Custos Operacionais das Companhias de Saneamento 

Segundo Teixeira (2016), as companhias de saneamento possuem diversos custos 

operacionais relacionados às suas atividades, tais como: pessoal, encargos e benefícios; energia 

elétrica, produtos químicos, serviços, materiais; e rateio de despesas de pessoal de apoio.  

É importante ressaltar que transportar água e esgoto contra a ação da gravidade em 

tubulações pressurizadas requer a contínua utilização de energia elétrica, o que torna este fator 

um dos maiores custos de uma companhia de saneamento (TEIXEIRA, 2016). 

Tsutiya (2006) estima que cerca de 95% do consumo de energia elétrica nos 

sistemas de abastecimento de água é atribuído aos sistemas de bombeamento. As companhias 

de saneamento gastam R$ 11,5 bilhões de KWh ao ano na produção de água e 1,167 bilhões de 

KWh ano na coleta e tratamento de esgoto, perfazendo um total de R$ 3,5 bilhões de reais ao 

ano em gastos com energia elétrica por parte das companhias brasileiras de saneamento 

(TSUTIYA, 2006). De acordo com Peter et al. (2003), a maior parte dos custos é indireta, e 

além disso, as empresas de saneamento, por desenvolverem atividades semelhantes, têm 

estrutura de custos também semelhantes. 

Atualmente, os custos da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) estão 

classificados na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) como despesas de exploração 

(Dex). As despesas de exploração são os gastos ou sacrifícios efetuados pela empresa para 

manter a operação, obter receita e suprir novas demandas. 

Na Cagece os gastos com a manutenção e a operação dos sistemas de água e esgoto 

possuem um grupo de contas específico. Os custos estão diluídos principalmente nesse grupo. 

Os demais grupos são gastos como depreciação, gastos administrativos, gastos com pessoal etc. 

A receita operacional compreende a soma dos valores das contas de água e esgoto dos clientes, 

que são cobradas de acordo com o volume faturado. Além do consumo normal, podem ser 

cobrados serviços extras como calibração de hidrômetro e religação, dentre outros. A receita a 

faturar diz respeito ao faturamento das contas de leituras colhidas em datas que não coincidem 

com o mês de competência. 

A Dex contém os gastos realizados para a operação da unidade, englobando custos 

e despesas. Os grupos de contas que compõem a Dex são os seguintes: (a) pessoal: salários, 

encargos, benefícios e outras remunerações dos funcionários próprios; (b) manutenção: gastos 

relativos à manutenção dos sistemas de água e esgoto; (c) transporte: gastos realizados com os 

veículos próprios ou alugados; (d) material: diz respeito às compras de materiais que não se 
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relacionam com a manutenção dos sistemas de água e esgoto; (e) terceiros: esse grupo 

representa os serviços prestados por terceiros que não se enquadram em manutenção; (f) gerais: 

despesas que não se enquadram nas anteriores, como por exemplo, lanches e refeições, 

associações de classe etc; (g) concessão Fortaleza: de acordo com o contrato de concessão 

celebrado entre a Cagece e a Prefeitura Municipal de Fortaleza, a empresa deve repassar à 

Prefeitura 1,5% do seu faturamento mensal relativo aos clientes localizados na capital do 

Estado. 

Dentre as variações de componentes que impulsionaram o aumento do custo total 

da Cagece, destacam-se as despesas com material, pessoal e terceiros, que inclui energia 

elétrica. Esses três itens representam aproximadamente 85% da Dex. (PETER, PINHO, 

MACHADO, 2008). Assim, destaca-se a importância de as companhias de saneamento 

buscarem cada vez mais eficiência para poder empregar os recursos desperdiçados em novos 

investimentos, tão necessários ao setor de saneamento no Brasil.  

 

3.2 Potencial Solarimétrico do Brasil e do Ceará 

Nos últimos anos a energia fotovoltaica tem sido vista internacionalmente como 

uma tecnologia bastante promissora. Experiências internacionais apresentam importantes 

contribuições para análise sobre expansão do mercado, ganhos na escala de produção e redução 

de custos para os investidores. De acordo com o Ministério de Minas e Energia (2012), estima-

se que o Brasil possua atualmente cerca de 20 MW de capacidade de geração solar fotovoltaica 

instalada. 

A maior parte do Brasil está localizada na região intertropical, por este motivo 

possui grande potencial para aproveitamento de energia solar durante todo o ano. Isto ocorre 

porque a disponibilidade de radiação solar, também denominada energia total incidente sobre a 

superfície terrestre, depende, dentre outros fatores, da latitude local e da posição no tempo (hora 

do dia e dia do ano), em virtude da inclinação do eixo imaginário em torno do qual a Terra gira 

diariamente (movimento de rotação) e da trajetória elíptica que a Terra descreve ao redor do 

Sol (translação ou revolução), conforme representado na   Figura 1 (ANEEL, 2003). 
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  Figura 1: Representação das estações do ano e do movimento da Terra em torno do sol. 

 
  Fonte: ANEEL, 2003. 

 

Assim, o período de visibilidade do sol varia, em algumas regiões e períodos do 

ano, de zero hora (sol abaixo da linha do horizonte durante o dia todo) a 24 horas (sol sempre 

acima da linha do horizonte). As variações são mais intensas nas regiões polares e nos períodos 

de solstício. O inverso ocorre próximo à linha do Equador e durante os equinócios, isto explica 

o potencial solarimétrico do Brasil.  

Do ponto de vista estratégico, o Brasil possui uma série de características naturais 

favoráveis, tais como, altos níveis de insolação e grandes reservas de quartzo de qualidade, que 

podem gerar importante vantagem competitiva para a produção de silício com alto grau de 

pureza, células e módulos solares, produtos estes de alto valor agregado. Tais fatores 

potencializam a atração de investidores e o desenvolvimento de um mercado interno, 

permitindo que se vislumbre um papel importante na matriz elétrica para este tipo de tecnologia 

(MME, 2012). 

Torna-se cada vez mais clara a oportunidade de se explorar a energia fotovoltaica 

no Brasil, não somente devido a maior irradiação solar, que é sem dúvida um fator relevante, 

mas também pela firme trajetória de aumento de eficiência e queda dos custos de implantação 

de módulos e sistemas fotovoltaicos em nível internacional (ABINEE, 2012). 

De acordo com Funceme (2010), a extensão e localização do território brasileiro 

oferecem condições extremamente favoráveis ao aproveitamento do potencial eólico e solar. 

Com base nisso, diversos programas de incentivo às fontes alternativas de energia têm 

estimulado a diversificação da matriz energética, visando assegurar o abastecimento, a redução 



12 

de emissões de CO2 e desenvolver o potencial de cada região. Na Figura 2 consta a média anual 

de insolação diária, segundo o Atlas Solarimétrico do Brasil (2000). 

 

             Figura 2: Média anual de insolação diária no Brasil, em horas.  

 
              Fonte: Atlas Solarimétrico do Brasil, 2000. 

 

Por sua localização geográfica, o Brasil dispõe de uma larga área que pode ser 

aproveitada para fins de exploração da radiação solar incidente em ótimas condições durante 

praticamente todo o ano, como é o caso da região Nordeste, que possui em média 2500 

horas/ano de insolação, (FUNCEME, 2010). 

O Estado do Ceará, em 2010, através da Funceme, elaborou o Atlas Solarimétrico 

do estado, no qual apresenta o estudo deste potencial no período de 1963 a 2008. Considerando 

a climatologia mensal da radiação solar nesse período, foi possível observar os seguintes 

cenários: há uma grande variação na radiação solar incidente no Ceará ao longo do ano; valores 

menores são observados durante os períodos de maior nebulosidade, ou seja, desde a pré-

estação, de dezembro e janeiro, até o final da quadra chuvosa, que engloba os meses de fevereiro 
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a maio; nos meses de junho e julho, a radiação solar incidente ainda é relativamente baixa, 

porém, os mínimos se deslocam para o setor sul e leste do estado. 

No período de agosto a novembro, prevalece o período mais seco do ano no Ceará, 

refletindo nos valores de radiação solar incidente que mostram um pico no mês de outubro. 

Nesse contexto, é importante destacar que a região do Sertão dos Inhamuns, no qual está 

inserido o município de Tauá, apresenta elevada radiação em relação a outras regiões do estado, 

em torno de 330 W/m² como pode ser visualizado na Figura 3 (BEIGELMAN, 2013). 

 

Figura 3: Média solar da região nordeste do Brasil em outubro de 2011. 

 
                 Fonte: Portal Funceme, 2016. 

 

Levando em consideração este potencial solarimétrico, o governo do estado do 

Ceará, através da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, deverá lançar até o final de novembro 

deste ano chamada pública para receber propostas para a instalação de placas de geração solar 

nos terrenos do Eixão das Águas e da Cagece. Segundo Rolim (2016), estima-se que o potencial 

de geração total nesses terrenos seja de 505 megawatts (MW). 
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3.3 Sistema Fotovoltaico de Geração de Energia Elétrica 

3.3.1 Características dos Sistemas Fotovoltaicos 

O sistema fotovoltaico de geração de energia elétrica produz energia solar 

fotovoltaica que é proveniente da conversão da radiação solar, energia emitida pelo sol, em 

eletricidade, através de materiais semicondutores em um fenômeno conhecido como efeito 

fotovoltaico. Como o processo é executado por dispositivos semicondutores, não há produção 

de resíduos ou gases tóxicos que possam alterar o equilíbrio do ecossistema (BEIGELMAN, 

2013). 

De acordo com Alvarenga (2014), o efeito fotovoltaico acontece quando a luz solar, 

através de seus fótons, é absorvida pela célula fotovoltaica. A energia dos fótons da luz é 

transferida para os elétrons que então ganham a capacidade de movimentar-se. O movimento 

dos elétrons, por sua vez, gera a corrente elétrica. 

O efeito fotovoltaico ocorre em dispositivos conhecidos como células fotovoltaicas 

ou solares que são componentes capazes de converter diretamente a radiação solar em 

eletricidade. Estas células são constituídas de materiais semicondutores, tendo como o material 

mais utilizado o silício. O conjunto de células solares utilizados na captura da energia da luz 

solar é conhecido como painéis solares, (ABINEE, 2012). 

O princípio de funcionamento da energia solar fotovoltaica conta com a utilização 

dos equipamentos dispostos na Figura 4. A corrente contínua gerada a partir da luz solar e 

captada pelos módulos fotovoltaicos (ou painéis fotovoltaicos) é transmitida para os inversores 

que a transformam em corrente alternada e, caso necessário, a levam a um transformador para 

a elevação da tensão, e por fim, transmissão da potência gerada para a rede local de distribuição. 
 

        Figura 4: Princípio de funcionamento do sistema fotovoltaico e equipamentos. 

 
        Fonte: BEIGELMAN, 2013. 
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De acordo com Beigelman (2013), os equipamentos que compõem o sistema 

fotovoltaico são: painel (módulo) fotovoltaico, inversor e medidores do consumo mensal de 

energia elétrica (relógio bidirecional). 

Os sistemas fotovoltaicos podem ser divididos em dois grandes grupos: sistemas 

isolados (off-grid) e sistemas conectados à rede (grid-tie). Os sistemas isolados são aqueles que 

não se integram a rede elétrica e geralmente são utilizados em locais remotos ou onde o custo 

de acesso a rede é maior que o custo do próprio sistema. Normalmente estes sistemas utilizam 

bateria para armazenar a energia (ALVARENGA, 2014). 

Os sistemas conectados à rede, visualizado na Figura 5, servem como qualquer 

outra forma de geração de energia que utilizamos a partir da rede elétrica e são utilizados como 

substitutos destas outras fontes de energia, estes são conhecidos como unidades de geração 

distribuída em paralelo com a rede elétrica de baixa tensão. Por isso, neste caso não há 

necessidade de armazenamento. 

 

              Figura 5: Sistema fotovoltaico para residências 

 
              Fonte: Alvarenga, 2014. 

 

3.3.2 Impactos dos Sistemas Fotovoltaicos 

Os sistemas fotovoltaicos em comparação às demais formas de aproveitamento 

energético não apresentam impactos de magnitude, contudo não podem ser negligenciados, 

afim de que seja alcançado um maior nível de eficiência do sistema. (FILHO, 2016) 
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De acordo com Filho et al (2015), a utilização dos sistemas fotovoltaicos para a 

geração de energia elétrica apresenta alguns impactos ambientais que estão relacionados às 

etapas de produção, utilização e destinação dos componentes do sistema. 

Neste contexto, entende-se como impacto ambiental qualquer alteração das 

características do sistema ambiental, seja esta física, química, biológica, social ou econômica, 

causada por ações antrópicas, as quais possam afetar direta ou indiretamente o comportamento 

de parâmetros que compõem os meios físico, biótico e/ou socioeconômico do sistema ambiental 

na sua área de influência. (GEOCONSULT, 2012). 

Na etapa de produção das placas solares um dos impactos é a extração do silício, 

que é o principal componente do painel. Do ponto de vista biótico causa a degradação visual da 

paisagem, enquanto que sobre o meio físico pode ocasionar a poluição da água pela mineração, 

desmonte de maciços rochosos e terrosos compactados e emissão de poeiras e gases devido a 

perfuração das rochas. Quanto ao meio socioeconômico, pode ocasionar a geração de ruídos e 

vibrações devido ao desmonte de material consolidado. (FILHO, 2016). Cabe destacar que a 

sílica cristalina pode ocasionar câncer de pulmão se cronicamente inalada, segundo a Agência 

Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. 

Durante a construção e operação da usina solar fotovoltaica, os impactos ambientais 

estão relacionados à utilização de grandes áreas, apesar de não exigir áreas tão extensas quanto 

as hidrelétricas, para a instalação dos sistemas fotovoltaicos é necessário realizar a supressão 

vegetal e degradação da área, além da possível alteração do nível freático. Portanto, é crucial 

que se faça a análise do local mais apropriado para a implantação, uma vez que haverá a 

supressão da vegetação. (FILHO et al, 2015) 

Outro fator que merece destaque é a adequada destinação final das placas solares, 

visto que apresentam potencial nível de toxicidade e também porque a reciclagem dos painéis 

fotovoltaicos ainda não atingiu um nível satisfatório até o momento. (ECYCLE, 2016) 

 

3.4 Aspectos Normativos 

 Estima-se que até meados de 2011, o número de instalações de sistemas 

fotovoltaicos operando como unidades de geração distribuída em paralelo com a rede elétrica 

de baixa tensão era ainda muito pequeno, devido aspectos técnicos e, principalmente, 

regulatórios. Segundo ABINEE (2012) isso ocorreu devido à falta de padronização de 

procedimentos de conexão e acesso de pequenos geradores, bem como à ausência de 

normatização. 
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Cabe destacar que a Agência Nacional de Energia Elétrica elabora documentos que 

normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho 

dos sistemas de distribuição de energia elétrica. Estes documentos são denominados de 

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST 

(ANEEL, 2016). 

O módulo 03 (acesso aos sistemas de distribuição) do PRODIST estabelece a rotina 

junto à concessionária de distribuição para a consulta de acesso e os critérios exigidos. Contudo, 

até 2011, o prazo médio entre o pedido de informação de acesso e o efetivo acesso e indicação 

do ponto de conexão superava um ano. Este longo prazo se constituía em uma barreira à 

promoção desse tipo de geração, de acordo com ABINEE (2012). 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), considerando a falta de 

regulamentação como um dos critérios que impedia a implantação e conexão dos sistemas 

fotovoltaicos à rede de distribuição, publicou em 17 de abril de 2012, a resolução 482, que 

estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos 

sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica e dá 

outras providências. Esta resolução determina, entre outros aspectos, que as concessionárias 

devem adequar seus sistemas comerciais e elaborar ou revisar normas técnicas para tratar do 

acesso de microgeração e minigeração distribuída, além disso fica dispensada a assinatura de 

contratos de uso e conexão na qualidade de central geradora para a microgeração e minigeração 

distribuída que participe do sistema de compensação de energia elétrica da distribuidora, sendo 

suficiente a celebração de Acordo Operativo para os minigeradores ou do Relacionamento 

Operacional para os microgeradores. 

A resolução 482/2012 da ANEEL define, em seu art. 2º, microgeração e 

minigeração distribuída, tal como: 

 Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada 

menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com base em energia hidráulica, solar, 

eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, 

conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; 

 Minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada 

superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes com base em energia hidráulica, 

solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, 

conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. 

Um aspecto importante desta resolução que tem promovido a instalação de 

pequenos geradores, é o sistema de compensação de energia elétrica, onde, para fins de 
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compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora, 

será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade 

consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 

36 (trinta e seis) meses. O sistema de compensação é realizado através do medidor bidirecional, 

conforme Figura 6. 

 

     Figura 6: Medidor bidirecional e o sistema de compensação. 

 
     Fonte: Neosolar Energia, 2016. 

 

Através desta resolução, os proprietários de sistemas fotovoltaicos instalados em 

paralelo à rede de distribuição têm garantia normativa para utilização do sistema de 

compensação em qualquer unidade consumidora de mesma propriedade, de acordo com 

ANEEL (2012). Desta forma, a Cagece poderá utilizar o saldo gerado no seu futuro sistema 

fotovoltaico para compensação em qualquer de suas unidades consumidoras. 

De acordo com Neosolar (2016), é importante destacar que para se interligar à rede 

elétrica, e utilizar o sistema de compensação, é necessária a autorização da concessionária de 

energia para a instalação do sistema gerador. Para isto, deve ser feito um projeto pelo 

engenheiro responsável, que juntamente com o memorial descritivo e um conjunto de 

documentos serão entregues à distribuidora para avaliação e aprovação.  

Esta etapa é essencial para não colocar em risco a rede de energia e inclusive, 

impedir a ocorrência de acidentes com os operadores de manutenção. Além disso, sem esta 

autorização o relógio não será trocado e toda energia injetada na rede será desperdiçada pelo 

consumidor, que ficará fora do sistema de compensação e créditos, reduzindo o retorno sobre o 

investimento. (NEOSOLAR, 2016) 

Este processo está definido pela ANEEL e as distribuidoras são obrigadas a aceitar 

os sistemas e trocar o relógio dentro de prazos máximos definidos, desde que o projeto siga as 

normas técnicas vigentes, conforme Figura 7. 
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Figura 7: Passo a passo para instalação do sistema fotovoltaico. 

 
Fonte: Neosolar Energia, 2016. 

 

3.5 Análise de Investimentos 

Hall (2016) afirma que o investimento ou a aplicação de capital é o fato de se 

empregar recursos visando obter benefícios futuros, por isso, é preciso analisar as propostas de 

investimento. De acordo com Lunelli (2016), a análise de investimentos envolve decisões de 

aplicação de recursos com prazos longos, maiores que um ano, com o objetivo de propiciar 

retorno adequado aos proprietários desse capital. A análise de investimentos busca responder 

algumas questões, tais como: se o projeto vai se pagar; se o projeto vai aumentar ou diminuir a 

riqueza dos acionistas e, por fim, qual a melhor alternativa de investimentos (LUNELLI, 2016). 

Para realizar a avaliação de projetos de investimentos existem diversos métodos, 

dos quais os mais utilizados são payback simples, taxa interna de retorno (TIR) e valor presente 

líquido (VPL). Conforme Leonardo e Morasco (2015), a avaliação de projetos de investimentos 

comumente envolve um conjunto de técnicas que buscam determinar sua viabilidade econômica 

e financeira, considerando uma determinada Taxa Mínima de Atratividade. Normalmente esses 

parâmetros são medidos pelo payback simples, pela TIR e/ou pelo VPL (CASAROTTO e 

KOPPITKE, 2000). 
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Além dos métodos citados, Zorzi (2004) ressalta que a taxa mínima de atratividade 

(TMA) é importante, já que, para avaliar se uma alternativa de investimento é, ou não, 

economicamente viável, anterior à comparação com outras alternativas de investimentos, é 

necessário considerar, uma taxa mínima de retorno, que o investimento deve atingir, para que 

seja viável realizá-lo. Para melhor entendimento sobre a TMA, seguem algumas definições: 

[...] taxa mínima a ser alcançada em determinado projeto; caso 

contrário, o mesmo deve ser rejeitado [...] (KASSAI, et al., 2000, 

p. 58). 

[...] a taxa mínima que os projetos de investimentos devem 

oferecer como retorno (SANVICENTE, 1997, p. 75). 

 

3.5.1 Payback Simples 

De acordo com Lunelli (2016), payback simples é o período de tempo necessário 

para que as entradas de caixa do projeto se igualem ao valor a ser investido, ou seja, o tempo 

de recuperação do investimento realizado. Portanto, calcula o tempo que a empresa leva para 

recuperar o seu investimento. Um fator importante a ser considerado é que quanto maior o 

horizonte temporal, maiores são as incertezas, deste modo, é natural que as empresas tentem 

diminuir seus riscos escolhendo projetos que tenham um retorno do capital dentro de um 

período de tempo razoável, mais rápido, conforme Hall (2016). O payback é calculado de 

acordo com a seguinte fórmula: 

 

 

O cálculo do payback é bastante simples e de fácil compreensão, fornece uma ideia 

do grau de liquidez e de risco do projeto; em tempo de grande instabilidade e pela razão anterior 

a utilização deste método é uma forma de aumentar a segurança dos negócios da empresa. 

Porém, vale ressaltar que o payback favorece a preferência dos investidores para os projetos de 

retorno mais rápido, enquanto que a preferência deveria recair sobre os projetos de mais valor 

agregado para o acionista (CAVALCANTE e ZEPPELINI, 2016).  

 

3.5.2 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

A TIR, conforme definido por Hall (2016), é a taxa de retorno do investimento a 

ser realizado em função dos Fluxos de Caixa projetados para o futuro. Também é definida como 

a taxa que relaciona o valor investido com o valor resgatado ao fim do investimento, ou seja, a 
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taxa necessária para trazermos o valor final do investimento para o valor presente e este seja 

igual ao valor investido. Para fins de decisão, os projetos que tiverem a TIR maior ou igual à 

taxa mínima de retorno, definida pelos interessados, devem ser executados. Já os projetos que 

tiverem a TIR menor que a taxa mínima de retorno exigida, devem ser rejeitados. 

(CASAROTTO e KOPPITKE, 2000) 

Santos (2001) afirma que quando a TIR é maior do que a TMA, o investimento é 

vantajoso. Se a TIR e a TMA forem iguais, o projeto de investimento estará numa situação de 

indiferença. E, caso a TIR seja menor do que a TMA, o projeto de investimento não será 

economicamente recomendável. Portanto, o parâmetro de comparação da TIR é a TMA, que 

como já citado, representa o retorno mínimo esperado pela empresa ao investir seus recursos 

num determinado projeto. Sendo assim, um projeto de investimento só é atrativo 

economicamente, pelo método da TIR, se esta for maior ou igual a TMA. (ZORZI, 2004) 

Zorzi (2004) afirma que quando da análise originar dois ou mais projetos 

economicamente atraentes deve-se optar por aquele que tiver a maior TIR. Fica claro, portanto, 

que a TIR não é a mesma coisa que a TMA. A TIR, é a taxa “real” de retorno intrínseca em 

cada projeto de investimento, e a TMA, é uma taxa “fictícia” que a empresa estipula, ou que a 

ela é “imposta”, como sendo o retorno mínimo que cada projeto de investimento deverá gerar 

para ser viável implementá-lo. A TIR é calculada através da fórmula abaixo: 

 

 

O cálculo da TIR não é calculado tão facilmente, pois não é possível isolar i da 

equação acima e colocar em evidência. Para isso deve-se aplicar o método de aproximações 

sucessivas ou método numérico de tentativas e erros. Deve-se atribuir um valor para i e calcular 

o VPL, se VPL for um valor alto atribui-se um valor maior para i. Isto é feito até que VPL seja 

zero (SANTOS, 2009). 

 

3.5.3 Valor Presente Líquido (VPL) 

De acordo com Santos (2009), o VPL é a diferença entre o valor investido e o valor 

resgatado ao fim do investimento, trazidos ao valor presente. Se VPL for positivo, então o valor 

investido será recuperado e haverá um ganho, contudo se for negativo significa que o investidor 

estará resgatando um valor menor que o valor investido, então não se deve aplicar neste 

investimento. O VPL é calculado a partir da seguinte fórmula: 
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Zorzi (2004) destaca que o VPL, por usar a TMA no cálculo, considera o risco das 

estimativas futuras do fluxo de caixa, além disso o VPL pode ser aplicado em qualquer fluxo 

de caixa: quando tem mais de uma mudança de sinal e quando o fluxo de caixa é de um período 

maior que um ano, por fim, o VPL informa se o investimento aumentará o valor da empresa. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Etapas do Trabalho 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa aplicada, exploratória e estudo de 

caso, compreendendo as seguintes etapas: levantar os dados de consumo de energia elétrica da 

ETA Tauá, no período de 12 (doze) meses; apresentar propostas de orçamento do sistema 

fotovoltaico para suprir a demanda de energia da ETA e, por fim, estimar a redução dos custos 

com base no comparativo entre os custos atuais da Cagece e a análise de investimento através 

dos métodos payback simples, TIR e VPL de instalação do sistema fotovoltaico de geração de 

energia. 

 

4.2 Local de Estudo 

Este trabalho tem como local de estudo a Estação de Tratamento de Água de Tauá, 

localizada no município de Tauá, conforme Figura 8. Segundo Beigelman (2013), o município 

de Tauá recebe uma média de 177,7 horas de radiação solar, por mês, no primeiro semestre do 

ano, e 244,8 horas de radiação no segundo semestre. 

 

           Figura 8: Localização geográfica da ETA Tauá. 

 
           Fonte: BEIGELMAN, 2013. 

 

4.3 Levantamento dos Dados de Consumo de Energia Elétrica da ETA Tauá 

O levantamento dos dados de consumo de energia elétrica da ETA Tauá, referente 

ao período de 12 (doze) meses, foi obtido através da Cagece, a qual possui as informações de 
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consumo mensal de energia elétrica das suas unidades operacionais. Nesta etapa também foram 

levantadas informações quanto o custo mensal, em reais, com o consumo de energia elétrica, 

no período de julho de 2015 a junho de 2016. 

 

4.4 Propostas de Orçamento do Sistema Fotovoltaico da ETA Tauá 

Para obtenção do sistema fotovoltaico da ETA Tauá foram solicitadas propostas de 

orçamento junto às empresas brasileiras, através dos sites Portal Solar e Neosolar Energia, os 

quais tem como objetivo difundir o uso da energia solar fotovoltaica no país. 

Nesta etapa foi realizada uma simulação do tamanho do sistema fotovoltaico, com 

base na potência necessária para alimentar a propriedade, em função da latitude e da média do 

consumo mensal de energia, em kWh. Esta simulação foi realizada através do Portal Solar, 

conforme Figura 9. 

 

Figura 9: Simulador online de sistema de energia solar fotovoltaica. 

 
Fonte: Portal Solar, 2016. 

 

4.5 Estimativa da Redução dos Custos com Energia Elétrica com a Instalação do 

Sistema Fotovoltaico 

A estimativa de redução dos custos foi realizada com base na comparação entre a 

média do consumo e do valor gasto atualmente com energia elétrica pela Cagece e da análise 

de investimento das propostas obtidas. 
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A análise de investimento do projeto foi realizada através dos seguintes métodos: 

payback simples, taxa interna de retorno (TIR) e valor presente líquido (VPL). 

Para a realização desta análise foram utilizadas as seguintes premissas: 

 O fluxo de caixa obedeceu uma temporalidade de 25 anos devido ao tempo 

de vida útil dos painéis solares, visto que os fabricantes dos painéis 

especificam o seu tempo de operação em 25 anos; 

 O valor do kWh considerado para o investimento inicial, no ano de 2016, 

foi de R$ 0,61. No período do projeto, compreendendo os anos de 2017 a 

2041, foi considerada uma correção de 7% ao ano no valor do kWh tarifado; 

 Foi estabelecido uma TMA de 12%. 

Com base nas informações de consumo mensal de energia elétrica da ETA Tauá, 

foi possível realizar o cálculo da média do consumo de energia elétrica do período de julho de 

2015 a junho de 2016, bem como do valor médio pago no mesmo período. Essas informações 

serviram de base para comparar o tempo de retorno do investimento a ser aplicado na instalação 

do sistema fotovoltaico. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Levantamento dos Dados de Consumo de Energia Elétrica da ETA Tauá 

O município de Tauá é abastecido pelos açudes Trici e Arneiroz II cujas águas 

chegam à estação de tratamento por ação da gravidade e através de uma estação elevatória de 

água bruta, respectivamente. Ao chegar na ETA, a água recebe PAC e polímero em pó, e em 

seguida vai passa pelo floco-decantador. Em seguida, a água é bombeada através de uma 

elevatória para os filtros, onde passa pelo processo de filtração ascendente e, por fim, recebe 

cloro gasoso e flúor. Após ser tratada, a água é transportada ao reservatório elevado da ETA 

através da estação elevatória de água tratada (EEAT). Deste modo, na ETA Tauá são utilizados 

os equipamentos listados na        Tabela 1. 

 

       Tabela 1: Equipamentos da ETA Tauá 
 

Unidade Equipamento Elétrico Unidade 

Floco-decantação Bomba KSB 12,5 CV 02 

Casa de química Dosadora PAC/polímero 10,5 CV 01 

Cloração 
Clorador INAPI 3 CV 01 

Bomba peristáltica 02 

EEAT Bomba KSB 40 CV 02 

Mini-laboratório 

PHmetro GEHAKA PG 1800 01 

Fluorímetro Lamotte Smart 3 01 

Colorímetro PoliControl NQ200 01 

Iluminação Lâmpadas 20W e 40W 06 

       Fonte: AUTOR, 2016. 

 

A unidade da Cagece do município de Tauá, contempla a ETA e um centro 

administrativo, que também precisa de equipamentos elétricos para funcionar, tais como: 2 

(dois) computadores, 1 (uma) impressora, 1 (um) ar condicionado, 11 (onze) lâmpadas de 20W, 

18 (dezoito) lâmpadas de 40W, 7 (sete) postes de iluminação de 70W, 1 (um) bebedouro e 1 

(um) rack do cinturão digital. Assim, os valores apresentados abaixo correspondem ao consumo 

de energia elétrica para o funcionamento da ETA e da loja de atendimento. 

No período de julho de 2015 a junho de 2016, a ETA de Tauá apresentou um 

consumo médio mensal de energia elétrica de 22.603 KW/h, o que resulta em um custo mensal 

médio de R$ 13.278,03, conforme Quadro 1. Considerando o consumo médio da ETA Tauá, 

para atender a demanda mensal de energia elétrica, o sistema fotovoltaico precisa gerar 

aproximadamente 22,6 MW por mês. 
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Quadro 1: Consumo e custo mensal médio de energia elétrica da ETA Tauá durante o período 

de 07/2015 a 06/2016. 

Inscrição 
Tipo de 

Faturamento 

Tipo de 

Conta 
Competência Valor (R$) kWh/mês 

686928-9 Normal Baixa Tensão 

07/15 17.011,42 27285 

08/15 15.021,44 24879 

09/15 14.904,32 25212 

10/15 14.546,49 24392 

11/15 13.804,17 23441 

12/15 14.757,62 25309 

01/16 10.575,59 17882 

02/16 11.368,35 20038 

03/16 11.447,42 21334 

04/16 10.079,27 18413 

05/16 11.900,97 19950 

06/16 13.919,28 23106 

MÉDIA MENSAL 13.278,03 22.603 

Fonte: AUTOR, 2016. 

 

5.2 Propostas de Orçamento do Sistema Fotovoltaico da ETA Tauá 

A partir do cálculo do consumo mensal de energia elétrica, em kWh, foi possível 

obter dois orçamentos do sistema fotovoltaico para a ETA Tauá, através dos sites Portal Solar 

e Neosolar Energia, incluindo a estimativa da potência necessária para alimentar a propriedade, 

em função da latitude e da média do consumo mensal de energia, em kWh. 

 

5.2.1 Orçamento Portal Solar  

O orçamento obtido no site Portal Solar (Figura 10) demonstra que para atender a 

demanda de eletricidade da ETA Tauá o sistema gerador de energia solar fotovoltaica precisa 

de uma potência instalada de 176,36 kWp. Para obter esta potência, é necessário a quantidade 

de 678 painéis solares de 260 Watts/cada, que poderá gerar aproximadamente 271.236 kWh/ano 

de energia. O custo previsto para este sistema pode variar de R$ 1.058.160,00 a R$ 

1.410.880,00. 

É importante destacar que os valores citados podem variar, para mais ou para 

menos, de acordo com a complexidade da instalação e de fatores como altura do telhado, 

distância e rede local. O cálculo de produção de energia se baseia na radiação solar da região. 

Diversos fatores como inclinação dos painéis fotovoltaicos, sombras ou outro tipo de 

interferência podem influenciar na produção de energia do sistema. 
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Figura 10: Simulação do sistema gerador de energia solar fotovoltaica da ETA Tauá. 

 
Fonte: Portal Solar, 2016. 

 

O valor do orçamento considerado para o estudo de viabilidade econômico 

financeira foi a média dos valores apresentados na proposta acima, portanto foi utilizado o valor 

do sistema correspondente a R$ 1.234.520,00. 

 

5.2.2 Orçamento Neosolar Energia 

O investimento necessário para instalar o sistema fotovoltaico da empresa Neosolar 

Energia é de R$ 1.002.469,65. Este sistema é composto por 666 painéis solares de 265 W/cada, 

com capacidade para gerar até 271.559 kWh por ano de energia. 

A proposta apresentada pela Neosolar Energia inclui uma nova linha de painéis 

fotovoltaicos, possuindo maior tecnologia na interligação das células que o compõem, o que 

aumenta a potência e a confiabilidade no sistema. Cabe destacar, que estes painéis solares 

possuem garantia de 10 anos para defeitos de fabricação e 25 anos para perda de eficiência 

maior que 20%. Os componentes do sistema fotovoltaico incluídos na proposta seguem na 

Figura 11. 
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Figura 11: Componentes do sistema fotovoltaico Neosolar Energia. 

 
Fonte: Neosolar Energia, 2016. 

 

Abaixo seguem os componentes do sistema fotovoltaico da Neosolar Energia: 

 Painéis solares fotovoltaicos Canadian CSI CS6P-265P (265Wp); 

 Inversor Fronius Symo 20.0-3-M com sistema de monitoramento integrado; 

 Kit de montagem para telhados inclinados; 

 Jogo de união para perfis; 

 Quadro elétrico de proteção Corrente Contínua (StringBox); 

 Cabo Solar Prysmian preto 6mm; 

 Cabo Solar Prysmian vermelho 6mm,  

 Pares de conectores MC4. 

 

5.3 Estimativa da Redução de Custo com a Instalação Sistema Fotovoltaico 

A estimativa da redução de custo a ser obtida através da instalação do sistema 

fotovoltaico foi realizada através da análise de investimento. Seguem abaixo os valores obtidos 

pelos métodos de análise payback simples, TIR e VPL de cada proposta orçamentária. 

 

5.3.1 Análise de Investimento do Orçamento do Portal Solar 

O investimento para a instalação do sistema fotovoltaico orçado pela empresa Portal 

Solar foi de R$ 1.234.520,00. Com base no investimento inicial e, considerando o valor de 0,61 

centavos por kWh, no período de 2016, com a correção tarifária anual de 7%, a    Tabela 2 

apresenta o payback simples. 
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   Tabela 2: Análise do payback simples do orçamento do Portal Solar. 
 

Período Fluxo de Caixa Saldo-Contrato 

(R$) 

Custo Anual com 

Energia Elétrica (R$) 

2016 -1.234.520,00 165.454,00 

2017 -1.057.484,22 177.035,78 

2018 -868.055,94 189.428,28 

2019 -665.367,67 202.688,26 

2020 -448.491,23 216.876,44 

2021 -216.433,43 232.057,79 

2022 31.868,41 248.301,84 

2023 297.551,37 265.682,97 

2024 581.832,15 284.280,78 

2025 886.012,58 304.180,43 

2026 1.211.485,64 325.473,06 

2027 1.559.741,82 348.256,17 

2028 1.932.375,92 372.634,11 

2029 2.331.094,42 398.718,49 

2030 2.757.723,21 426.628,79 

2031 3.214.216,01 456.492,80 

2032 3.702.663,31 488.447,30 

2033 4.225.301,92 522.638,61 

2034 4.784.525,24 559.223,31 

2035 5.382.894,19 598.368,95 

2036 6.023.148,96 640.254,77 

2037 6.708.221,57 685.072,61 

2038 7.441.249,26 733.027,69 

2039 8.225.588,88 784.339,63 

2040 9.064.832,29 839.243,40 

2041 9.962.822,73 897.990,44 

    Fonte: AUTOR, 2016. 

 

Ao analisar a Tabela 2, é possível identificar que o payback simples demonstra que 

o tempo de retorno do investimento do sistema fotovoltaico para a proposta de orçamento do 

Portal Solar é de 6 (seis) anos, ou seja, o período de 2017 a 2021 corresponde ao tempo de 

pagamento do sistema fotovoltaico. Além disso, a Cagece poderá obter uma redução de custo 

de até R$ 9.962.822,73, no período de operação do sistema e uma redução anual média no valor 

de RS 437.030,64. 

Considerando que o tempo de vida útil dos painéis fotovoltaicos é de 25 anos, o 

período de 2022 a 2041, será o tempo no qual os custos associados ao consumo de energia não 

formarão despesas para a Cagece, e a mesma poderá destinar estes recursos para investir no 

aprimoramento de tecnologias de tratamento e/ou projetos de melhoria para a empresa. 
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Gráfico 1: Análise do payback simples Portal Solar. 

Fonte: AUTOR, 2016. 
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O Gráfico 1 apresenta o payback simples da proposta apresentada pelo Portal Solar, 

no qual é possível visualizar três aspectos principais, tais como: o início do investimento, o 

tempo de retorno do investimento e o período de ganho com a instalação do sistema. 

Quanto à taxa interna de retorno (TIR), analisada considerando o fluxo de caixa, 

resultou em 21%, ou seja, a Cagece poderá obter lucro de até 21% proveniente da instalação do 

sistema fotovoltaico na ETA Tauá, conforme                             Tabela 3. É importante destacar 

que a TIR obteve valor maior que a TAM, respectivamente, 21% e 12%. 

 

                            Tabela 3: TIR do investimento do Portal Solar. 
 

Investimento do Portal Solar 

Investimento -1.234.520,00 

Ano Fluxo de Caixa 

1 R$ 177.035,78 

2 R$ 189.428,28 

3 R$ 202.688,26 

4 R$ 216.876,44 

5 R$ 232.057,79 

6 R$ 248.301,84 

7 R$ 265.682,97 

8 R$ 284.280,78 

9 R$ 304.180,43 

10 R$ 325.473,06 

11 R$ 348.256,17 

12 R$ 372.634,11 

13 R$ 398.718,49 

14 R$ 426.628,79 

15 R$ 456.492,80 

16 R$ 488.447,30 

17 R$ 522.638,61 

18 R$ 559.223,31 

19 R$ 598.368,95 

20 R$ 640.254,77 

21 R$ 685.072,61 

22 R$ 733.027,69 

23 R$ 784.339,63 

24 R$ 839.243,40 

25 R$ 897.990,44 

TIR 21% 

         Fonte: AUTOR, 2016. 
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A proposta apresentada pelo Portal Solar apresentou um VPL positivo, no valor de 

R$ 1.049.811,06, conforme                                 Tabela 4. 

 

                                Tabela 4: VPL do investimento do Portal Solar. 
 

VPL Portal Solar 

TAM 0,12 

Investimento -1.234.520,00 

2017 R$ 177.035,78 

2018 R$ 189.428,28 

2019 R$ 202.688,26 

2020 R$ 216.876,44 

2021 R$ 232.057,79 

2022 R$ 248.301,84 

2023 R$ 265.682,97 

2024 R$ 284.280,78 

2025 R$ 304.180,43 

2026 R$ 325.473,06 

2027 R$ 348.256,17 

2028 R$ 372.634,11 

2029 R$ 398.718,49 

2030 R$ 426.628,79 

2031 R$ 456.492,80 

2032 R$ 488.447,30 

2033 R$ 522.638,61 

2034 R$ 559.223,31 

2035 R$ 598.368,95 

2036 R$ 640.254,77 

2037 R$ 685.072,61 

2038 R$ 733.027,69 

2039 R$ 784.339,63 

2040 R$ 839.243,40 

2041 R$ 897.990,44 

VPL R$ 1.049.811,06 

             Fonte: AUTOR, 2016. 

 

5.3.2 Análise de Investimento do Orçamento da Neosolar Energia 

O investimento para a instalação do sistema fotovoltaico orçado pela empresa 

Neosolar Energia foi de R$ 1.002.469,65. Com base no investimento inicial e, considerando o 

valor de 0,61 centavos por kWh, no período de 2016, com a correção tarifária anual de 7%, a 

Tabela 5 apresenta o payback simples. 
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Tabela 5: Análise do payback simples do orçamento da Neosolar Energia 
 

Período Fluxo de Caixa Saldo-

Contrato (R$) 

Valor da Tarifa Anual 

Paga (R$) 

2016 -1.002.469,65 165.454,00 

2017 -825.433,87 177.035,78 

2018 -636.005,59 189.428,28 

2019 -433.317,32 202.688,26 

2020 -216.440,88 216.876,44 

2021 156.16,92 232.057,79 

2022 263.918,76 248.301,84 

2023 529.601,72 265.682,97 

2024 813.882,50 284.280,78 

2025 1.118.062,93 304.180,43 

2026 1.443.535,99 325.473,06 

2027 1.791.792,17 348.256,17 

2028 2.164.426,27 372.634,11 

2029 2.563.144,77 398.718,49 

2030 2.989.773,56 426.628,79 

2031 3.446.266,36 456.492,80 

2032 3.934.713,66 488.447,30 

2033 4.457.352,27 522.638,61 

2034 5.016.575,59 559.223,31 

2035 5.614.944,54 598.368,95 

2036 6.255.199,31 640.254,77 

2037 6.940.271,92 685.072,61 

2038 7.673.299,61 733.027,69 

2039 8.457.639,23 784.339,63 

2040 9.296.882,64 839.243,40 

2041 10.194.873,08 897.990,44 

Fonte: AUTOR, 2016. 

 

Ao analisar a Tabela 5 é possível identificar que o tempo de retorno do investimento 

do sistema fotovoltaico para a proposta de orçamento da Neosolar Energia é de 5 (cinco) anos, 

ou seja, o período de 2017 a 2021 corresponde ao tempo de pagamento do sistema fotovoltaico.  

Considerando que o tempo de vida útil dos painéis fotovoltaicos é de, 

aproximadamente, 25 anos, o período de 2022 a 2041, um total de 20 anos, será o tempo no 

qual os custos associados ao consumo de energia não formarão despesas para a Cagece, e a 

mesma poderá destinar estes recursos para investir no aprimoramento de tecnologias de 

tratamento e/ou projetos de melhoria para a empresa. 
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Vale ressaltar que o fluxo de caixa projeta que a Cagece poderá obter uma redução 

de custos de até R$ 10.194.873,08, no período de operação do sistema. Além disso, poderá 

obter uma redução anual média no valor de RS 437.030,64. 

O Gráfico 2 apresenta o payback simples da proposta apresentada pela Neosolar 

Energia. Neste gráfico também é possível visualizar os seguintes aspectos principais: o início 

do investimento, o tempo de retorno do investimento e o período de ganho com a instalação do 

sistema. 

Com relação a TIR, para esta proposta, resultou em 24%, ou seja, a Cagece poderá 

obter lucro de até 24% proveniente da instalação deste sistema fotovoltaico na ETA Tauá, 

conforme Tabela 6. É importante destacar que a TIR é maior que a TAM cujos valores são, 

respectivamente, 24% e 12%. 

 

                            Tabela 6: TIR do investimento da Neosolar Energia. 
 

Investimento da Neosolar Energia 

Investimento R$ -1.002.469,65 

Ano Fluxo de Caixa 

1 R$ 177.035,78 

2 R$ 189.428,28 

3 R$ 202.688,26 

4 R$ 216.876,44 

5 R$ 232.057,79 

6 R$ 248.301,84 

7 R$ 265.682,97 

8 R$ 284.280,78 

9 R$ 304.180,43 

10 R$ 325.473,06 

11 R$ 348.256,17 

12 R$ 372.634,11 

13 R$ 398.718,49 

14 R$ 426.628,79 

15 R$ 456.492,80 

16 R$ 488.447,30 

17 R$ 522.638,61 

18 R$ 559.223,31 

19 R$ 598.368,95 

20 R$ 640.254,77 

21 R$ 685.072,61 

22 R$ 733.027,69 

23 R$ 784.339,63 

24 R$ 839.243,40 

25 R$ 897.990,44 

TIR 24% 

         Fonte: AUTOR, 2016.
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Gráfico 2: Análise do payback simples Neosolar Energia. 

 

Fonte: AUTOR, 2016. 
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A proposta apresentada pela Neosolar Energia também apresentou um VPL 

positivo, no valor de R$ 1.256.998,87, conforme                                 Tabela 7. 

 

                                Tabela 7: VPL do investimento da Neosolar Energia. 
 

VPL Neosolar Energia 

TAM 0,12 

Investimento R$ -1.002.469,65 

2017 R$ 177.035,78 

2018 R$ 189.428,28 

2019 R$ 202.688,26 

2020 R$ 216.876,44 

2021 R$ 232.057,79 

2022 R$ 248.301,84 

2023 R$ 265.682,97 

2024 R$ 284.280,78 

2025 R$ 304.180,43 

2026 R$ 325.473,06 

2027 R$ 348.256,17 

2028 R$ 372.634,11 

2029 R$ 398.718,49 

2030 R$ 426.628,79 

2031 R$ 456.492,80 

2032 R$ 488.447,30 

2033 R$ 522.638,61 

2034 R$ 559.223,31 

2035 R$ 598.368,95 

2036 R$ 640.254,77 

2037 R$ 685.072,61 

2038 R$ 733.027,69 

2039 R$ 784.339,63 

2040 R$ 839.243,40 

2041 R$ 897.990,44 

VPL R$ 1.256.998,87 

             Fonte: AUTOR, 2016. 

 

Após a análise de investimentos, verificou-se que as duas propostas apresentaram 

TIR maior que a taxa mínima de atratividade e VPL positivo. Conforme Casarotto e Koppitke 

(2000), os projetos que tiverem a TIR maior ou igual à taxa mínima de retorno, definida pelos 

interessados, podem ser executados. Além disso, Zorzi (2004) afirma que quando da análise 

originar dois ou mais projetos economicamente atraentes, deve-se optar por aquele que tiver a 

maior TIR. 
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A avaliação do método VPL que resultou em um valor positivo para as duas 

propostas indica lucro, segundo Santos (2009) se o VPL for positivo, então o valor investido 

será recuperado e haverá um ganho. 

O quadro 2 apresenta uma análise comparativa entre as duas propostas, 

demonstrando que o investimento no sistema orçado pela Neosolar Energia promoverá o 

pagamento do sistema em menor tempo, uma maior taxa interna de retorno e maior valor 

presente líquido, portanto, será obtido maior ganho/redução de custos. 

 

     Quadro 2: Análise Comparativa de Investimento das Propostas Obtidas 

Análise de Investimentos das Propostas Obtidas 

Empresa Método de Análise 

Payback Simples TIR VPL 

Portal Solar 6 anos 21% R$ 1.049.811,06 

Neosolar Energia 5 anos 24% R$ 1.256.998,87 

     Fonte: AUTOR, 2016. 
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6 CONCLUSÕES 

O estudo demonstrou que o município de Tauá, localizado na região dos Sertões 

dos Inhamuns no estado do Ceará, apresenta excelentes condições climáticas e indicadores 

solarimétricos que são fundamentais para a instalação de sistema fotovoltaico de geração de 

energia elétrica. 

Foi verificado que o custo fixo associado ao consumo de energia elétrica é 

significativo na operação das companhias de saneamento, visto que é o segundo maior custo. 

Considerando o potencial solarimétrico que o município de Tauá possui, a instalação de sistema 

fotovoltaico de geração de energia elétrica se apresenta como uma alternativa de redução de 

custos, e, para comprovar isto, foram analisadas duas propostas. 

A análise de investimento, através dos métodos payback simples, TIR e VPL, das 

propostas apresentadas demonstrou que os dois investimentos são viáveis, portanto, pode-se 

concluir que a instalação de um sistema fotovoltaico na ETA Tauá é um projeto viável e que 

apresenta rentabilidade e redução de custo para a Cagece.  

As duas propostas apresentaram TIR maior que a taxa mínima de atratividade e 

VPL positivo. A avaliação do método VPL que resultou em um valor positivo para as duas 

propostas indica lucro, portanto o valor investido será recuperado e haverá um ganho. 

De acordo com a análise das propostas, o orçamento da Neosolar Energia 

apresentou melhores indicadores econômicos de custo-benefício para investimento na 

instalação do sistema fotovoltaico, visto que obteve um menor tempo de retorno do 

investimento, uma maior taxa interna de retorno, bem como maior valor presente líquido.  

Além dos ganhos financeiros com a instalação do sistema, outro fator que merece 

destaque e reitera a possibilidade de redução de custos, é o sistema de compensação de energia, 

pois permitirá à Cagece utilizar o saldo, que por ventura venha a ser gerado pelo sistema, em 

quaisquer das suas unidades operacionais distribuídas no estado do Ceará, conforme prevê a 

Agência Nacional de Energia Elétrica.  

A resolução ANEEL 482/2012 estabelece que os proprietários de sistemas 

fotovoltaicos instalados em paralelo à rede de distribuição têm garantia normativa para 

utilização do sistema de compensação em qualquer unidade consumidora de mesma 

propriedade. Desta forma, a Cagece poderá utilizar o saldo gerado no seu futuro sistema 

fotovoltaico para compensação nas suas unidades consumidoras. 

A possibilidade de redução média anual no valor de RS 437.030,64, permitirá a 

companhia redirecionar estes recursos para investimentos em tecnologias voltadas ao 
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tratamento da água e esgoto, bem como em projetos de pesquisa e desenvolvimento e ainda em 

treinamento e capacitação de colaboradores. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os custos associados à instalação de um sistema fotovoltaico ainda são elevados, 

por conta disso, uma melhoria deste trabalho que possibilitaria uma maior redução dos custos 

com a implantação do sistema seria a realização de uma parceria entre a Cagece e/ou demais 

companhias de saneamento e o fabricante dos painéis solares. Isto reduziria impostos e custos 

associados às compras realizadas às empresas distribuidoras de painéis, como é o caso das 

propostas apresentadas neste trabalho, pelo Portal Solar e Neosolar Energia. 

Este trabalho demonstrou a viabilidade econômica e financeira da instalação do 

sistema fotovoltaico no município de Tauá, do estado do Ceará, contudo, o restante do país 

também possui um bom potencial solarimétrico, despertando para a necessidade de estudos 

quanto à aplicação deste projeto por outras companhias de saneamento do Brasil. 

É importante citar que o Brasil possui a matriz energética mais renovável do mundo 

industrializado com 45,3% de sua produção proveniente de fontes como recursos hídricos, 

biomassa e etanol, além das energias eólica e solar. As usinas hidrelétricas são responsáveis 

pela geração de mais de 75% da eletricidade do País. 

Deste modo, abordando a temática da gestão de recursos hídricos e considerando 

que as usinas hidrelétricas são responsáveis por 75% da energia elétrica gerada no país, a 

instalação de sistemas fotovoltaicos no Ceará e demais estados do Brasil resultará na 

diminuição da necessidade de utilização de hidrelétricas para geração de energia, com isto as 

águas poderão ser utilizadas para fins mais nobres e prioritários. 
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