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Resumo

Com a modernidade tecnológica presente no dia a dia e com o uso cada vez mais intenso dos
recursos energéticos, tornou-se necessária a busca por fontes de energia limpas e eficientes.
Pensando nisso, percebemos que uma boa alternativa a se seguir seria a implantação de um
sistema de energia  eólica de baixo custo no ambiente doméstico,  custeado pelos  próprios
consumidores, tendo seu retorno financeiro num prazo relativamente curto. Como o principal
problema desse investimento é a falta de conhecimento dos consumidores, buscamos criar um
meio de consulta simples através de um software de cálculo de rentabilidade de uma usina
eólica de minigeração de energia, visando a melhoria financeira e social da população através
da economia e da preservação ambiental usando fontes de energia limpas.
Palavras-chave: Eólica; Energia Alternativa; Meio Ambiente; Economia.

Abstract

With the technological modernity present in the day to day and with the increasing use of
energy  resources,  it  became  necessary  to  search  for  clean  and  efficient  energy  sources.
Thinking  about  this,  we  realized  that  a  good  alternative  to  follow  would  be  the
implementation of a low-cost wind energy system in the domestic environment, funded by the
consumers themselves, and their financial return in a relatively short period of time. As the
main problem of this investment is the lack of knowledge of consumers, we seek to create a
simple means of consultation through profitability calculation software of a wind energy mini
generation plant, aiming at the financial and social improvement of the population through the
economy and of environmental preservation using clean energy sources.
Keywords: Wind; Alternative energy; Environment; Economy.
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INTRODUÇÃO

Segundo a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), nos últimos 15 anos a

situação de consumo elétrico no Brasil tem se tornado cada vez mais complicada devido ao

crescimento  significativo  do  consumo  associado  a  reduções  nos  índices  pluviométricos

registrados pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Isso causou uma insuficiência

produtiva nestas usinas, pois a oferta não cobria a demanda, com isso, as termelétricas foram

utilizadas  a  fim de  suprir  este  insumo.  O que  acabou  gerando  um aumento  na  tarifa  de

consumo para a população. Outro ponto importante a ser citado é a questão do Nordeste, uma

região onde não há muito potencial hidrelétrico a ser explorado, diferente quando falamos dos

ventos.

A energia eólica aplica-se a mercados de energia diversificados. Pequenas centrais

são capazes de atender sistemas isolados em localidades distantes dos centros urbanos, onde

ainda não há o acesso universal à energia elétrica (FARIAS, L. M. e SELLITTO, M. A.,

2011).

Tendo em mente essa deficiência energética que estará cada vez mais presente com o

passar  dos  anos,  aliado à  necessidade  de preservar  o  meio ambiente  dispondo de poucos

recursos  financeiros  disponíveis,  pudemos  concluir  que  uma  boa  alternativa  seria  a

implantação de usinas de minigeração de energia em residências, onde o custo não é tão alto e

o retorno financeiro ocorre em um breve período.

Porém, um empecilho para este tipo de projeto é a falta de informação por parte da

população, pois não há meios de divulgação eficientes nem sistemas de incentivo amplamente

divulgados. 
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OBJETIVOS

Para solucionar essa problemática, decidimos criar e desenvolver um software para o

cálculo de custos e instalação de uma usina de minigeração de energia hipotética,  onde o

mesmo  terá  uma  interface  amigável  e  de  simples  utilização.  Esse  software  possuirá

capacidade de informar a quantidade e os tipos de aerogeradores necessários para uma casa

baseando-se em seu consumo mensal de energia, onde tal consumo será também calculado a

partir de informações simples digitadas pelo usuário, como a potência de aparelhos elétricos e

o  tempo  médio  de  uso  diário.  Além  disso,  também  informará  o  custo  aproximado  dos

aerogeradores  e  o  tempo  de  retorno  do  investimento,  com base  na  média  de  valores  do

mercado.

Espera-se obter um sistema de informação e consulta eficiente que possa auxiliar no

conhecimento e que possa despertar o interesse de possíveis investidores, a fim de promover

uma situação econômica e ecológica favorável para qualquer família, em qualquer residência.

RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO

O sistema de geração de energia autônomo apresenta um investimento significativo e

este fator pode vir a gerar insegurança por parte de cidadãos que não possuem conhecimento

prévio. Será mesmo que se trata de um investimento rentável? Como ele pode ser atrativo ao

consumidor?

A tarifa atual por cada Kwh consumido na conta de luz é de cerca de R$ 0,74, com

27% de impostos referentes ao ICMS e mais 6,4% referentes a PIS e COFINS, o que dá um

total de mais de R$ 0,90 por Kwh consumidos. A tabela a seguir exibe os dados referentes a 3

contas de luz de três residências do Ceará. 

Tabela 3: Detalhamento de Contas de Luz Para Análise de Rentabilidade

TARIFAS CONTA 1 CONTA 2 CONTA 3

CONSUMO 316 Kwh 323 Kwh 379 Kwh

ICMS R$ 63,40 R$ 62,25 R$ 73,04

PIS/COFINS R$ 16,08 R$ 14,08 R$ 17,36

TOTAL R$ 234,85 R$ 230,56 R$ 329,52
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Pode-se notar o impacto dos impostos sobre a conta de energia elétrica, que acaba

tornando o sistema de geração autônoma ainda mais atraente do ponto de vista financeiro já

que, ao produzir sua própria energia o consumidor estaria isento desses impostos.

Para simular um sistema de geração distribuída em funcionamento, pode-se tomar

como exemplo uma residência onde foi instalado um aerogerador de 1000W de potência, que,

baseado na tabela 2, possui custo médio de R$ 4.900,00 e, para instalar e deixar pronto para o

uso, um proprietário gastou mais R$ 4.000,00 referentes à compra de material de instalação,

dispositivos complementares e mão de obra,  totalizando um investimento de R$ 8.900,00.

Segundo à empresa fabricante, este modelo de aerogerador possui capacidade de gerar, em

média, 300 kWh/mês e, considerando a tarifa de consumo local de R$ 0,74 por cada kWh

consumido, tem-se uma produção equivalente a cerca de R$ 222,00 em cada mês. Em termos

de rentabilidade, pode-se estimar que, baseado nesta produção e neste consumo, o tempo de

retorno do investimento, ou seja, o tempo necessário para que a economia mensal se iguale ao

valor investido é de cerca de 40 meses, ou 3 anos e 4 meses. Em comparação com o sistema

de geração fotovoltaico, o sistema eólico possui maior rentabilidade, visto que o tempo de

retorno estimado usando energia solar é de cerca de 8 a 10 anos.

Por se tratar de um investimento relativamente atraente do ponto de vista financeiro e

que gera impactos positivos tanto no âmbito social como também no ambiental, é natural que

haja um incentivo por parte dos órgãos reguladores e de financiamento. Tal fato se iniciou

com a isenção dos impostos requisitada pela ANEEL e se propagou com a criação de uma

linha de financiamento à micro e minigeração distribuída de energia elétrica renovável pelo

Banco do Nordeste (BNB), destinado a empresas de todos os portes e setores, produtores e

empresas rurais, cooperativas e associações. Essa linha de financiamento utiliza recursos do

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e tem prazo de pagamento de até 12

anos, com um ano de carência. O investimento pode ser financiado em até 100% e há bônus

de adimplência de 15%. 

Tendo em vista o tempo de retorno do valor investido na compra e instalação de um

sistema eólico de minigeração de energia, pode-se afirmar que esse financiamento se trata de

uma opção bastante adequada para aqueles que pretendem utilizar os ventos como sua fonte

de energia e, consequentemente, de dinheiro. 

METODOLOGIA
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Inicialmente  foi  necessário  determinar  a  possibilidade  operacional  e  a

disponibilidade de recursos naturais para a produção de energia, como o comportamento dos

ventos  ao longo do ano.  Para este  tipo de  consulta,  utilizamos os  dados do Atlas  Eólico

Brasileiro (Secretaria de Infraestrutura, 2000), em específico no estado do Ceará para uma

consulta  mais  detalhada.  Com  isso  pudemos  extrair  informações  e  relacioná-las  com

especificações  de uso dos  fabricantes  de  aerogeradores  de pequeno porte  para verificar  a

viabilidade do uso e operação.

Após a consulta anemométrica foi necessário dar início à produção do software. Este

foi criado com linguagem Python e usando a biblioteca Tkinter para incorporar interfaces

gráficas ao algoritmo, melhorando a experiência de utilização (FERG, STEPHEN. 2009).

Além  disso  também  foi  necessária  uma  consulta  de  mercado  para  estabelecer  valores

aproximados para os preços dos aerogeradores, tal como sua instalação e rentabilidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise dos dados anemométricos do estado do Ceará pudemos ter uma

ideia da aplicabilidade de uma usina de minigeração de energia em casas presentes no estado.

Gráfico 1 – Velocidade Média do Vento ao Longo do Ano.
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Fonte: Secretaria de Infraestrutura do Ceará, 2017. (Adaptado)

O gráfico 1 nos mostra a variação de velocidade dos ventos ao longo do ano e, como se pode

observar, a maior incidência de ventos se dá entre os meses de julho e dezembro, enquanto

que  nos  outros  meses  os  ventos,  por  possuírem  mais  umidade,  se  comportam  mais

estaticamente.                                                            

Gráfico 2 – Variação da Velocidade do Vento ao Longo do Dia. (10m de Altura)
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Fonte: Secretaria de Infraestrutura do Ceará, 2017. (Adaptado)

O gráfico 2 mostra a influência da maritimidade na incidência dos ventos ao longo

do dia, no caso do estado do Ceará isso está muito evidente, mesmo com análises a 10 metros

de altura, que conta com uma maior turbulência. 
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Com  isso  concluímos  que  a  viabilidade  operacional  desse  sistema  em  casas

localizadas em regiões com incidência de ventos semelhante a estado do Ceará é satisfatória,

uma vez que os aerogeradores possuem capacidade de operar dentro da faixa de velocidade

dos ventos de 3m/s a 24m/s, sendo assim perfeitamente possível a operação desse sistema na

região estudada.

Figura 1 – Captura de Tela do Softwind.

Fonte: Autor.

A figura 1 mostra como se dá o funcionamento do Softwind, com interface simples o

usuário só precisa digitar informações a respeito da potência, quantidade e período de uso de

aparelhos elétricos, e assim o programa calcula a demanda energética mensal e a quantidade

de aerogeradores necessárias para suprir o consumo, tal como o tipo de aerogerador e a média

da energia que será produzida mensalmente,  despertando o interesse de pessoas até então

desprovidas de conhecimento de produção de energia e propiciando uma melhor divulgação

desse tipo de investimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Através do projeto realizado espera-se obter uma aceitação por parte da população,

tal como incentivar o uso de fontes alternativas de energia para benefício social, financeiro e

ecológico. O programa será disponibilizado por meio de uma página na internet para que

qualquer pessoa possa ter acesso de maneira simples e objetiva a este tipo de informação e

poder gerar energia para si e para o mundo.
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