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Resumo. A preservação do meio ambiente e dos recursos energéticos requerem o uso cada vez maior de fontes
renováveis. Como as edificações são grandes consumidoras de energia, seja pela sua construção, quanto pela sua
utilização, passa a ser uma necessidade e um desafio projetar com maior eficiência energética. A partir de 2012, com a
regulamentação da micro e da mini geração distribuída no Brasil, os consumidores de energia elétrica passaram a
dispor de incentivos para geração própria a partir dessas fontes. O presente artigo avalia a viabilidade da implantação
de uma central geradora fotovoltaica na cobertura das arquibancadas de um estádio de futebol, através de estudo de
caso para o estádio Bento Freitas, do Grêmio Esportivo Brasil, de Pelotas (RS). Sob enfoque econômico, há retorno
adequado para este investimento? A hipótese investigada neste trabalho é de que o retorno ocorra de forma a
comprovar a atratividade do projeto. O objetivo é estimar o potencial de toda a área de cobertura prevista na obra de
reconstrução do estádio e dimensionar o sistema de geração necessário ao consumo do clube, justificando o
investimento e avaliando sua viabilidade econômica. O método utilizado foi a coleta de dados históricos de consumo do
estádio e de mais duas unidades consumidoras vinculadas ao clube, a análise das áreas disponíveis pelo projeto das
novas arquibancadas, o dimensionamento do sistema necessário ao atendimento àquele consumo e o estudo de
viabilidade econômica. Os resultados indicam retorno positivo em cenários de baixa, média e alta taxa de crescimento
das tarifas de energia elétrica, incluindo a taxa média ocorrida nos últimos dez anos para a região em estudo e para o
enquadramento tarifário provável da unidade consumidora principal. Conclui-se, dessa forma, que a geração própria
de energia elétrica através de fonte solar fotovoltaica convém a um clube de futebol, pois auxilia na redução do
orçamento de custeio da entidade, melhorando suas condições de sustentabilidade ambiental e financeira.
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1.

INTRODUÇÃO

O maior setor de consumo de energia mundial, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), é o das
edificações, responsável pelo consumo de mais de um terço de toda energia final e pela metade da eletricidade global
consumida (IEA, 2016).
A energia elétrica é um insumo de grande importância para os processos produtivos e para o desenvolvimento de
qualquer atividade moderna. “À medida que as sociedades evoluem, cada vez mais dependem da eletricidade como uma
fonte energética de grande disponibilidade e versatilidade.” (RAUGEI; FULLANA-I-PALMER; FTHENAKIS, 2012,
tradução nossa). Seu fornecimento para uso final no Brasil é, via de regra, feito por empresas concessionárias de
distribuição mediante cobrança de tarifa regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Para
consumidores de maior porte existe também a possibilidade de escolha de fornecedor, sujeitando-se ao pagamento de
preço livremente negociado com este para a energia consumida (TATEMOTO, 2013).
Além dos modelos acima descritos, os consumidores também têm, à sua disposição, algumas formas de
autoprodução de energia elétrica, ou seja, de promover a geração com equipamentos próprios e utilizar a energia gerada
em suas instalações, podendo até mesmo vender o excedente, como é o caso da unidade consumidora autorizada a
operar como autoprodutor (BRASIL, 2004). Desde 2012, encontra-se regulamentada no Brasil a forma de autoprodução
conhecida internacionalmente como net metering, a geração junto ou próxima aos locais de consumo que utiliza o
sistema público de distribuição para injeção de energia gerada e não consumida pelas cargas internas da unidade
consumidora (UC) à qual pertence e para captação da energia que complementa a necessidade destas cargas em
períodos de geração insuficiente. Dessa forma, a rede da concessionária tem função análoga à de um armazenador da
energia elétrica produzida pelos geradores dos próprios consumidores para uso destes em períodos diversos. No mesmo
arcabouço regulatório está prevista a possibilidade de injeção através de uma UC e captação por outra de mesmo titular
ou de compartilhantes (ANEEL, 2012).
É neste contexto que o presente trabalho se desenvolve, através da proposição do melhor aproveitamento dessa
modalidade de geração e consumo de energia elétrica, por meio da utilização de sistemas solares fotovoltaicos, para
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benefício econômico de um clube esportivo, dentro da Resolução Normativa 482 da ANEEL. A necessidade da busca
por uma maior eficiência energética das edificações aliada a ampla área de cobertura disponível para instalação de
módulos fotovoltaicos e a severa restrição de orçamento de custeio, típica de clubes brasileiros de futebol, torna atraente
a investigação da viabilidade de implementação dessa proposta. Não se trata de uma inovação no Brasil, pois de acordo
com Monteiro et al.(2017), há quatro estádios de futebol no país com esse tipo de sistema: Pituaçu, em Salvador, com
403 kWp, Maracanã, no Rio de Janeiro, com 390 kWp, Mineirão, em Belo Horizonte, com 1,42 MWp e Arena
Pernambuco, em Recife, com 1 MWp. Os três primeiros têm módulos nas coberturas, tal como proposto neste trabalho,
e o último tem módulos montados no solo. Mas seria o primeiro estádio brasileiro fora das capitais estaduais a adotar tal
solução. Os resultados obtidos no Mineirão são encorajadores, pois a produção de energia no primeiro ano de
funcionamento superou a estimada por simulação em 8,57% (MONTEIRO et al., 2017), o que estimula a investigação
das premissas técnicas e econômicas para realização desse investimento e contribuição para o conhecimento geral do
tema.
O uso de sistemas fotovoltaicos vem sendo investigado em edifícios há mais de 20 anos (HUMM;
TOGGWEILER, 1993). Fatores como: a queda nos preços dos módulos FV, consequência dos novos mercados,
associada à possibilidade de instalação dos módulos FV no local onde a energia é consumida, e o desenvolvimento de
novas tecnologias para integração às edificações fazem do sistema SFV uma tecnologia ideal para ambientes urbanos
(DIDONÉ et al, 2014).
2.

O CLUBE ESCOLHIDO PARA ESTUDO DE CASO

Para o estudo de caso deste artigo foi escolhido o Grêmio Esportivo Brasil, clube fundado em sete de setembro de
1911 e primeiro campeão estadual do Rio Grande do Sul, em 1919. Sua sede é o Estádio Bento Freitas, localizado na
região Centro, em Pelotas (RS). Também conhecido como “a Baixada”, foi inaugurado no dia 23 de maio de 1943, com
a realização de um jogo amistoso entre Brasil e Força e Luz, de Porto Alegre (GRÊMIO ESPORTIVO BRASIL, [s.d.]).
Além da sede administrativa e do estádio, situados no mesmo local, o clube conta com um centro de treinamento
(CT) para os jogadores profissionais e outro para as categorias de base, situados em outro local, sendo o primeiro de
propriedade da Associação União Xavante, entidade criada e mantida por grupo de conselheiros do clube, e o último
alugado de Fragata Futebol Clube Ltda.
O estádio Bento Freitas encontra-se em obras que propiciarão, além da modernização e ampliação das instalações
esportivas e administrativas, a proteção do público contra intempéries por meio da cobertura de parte das
arquibancadas.
As etapas correspondentes ao segundo piso de cada arquibancada contemplam as respectivas coberturas
(ASSOCIAÇÃO CRESCE XAVANTE, [s.d.]).
3.

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Aproveitando-se das possibilidades criadas pela Resolução Normativa n° 482, da ANEEL, um consumidor pode
possuir geração própria de eletricidade que, além de beneficiá-lo com a redução no consumo de energia elétrica da
própria UC geradora, pode produzir excedentes injetados na rede pública de distribuição para uso na forma de créditos
alocados nesta UC e em outras de mesma titularidade ou de compartilhantes. O projeto deve ser aprovado pela
distribuidora de energia elétrica local e seus beneficiários cadastrados por ela para recebimento dos créditos referidos
(ANEEL, 2012).
O Grêmio Esportivo Brasil utiliza três UCs: seu estádio, onde também funciona a sede administrativa do clube, e
dois CTs. Atualmente, elas possuem titulares diferentes. A proposta deste trabalho consiste em instalar a central
geradora no estádio e alocar créditos nas três UCs, o que a regulação permite na forma de geração compartilhada, desde
que se forme um consórcio entre as pessoas jurídicas envolvidas.
No caso em estudo, entretanto, a opção pelo compartilhamento não foi averiguada, já que implicaria em menor
benefício pela ausência de desconto no imposto estadual ICMS e nas contribuições federais PIS e COFINS (ANEEL,
2017). A proposta, então, presume a troca de titularidade das UCs dos CTs para o mesmo titular da UC geradora, que é
o clube.
4.

PREMISSAS DO PROJETO

Dentre os objetivos deste artigo estão a avaliação do potencial total de geração fotovoltaica das coberturas e o
dimensionamento do sistema que atenda às necessidades do clube.
A Fig. 1 propicia uma visão geral da planta conforme o projeto. Os espaços hachurados correspondem às áreas de
cobertura a receber os módulos solares fotovoltaicos.
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Figura 1- Planta de cobertura com indicação das áreas a serem revestidas com módulos solares fotovoltaicos.
Fonte: adaptado de Olla Estúdio (2017)
As telhas previstas no projeto do estádio são metálicas termoacústicas, com inclinação de 5º. Desprezando 10% da
área total devido à impossibilidade de cobertura completa com módulos rígidos, a área de cobertura disponível para a
implantação dos módulos seria aproximadamente 6600 m2.
A Fig. 2 indica as dimensões de um tipo de módulo fotovoltaico standard disponível no mercado, para que a
potência possa ser estimada.

Figura 2- Dados dimensionais de um módulo fotovoltaico standard.
Fonte: adaptado de https://www.canadiansolar.com/solar-panels/standard.html. Acesso em 8 set. 2017.
O número máximo de módulos a instalar na área disponível é demonstrado na Eq. (1).
𝑁

ó

=

ó

(1)

Onde:
Nmód é o número de módulos fotovoltaicos a instalar na área disponível.
Adisp é a área disponível nas coberturas. Neste caso, Adisp = 6600 m2.
Amód é a área de cada módulo fotovoltaico. Para o modelo escolhido como, Amód = 1650 mm x 992 mm = 1636800 mm2
= 1,6368 m2.
Portanto, Nmód = 6600 m2 / 1,6368 m2 = 4032 módulos.
Adotando-se a menor das potências nominais do módulo escolhido, que é de 275 Wp (watts-pico), a potência total
que resultaria dos 4032 módulos seria de 1108 kWp.
O estádio Bento Freitas atual é atendido em baixa tensão, portanto não tem contrato que especifique a demanda. A
informação mais eficaz disponível para estimativa da demanda atual é a corrente nominal do disjuntor geral, que é de
350 A e indica a potência disponibilizada para a UC:
A potência disponibilizada pelo disjuntor é calculada de acordo com a Eq. (2).
𝑃

=

√ × ×

Onde:
Pdisp é a potência disponibilizada pelo disjuntor geral de uma UC atendida em baixa tensão, em kVA.
V é a tensão nominal entre fases. No caso, V = 380 V.
In é a corrente nominal do disjuntor. No caso, In = 350 A.

(2)
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Então Pdisp = √3 x 380 x 350 / 1000 = 230 kVA
Com a obra, haverá ampliação de cargas no estádio. Porém a demanda não necessariamente aumentará na mesma
proporção, já que é uma tendência atual a troca da iluminação de descarga por LED, com grande redução na potência.
Salienta-se que ainda não há projeto elétrico para a obra definitiva. De forma conservadora, está prevista a
construção de uma subestação de 500 kVA1.
Portanto, o potencial total de 1108 kWp não deve ser aproveitado, sob pena de onerar o clube com o pagamento
contínuo de demanda superior à necessidade. Um dimensionamento justo será, então, elaborado para atendimento ao
consumo estimado inicial, e a ampliação que se faça necessária no futuro poderá ser atendida sem prejuízo ao
investimento realizado, uma vez que o sistema de geração fotovoltaica é intrinsicamente modular, permitindo a simples
inserção de novos arranjos quando necessários, mediante aprovação junto à concessionária.
Dentre as três coberturas previstas para as arquibancadas do estádio, foi escolhida a menor, situada atrás da goleira
Sul, sobre a chamada “arquibancada do placar”, como prioritária para receber os módulos. Esta cobertura possui o
menor desvio azimutal em relação ao Norte em comparação com as outras duas. Pelos lados Leste e Oeste haverá as
outras duas coberturas, de mesmo nível, portanto é segura a condição de incidência direta da radiação solar nela.
A inclinação prevista para os módulos fotovoltaicos não será igual à latitude do local, que é de 31º46’, para
aproveitar a estrutura de sustentação do telhado sem realizar investimento adicional para este fim.
5.

ESTIMATIVA DE CONSUMO

Para estimar o consumo futuro de energia elétrica das três UCs beneficiárias, os autores pesquisaram, junto aos
registros da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D), o histórico de três anos mais recentes e
produziram a síntese mostrada na Tab. 1.
Tabela 1 – Histórico mensal de consumo.
Fonte: elaborada pelos autores (2017)
Período

Estádio

Consumo (kWh)
CT Sanga
CT Fragata
Funda
583
2.174

Total

Jan

5.669

Fev

9.390

26

1.495

10.911

8.426

Mar

10.440

180

2.715

13.335

Abr

10.380

252

2.623

13.255

Mai

8.280

283

2.643

11.206

Jun

10.500

724

2.710

13.933

Jul

7.343

222

2.595

10.160

Ago

7.560

692

3.824

12.076

Set

7.594

531

3.014

11.139

Out

7.200

246

2.553

9.999

Nov

7.862

271

1.233

9.366

Dez

2.460

248

1.261

3.969

Ano

94.678

4.256

28.841

127.775

Os valores constantes da Tab. 1 são médias obtidas para os consumos mensais das UCs, consideradas as seguintes
premissas:
- o ano de 2015 foi desprezado para o histórico do estádio, pois naquele ano houve pouca utilização de sua estrutura, já
que devido à interdição das arquibancadas o clube mandou seus jogos em outros locais;
- o ano de 2016 foi desprezado para o histórico do CT Fragata, pois naquele ano o então Fragata Futebol Clube estava
com pouca atividade, e o local voltou a ser utilizado em 2017 a partir do aluguel para o Brasil;
- o consumo do CT Sanga Funda é o valor real consumido subtraído do equivalente ao custo de disponibilidade, que no
caso da UC atendida em sistema trifásico é de 100 kWh/mês. Esse método visa preservar o consumo deste valor, que
deverá ser pago de qualquer forma, já que se trata de uma espécie de “taxa mínima” prevista nas regras comerciais do
setor elétrico brasileiro (ANEEL, 2010);
- por se tratar de UC faturada em tarifa horária, o consumo do CT Fragata é a soma do valor real consumido no horário
fora de ponta (HFP) com o valor real consumido no horário de ponta (HP) multiplicado pela razão entre as componentes
tarifárias “tarifa de energia” (TE) vigentes para a CEEE-D nos respectivos horários HP e HFP (ANEEL, 2016). A
fórmula de conversão dos consumos horários é demonstrada na Eq. (3) e visa atender à regra que determina que os
créditos de energia injetada no HFP sofrem redução proporcional à razão das TEs para uso no HP (ANEEL, 2012),
considerando que a geração fotovoltaica ocorrerá integralmente no HFP;
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
1

= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

+

× 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

Informação obtida junto ao eng. eletr. Rogério da Silveira Freitas, membro da equipe técnica da obra.

(3)
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Onde:
Consumocorrigido é o valor considerado como necessário a ser gerado para zerar o pagamento de consumo da UC tarifada
em regime horário, em kWh.
ConsumoHFP é o consumo registrado em horário fora de ponta, em kWh.
TEHP é a componente “tarifa de energia” homologada para o horário de ponta. No caso da CEEE-D, o valor vigente
quando este artigo foi escrito é de R$ 0,30478 / kWh.
TEHFP é a componente “tarifa de energia” homologada para o horário fora de ponta. No caso da CEEE-D, o valor
vigente quando este artigo foi escrito é de R$ 0,20637 / kWh.
ConsumoHP é o consumo registrado em horário de ponta, em kWh.
Os períodos desprezados, conforme descrito nas premissas deste item, justificam-se pela análise dos gráficos de
consumo por UC mostrados na Fig. 3. Neles, é possível verificar que o consumo do estádio foi atipicamente baixo em
2015 e que o consumo do CT Fragata foi elevado até agosto de 2015, depois foi reduzindo e permaneceu baixo durante
o ano de 2016, vindo a se recuperar gradativamente a partir do início de 2017. Apesar de este consumo sob uso do
Brasil ainda estar muito abaixo do histórico anterior a 2016, quando ainda era utilizado pelo Fragata, os autores optaram
por incluir aqueles valores mais altos porque se trata de cargas existentes na UC que ainda podem vir a ser utilizadas na
plenitude pelo clube atual como eram pelo anterior.
Outros pontos perceptíveis na curva de consumo do estádio foi a grande variação entre meses, o que ocorreu
principalmente por conta de duas características do futebol: os períodos intertemporadas, nos quais não há jogos e o
clube concede férias aos atletas e à comissão técnica, e os efeitos da tabela de jogos, que por vezes sequencia partidas
fora de casa para otimizar os custos de viagens, ou seja, o time viaja para uma região distante de sua sede e fica vários
dias por lá, cumprindo dois ou até três jogos em sequência. Isso faz com que mesmo o consumo de energia em
treinamentos não ocorra por vários dias dentro de certos ciclos mensais (períodos entre leituras do medidor), assim
como uma sequência de jogos em casa tem o efeito contrário, o de concentrar consumos em determinados ciclos. Isso
faz parte do comportamento normal do clube e esse histórico foi considerado nas médias mensais, ao contrário dos
períodos de inatividade já descritos que foram desprezados por não haver como prever a repetição deles. Em relação à
interdição do estádio por um ano, como ocorreu, é esperado que a partir do término da obra não venha mais a ocorrer
algo dessa natureza.
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Figura 3- Histórico de consumo no período de três anos.
Fonte: elaborado pelos autores (2017)
6.

ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA

Em atendimento às premissas de projeto descritas no item 4, foram realizados cálculos de conversão fotovoltaica
que aproximem, ao máximo possível, a geração presumida do consumo de 127775 kWh indicado na Tab. 1, ambos em
base anual.
A Fig. 4 permite visualizar os módulos posicionados na cobertura escolhida com um desvio azimutal de 19 graus e
incilados a 5º. Os dados de radiação solar foram obtidos por meio do programa Radiasol, através da inserção do banco
de dados do Atlas Solarimétrico do Brasil. Os valores podem ser observados na Tab. 2.
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Figura 4- Arranjo de módulos sobre a cobertura escolhida.
Fonte: adaptado de Olla Estúdio (2017)
O espaçamento equivalente à largura de dois módulos entre os arranjos horizontais e de um módulo entre os
arranjos verticais visa permitir o acesso a todos eles, para instalação e futura manutenção. A organização geral em
quatro quadrantes de 75 módulos cada facilita a conexão das strings aos inversores.
Tabela 2 – Radiação solar horária em Wh/m2 no plano inclinado.
Fonte: Radiasol, com dados inseridos pelos autores (2017)

A Eq. (4), adaptada de Pinho e Galdino (2014, p. 329), converte os dados solarimétricos em energia elétrica gerada
a cada mês.
𝐸=𝑃

× 𝐻𝑆𝑃 × 𝑇𝐷

(4)

Onde:
E é a energia elétrica gerada, em kWh/dia.
PFV é a potência instalada da geração fotovoltaica, em kWp. Para o caso aqui estudado, foram escolhidos módulos de
285 Wp, totalizando 85,5 kWp para os 300 módulos.
HSP é o número de horas de sol pleno incidente no plano dos módulos, numericamente equivalente à irradiação média
diária, em kWh/m2/dia (PINHO; GALDINO, 2014, p. 301, p. 329). Os valores para cada mês no presente artigo são
obtidos na última linha (TOTAL) da Tab. 2, divididos por 1000, para converter de Wh/m2/dia para kWh/m2/dia.
TD é a taxa de desempenho do sistema conectado. De acordo com Pinho e Galdino (2014, p. 329), o valor pode ser
adotado na faixa de 70% a 80% para as condições brasileiras. Neste trabalho foi adotado TD = 80%.
O resultado do cálculo, mês a mês, está representado na Tab. 3.
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Tabela 3 – Estimativa da energia elétrica gerada a cada mês e ao ano.
Fonte: elaborada pelos autores (2017)
Período

Horas de sol pleno
N° dias
HSP

Potência
PFV
(kWp)

En.Elétrica gerada
E
(kWh)

TD

Jan

6,761

31

Fev

6,505

28

14.336
12.458

Mar

5,178

31

10.979

Abr

4,14

30

8.495

Mai

3,308

31

7.014

Jun

2,579

30

Jul

2,783

31

Ago

3,531

31

7.487

Set

5,126

30

10.519

Out

5,279

31

11.194

Nov

6,446

30

13.227

Dez

6,863

31

14.552

Ano

4,875

365

121.709

5.292
85,5

80%

5.901

Nos gráficos da Fig. 5 é possível comparar geração e consumo a cada mês. Não há equivalência nesta base, mas os
créditos gerados por excedentes serão utilizados para compensar os períodos de menor produção. Na base anual, o
sistema foi dimensionado para atendimento a, aproximadamente, 95% do consumo calculado nos termos do item 5
deste artigo (121709 kWh/ano gerados para 127775 kWh/ano consumidos).
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Figura 5- Geração x consumo a cada mês.
Fonte: elaborada pelos autores (2017)
7.

ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO INVESTIMENTO

7.1 Custos
A estimativa de custos adotada neste trabalho considera o preço médio informado por fabricantes e revendedores
de módulos e/ou inversores, que para o ano de 2016 ficou em R$ 5,51 por Wp instalado, na faixa de 31 a 100 kWp
(IDEAL, 2017, p. 34).
Com este paradigma, o valor da central geradora aqui considerada resulta em R$ 471.105,00.
7.2 Benefícios
Os benefícios do projeto em estudo são os seguintes custos evitados nas três UCs, na base anual:
Estádio. O Bento Freitas é atendido em baixa tensão. Quando a obra estiver concluída, há previsão de mudança
para média tensão com subestação de 500 kVA, portanto a UC deverá migrar para tarifa binômia (demanda e consumo)
e horária. A estimativa de consumo futuro já foi demonstrada no item 5 deste trabalho, porém há necessidade de
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presumir como esse montante será distribuído entre os horários de ponta e fora de ponta. Sem possibilidade de estimar
por critérios internos, uma vez que o registro de consumo atual é uma totalização por ciclo de faturamento mensal, sem
discriminação de horário de consumo, os autores elaboraram um comparativo com outros dois estádios de futebol
situados na área de concessão da CEEE-D que possuem tarifa binômia: a Arena Portoalegrense e o Estádio Beira-rio,
ambos em Porto Alegre (RS). No período entre agosto de 2016 a julho de 2017, a média geral de distribuição do
consumo nestes dois estádios foi de 91% no HFP e 9% no HP.
Após a obra, o Brasil deverá contratar o fornecimento na modalidade de tarifa verde, já que o perfil de carga do
estádio exigiria, caso a tarifa azul fosse escolhida, a contratação de alto valor de demanda na ponta para uso somente em
dias de jogos neste horário. Ambas têm diferenciação de tarifas de consumo por horário, mas a verde tem valor único
para demanda. As tarifas de consumo vigentes da CEEE-D para esta modalidade no subgrupo A4 (atendimento em
média tensão) são de R$ 1,97 / kWh na ponta e de R$ 0,42 / kWh fora de ponta, incluídos os impostos (CEEE-D, 2016).
Portanto, considerando que 95% do consumo será atendido pela geração, conforme demonstrado no item 6 deste
artigo, e que 91% do consumo compensado seria tarifado como HFP e 9% seria HP, o custo anual evitado para o estádio
é de R$ 50.323,72.
CT Fragata. O caso desta UC é similar ao do estádio em termos de aplicação de tarifas, porém não necessita do
uso de paradigma externo, pois já possui tarifa horária verde. O valor anual economizado em consumo, considerado o
percentual de atendimento pela geração de 95%, é de R$ 13.856,10.
CT Sanga Funda. Esta UC é atendida em baixa tensão e assim deverá continuar. Aplicada a tarifa vigente de R$
0,67 / kWh a 95% do consumo presumido, resulta em custo anual evitado de R$ 2.708,94.
O total anual de custos evitados é, dessa forma, de R$ 66.888,76.
7.3 Retorno econômico
As Tab. 4, 5 e 6 mostram os fluxos de caixa do projeto, previstos para três cenários de crescimento das tarifas de
consumo de energia na modalidade predominante entre as UCs beneficiárias, ou seja, tarifa horária verde, com consumo
distribuído à razão de 91% fora de ponta e 9% na ponta. Nestas condições, a evolução das tarifas da CEEE-D nos
últimos 10 anos foi de 8% a.a em média, conforme demonstrado na Tab. 7. O cenário realista utiliza esse percentual, o
pessimista para o projeto utiliza a metade dele e o otimista para o projeto utiliza o dobro.
O período de avaliação foi de 12 anos, considerado pelos autores como um tempo conjugado da vida útil dos
equipamentos e das regras de compensação de energia às quais ancora-se este estudo de viabilidade.
A taxa de desconto aplicada ao fluxo de caixa foi obtida pelo WACC (Weighted Average Capital Cost ou Custo
Médio Ponderado do Capital) regulatório vigente para o setor de distribuição de energia elétrica pós-impostos,
considerando-se a carga tributária reconhecida para o mesmo setor (CARVALHAES; ALBUQUERQUE; SILVA,
2014). Apesar de não representar com exatidão as condições de capitalização do Grêmio Esportivo Brasil, que são
desconhecidas pelos autores, trata-se de metodologia oficial (ANEEL, 2010) para um segmento da Economia nacional,
portanto válida como critério de avaliação. Ou seja, para um clube esportivo com custo de capital e carga tributária
similares a estas, o retorno econômico esperado para o investimento é o presumido neste artigo.
Tabela 4 – Fluxo de caixa e indicadores de retorno econômico para cenário realista.
Fonte: elaborada pelos autores (2017)
fluxo de caixa
simples
descontado
acumulado
Investimento
0 -R$ 471.105,00 -R$ 471.105,00 -R$ 471.105,00
1 R$ 66.888,76
R$ 61.881,55 -R$ 409.223,45
2 R$ 72.239,86
R$ 61.829,11 -R$ 347.394,34
3 R$ 78.019,05
R$ 61.776,72 -R$ 285.617,62
4 R$ 84.260,57
R$ 61.724,36 -R$ 223.893,25
5 R$ 91.001,42
R$ 61.672,06 -R$ 162.221,20
6 R$ 98.281,53
R$ 61.619,80 -R$ 100.601,40
Custo evitado
7 R$ 106.144,06
R$ 61.567,58 -R$ 39.033,82
8 R$ 114.635,58
R$ 61.515,40 R$ 22.481,58
9 R$ 123.806,43
R$ 61.463,27 R$ 83.944,85
10 R$ 133.710,94
R$ 61.411,19 R$ 145.356,04
11 R$ 144.407,82
R$ 61.359,15 R$ 206.715,18
12 R$ 155.960,44
R$ 61.307,15 R$ 268.022,33
ano

WACC
carga tributária
Taxa de desconto
Taxa de reajuste da energia

VPL
TIR
Tempo de retorno

12,26%
34%
a.a.
8,09%
8%

R$ 268.022,33
16% a.a.
7,6 anos

VII Congresso Brasileiro de Energia Solar – Gramado, 17 a 20 de abril de 2018

Tabela 5 – Fluxo de caixa e indicadores de retorno econômico para cenário pessimista.
Fonte: elaborada pelos autores (2017)
fluxo de caixa
simples
descontado
acumulado
Investimento
0 -R$ 471.105,00 -R$ 471.105,00 -R$ 471.105,00
1 R$ 66.888,76
R$ 61.881,55 -R$ 409.223,45
2 R$ 69.564,31
R$ 59.539,14 -R$ 349.684,30
3 R$ 72.346,88
R$ 57.285,40 -R$ 292.398,90
4 R$ 75.240,76
R$ 55.116,98 -R$ 237.281,92
5 R$ 78.250,39
R$ 53.030,63 -R$ 184.251,29
6 R$ 81.380,40
R$ 51.023,26 -R$ 133.228,04
Custo evitado
7 R$ 84.635,62
R$ 49.091,87 -R$ 84.136,17
8 R$ 88.021,04
R$ 47.233,59 -R$ 36.902,58
9 R$ 91.541,89
R$ 45.445,65
R$ 8.543,07
10 R$ 95.203,56
R$ 43.725,40 R$ 52.268,47
11 R$ 99.011,70
R$ 42.070,25 R$ 94.338,72
12 R$ 102.972,17
R$ 40.477,77 R$ 134.816,49
ano

WACC
carga tributária
Taxa de desconto
Taxa de reajuste da energia

VPL
TIR
Tempo de retorno

12,26%
34%
a.a.
8,09%
4%

R$ 134.816,49
13% a.a.
8,8 anos

Tabela 6 – Fluxo de caixa e indicadores de retorno econômico para cenário otimista.
Fonte: elaborada pelos autores (2017)
ano
Investimento

0
1
2
3
4
5
6
Custo evitado
7
8
9
10
11
12

-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

fluxo de caixa
simples
descontado
acumulado
471.105,00 -R$ 471.105,00 -R$ 471.105,00
66.888,76
R$ 61.881,55 -R$ 409.223,45
77.590,96
R$ 66.409,05 -R$ 342.814,40
90.005,52
R$ 71.267,79 -R$ 271.546,61
104.406,40
R$ 76.482,02 -R$ 195.064,60
121.111,42
R$ 82.077,74 -R$ 112.986,86
140.489,25
R$ 88.082,86 -R$ 24.904,00
162.967,53
R$ 94.527,35 R$ 69.623,35
189.042,33 R$ 101.443,33 R$ 171.066,68
219.289,11 R$ 108.865,32 R$ 279.932,00
254.375,36 R$ 116.830,33 R$ 396.762,33
295.075,42 R$ 125.378,09 R$ 522.140,41
342.287,49 R$ 134.551,23 R$ 656.691,65

WACC
carga tributária
Taxa de desconto
Taxa de reajuste da energia

VPL
TIR
Tempo de retorno

12,26%
34%
a.a.
8,09%
16%

R$ 656.691,65
24% a.a.
6,3 anos

Tabela 7 – Evolução das tarifas da CEEE-D.
Fonte: elaborada pelos autores (2017)
Tarifas de consumo CEEE-D THS verde A4 bandeira verde (R$/MWh)*
ponta
fora de ponta
Média ponderada Reajuste
p.seco p.úmido média/soma** p.seco p.úmido média/soma** a 9% HP e 91%
médio
2008 555/2007
697,58 677,07
689,03 130,36 118,46
125,40
176,13
2009 715/2008
1084,02 1063,97
1075,67 129,67 118,03
124,82
210,40
19%
2010 895/2009
1049,98 1030,36
1041,81 134,09 122,71
129,35
211,47
1%
2011 1074/2010
1054,82 1035,4
1046,73 139,07
127,8
134,37
216,49
2%
2012 1221/2011
1099,44 1078,22
1090,60 146,15 133,84
141,02
226,48
5%
2013 1371/2012
963,62
184,59
254,70
12%
2014 1639/2013
821,04
180,66
238,29
-6%
2015 1834/2014
909,45
233,48
294,32
24%
2016 1971/2015
1037,67
332,74
396,18
35%
2017 2171/2016
1183,85
254,35
338,01
-15%
Reajuste médio =>
8%
*somente revisão tarifária ordinária e reajuste anual, sem considerar RTE.
**até 2012, média ponderada para 7 meses de período seco e 5 meses de período úmido; a
partir de 2013, soma de TUSD e TE.
Ano REH ANEEL

8.

CONCLUSÕES

Através do estudo realizado e possível verificar que a análise de estratégias, tanto projetuais quanto de aplicação
da legislação atual é fundamental, podendo trazer benefícios econômicos e energéticos para as UCs.
Os resultados apontados pelos três cenários simulados no item 7.3 permitem afirmar que o investimento é
economicamente viável desde que o clube tenha capacidade de alavancagem sob taxas similares ao WACC empregado
nesta avaliação. A redução no custeio permanente da entidade, através da rubrica “fatura de energia elétrica” poderá,
dessa forma, auxiliá-la no cumprimento de seus demais compromissos financeiros, resultando, em última análise, na
melhoria das condições de investimento e sucesso em sua atividade-fim, que é o futebol.
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TECHNICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF A PHOTOVOLTAIC GENERATION SYSTEM IN A
FOOTBALL STADIUM - A CASE STUDY FOR GRÊMIO ESPORTIVO BRASIL OF PELOTAS (RS)
Abstract. The natural environment and energy resources preservation demands an enhanced use of renewable sources.
Since 2012, with the regulation of micro and mini distributed generation in Brazil, consumers of electric energy have
incentive mechanisms to generate their own energy from these sources. This article evaluates the viability of the
installation of a photovoltaic generating device on the coverage of the bleachers of a football stadium, through a case
study for Bento Freitas stadium, of Grêmio Esportivo Brasil, in Pelotas, RS state. Under economic approach, would it
provide adequate return for this investment? The hypothesis investigated in this work is that the return occurs within a
time that proves the attractiveness of the project. The objective is to estimate the potential of the entire coverage area
designed for the reconstruction project of the stadium and to size the necessary generation system for the club's
consumption, justifying the investment and evaluating its economic viability. The method used was the case study,
through collection of historical consumption data of the stadium and two other consumer units linked to the club, the
analysis of the areas available for the project of the new bleachers, the design of the system necessary to fill that
consumption need and of the economic feasibility study. The results indicate a positive return in scenarios of low,
medium and high growth rates of electricity fees, including the average rate that occurred in the last ten years for the
region under study and for the probable tariff framework of the main consumer unit. It is concluded, therefore, that the
own generation of electric energy through solar photovoltaic source is appropriate for a football club because it helps
reduce the entity’s functional costs, improving its financial sustainability.
Key words: Photovoltaic Generation, Energy Efficiency, Sustainability, Economic Evaluation

