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Introdução
Diante dos problemas das crises hídricas e o aumento

constante das tarifas de energia elétrica, este projeto tem

como objetivo estudar a viabilidade de aluguel de sistemas

fotovoltaicos.

Materiais e Métodos
O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica. Os principais

autores utilizados foram Reis (2019), Pereira (2019) e

Almeida (2017). Para verificar os custos foi utilizado o

Simulador de Energia Solar da empresa Portal Solar.
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Resultados
Feita todas as pesquisas referente à viabilidade 

destes aluguéis, chegamos à conclusão de que este 

projeto pode ser aplicado em grandes residências, 

hotéis e pousadas por conta dos elevados custos 

que se tem para tais aplicações.

Custos
Foi utilizado o simulador da empresa Portal Solar

para estimar o custo. Nele estimou-se a quantidade

de módulos fotovoltaicos necessários e seus valores

com base no consumo médio de energia elétrica da

EPE. A Figura 1 apresenta o consumo médio

residencial e kWh/mês.

Conclusão
A pesquisa bibliográfica possibilitou desenvolver

melhor a maturidade sobre a proposta inicial do

projeto. Verificou-se a necessidade de mudar o

público-alvo devido ao custo elevado. Concluiu-se

que é viável o serviço de aluguel das placas

fotovoltaicas para consumidores com maior porte de

consumo: residências, hotéis e pousadas. O setor de

energia solar é pouco explorada e tem grande

potencial de crescimento, como mostra-se na Figura

2.

Figura 2- Matriz energética brasileira 2020

Figura 1- Consumo médio residencial (kWh/mês) 2021
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