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Mundo de coisas fantásticas
Geração espontânea de pensamentos
Informações aglutinadas que se tornam conhecimento.
O conhecimento, este desconhecido,
Necessita quem o trague e transforme
E ninguém melhor que o cérebro
Para que cada vez maior se torne.
E por merecimento o cérebro tende ao conhecimento
Mas sem nunca encontrá-lo por completo
O cérebro conhece em progressão aritmética
Enquanto o conhecimento desconhecido
Se multiplica em progressão geométrica
E assim sedento
Se dá conta de que tudo desconhece
Degenera na condição de desconhecer
Não tendo escolha
Se depara com o limite no infinito
Infinito de informações sem sentido
Pois não existe senso no que se desconhece.
E assim a ciência se perde e se acha
Em mentes e épocas diferentes
Ciência feita de encaixes
De conhecimentos descobertos
E que jamais terão fim
Nesta reta ascendente
Que passa por você e por mim.
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A geração de energia solar distribuída se apresenta como uma promissora
alternativa para o suprimento energético de diversos seguimentos da economia por se
tratar de uma fonte limpa, silenciosa, facilmente incorporável nas construções, de pouca
manutenção e com grande potencial de utilização. A adoção da geração distribuída e da
tecnologia fotovoltaica pelo consumidor ainda são pouco relevantes no Brasil e
necessitam estudos dos prós e contras que esse sistema pode oferecer. Na perspectiva de
disseminação e adoção deste tipo de geração por parte dos consumidores, este trabalho
realiza um estudo de caso no setor hoteleiro de Búzios – RJ com o objetivo de
esclarecer a percepção de donos de hotéis e pousadas sobre o uso da energia e suas
prioridades, assim como, realizar uma avaliação técnica e econômica de projetos de
instalação de sistemas fotovoltaicos que contribuam no atendimento da demanda
energética hoteleira de Búzios. Para isso, foi realizado um diagnóstico energético nos
hotéis e pousadas e aplicado um questionário aos hoteleiros, visando conciliar suas
expectativas como consumidores diante da possibilidade de instalação de sistemas de
geração complementar. Os resultados apontam que mais de 85% dos hoteleiros possui
interesse na instalação de um sistema complementar à rede de distribuição. Os motivos
principais seriam a redução de custos e melhoria da qualidade de fornecimento. Em
relação à instalação de projetos fotovoltaicos, os sistemas apresentam estimativas de
produção de energia que atendem grande parte da demanda, mas economicamente a
viabilidade depende, principalmente, do porte do projeto e da tarifa aplicada pela
distribuidora.
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The distributed solar energy generation is presented as a promising alternative
for the energy supply of various segments of the economy because it is a clean, quiet,
easily embeddable source in construction, low maintenance and great potential use. The
adoption of distributed generation and photovoltaic technology by consumers are still
somewhat relevant in Brazil and need studies of the pros and cons that this system can
offer. From the perspective of dissemination and adoption of this type of generation by
consumers, this work performs a case study in the hotel sector in Buzios - RJ aiming to
clarify the perception of owners of hotels and inns on the use of energy and its priorities
as well as conduct a technical and economic evaluation of installation of photovoltaic
systems projects that contribute to meeting the energy demand of Buzios hotel. For this,
an energy diagnosis was made in hotels and applied a questionnaire to hoteliers, aiming
to reconcile their expectations as consumers face the possibility of installing additional
generation systems. The results show that over 85% of owners of hotels are interested in
installing a complement to the grid system. The main reasons would be to reduce costs
and improve quality of supply. Regarding the installation of photovoltaic projects, the
systems provide estimates of energy production that supply much of the demand, but
economically, the viability depends mainly on the size of the project and the rate
applied by the electricity distributor.
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

1.1

Considerações iniciais

O planejamento energético é uma ferramenta imprescindível para o
desenvolvimento econômico e social de modo ambientalmente sustentável. Permite
integrar soluções adequadas de geração energética em termos tecnológicos, econômicos
e ambientais pelo lado da oferta e identificar tecnologias mais eficientes no uso final da
energia, promovendo um maior serviço energético aliado à conservação de energia pelo
lado da demanda (SILVA & BERMANN, 2002).
O uso e a produção de energia geram impactos ambientais e sócio- econômicos
proporcionais às suas intensidades, tornando imprescindível a adoção de tecnologias de
geração e de consumo que considerem a eficiência, a qualidade da energia, a
confiabilidade e o consumo energético final (FARRET, 2010).
Em termos globais, o consumo de energia elétrica representa 17% do uso final
de energia, no entanto, é responsável por 40% das emissões de CO2, visto que 70% da
eletricidade é advinda de combustíveis fósseis (IEA, 2010).
Devido às atuais crises ambiental, energéticas e financeiras mundiais, a
produção de energia de fontes renováveis tem estado em evidente crescimento, devido
ao aumento da percepção da responsabilidade sócio- ambiental e de sustentabilidade
(FARRET, 2010).
Com o objetivo de minimizar os impactos ambientais como a emissão de CO2 e
de poluentes na atmosfera, além de garantir os benefícios sociais e econômicos
ocasionados pelo uso da energia, as alternativas de geração renováveis vêm se
destacando uma proposta de suprimento mais responsável ambientalmente.
Uma dessas alternativas é a utilização da energia solar para geração de energia
elétrica e térmica que tem sido difundida e aceita internacionalmente como uma fonte
limpa, silenciosa, com sistemas de pouca manutenção, facilmente incorporáveis nas
construções e com potencial de aproveitamento em quase todos os lugares do planeta
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(FARRET, 2010). Na figura 1.1 é possível observar as diversas aplicações da energia
solar.

Fotovoltaica

Painéis e
Filmes finos

Sistemas
isolados
Sistema
conectado à
rede
Aquecimento
de água

Ativa

Secagem
Coletores
Refrigeração
Processos
industriais

Térmica

Energia Solar

Geração
elétrica
Concentradores
Passiva

Arquitetura para
aproveitamento do sol

Processos
industriais

Figura 1.1 – Aplicações da Energia Solar (TOLMASQUIM, 2003).

No Brasil, a aplicação da tecnologia solar fotovoltaica é mais comum em zonas
rurais, isoladas, com baixas densidades demográficas e distantes das redes de
distribuição, usada com a finalidade de garantir o acesso à eletricidade (BRASIL, 2009).
A esse modelo de geração e consumo, dá-se o nome de sistemas isolados ou off grid.
Os sistemas isolados ou off grid podem ser encontrados em dois arranjos de
sistemas. O primeiro considera a adoção de baterias para acúmulo de energia gerada
pelo sistema fotovoltaico, durante as horas em que há brilho solar, para que seja
utilizada em horas que não há produção de energia pelo sistema. Outra arranjo de off
grid admite a utilização dedicada da energia advinda do sistema fotovoltaico,
considerando a simultaneidade entre o consumo e a produção de energia, dispensando o
uso de baterias, neste caso.
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Outra modalidade de uso da energia fotovoltaica tem sido considerada com
maior frequência após a resolução normativa 4821, que trata da instalação de sistemas
de geração distribuída conectados a rede de distribuição de energia, também chamados
de on grid, que permite aos clientes das concessionárias produzirem eletricidade e
utilizar a rede como meio de armazenamento, reduzindo custos de investimento com
banco de baterias. Esta conexão de sistemas de geração de energia distribuída com a
rede elétrica é comum em locais como Alemanha, Espanha, Estados Unidos e Austrália,
principalmente em função das políticas de incentivos oferecidas aos consumidores que
desejam produzir sua própria energia (ANEEL, 2010).
Mesmo com a resolução 482 da Aneel de 2012 que regulamenta a injeção na
rede de distribuição para a microgeração e minigeração distribuída, a utilização da
energia fotovoltaica no Brasil ainda está muito incipiente. Segundo pesquisa realizada
pela Abradee, dentre os 67,3 milhões de unidades consumidoras residenciais, de
comércio e serviços em todo o Brasil, existem apenas 34 consumidores que injetam
energia na rede elétrica, 17 aguardando a ligação, 44 em fase de projeto e 36 que devem
informações complementares à distribuidora (NEVES, 2013).
Levantamentos estimam que foram instalados no Brasil, até o final de 2011, 30
MWp de sistemas fotovoltaicos não conectados à rede e 1,5 MW conectados. Estes
valores são pouco expressivos frente aos 69 GW instalados no mundo até 2011
produzindo 85 TWh de eletricidade por ano (ABINEE, 2012).
Além da utilização solar em sistemas fotovoltaicos para geração de eletricidade,
há alternativas de uso da radiação do sol em sistemas térmicos como os concentradores
solares, mais utilizados em indústrias, e os de coletores solares para aquecimento de
água, mais usados no setor residencial e de serviços, como por exemplo, em hotéis e
pousadas. (BANDEIRA, 2012).
Em uma pesquisa realizada por Bannister (2008) e citada por Teixeira (2009),
sobre a demanda energética em hotéis na Austrália, afirma que até 80% da necessidade
de energia no setor hoteleiro poderia ser suprida com a utilização de fontes renováveis,
1

Resolução Normativa 482 – Estabelecida pela ANEEL, entrou em vigor no dia 17 de abril de 2012, e
procura estabelecer condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos
sistemas de distribuição de energia elétrica pelo sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras
providências.
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sendo os resultados possíveis de serem expandidos a todo setor hoteleiro nas zonas
tropicais (TEIXEIRA, 2009).
O gasto com energia elétrica é responsável por uma parcela considerável da
despesa de um hotel, contabilizando despesas com água, pagamento de funcionários,
manutenção etc. Devido a tal relevância, o planejamento energético no setor hoteleiro é
imprescindível, visto que, modificações no modo de geração e consumo podem
acarretar em maior lucratividade para o setor.
O bom desempenho do setor hoteleiro é de fundamental importância para o
turismo que representa um importante setor da economia dos municípios, estados e do
país. O setor de serviços de hospedagem e alimentação foi responsável em 2008 por
aproximadamente 3% do PIB brasileiro (IBGE, 2008 apud Santos e Kadota, 2012), e
por aproximadamente 22,5% do PIB de Búzios (IBGE, 2011), além de representarem
uma grande parcela dos consumidores de energia elétrica em Búzios.
Outra relevante característica do setor de hospedagem é ser intensivo em mão de
obra. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), no ano de 2005,
o setor empregava mais de 500 mil trabalhadores em empregos diretos e
aproximadamente 600 mil indiretos (BNDES, 2005).
A hotelaria carece de investimentos regulares em manutenção da infraestrutura
na ordem de 5% do faturamento bruto para garantir a expansão de participação no
mercado e evitar desvantagens competitivas e a redução de tarifas para manter a
ocupação (BNDES, 2005). Além disso, segundo o Fórum de Operadores Hoteleiros do
Brasil (FOHB), é preciso investir entre 20% a 30%, a cada 10 anos, em grandes
reformas estruturais para modernização.
Estas reformas poderiam estar voltadas para o investimento em equipamentos
que promovam o mesmo ou maior nível de conforto nos serviços com maior eficiência
energética, no investimento em sistemas alternativos de energia, como é o caso de
sistemas fotovoltaicos, que poderiam representar uma economia em custos com
eletricidade e o suprimento de energia de forma mais consciente e limpa.
A cidade de Armação dos Búzios é uma cidade com alto potencial de instalação
fotovoltaica devido a: características locais de insolação; interesse da distribuidora na
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implantação do projeto da primeira cidade inteligente da América latina; cidade com
instabilidade no sistema elétrico devido à alta sazonalidade de ocupação; existência de
associações empresariais bem organizadas que facilitariam a inserção de políticas de
incentivo a FAEs; economia local baseada no turismo, com forte presença de hotéis e
pousadas que apresentam necessidades específicas de energia; busca de órgãos
governamentais por políticas de promoção da qualidade de vida da população; PIB
elevado, o que facilitaria na aplicação de investimentos; necessidade de soluções para a
cidade que sejam ambientalmente responsáveis, amigáveis e que promovam o
suprimento energético com preservação das condições ambientais e turísticas.

1.2

Justificativa

Aliado ao aumento do consumo e da demanda de energia, que acompanharam o
desenvolvimento socioeconômico observados no Brasil, há uma crescente preocupação
com a preservação ambiental e redução das emissões causadas pela geração de energia,
levando à busca da por alternativas menos impactantes (PEREIRA et. al, 2006).
Uma atividade que tem observado um incremento na importância econômica do
país é o turismo que, considerando geração de empregos, os gastos de visitantes e os
investimentos públicos e privados, movimentou 129,6 bilhões reais (3,3% do PIB), só
em 2011 e, além disso, gera grande volume de emprego e renda (FECOMERCIO,
2011), além de desenvolver localmente os municípios.
O

turismo

é

composto

por

serviços

de

hospedagem,

alimentação,

entretenimento, transportes entre outros. Como qualquer outra atividade econômica,
requer planejamento para que a realização das atividades não desencadeie na perda da
qualidade de vida das comunidades locais e na deterioração ambiental provocada pelo
crescimento desordenado (BARBOSA, 2003).
Um importante fator que deve ser planejado e contribui diretamente para a
qualidade de vida da população local e para o funcionamento das atividades turísticas e
produtivas em geral é a energia.
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Segundo levantamento realizado pela Federação Brasileira de Hospedagem e
Alimentação (FBHA), 13,4% da energia consumida no Brasil, dentro do setor
comercial, é proveniente de serviços de hospedagem e alimentação correspondendo a
um consumo de 7.301,4 GWh (BRASILTURIS, 2012). Este valor equivale a 1,63% do
consumo total do Brasil.
No Estado do Rio de Janeiro o consumo do setor de comercial, no qual a
hotelaria está inserida, representa 9.654 GWh (EPE, 2013). Este valor representa 25,4%
do consumo do Estado. Aplicando para o Rio de Janeiro a mesma proporção brasileira,
estimada pela FBHA, os serviços de hotelaria e alimentação no Estado representam
1.293,6 GWh do consumo anual. Este valor equivale a 3,4% do total de consumo para
todos os setores do Estado.
Dada a elevada relevância do setor de hotelaria na economia e no consumo de
energia do Estado do Rio de Janeiro, é importante que haja o planejamento para as áreas
de maior incidência da atividade no Estado, para que ela possa se manter e se
desenvolver sem provocar a degradação ambiental e das condições sociais de onde está
inserida, da mesma forma observar as regiões onde há menos desenvolvimento da
atividade hoteleira para que sejam feitas políticas de incentivo e formação de novos
polos turísticos no Estado. A figura 1.2, a seguir, ilustra o Estado do Rio de Janeiro
dividido por regiões turísticas e a quantidade de acomodações nas hospedagens.

Figura 1.2- Distribuição das regiões turísticas no estado do Rio de Janeiro e suas acomodações (IBGE,
2001).
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A Região dos Lagos onde a cidade de Armação dos Búzios está inserida é a
região de maior quantidade de acomodações hoteleiras depois da região metropolitana
(IBGE, 2001).
Em função do turismo, a cidade de Armação de Búzios tem sua população
aumentada de 27.560 habitantes em aproximadamente 9 vezes nas épocas de alta
temporada e em 2,5 vezes na época de baixa temporada, variando de, em média, 70.000
a 250.000 pessoas no município, segundo dados fornecidos pela secretaria de turismo da
cidade de Armação dos Búzios (PALERMO, 2014). Isto mostra a relevância da
atividade para a região e a importância de um planejamento energético para que a
sazonalidade do fluxo de pessoas não cause transtornos à cidade e aos seus moradores.
Diante dos dados expostos, esta dissertação tem como objetivos propor soluções
energéticas que utilizem energia solar fotovoltaica para atender demandas energéticas
no setor hoteleiro, realizando para isso, um diagnóstico energético de hotéis e pousadas
em Búzios, o levantamento das perspectivas dos hoteleiros quanto à utilização de
sistemas complementares à rede e uma avaliação técnico econômica da implantação de
sistemas fotovoltaico nos estabelecimentos hoteleiros.
1.3

Objetivos

1.3.1 Geral

Avaliar técnica e economicamente a inserção da geração de energia fotovoltaica
no setor hoteleiro de Búzios.

1.3.2 Específicos

Os objetivos específicos descrevem etapas a serem realizadas para alcançar o
objetivo geral. Neste trabalho são:
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Realizar um diagnóstico energético dos hotéis e pousadas de Búzios, avaliando o
perfil do consumo de energia elétrica de acordo com os usos;



Avaliar a percepção dos donos dos hotéis sobre o uso de energias alternativas e
os níveis de prioridade dos usos na rede hoteleira;



Analisar variáveis econômicas, tecnológicas e físicas para simulação de sistemas
fotovoltaicos que atendam as demandas elétricas totais ou parciais dos usos em
hotéis e pousadas de acordo com o porte do estabelecimento.



Obter o custo/kWh do sistema fotovoltaico projetado para diferentes portes de
empreendimentos hoteleiros em Búzios;



Obter resultados técnicos relativos ao potencial de geração dos sistemas
fotovoltaicos e realizar uma avaliação econômica dos sistemas propostos.



Apontar políticas que podem favorecer a implantação da geração alternativa de
energia, assim como de sistemas fotovoltaicos no setor hoteleiro em Búzios e em
todo o Brasil.

1.4

Estrutura do Trabalho

A dissertação está estruturada em sete capítulos descritos a seguir:
O capítulo 1 é a introdução que está dividida em considerações iniciais,
justificativa, objetivos geral e específicos e estrutura do trabalho.
O capítulo 2 caracteriza uma cidade inteligente, que é um projeto para Búzios, e
descreve a relação deste projeto com a utilização de fontes alternativas de energia.
Apresenta dados da cidade de Armação de Búzios, no Rio de Janeiro, como a primeira
cidade inteligente da América latina, com economia baseada no turismo e que será
utilizada como ambiente de estudo para esta dissertação. Além disso, enumera os usos
energéticos comumente encontrados no setor hoteleiro, descreve os diversos
equipamentos e suas características para cada uso final, trata de modalidades tarifárias
aplicadas aos hotéis e pousadas, além de descrever o que é um sistema de compensação
de energia.
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O capítulo 3 descreve a metodologia utilizada para que os objetivos deste
trabalho sejam alcançados, como a realização de um diagnóstico energético no setor
hoteleiro em Búzios, o levantamento da percepção dos hoteleiros em relação ao uso da
energia e para a proposta de implantação do sistema de energia solar fotovoltaica em
hotéis e pousadas de Búzios, considerando parâmetros técnicos, econômicos e
ambientais da cidade e dos equipamentos a serem utilizados no sistema.
O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos em relação ao diagnóstico
energético que inclui o perfil de utilização dos usos energéticos e de equipamentos em
hotéis e pousadas, além de ranquear os usos em níveis de importância de acordo com a
percepção dos donos e administradores dos hotéis. Este capítulo também expõe a
receptividade dos donos e administradores dos hotéis em relação a possível implantação
de sistemas alternativos de geração de energia.
O capítulo 5 apresenta a avaliação técnica e econômica dos resultados referentes
à proposta de implantação de sistemas de energia solar fotovoltaica em hotéis e
pousadas.
No capítulo 6 são expostas medidas e políticas para que a energia fotovoltaica
possa ter maior inserção no setor hoteleiro e nos diversos setores econômicos em Búzios
e em todo o país. São apresentadas conclusões sobre as vantagens e desvantagens
obtidas em sistemas de geração distribuída, dependendo do perfil do consumidor e de
suas prioridades em relação aos serviços energéticos e propõe estudos futuros para
desenvolvimento do conhecimento e da prática no uso de energias renováveis.

CAPÍTULO II – O USO DA ENERGIA NO CONTEXTO DE CIDADES
INTELIGENTES: ESTUDO DE CASO NO SETOR HOTELEIRO

Este capítulo é dividido em duas partes. A primeira pretende situar o estudo
explanando uma característica relevante da cidade de Armação de Búzios: ser uma
cidade inteligente. Serão abordados então, as características desse tipo de cidade e como
este perfil facilita a implantação de sistemas alternativos de geração de energia como é o
caso da energia solar fotovoltaica proposta nessa dissertação. A segunda parte procura
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descrever os usos finais da energia e os equipamentos comumente encontrados no setor
hoteleiro, além de apontar características relativas ao consumo desses equipamentos, a
importância da escolha consciente dos mesmos para a conservação da energia e para a
redução do custo de implantação dos sistemas alternativos de geração.

2.1

Cidade Inteligente: Um projeto para Búzios

2.1.1 Características de uma cidade inteligente
As Cidades Inteligentes possuem como alicerces em seus projetos energéticos a
sustentabilidade, a racionalidade e a eficiência (AMPLA, 2013a).
O conceito de sustentabilidade energética envolve as dimensões tecnológica,
ambiental econômica e social de forma interdependente (MACHADO et al., 2008). Os
principais objetivos são: incentivar a implantação de tecnologias de geração de energias
renováveis com o objetivo de reduzir a emissão de CO2 e outros gases poluentes
(AMPLA, 2013a); avaliar qual a intensidade e rendimento energético na adoção de
determinada tecnologia em relação ao uso da terra e dos recursos hídricos e à geração de
resíduos; observar como a sociedade é afetada em relação à saúde, ao bem-estar e à
geração de empregos na geração e consumo da energia; e economicamente, como o
preço real da energia influi na demanda energética e subsequentemente na pressão sobre
o meio ambiente gerada nas fases de produção e consumo (MACHADO et al., 2008).
A racionalidade busca conscientizar o consumidor como agente principal da
gestão de energia e atuante em práticas que beneficiem a sociedade e o meio ambiente
(AMPLA, 2013a), envolve a mudança de hábitos e escolhas que ocasionem menor
impacto ambiental e menor custo da energia levando-se em conta a internalização de
custos sociais e ambientais. Abarca toda a cadeia energética e seus agentes, indo desde o
produtor e a escolha da tecnologia adotada para a geração de energia, passando pela
distribuidora que instala aparatos de aquisição de dados até o consumidor que obtém e
utiliza as informações geradas pela distribuidora em seu favor. Racionalizar o uso de
energia consiste em ter controle e informação sobre a produção de energia mais
adequada ao local, detectar a qualidade e eventuais problemas ocorridos na distribuição
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e consumir a energia de forma a maximizar o serviço energético proporcionado pela
redução de perdas e desperdícios, além da adoção de hábitos por parte do consumidor
que o leve a redução de custos (SIMIONI, 2006). Não tem como sinônimo o
racionamento de energia, mas sustenta a ideia de eliminação de desperdícios e a
consciência ambiental como fator de qualidade (CEMIG, 2013).
A eficiência energética visa reduzir a necessidade de ampliação nas redes de
transmissão e distribuição por conta da diminuição de perdas existentes, principalmente
nos horários de pico de consumo (AMPLA, 2013a). Busca a obtenção dos mesmos
serviços de aquecimento, iluminação, cozimento, aquecimento e movimento com menor
necessidade de energia (SIMIONI, 2006) e envolve a adoção de equipamentos que
maximizam a conversão da energia empregada em trabalho útil, minimizando perdas
para o ambiente.
A base fundamental que caracteriza uma cidade inteligente (Smart City) é a
presença de sistemas de rede inteligente (smart grid2). A implantação da rede inteligente
tem como objetivos principais a redução do pico de demanda, o aumento da eficiência
energética, a estabilização da qualidade do fornecimento, a integração com a geração de
energias alternativas e a utilização de veículos elétricos (IEA, 2011).
A rede inteligente utiliza tecnologias de monitoramento e gerenciamento para
atender de forma mais eficiente possível os usuários finais, minimizando custos para os
operadores e agentes do mercado de energia, além de reduzir os impactos ambientais e
maximizar a estabilidade, a confiabilidade e a resistência do sistema (IEA, 2011).
A automatização da rede visa uma melhor compreensão e planejamento do uso
da energia de maneira a servir com maior qualidade e eficiência os cidadãos,
proporcionando melhor qualidade de vida (ULC, 2012).
A primeira cidade da América Latina que está passando por um processo de
automatização das redes para se tornar uma cidade inteligente é Armação de Búzios,
situado no Estado do Rio de Janeiro, e que propõe um novo conceito de gestão e
utilização da energia de modo integrado ao cidadão.
2

Este conceito de Smart Grid é referente à área de energia, mas o termo pode ser encontrado para

designar infraestruturas de distribuição de água, gás, e hidrogênio (IEA, 2011).
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O projeto de transformação de Búzios em cidade inteligente, iniciado pela
empresa Ampla do grupo Endesa, em 2011, tem como alicerces oito frentes de atuação
apresentadas na figura 2.1 a seguir:

Figura 2.1 – Conceitos chave em “Smart Energy” que caracterizam o projeto de cidade inteligente
(AMPLA, 2013 [A]).

Uma cidade inteligente do ponto de vista energético envolve a implantação de
diversos mecanismos e ações de otimização do uso da energia e conscientização dos
usuários quanto à importância do seu uso racional.
O gerenciamento inteligente de energia compreende medidas de mudança de
infraestrutura e de gerenciamento da energia pela distribuidora e pelos consumidores.
As características principais desta mudança de infraestrutura são a instalação de
medidores inteligentes de energia, do concentrador e do sistema central (AMPLA,
2013a).
Os medidores têm como função permitir aos clientes o acompanhamento do
consumo de energia em intervalos de tempo determinados e desta forma negociarem
com a distribuidora a energia de acordo com a tarifa horária mais conveniente
(AMPLA, 2013a).
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O concentrador recebe os dados enviados sobre o consumo na rede elétrica pelos
medidores e distribui a energia com maior eficiência e qualidade (AMPLA, 2013a).
O sistema central coleta as informações enviadas pelo conjunto de
concentradores e permite a leitura automática, a realização do faturamento da energia e
o controle da qualidade de fornecimento (AMPLA, 2013a).
Os sistemas de telecomunicações são essenciais para o funcionamento da cidade
inteligente. Elas possibilitam o controle e acompanhamento por parte dos usuários e da
distribuidora, em tempo real, do comportamento da rede em relação ao fornecimento e
geração de energia injetada na rede. É previsto o aumento do volume de acesso à banda
larga para a população possibilitando fazer este controle.
Com o acompanhamento em tempo real da situação da rede elétrica é possível
evitar falhas como interrupção do fornecimento por sobrecargas e distúrbios (AMPLA,
2013a).
A utilização de veículos elétricos como carros e bicicletas e a instalação de
eletropostos de estão previstas no projeto de cidade inteligente que tem como principal
benefício a redução da emissão de CO2. Serão avaliados os impactos na demanda de
energia e na mobilidade urbana (AMPLA, 2013a).
Os veículos elétricos conectados à rede possibilitam aos proprietários a redução
do custo da energia, pois podem funcionar como amenizadores da curva de carga ao
longo do dia, armazenando energia vinda da rede em momentos de baixo consumo (fora
ponta) e injetando nos momentos de maior demanda (ponta) (BARAN, 2012).
Os edifícios inteligentes têm como princípio a eficiência e a redução de custos
de manutenção que podem ser obtidos a partir do planejamento arquitetônico e da
implantação de tecnologias de gerenciamento focadas na sustentabilidade.
O edifício inteligente dispõe de sistemas de controle e gerenciamento com o
objetivo de oferecer soluções no uso da energia proporcionando maior conforto para o
usuário de forma mais econômica e segura (MARIN, 2013).
Um exemplo de prédio inteligente no Brasil é o Eldorado Business Tower, em
São Paulo, que utiliza materiais em sua fachada que permitem a entrada de 70% da luz
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externa e barram o calor reduzindo os gastos com iluminação e condicionamento de ar
(MORALES, 2012).
Outro gasto energético relevante que pode ser evitado nos prédios inteligentes é
a adoção de elevadores com regenerador em que utiliza a energia que seria perdida na
frenagem para gerar energia. Esse sistema possibilita a economia de 40% a 50% da
energia que seria usada (MORALES, 2012).
A geração de energia renovável por parte dos consumidores está prevista no
projeto de cidade inteligente. As redes de energia elétrica garantem o armazenamento de
energia em bancos de baterias estruturados pela própria distribuidora. A possibilidade
de o consumidor utilizar a rede como armazenadora reduz o custo de investimento de
sistemas de geração como solar e eólica com banco de baterias, incentivando a geração
distribuída.
A geração distribuída é facilitada pela rede inteligente que gerencia o
recebimento e fornecimento de energia para o cliente com maior qualidade e
confiabilidade de conexão. O projeto possibilita a instalação de sistemas de geração de
até 1MW pelos próprios consumidores, utilizando painéis fotovoltaicos e minigeradores
eólicos (AMPLA, 2013a).
Apesar de, no Brasil, o mais comum da geração distribuída estar associada a
locais distantes da rede, em países como a Alemanha, a Espanha e Estados Unidos as
instalações de geradores fotovoltaicos são normalmente ligados à rede e sendo as
distribuidoras beneficiadas pela redução dos custos associados ao transporte de energia
(BRASIL, 2009).
Uma medida que veio favorecer a implantação no Brasil de sistemas conectados
à rede foi a resolução normativa 482. Esta resolução foi aprovada pela agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL), em 2012 e estabelece regras para que agentes
microgeradores (até 100 kW) e minigeradores (de 100 kW a 1MW) de energia possam
se conectar à rede elétrica (ANEEL, 2012).
Sistemas de geração fotovoltaica distribuída, interligados à rede, oferecem
diversas vantagens como (RÜTHER, 2004):


Redução de investimentos e das perdas em linhas de transmissão e distribuição;
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Possibilidade de utilização integrada às construções como telhados, lajes e
janelas de maneira a não competir com o uso do solo;



Elevado fator de capacidade em locais e para finalidades em que uso da energia
possui simultaneidade com a geração;



Possuir a característica modular e de fácil instalação que permite a adição
imediata de potência ao sistema.
Os agentes microgeradores podem optar por três configurações de geração

(FARRET, 2010):


Produzir menos energia do que o próprio consumo, evitando a comercialização
de excedentes e usando a geração como uma forma de reduzir a demanda da
rede;



Gerar energia que atenda a toda a demanda, realizando compra e venda de
energia com a distribuidora para adequação dos horários de consumo;



Produzir energia para armazená-la e assim possibilitar a redução da demanda da
rede em horários de pico.
O sistema de acúmulo de energia tem como finalidade o armazenamento da

energia gerada pelas fontes renováveis como a solar e a eólica para ser consumida nos
horários de pico de demanda (AMPLA, 2013b).
Para armazenamento de energia são utilizados banco de baterias e super
capacitores por parte dos usuários e da distribuidora. As baterias possuem a
característica de baixa densidade de potência e alta densidade energética e os
capacitores alta densidade de potência (entre 800-1400 W/kg) e baixa densidade
energética (entre 4-8 Wh/kg) (BARAN, 2012).
Tabela 2.1- Aplicações para diferentes tipos de autonomias dos sistemas de armazenamento
(MEZAROBA, 2012).

Autonomia do sistema de
armazenamento de energia
Muito curta
(1a 10 segundos)
Curta
(10 a 300 segundos)

Aplicações
Garantia da qualidade de energia, fornecendo cargas
críticas nas cavas de tensão oi interrupções de muito curta
duração.
Garantia da qualidade de energia, fornecendo cargas
críticas nas cavas de tensão oi interrupções rápidas, além
de permitir o início dos sistemas de geração de
emergência.
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Média
(5 a 60 minutos)
Longa
(1 a 4 horas)
Muito longa
(4 horas a vários dias)

Aplicações anteriores e fornecimento de energia em caso
de interrupções mais longas.
Aplicações anteriores e nivelamento do diagrama de
cargas.
Aplicações anteriores e utilização em sistemas de geração
renováveis isolados ou para compensar a intermitência da
fonte.

A iluminação pública inteligente prevê a instalação de luminárias LED
acopladas a minigeradores eólicos e solares, e ainda a luminosidade é comandada
remotamente variando de acordo com o fluxo de pessoas e horários, com a finalidade de
redução de até 60% do consumo e redução de custo de manutenção devido à maior
durabilidade (AMPLA, 2013b).
Em Búzios estão previstos a instalação de 150 luminárias LED com minigeração
eólica ou solar e 40 pontos de iluminação com comando remoto (AMPLA, 2013b).
Um agente fundamental para o funcionamento e sucesso do sistema da cidade
inteligente é o consumidor consciente e informado. Os consumidores podem se
beneficiar da gestão inteligente de energia de forma a otimizar o uso de energia ao
longo do dia, para que o consumo seja mais concentrado nas horas fora do horário de
pico, em que as tarifas são menores, representando uma economia na conta (IEA, 2011).
Por meio da empresa de distribuição Ampla, está sendo desenvolvido em
Búzios, um projeto de cidade inteligente que reúne medidas de mudança de
infraestrutura e de gerenciamento da energia pela distribuidora e pelos consumidores.
Esta classificação consiste em adotar práticas que levem ao cidadão a consumir
conscientemente sua energia e usufruir de tecnologias que visem minorar impactos
ambientais provenientes do consumo energético (AMPLA, 2013a).
Na China, a State Grid Corporation, está investindo, desde 2010 até 2020, US$
96 bilhões para a implantação de redes inteligentes, vistas pelo país como uma forma de
introduzir e gerenciar tecnologias de geração renovável e aumentar a eficiência do
sistema elétrico (IEA, 2011).
Nos Estados Unidos foram investidos em 2009, US$ 3,48 bilhões para integrar
as redes elétricas existentes às tecnologias de rede inteligente, US$ 435 milhões para
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treinamento em gestão das redes inteligentes nas regiões e US$ 185 milhões em
sistemas de armazenamento de energia (IEA, 2011).
O Ministério da Economia e Desenvolvimento da Itália destinou mais de 200
milhões de euros para modernização das redes no sul italiano, além da demonstração do
funcionamento das redes inteligentes. O agente de regulação italiana de energia
(Autorità per l' Energia Elettrica ed il Gas), baseou-se no projeto Telegestore de 2011,
para financiar oito projetos de gerenciamento e automação na área de geração
distribuida conectados à rede (IEA, 2011).

2.1.2 Búzios: características da primeira cidade inteligente da América Latina.

Armação dos Búzios, situado estado do Rio de Janeiro, é um município de 70,3
km² de área, possuindo uma população de 27.560 habitantes segundo o último censo
demográfico realizado em 2010 (IBGE, 2013). Distante em 167 km da capital do
estado, Armação de Búzios é uma cidade alta atratividade turística, apresentando clima
seco de temperatura amena, ou seja, baixo índice pluviométrico quando comparado a
outras regiões turísticas fluminenses como a serra do mar e a região metropolitana
(BARBOSA, 2003).
Pertencente à Região dos Lagos, também chamada de Costa do Sol que
compreende os municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Armação de Búzios, Cabo
Frio, Carapebus, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Quissamã, Rio das
Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema. (TURISRIO, 2013c). Estes municípios de
grande atratividade turística se confrontam com problemas relacionados à sazonalidade
dos empregos, precariedade das estradas, qualidade dos serviços prestados pelas
concessionárias entre outros (TURISRIO, 2012a).
O projeto de primeira cidade inteligente da América Latina foi idealizado a
partir de uma parceria do Governo do Estado com empresas, associações e entidades de
classe ligadas à área de energia, fazendo parte do programa Rio Capital da Energia
(TURISRIO, 2012b).
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Com o objetivo de incentivar a sociedade a discutir e se mobilizar para o
desenvolvimento energético sustentável o Programa Rio Capital da Energia, criado pelo
decreto nº 43191 de 2011, prevê a aplicação de recursos nas áreas de inovação
tecnológica, sustentabilidade ambiental e eficiência energética (GOVERNO DO RIO
DE JANEIRO, 2013).
A implementação do projeto de primeira Cidade Inteligente da América Latina
em três anos, contados desde 2011, com previsão de investimentos por parte do governo
do estado na ordem de R$ 40 milhões (TURISRIO, 2012).
A economia da cidade de Armação dos Búzios é baseada em atividades ligadas
ao turismo, na pesca artesanal e na exploração de petróleo e gás (FLORES, 2006). O
produto interno bruto (PIB) totalizou, em 2011, o valor de R$1.794.605.559 que foram
representados percentualmente segundo o gráfico 2.1 a seguir.

3,24% (4)
0,17% (1)
32,72% (3)
Agropecuário (1)
Industrial (2)
Serviços (3)
Impostos (4)
63,87% (2)

Gráfico 2.1 - Divisão do Produto Interno Bruto (PIB) de Armação de Búzios – RJ por Setor (IBGE,
2010).

Do total, o percentual de representação do setor de serviços, no qual os hotéis e
pousadas estão inseridos foi de 40%. O setor de serviços pode ser dividido em
produtivos (seguro, transação de bancárias, comunicação, corretagem), distribuição de
bens (comércio transporte e armazenagem), sociais (educação, saúde, lazer) e pessoais
(restaurantes, salão de beleza, hotelaria) (PORTAL BRASIL, 2009).
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Cerca de 80% das viagens turísticas, realizadas dentro do país, são para destinos
em regiões litorâneas (EMBRATUR, 2003). Desta maneira, Armação de Búzios é um
destino bem procurado por apresentar 23 praias e 143 hotéis e pousadas cadastrados na
secretaria de turismo de Búzios, desde simples alojamentos até luxuosos resorts,
presentes em todas as praias. A figura 2.2 abaixo apresenta o município, seus bairros.

Figura 2.2- Mapa dos limites territoriais de Armação dos Búzios e de seus bairros (adaptação do Mapa 05
da Secretaria de Planejamento e Urbanismo de Búzios para o Plano Diretor de Uso do Solo - BÚZIOS,
2002 apud BARBOSA, K. C., 2003).

Devido à grande atratividade turística proporcionada pelas características
ambientais da região, mais turistas vêm sendo atraídos para Búzios acarretando no
aumento da demanda de energia elétrica do município ao longo dos anos. A evolução da
demanda de eletricidade da cidade, ao longo do ano está apresentada no gráfico 2.2 a
seguir:

19

Demanda [MVA]
40,0
35,0

2005
2006

30,0

2007
25,0

2008
2009

20,0

2010

15,0

2011
10,0

2012

5,0

2013

0,0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Tempo [Mês]

Gráfico 2.2 – Demanda da cidade de Búzios ao longo do ano de 2005 a 2013 (Construído a partir de
dados da AMPLA, 2013c).

A demanda energética da cidade de Búzios está relacionada ao fluxo do turismo
na cidade e consequentemente à taxa de ocupação nos hotéis como se pode observar no
gráfico 2.3 a seguir:
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Gráfico 2.3 – Demanda energética média da cidade de Búzios em 2012 (AMPLA, 2013c) em comparação
com a média de ocupação nos hotéis no ano de 2012 (dados cedidos nas entrevistas nos hotéis).

Como podemos observar no gráfico 2.3 a demanda energética média de toda a
cidade de Búzios possui relação com a taxa média de ocupação nos hotéis e pousadas da
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cidade ao longo do ano. Isto mostra a influência que o turismo e a atividade hoteleira
tem no consumo de energia elétrica.
Além da importância econômica para a cidade, o setor de serviços, no qual
hotéis e pousadas estão incluídos é responsável por uma parcela significativa no
consumo de eletricidade de Armação dos Búzios como pode ser observado no gráfico
2.4 a seguir:

Setor
3,3% (5) 5,8% (6) 1,5% (7)
0,4% (4)
0,1% (8)

Residencial (1)
Industrial (2)

33,8% (3)

Comercial e serviços (3)
Rural (4)
54,7% (1)

0,4% (2)

Poderes Públicos (5)
Iluminação Pública (6)
Serviços Públicos (7)
Consumo Próprio (Ampla) (8)

Gráfico 2.4 – Percentual de consumo de eletricidade por setor em Armação dos Búzios em Novembro de
2013 (OLIVÉ, 2013), (informações cedidas pela Ampla).

É possível observar que 1/3 de toda a energia proveniente da distribuidora é
consumida pelo setor comercial e de serviços. Outra parcela importante é do setor
residencial, responsável por 54,7% do consumo.
Para um total de 82 hotéis e pousadas distribuídos pelos bairros de Armação dos
Búzios e citados no Guia Quatro Rodas a distribuição percentual do porte dos mesmos
está representada no gráfico 2.5 abaixo:
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17% (3)

Porte dos hotéis e pousadas

Pequeno (até 20 quartos) (1)
45% (1)

Médio (de 21 a 40 quatos) (2)

Grande (mais de 40 quartos) (3)
38% (2)

Gráfico 2.5 – Distribuição percentual do porte dos hotéis e pousadas em Búzios (GUIA QUATRO
RODAS, 2013).

A cidade de Búzios foi escolhida para ser a primeira cidade inteligente da
América Latina em virtude de características como (AMPLA, 2013a):


Ser uma cidade turística e ter visibilidade internacional;



Alto potencial local de instalação de sistemas de geração distribuída de energia
alternativa;



Pequena extensão territorial que favorece o uso de veículos elétricos como
carros e bicicletas, e ainda reduz o tempo e investimento para aplicação do
projeto de cidade inteligente como um todo;



Parte da rede de média tensão já possui automatização;



A distribuidora oferece opções tarifárias, assim como tarifas horo-sazonais,
possibilitando aos consumidores, escolher a melhor modalidade de acordo com
seu perfil de consumo;



População informada e preocupada na adoção de medidas que preservem a
beleza natural da cidade, protejam o meio ambiente e gerem emprego e renda na
cidade;
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2.2

Usos Energéticos no Setor Hoteleiro

2.2.1 Usos finais de energia

A energia elétrica proporciona a sociedade atual um conforto e produtividade
jamais vivenciados anteriormente ao século XIX, quando houve o início da aplicação e
distribuição da eletricidade para residências e indústrias.
Com o advento da energia elétrica, diversos equipamentos foram criados com a
finalidade de converter a energia elétrica em outros tipos de energias úteis como a
energia mecânica, a luminosa e a térmica.
O uso da energia mecânica pode ser observado em motores que desempenham
trabalho podendo ser aplicado em eletrodomésticos como batedeiras, liquidificadores,
aspiradores de pó, exaustores, máquinas de costura, máquinas de lavar, ventiladores,
bombas d’água, compressores de condicionadores de ar e de geladeiras entre outros
equipamentos.
A eletricidade convertida em energia luminosa permite a utilização de
equipamentos como monitores de computadores, televisões e lâmpadas, tão essenciais
para a qualidade de vida da sociedade, a luz proporciona um aumento da capacidade
produtiva e do lazer, pois possibilita o aproveitamento de horas em que não há mais
incidência solar.
A capacidade de aquecer ambientes, água para banho e de cozinhar é
proporcionada pela energia térmica que pode ser gerada a partir da utilização de
resistências elétricas que geram calor. Os equipamentos comumente encontrados no
setor hoteleiro, assim como em residências são o chuveiro elétrico, o forno elétrico, o
secador de cabelo, a sanduicheira, o ferro de passar, a torradeira, a calandra entre outros.
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A utilização da energia elétrica em calor, apesar de muito corriqueira, é uma
finalidade pouco eficiente do ponto de vista da segunda lei da termodinâmica 3. Isto
significa que alguns equipamentos, principalmente chuveiros elétricos, poderiam ser
substituídos por chuveiros com aquecimento solar e/ou a gás, que apresentam um
direcionamento de consumo de energia mais eficiente do ponto de vista da entropia,
reduziria o custo com eletricidade e energia em geral fornece o mesmo, ou melhor nível
de conforto para os usuários.
A introdução de novas tecnologias e mudanças no comportamento dos
consumidores possibilitou a redução de consumo de energia elétrica em mais de 20%
em algumas regiões do país na ocasião da crise de abastecimento de eletricidade
ocorrida em 2001 (JANNUZZI, 2001).
É fundamental diferenciar entre o que é um uso de energia necessário e o que é
desperdício para que desta forma se possam criar mecanismos e atitudes para melhor
aproveitamento da energia (FURLANETTO & POSSAMAI, 2001).
Apesar de o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) ter
sido criado em 1985, com a finalidade de combater o desperdício, promover o uso
eficiente e assim reduzir custos com investimentos setoriais na área energética, o ano de
2001 representou um importante marco neste sentido de utilização mais consciente e
eficiente da energia.
No Brasil, no ano de 2001, ocorreu o racionamento em virtude da falta de
investimentos em geração e na transmissão de energia (LAMBERTS, 2010). Como
solução momentânea, foi criado um plano de racionamento de energia elétrica que
visava a redução média de 20% no consumo brasileiro e que foi superada e se manteve
mesmo após o período de racionamento de julho de 2001 a dezembro de 2002
(FEITOSA, 2011). A retração do consumo ocorreu em função do aumento das tarifas
de energia elétrica, a redução de impostos sobre equipamento de maior eficiência e o
aumento sobre os menos eficientes energeticamente (BARDELIN, 2004).

3

A segunda lei da termodinâmica atribui níveis de qualidade às diferentes formas de energia chamada
entropia. As energias não podem ser transformadas indefinidamente umas nas outras sem que a entropia
do sistema aumente e haja desta forma uma degradação da qualidade dessa energia (ABREU et al. (2010)
apud Goldemberg (1983)).
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Se por um lado o racionamento de 2001 representou uma redução na capacidade
de expansão do setor produtivo pelo alto custo energético, por outro induziu o uso de
equipamentos de maior eficiência e a uma conscientização social sobre a importância do
não desperdício da energia.
Existem diversos equipamentos que oferecem um mesmo uso energético, com a
mesma qualidade, no entanto com eficiências diferentes, ou seja, alguns demandam
maior potência e por consequência, usam mais energia na conversão da eletricidade em
serviço útil.
Os usos são inerentes ao setor a que pertencem. Dentre os usos energéticos
comumente encontrados no setor hoteleiro, foram elencados onze, com seus respectivos
equipamentos, sendo estes usos: aquecimento de água, bombeamento, climatização,
computação, iluminação interna, iluminação externa, refrigeração, segurança, serviço
extra, telefonia e ventilação.
O aquecimento de água compreende equipamentos como chuveiro elétrico e
boiler elétrico.
No bombeamento são utilizados bombas d’água para piscinas, para enchimento
de caixas d’água, para banheiras de hidromassagem, para escoamento de águas servidas
entre outras motobombas elétricas.
Para a climatização são utilizados condicionadores de ar de diversas marcas e
modelos que podem ser encontrados na especificação de 7500 BTUs a 18000 BTUs nos
estabelecimentos pesquisados.
A computação envolve equipamentos como o computador (CPU, monitor e
periféricos), impressoras comuns e multifuncionais, estabilizador, notebook, aparelho
de cartão, fax, aparelho emissor de nota fiscal.
A iluminação interna compreende equipamentos como lâmpadas do tipo LED,
incandescentes, fluorescentes compactas e tubulares, halogêneo, além de televisores
LED, LCD, plasma e de tubo, sendo a televisão também utilizada como iluminação do
ambiente e, em muitos casos, substituindo a utilização de lâmpadas à noite. Na
iluminação externa são utilizados equipamentos como as lâmpadas também utilizadas
para a iluminação interna.
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Para refrigeração são encontrados equipamentos como geladeiras de uma porta e
duplex (segunda porta com freezer), frigobar, motores para câmara frigorífica e freezers
verticais e horizontais de duas ou três portas. Como equipamentos de segurança são
encontrados, cerca elétrica, câmeras de segurança, receptor de imagens, carregadores de
walk talk e monitores.
Classificados como serviços extras estão equipamentos como secador de cabelo,
exaustor, aparelho de DVD, desumidificador, aparelho e caixa de som, rádio relógio,
triturador de papel, cafeteira micro-ondas, batedeira, máquina de gelo, espremedor,
liquidificador, fatiador de frios, sanduicheira, torradeira, misturador de sucos, fritadeira
elétrica, forno elétrico, lava-louças, máquina de lavar roupas, secadora de roupas,
calandra, ferro de passar roupa, esteiras, enceradeira, receptor de sinais de TV e
misturador de canais.
Na telefonia pode-se observar equipamentos como central telefônica e telefones
sem fio. Para a ventilação é utilizado o ventilador de base e de teto.
Um equipamento que apresenta grande disparidade de consumo para um mesmo
uso é a lâmpada. Em um estabelecimento de hoteleiro, a iluminação representa mais de
10% do consumo total de eletricidade como poderemos constatar no capítulo 4 deste
trabalho. Por isso, a adoção de lâmpadas de maior eficiência luminosa pode representar
uma significativa economia na conta de energia.
A eficiência luminosa de uma lâmpada pode ser medida pela razão entre o fluxo
luminoso e a potência consumida, sendo representado em lúmens/Watts (RODRIGUES,
2002). A seguir a tabela 2.2 mostra a comparação entre os diversos tipos de lâmpadas.
Tipo de Lâmpada
Incandescente
Halógenas
Mista
Vapor de mercúrio
Fluorescente tubular
Fluorescente compacta
LED
Vapor metálico
Vapor de sódio

Eficiência Luminosa
10 a 15 lm/W
15 a 25 lm/W
20 a 35 lm/W
45 a 55 lm/W
55 a 75 lm/W
50 a 80 lm/W
50 a 100 lm/W
65 a 90 lm/W
80 a 140 lm/W

Tabela 2.2 – Tipos de Lâmpadas e suas respectivas eficiências luminosas (RODRIGUES, 2002; DA
SILVA, 2012).
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Algumas medidas podem ser adotadas para a redução efetiva do consumo e da
potência demandada na área de iluminação no setor hoteleiro. Os procedimentos mais
comuns são: a instalação de sensores de presença em locais de passagem e com baixa
permanência como corredores e salas de serviço, a instalação de fotodetectores em
locais externos como, quadras e piscinas, a utilização de chaves magnéticas nos quartos
e a substituição de lâmpadas incandescentes pelas de baixo consumo (AREAM, 1999).

2.2.2 Análise das modalidades tarifárias

Modalidade tarifária é a diferenciação das tarifas de energia elétrica em função
do nível de tensão, da localização e tipo de usuário e do horário e época de utilização da
energia elétrica (ANEEL, 2011).
As tarifas de energia elétrica no Brasil estão estruturadas em dois grandes grupos
consumidores, sendo o “grupo A” e o “grupo B”. Estes estão divididos em subgrupos
que são definidos pelo nível de tensão e localização dos usuários (ANEEL, 2011). A
tabela 2.3 descreve os grupos e subgrupos:
Tabela 2.3 – Grupos e subgrupos tarifários (ANEEL, 2011)

Grupo
A

Subgrupo A1
Subgrupo A2
Subgrupo A3
Subgrupo A3a
Subgrupo A4
Subgrupo AS
Subgrupo B1

Grupo
B

Subgrupo B2
Subgrupo B3
Subgrupo B4

Para tensão igual ou superior a 230 kV.
Para tensão de 88 a 138 kV.
Para tensão de 69 kV.
Para tensão de 30 a 44 kV.
Para tensão de 2,3 a 25 kV.
Para tensão inferior a 2,3 kV.
Atendimento Residencial
Atendimento Baixa Renda (Tarifa Social)
Atendimento Rural
Para Cooperativa de Eletrificação Rural
Atendimento as Demais Classes
Iluminação Pública (Rede de distribuição)
Iluminação Pública (Bulbo da lâmpada)
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Estabelecimentos hoteleiros localizados em áreas de veraneio ou turismo4 podem
optar pela aplicação da tarifa do grupo “B” independente da carga instalada. Os demais
consumidores só podem pertencer ao grupo “B” os que recebem a eletricidade da
distribuidora em baixa tensão no limite de 112, 5 kVA (AMPLA, 2014).
As tarifas do “grupo A” são para consumidores atendidos pela rede de alta
tensão, de 2,3 a 230 quilovolts (kV) e são constituídas por três modalidades de
fornecimento: convencional, horo-sazonal azul e horo-sazonal verde (ANEEL, 2005).
A estrutura tarifária convencional consiste na aplicação de tarifas de consumo
de energia e/ou demanda de potência independentemente das horas de utilização do dia
e dos períodos do ano (ANEEL, 2005).
O consumidor atendido em alta tensão pode optar pela estrutura tarifária
convencional, caso a tensão de fornecimento seja abaixo de 69 kV e possuir uma
demanda contratada inferior a 300 kW (ANEEL, 2005).
A modalidade horo-sazonal verde se caracteriza pela aplicação de quatro
valores diferenciados de acordo com o horário de dia (na ponta ou fora de ponta) e de
acordo com a época do ano (período seco e úmido5), possuindo um valor fixo para
qualquer nível de demanda e potência contratada (AMPLA, 2014). Esta modalidade se
aplica às unidades consumidoras atendidas pelo sistema elétrico interligado com tensão
inferior a 69 kV e demanda contratada igual ou superior a 300 kW, podendo o
consumidor, neste caso, optar pela modalidade horo-sazonal verde ou azul (ANEEL,
2005).
A modalidade horo-sazonal azul adota diferentes tarifas de consumo de acordo
com o horário de dia e com a época do ano e em relação à demanda, apresenta
diferentes tarifas de acordo com o horário do dia (AMPLA, 2014). Esta modalidade é

4

Estes municípios de veraneio são determinados pelo artigo 1º, da Deliberação Normativa n°432, de

28/11/2002, do Ministério do Esporte e Turismo, sendo Armação de Búzios um desses locais (AMPLA,
2014).
5

O período seco compreende os meses de maio a novembro, em que as chuvas são mais escassas nas

regiões dos reservatórios das hidrelétricas, levando à necessidade de complementação térmica, com custo
mais elevado de produção e o período úmido compreende os meses de dezembro a abril (ANEEL, 2005).
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aplicável obrigatoriamente às unidades consumidoras atendidas pelo sistema elétrico
interligado, e com tensão de fornecimento igual ou superior a 69 kV (ANEEL, 2005).
Os postos tarifários, denominação dada aos horários do dia com diferentes níveis
de consumo, podem ser observados na tabela 2.4.
Horas do dia (h)

Dias úteis
Sábados
domingos
e feriados

1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10h 11h 12h

13h

14h

15h 16h 17h

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

Ponta (P)
Intermediária (IN)
Fora Ponta (FP)

18h

19h

20h 21h 22h

23h

24h

IN

P

P

P

IN

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

Período de 3 horas consecutivas diárias, com excessão feita aos sábados, domingos e
feriados nacionais.
Período formado pela hora imediatamente anterior e pela hora posterior ao período de
ponta, totalizando 2 horas.
Período composto pelas horas complementares aos períodos de ponta e intermediária.

Tabela 2.4 – Postos tarifários de acordo com o consumo (AMPLA, 2013a).

As tarifas do grupo “B” se caracterizam pela aplicação de uma tarifa única ao
longo do ano e do dia, dependendo apenas da demanda contratada (AMPLA, 2014).
Alguns hotéis e pousadas de Armação de Búzios, puderam optar por esta modalidade
tarifária, em função de pertencer a uma região de veraneio abrangida pela Deliberação
Normativa 432/2002 do Ministério do Esporte e Turismo.
A instalação da infraestrutura de gestão remota de energia elétrica, existente no
projeto de cidade inteligente, possibilita à distribuidora, a aplicação de tarifas variadas
em relação aos postos tarifários e para os clientes a escolha das modalidades mais
convenientes de acordo com o seu perfil (AMPLA, 2013a).
A partir da análise dos equipamentos existentes em um hotel ou pousada, o perfil
de utilização dos mesmos e das faturas de energia elétrica torna-se possível a escolha da
melhor modalidade tarifária para aquele estabelecimento (DA SILVA, 2008).
O levantamento destas cargas, do período e horário de consumo pode ser
expresso por um coeficiente denominado de Fator de Carga ou Demanda que pode ser
calculado a partir da equação 1 a seguir (FARRET, 2010):
Equação 1
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Em que:
= demanda média (carga média consumida);
= demanda máxima (carga máxima consumida).
O Fator de Carga (Fc) próximo a 1,0 (um) representa uma maior uniformidade
no consumo ao longo de um determinado período (FARRET, 2010).
O PROCEL apontou em seu relatório que trata de características energéticas do
setor hoteleiro, que o fator de carga médio do setor é de 42,4%. Além desse dado, a
pesquisa concluiu que 63% dos hotéis/motéis no Brasil são consumidores
convencionais, 29% são horo-sazonais verde e 8% são horo-sazonais azul (PROCEL,
2014).
No caso de Armação de Búzios, as modalidades tarifárias encontradas nos hotéis
e pousadas pesquisados foram: a Tarifa Convencional, a Horo-Sazonal Verde e a
optantes pela Tarifa do grupo “B”.
A escolha da modalidade tarifária interfere diretamente no valor que o hotel
paga à distribuidora pela energia elétrica fornecida. Dentre os hotéis pesquisados neste
trabalho foi possível averiguar nove deles, sendo que entre estes, 55,5% correspondem à
tarifa horo-sazonal verde, 33,3% são optantes B e 11,1% corresponde à tarifa
convencional.

2.2.3 Sistema de compensação de energia

A partir da resolução normativa 482, de 17 de abril de 2012, foram
regulamentadas as condições para que os consumidores possam se tornar
microgeradores e minigeradores distribuídos de energia elétrica e desta forma utilizar a
rede de distribuição no sistema de compensação de energia elétrica (ANEEL, 2012).
O sistema de compensação de energia elétrica atua de forma que a energia ativa
produzida na unidade consumidora é injetada na rede gerando créditos que podem ser
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consumidos em energia elétrica nesta ou em outra unidade consumidora desde que sob o
mesmo CPF ou CNPJ (ANEEL, 2012).
Por se tratar de um sistema de compensação, caracterizado como empréstimo
gratuito da energia produzida na unidade de micro e minigeração distribuída, do
consumidor para a distribuidora, o imposto ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) não poderia ser cobrado como ocorre no Rio de Janeiro e na
maioria dos Estados brasileiros. O cálculo do imposto deve desconsiderar a energia
injetada na rede pelo consumidor, segundo a liminar assinada pelo Juiz Ricardo
Galbiati, 20 de agosto de 2013 (DIÁRIO OFICIAL, 2013).
Até que o sistema fotovoltaico seja instalado para aquele consumidor que deseja
produzir energia elétrica e conectá-la a rede, e assim atuar no sistema de compensação,
alguns processos devem ser seguidos. Os processos a serem seguidos e o tempo
decorrido para cada etapa estão expostos na figura 2.3 abaixo:

Início

•Alinhamento dos requisitos
•Projeto Arquitônico
•Projeto Elétrico
•Projeto Fotovoltaico

•Solicitação do Parecer de Acesso na Concessionária
30 dias •Retorno do Parecer
•Instalação do Sistema Solar
60 dias
•Vistoria da Concessionária
90 dias •Início da Compensação de Energia
•Registro na Aneel
120 dias •Certificação (opcional)

Figura 2.3 – Etapas e tempo decorrido para instalação e regularização da micro e minigeração distribuida
conectada a rede (SOLAR ENERGY, 2014).

A certificação é uma etapa opcional para o produtor de caráter público ou
privado que deseja utilizar a sua instalação para promover marketing “verde” e ser
identificado como uma entidade preocupada com o meio ambiente.
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Uma certificação que pode ser solicitada pelo produtor é o Selo Solar que é
concedido a proprietários de sistemas fotovoltaicos que produzem no mínimo 50% da
energia elétrica consumida. O Selo Solar, criado em 2012, foi uma iniciativa de
incentivo para a instalação de energia solar desenvolvido pelo Instituto para o
Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina (IDEAL) e a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) com o apoio da Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e do Banco Alemão de Desenvolvimento (KFW)
(IDEAL, 2013).
Outro certificado que vem sendo adotado por empresas é o LEED (Leadership
em Energy and Enviromental Design) criado e concedido pelo Green Building Concil.
O LEED é concedido a construções que apresentem sustentabilidade nos projetos, a
eficiência no uso da água e da energia, a redução da emissão de CO2 por parte do
edifício, o uso de materiais de baixo impacto ambiental na construção e operação com
baixa geração de resíduos, a promoção da qualidade ambiental interna (GBC –
BRASIL, 2013). O objetivo é oferecer bem estar para os frequentadores e inovação nos
processos de operação das edificações respeitando as características ambientais,
regionais e econômicas de cada região.
A certificação LEED está presente em 143 países e o Brasil figura como quarto
lugar com 829 pedidos e 125 certificações emitidas, estando atrás dos Estados Unidos,
China e Emirados Árabes (GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 2013), o que mostra o
interesse e a percepção dos empreendedores brasileiros frente às vantagens oferecidas
pela implantação das exigências para certificação.
Em uma pesquisa realizada em 200 edificações nos Estados Unidos, sendo a
metade com certificação LEED, mostrou que as que tinham apresentaram uma redução
de 30% no consumo de energia e 60% na geração de resíduos (GOVERNO DO RIO DE
JANEIRO, 2013). Esse resultado referente à redução do consumo de energia apresenta,
entre outras vantagens, a redução da despesa com eletricidade, uma maior preocupação
do consumidor com consumo consciente e a possibilidade de utilização da imagem
associada sustentabilidade.
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CAPÍTULO III – PROPOSTA METODOLÓGICA

3.1

Para o diagnóstico energético do setor hoteleiro

O diagnóstico energético tem como objetivo elucidar o comportamento do
consumo de energia em uma determinada instalação, identificando os equipamentos
utilizados, suas eficiências, alternativas para redução de perdas e de reorganização do
consumo além de possíveis formas de suprir a demanda (DA SILVA, 2008).
Segundo um levantamento realizado em 2010 sobre as receitas e despesas em
hotéis no Brasil revelou que a energia é responsável em média por 6,4% dos custos que
incluem impostos e taxas, custos com alimentos, telecomunicações, despesas com
administração, marketing, energia e manutenção (MADER et al, 2011). Esse percentual
é significativo e poderia ser reduzido por meio do diagnóstico energético com o objetivo
de revelar os equipamentos e hábitos que acarretam em um maior consumo e desta
forma, adotar medidas para aumento de eficiência, para a diminuição de desperdícios e
até de investimentos em sistemas de geração alternativos que trouxessem uma redução
na despesa com energia elétrica.
Como é objetivo principal deste trabalho, analisar o potencial de inserção da
geração fotovoltaica em hotéis e pousadas de Búzios, a primeira etapa adotada para
alcançá-lo foi a realização de um diagnóstico energético que evidencia as características
de consumo, a fim de propor possíveis sistemas de geração fotovoltaica que atendam a
determinados usos e que sejam soluções que apresentem uma maior viabilidade
econômica e/ou uma maior garantia de segurança energética para os empreendimentos.
Inicialmente foram obtidas informações sobre a quantidade e a classificação dos
hotéis no site da Secretaria de Turismo da prefeitura do município de Armação dos
Búzios. No site constavam 143 unidades hoteleiras cadastradas distribuídas em quatro
classes de hospedagem, sendo estas: Econômica; Standard; Primeira e Luxo. A
caracterização de cada classe pode ser observada na tabela 3.1 abaixo:
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Tabela 3.1 – Diferenciação entre as classes de hospedagem (Secretaria de Turismo de Búzios, 2013).

Tipo de
Hospedagem
Econômica
Standard
Primeira
Luxo

Preço (R$)
Baixa temporada
Alta temporada
Até 100,00
Até 200,00
De 100,00 a 200,00
De 200,00 a 300,00
De 200,00 a 300,00
De 300,00 a 400,00
A partir de 300,00
A partir de 400,00

Quantidade de Hotéis e
Pousadas
18
71
38
16

Do universo de 143 estabelecimentos foi retirada uma amostra de 15 hotéis e
pousadas para a realização do diagnóstico energético. Esta amostra era constituída por
apenas uma pousada da classe econômica (6% do total da classe), seis da classe
standard (8,5%), seis da primeira (15,8%) e duas da classe luxo (12,5%).
Outra classificação que estes 15 hotéis e pousadas se enquadram ao serem
avaliadas é a quantidade de quartos. O porte do estabelecimento está diretamente
relacionado à quantidade de energia consumida, sendo eles divididos da seguinte forma:
quatro de pequeno porte (de até 20 quartos), oito de médio porte (de 21 a 40 quartos) e
três de grande porte (mais de 40 quartos).
Para o levantamento dos usos e das práticas de consumo nos estabelecimentos de
hospedagem foram realizadas visitas técnicas aos hotéis e pousadas onde foram
observados os equipamentos elétricos utilizados, os locais onde eles foram encontrados,
a quantidade encontrada, a potência de cada equipamento e o tempo médio de utilização
dos mesmos. Todos os equipamentos foram classificados quanto ao seu uso nas
categorias: aquecimento de água, bombeamento, climatização, computação, iluminação
externa, iluminação interna, refrigeração, segurança, serviço extra, telefonia, ventilação.
O formato da tabela criada para o levantamento dos usos e das práticas de
consumo nos estabelecimentos de hospedagem pode ser encontrado no anexo I. A partir
do preenchimento dos dados observados nos hotéis e pousadas é possível realizar o
cálculo do consumo diário, consumo médio mensal e consumo médio anual de energia
para cada equipamento, como mostram as equações 2, 3 e 4 a seguir.

CD

c

ot

e T

Equação 2
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Sendo:


CD = consumo diário, dado em kWh;



Qc = Quantidade de cômodos do mesmo padrão, adimensional;



Pot = Potência do equipamento, dada em W;



Qe = Quantidade de equipamentos do mesmo tipo, em um mesmo cômodo,
adimensional;



T = Tempo de uso do equipamento por dia, dado em horas.
Para obtenção do consumo médio mensal, o consumo médio diário foi

multiplicado pela taxa de ocupação da pousada nos meses de alta, média e baixa
temporadas6, resultando em três médias de consumos mensais para cada equipamento.
A multiplicação pela taxa de ocupação foi realizada somente para alguns locais do
estabelecimento hoteleiro de acordo com os critérios abaixo:


Áreas internas – Quartos dos hóspedes e banheiros em geral. Estas áreas
possuem muita oscilação no uso de energia, variando de acordo com a taxa de
ocupação e o perfil do hóspede;



Áreas públicas externas – Entrada, recepção, bares, restaurantes, piscina, sauna,
jardins. Estas áreas possuem maior previsibilidade do uso de energia, tendo
horários pré-estabelecidos de funcionamento e independem da taxa de ocupação.



Áreas de serviço – Escritórios, cozinhas, lavanderias, locais de armazenamento,
áreas de apoio, sala de máquinas e áreas técnicas. Estas áreas são normalmente
de uso energético intensivo e necessitam de sistemas prolongados de ventilação,
resfriamento ou aquecimento.
Os locais que possuem o consumo de energia independente da taxa de ocupação

tiveram o valor de consumo diário multiplicados por 100% de taxa de ocupação e por
30 dias, com a finalidade de obter o consumo mensal dos equipamentos nestes locais. A
equação 3 descreve o cálculo do consumo médio mensal para alta, média e baixa
temporadas:
6

Alta temporada em Búzios é período que compreende os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, com
76 dias; a média temporada compreende os meses de março, abril, julho, outubro, novembro, com 167
dias ao todo e; a baixa temporada compreende os meses de maio, junho, agosto e setembro, com 122 dias.
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Equação 3

Sendo:


CMT(alta;média;baixa) = Consumo médio mensal por temporada para alta, média ou
baixa temporadas, dada em kWh;



TOC = Taxa de Ocupação na alta média ou alta temporada, dada em %.
A média anual do consumo médio mensal para alta, média e baixa temporada é

dada pelo somatório das multiplicações dos consumos médios mensais para cada
temporada pelos seus respectivos dias de duração no ano e dividindo esse somatório
pelo número de dias no ano, como descreve a equação 4 a seguir:
Equação 4

Sendo:


CMM = Consumo médio mensal durante um ano, dado em kWh.
O consumo médio anual para cada equipamento é dado pelo consumo médio

mensal, multiplicado por 12 meses como descreve a equação 5 a seguir:
Equação 5

Sendo:


CMA = Consumo médio anual, dado em kWh.

O somatório dos consumos diários de todos os equipamentos corresponde ao
consumo diário total. O mesmo ocorre para a soma dos consumos médios mensais e
anuais dos equipamentos.
A partir do questionário aplicado aos donos e administradores de pousadas e dos
dados sobre os equipamentos encontrados, obtidos em visita aos hotéis e pousadas, foi
possível realizar dois diagnósticos: o primeiro sobre a percepção e expectativas dos
hoteleiros quanto ao uso de fontes alternativas de energia e o segundo sobre os usos
energéticos comumente encontrados e os aparelhos adotados para estes usos. Os
resultados dos dois diagnósticos podem ser observados no capítulo IV desta dissertação.
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Os resultados estimados de consumo, obtidos a partir desta metodologia, foram
comparados a dados reais de consumo de eletricidade mensal dos hotéis e pousadas em
estudo. Os dados foram obtidos a partir da conta de eletricidade, fornecidos pela Ampla,
para o ano de 2012. Os dados dos consumos estimados foram ajustados de modo a
representar, no máximo, 5% para mais ou para menos do consumo real.
Então, a soma dos consumos energéticos dos equipamentos foi separada por uso,
como já foi explicitado neste capítulo. Realizou-se assim, o diagnóstico do percentual
de consumo para cada uso, separados pelo porte dos estabelecimentos hoteleiros.

3.2

Para a avaliação da percepção dos hoteleiros em relação ao uso da energia

A prática da avaliação da percepção dos hoteleiros em relação ao uso de energia
consistiu em construir um questionário para uma entrevista semiestruturada7 (anexo 1)
que teve como público alvo os donos e administradores dos estabelecimentos hoteleiros
a fim de obter informações sobre a taxa de ocupação mensal nos estabelecimentos
hoteleiros, além da existência de algum sistema de geração de energia complementar ou
substituto à fornecida pela rede distribuidora de eletricidade.

Caso haja sistema

complementar ou substituto à rede, foi perguntado o motivo pelo qual o administrador
instalou o sistema ou, caso a resposta seja negativa, se haveria o interesse em instalar
um sistema, qual seria a fonte geradora e quanto estaria disposto a investir. Além disso,
no questionário constam nove usos energéticos comumente encontrados no serviço
hoteleiro, de maneira que o administrador deve ordená-los em nível de prioridade, do
mais importante para o menos importante, para que em caso de escassez de energia,
alguns usos permanecessem em funcionamento e outros em suspensão até o
reestabelecimento do fornecimento de energia. Outro item a ser explorado no
questionário é quais seriam as condições para a realização do investimento em um
sistema complementar ou substituto de fornecimento de energia.

7

A entrevista semi- estruturada consiste em formular um roteiro com perguntas principais que são
complementadas por questões e respostas obtidas de acordo com o discorrer da entrevista (MANZINI,
1991).
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Após a estruturação do questionário foram aplicados aos donos dos 15 hotéis e
pousadas pesquisados neste trabalho.
Foram elencados dez usos energéticos comumente encontrados no setor
hoteleiro sendo eles: bombeamento, iluminação interna, iluminação externa, segurança,
telefonia, computação, climatização, aquecimento de água, refrigeração de alimentos e
serviços extras.
Aos donos e administradores dos hotéis e pousadas foi pedido que os usos
energéticos fossem colocados em ordem de importância, de maneira que alguns serviços
fossem priorizados em detrimento de outros. Essa questão consta como a primeira do
questionário sobre a percepção dos donos e administradores dos hotéis sobre o uso da
energia.
Após a pesquisa da percepção dos administradores, os dados foram tratados da
seguinte forma: foi realizada a média dos níveis de importância atribuídos aos usos
energéticos nos 15 hotéis estudados. Caso o valor estivesse de 1 a 3 o nível de
importância era alto, de 4 a 6 de nível médio e de 7 a 10 com um menor nível de
importância. O cálculo do nível de importância foi realizado a partir da equação 6,
demonstrada abaixo:
∑



Equação 6

NIuso é o nível de importância de um uso, calculado pela média das prioridades
de usos, segundo a percepção do hoteleiro, sendo o valor variante de 1 a 10;



Pi é a prioridade de um determinado uso, segundo a percepção do hoteleiro,
sendo os valores variantes de 1 a 10;



n é o número de hotéis e pousadas que opinaram na pesquisa de nível de
importância dos usos, que para este trabalho é igual a 15.

38

3.3

Para a avaliação técnico-econômica da utilização da energia fotovoltaica em

Hotéis e pousadas de Búzios

Para avaliar as características de uma geração distribuída, utilizando o sistema
de energia fotovoltaica aplicada ao setor hoteleiro em Búzios, foram considerados três
portes distintos de hotéis e pousadas, onde foram realizados três estudos de caso, sendo
um, em estabelecimento de pequeno porte (de até 20 quartos), um em médio (de 21 a 40
quartos) e em um de grande porte (mais de 40 quartos). A avaliação foi dividida em
duas análises: a técnica e a econômica.
Na avaliação técnica é estimada a capacidade de geração de energia
considerando dados ambientais, área de telhado passível de instalação do sistema,
equipamentos a serem adotados no sistema e características intrínsecas ao perfil de
utilização do empreendimento.
A avaliação econômica considera o custo de geração fotovoltaica, calculado a
partir das despesas com a implantação do projeto e com equipamentos, a operação e
manutenção do sistema, a taxa anual de desconto e o tempo de vida-útil do sistema,
além de comparar com o valor do kWh pago a distribuidora.
Para a realização da avaliação técnica-econômica são necessários dados que
caracterizam os locais de projeto, parâmetros técnicos do sistema e características
econômicas do projeto.
As características locais do projeto envolvem dados meteorológicos de onde se
deseja implantar o projeto, a área disponível para o sistema que neste caso é a área útil
de telhado nos hotéis e pousadas para que instalem os painéis fotovoltaicos.
Os parâmetros técnicos envolvem os tipos de equipamentos usados no sistema
como o tipo material da célula fotovoltaica, o tipo de inversor, suas respectivas
eficiências e a potência de projeto.
As características econômicas do projeto envolvem dados como: o tempo de
vida do sistema; os custos dos equipamentos; o custo de operação e manutenção, a taxa
de retorno anual para o empreendimento, o fator de capacidade e o custo de utilização
da rede.
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Como resultados serão obtidos a quantidade estimada de energia gerada, a carga
do hotel possível de ser suprida pelo sistema instalado e os respectivos usos que podem
ser supridos pela geração fotovoltaica. Os resultados econômicos serão dados pelo custo
do kWh gerado pelo sistema fotovoltaico, pela diferença entre a conta de energia antes e
depois da implantação do sistema e o tempo de retorno do investimento no sistema.

3.3.1 Características Locais do Projeto

Os dados meteorológicos como irradiação, temperatura e umidade relativa do ar,
são fundamentais para o levantamento do potencial de produção de energia em
determinado local onde se deseja implantar o projeto. Esses dados podem ser obtidos
através de órgãos nacionais como o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e
internacionais como o SWERA (Solar and Wind Energy Resorce Assessment) da NREL
que então envolvidos com o acompanhamento meteorológico.
No site http://www.cresesb.cepel.br/sundata/index.php do Crecesb/ Cepel existe
a opção de procurar dados de irradiação por coordenadas geográficas. Ao procurar por
Armação de Búzios de latitude 22,753321 sul e longitude 41,884375 oeste o site
apresenta dados de três municípios mais próximos, já que não há dados climáticos
específicos da cidade de Armação dos Búzios. A cidade mais próxima, que mais se
assemelha às características de irradiação solar de Búzios é a cidade de Cabo Frio. Por
isso, os dados de insolação adotados para o levantamento do potencial de geração solar
fotovoltaica nos hotéis foram da cidade de Cabo Frio, localizada à aproximadamente 20
km da cidade de Armação dos Búzios. Os dados de insolação da região estão dados no
gráfico 3.1 abaixo:
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Irradiação solar diária média [kWh/m².dia]
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Gráfico 3.1 – Irradiação solar na proximidade de Armação dos Búzios – RJ (CEPEL – CRESESB, 2014).

A média anual de irradiação solar diária para a região é de 4,575 kWh/m².dia.
A partir dos dados de irradiação solar é possível calcular as horas de sol pleno
em um dia. Essa grandeza é de grande importância para estimar a produção de energia a
partir dos painéis fotovoltaicos e é caracterizada como o número de horas em um dia
que a radiação solar permanece igual a 1000 W/m² (1 kW/m²) em um determinado local
(CEPEL - CRESCESB, 1999). A equação para se chegar às horas de sol pleno está
demonstrada abaixo:
Equação 7

Onde:


Nsp é o número de horas de sol pleno durante o dia, dado em horas;



Gm é a irradiação solar diária média, dada em kWh/m².dia.
A tabela 3.2 abaixo mostra a média de horas de sol pleno para os meses do ano

na proximidade de Armação dos Búzios a partir dos dados obtidos no gráfico 3.1.
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Tabela 3.2 - Número de horas de sol pleno de acordo com os meses do ano.

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

Gm [kWh/m².dia]
5,7
5,7
5,12
4,3
3,61
3,37
3,49
4,07
4,19
4,65
5,35
5,35
4,575

Nsp [horas]
5,7
5,7
5,12
4,3
3,61
3,37
3,49
4,07
4,19
4,65
5,35
5,35
4,575

Outra etapa para caracterizar o local do projeto, além dos dados de sol pleno na
região é o levantamento da área disponível em que se pretende instalar o sistema. Neste
estudo de caso, foram seguidas as etapas:
1)

No Google Maps on line foram selecionadas as imagens de cada um dos 15

hotéis com resolução de 20 metros e estas imagens foram copiadas juntamente com a
sua escala e enviadas para o AutoCad 2013;
2)

No AutoCad 2013 as imagens foram coladas e o tamanho das imagens foi

ajustado conforme a escala apresentada na própria imagem, de maneira que 20 metros
representados na escala equivalessem a 20 metros no AutoCad;
3)

Então os telhados das pousadas e hotéis que possibilitavam a instalação de

painéis fotovoltaicos, ou seja, aqueles direcionados para o Norte, Oeste ou Leste, que
não possuíam nenhum tipo de sombreamento durante o dia foram medidos em sua
extensão, largura e angulação e as áreas calculadas;
4)

Para calcular as áreas úteis para instalação dos painéis nos telhados foi

descontado uma faixa de 0,5 m ao redor dos painéis para que se pudesse efetuar a
instalação e manutenção posterior.
5)

Para o estudo de caso foram obtidas três médias das áreas dos telhados

utilizáveis, sendo a primeira média das áreas dos hotéis de pequeno porte, a segunda
média dos hotéis de médio porte e a terceira média dos hotéis de grande porte.
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6)

Os hotéis e pousadas, dos três portes, com o valor de área útil mais próximo à

média calculada foram selecionados para a realização do pré-projeto que envolve a
estimativa de produção de energia e o custo do sistema.
Para estimativa da produção de energia em cada hotel foi utilizado o software
RETScreen 48 que se baseia em dados climáticos de satélites da NASA. Na primeira
parte do programa foram acrescentados dados relativos à localização como latitude,
longitude e elevação e dados climáticos das médias mensais, que reúnem a temperatura
do ar, a umidade relativa, a radiação solar horizontal diária, a pressão atmosférica e a
velocidade do vento. Os dados de latitude, longitude e altitude são correspondentes ao
município de Armação dos Búzios, os dados de radiação solar horizontal diária são
relativos à cidade de Cabo Frio e o restante foi inserido com dados do município de
Macaé, localizado aproximadamente a 42 km de Armação dos Búzios. Abaixo os dados
de entrada podem ser visualizados na tabela 3.3:
Tabela 3.3 – Dados climáticos das proximidades de Armação dos Búzios (RETSCREEN, 2013).

Mês

Temperatura
do Ar (ºC)

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

25,9
26,0
25,4
24,4
23,1
22,2
21,9
22,3
22,7
23,3
24,0
24,8
23,8

Humidade
relativa
(%)
76,3%
75,2%
77,0%
76,2%
72,4%
69,8%
68,2%
66,3%
69,2%
71,8%
75,1%
78,1%
73,0%

Radiação solar
diária - horizontal
(kWh/m²/d)
5,7
5,7
5,12
4,3
3,61
3,37
3,49
4,07
4,19
4,65
5,35
5,35
4,57

Pressão
Atmosférica
(kPa)
99,8
100,0
100,0
100,2
100,3
100,6
100,7
100,6
100,4
100,2
100,0
99,9
100,2

Velocidade
do Vento
(m/s)
4,4
4,0
4,0
3,8
3,9
3,9
4,0
4,4
4,9
4,9
4,9
4,8
4,3

A partir da inserção dos valores de inclinação de instalação dos painéis e
azimutes dos telhados de cada uma das três pousadas estudadas, foi possível obter os
valores de radiação solar diária em superfície inclinada, dada em kWh/m²/d. O valor
8

RETScreen 4 é um programa computacional, baseado em Excel, para análise de viabilidade técnica e
financeira de projetos de energias renováveis, de eficiência energética e de projetos de cogeração
(RETSCREEN, 2013).
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adotado para a inclinação dos painéis foi de 20º, correspondendo à inclinação média dos
telhados da região. Os valores de azimute9 dependem da angulação horizontal que os
painéis serão instalados em relação ao Norte verdadeiro. Os valores variam para cada
telhado onde está previsto o projeto de instalação dos painéis fotovoltaicos.
Para fins de estimativa e simplificação, os azimutes adotados para o cálculo das
radiações solares diárias em superfícies inclinadas, para os três hotéis e pousadas,
utilizados como estudos de caso, será de 180º, o que corresponde à inclinação dos
telhados voltada para o Norte verdadeiro.

3.3.2 Parâmetros Técnicos Envolvidos

A próxima etapa de inserção de dados no programa Retscreen é referente às
características de carga e rede.
Um projeto de geração fotovoltaica pode ser encontrado em duas configurações
distintas: conectada à rede (on grid) e autônomo (off grid). Os sistemas preveem a
utilização dos seguintes equipamentos, demonstrados na tabela 3.4:
Tabela 3.4 - Tipos e equipamentos de sistemas fotovoltaicos.

Sistema
On Grid
(conectado
à rede)

Equipamentos
Função
utilizados
Módulos fotovoltaicos Convertem a energia luminosa solar em energia elétrica.

Convertem a corrente contínua (CC) produzida no módulo
fotovoltaico em corrente alternada, além de sincronizar com a
rede 127 a 220 V, 60 Hz.
Módulos fotovoltaicos Convertem a energia luminosa solar em energia elétrica.
Conectam o painel fotovoltaico às baterias, evitando
Controlador de carga sobrecargas ou descargas exageradas na bateria, aumentando
sua vida útil e desempenho.
Armazenam energia para ser utilizada em momentos em que
Off Grid
o consumo e a produção são desencontrados. Em sistemas
(autônomo)
Baterias
dedicados onde ocorrem produção e consumo simultâneos, as
baterias tornam-se dispensáveis.

Inversor (Grid tie)

Inversor

Converte a corrente contínua da bateria em corrente alternada
para suprimento da carga em corrente alternada.

9

Azimute é o ângulo contado a partir do Norte verdadeiro ou magnético do meridiano, no sentido horário,
variando de 0º a 360º (LCD/UFES, 2014). No caso do programa Retscreen, a contagem é realizada a
partir do sul, ou seja, o sul equivale ao grau 0º e o Norte equivale a 180° graus.
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O sistema que será adotado neste estudo é do tipo conectado à rede e possui a
configuração demonstrada na figura 3.1 a seguir:

Figura 3.1 - Sistemas de energia solar fotovoltaica e seus componentes (NEOSOLARENERGIA, 2013).

As características de carga foram obtidas a partir do diagnóstico energético
realizado nos hotéis e pousadas com a metodologia descrita no item 3.1 deste capítulo.
Os valores da média mensal de demanda diária, para cada um das três pousadas
utilizadas como estudo de caso, foram adicionados ao programa, assim como o
percentual correspondente à carga de ponta acima da média mensal máxima, calculado
pela equação 8 a seguir:
Equação 8

Sendo:


%CPAMmax , o percentual da carga de ponta acima da média máxima;



D pico máx, a demanda de pico mensal máxima, dada em kW;



D média máx, a demanda média mensal máxima, dada em kW.

45

A tabela 3.5 abaixo descreve os dados, utilizados no Retscreen, para o cálculo do
atendimento de carga pela geração fotovoltaica proposta, em que consta a média de
demanda diária, em kW, para os diversos meses do ano e a carga de ponta acima da
média mensal máxima, calculada pela equação descrita acima, para as pousadas
estudadas. Todos estes dados foram obtidos a partir das contas de eletricidade das
pousadas.
Tabela 3.5 – Descrição das demandas, ao longo do ano, para pousadas de diferentes portes.

Média mensal de demanda diária (kW)
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Carga de ponta
acima da média
mensal máxima

Pousada pequeno
porte
6,5
7,6
8,1
8,6
7,5
5,4
6,4
5,2
6,4
5,6
7,3
7,1

Pousada médio
porte
8,5
8,7
9,4
9,6
9,3
7,3
7,8
6,8
7,4
6,6
7,4
8,9

Pousada grande
porte
19,0
19,1
16,4
15,4
14,4
12,6
11,4
9,9
8,6
10,9
11,5
11,6

175%

128%

198%

A potência de projeto do sistema fotovoltaico pode ser determinada por fatores
como: o material de constituição da célula fotovoltaica; a área destinada à instalação; o
arranjo do sistema fotovoltaico; e o quanto o produtor está disposto a investir no
projeto.
Apesar de este trabalho ter realizado o levantamento do valor que o hoteleiro
estaria disposto a investir em um sistema fotovoltaico, este quesito não foi considerado
para a determinação da potência de projeto.
O material constituinte da célula fotovoltaica influencia na potência de projeto e
na área destinada à instalação dos módulos fotovoltaicos. A eficiência do módulo
depende do material que ele é produzido. Quanto mais eficiente for um módulo
fotovoltaico, maior a energia produzida por unidade de área. A tabela 3.6, a seguir,
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apresenta diferentes tecnologias de composição das células fotovoltaicas, as respectivas
eficiências dos módulos e a área necessária para a instalação de 1 kWp (1000 Watt
pico10).
Tabela 3.6 – Eficiências dos módulos e áreas aproximadas para a instalação de 1 kWp para diferentes
tecnologias de células fotovoltaicas.

Tecnologia

Eficiência

Área (m²)/kWp

Monocristalino

13 a 19%

~7

Policristalino

11 a 15%

~8

4 a 8%

~ 15

Telureto de Cadmio (Cd-Te)

10 a 11%

~ 10

Disseleneto de cobre-índio-galio (CIGS)

7 a 12%

~ 10

Silício Cristalino

Filmes finos
Silício amorfo (a-Si)

Concentrador fotovoltaico

~ 25%

Foi eleito para o estudo um módulo fotovoltaico formado com silício
policristalino, analisado pelo INMETRO. Este tipo de célula policristalina é facilmente
encontrado no mercado e muito utilizado por apresentar eficiência satisfatória e preços
mais acessíveis que as do tipo monocristalino. As características estão na tabela 3.7 a
seguir:
Tabela 3.7 - Características dos módulos fotovoltaicos adotados no estudo.

Características do módulo fotovoltaico(1)
Tipo da Célula
Modelo

PLUTO240 - WDE

Potência Nominal (W)
Dimensões (mm)

240
1665 x 991 x 50

Eficiência

14,5%

Tensão em circuito aberto (Voc)

36,9 V

Tensão ótima de operação (Vmp)

29,6 V

Corrente de curto-circuito (Isc):

8,46 A

Corrente de Pico (Imp):

8,11 A

(1)

10

Policristalino

SUNTECH (2014)

Watt pico (Wp) – Unidade de potência do módulo fotovoltaico, associada às condições padrão de testes

(STC - Standard Test Conditions): radiação solar de 1000W/m², temperatura de célula 25°C e Massa de
Ar 1,5 (CEPEL – CRESESB, 1999).
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A partir das dimensões do módulo fotovoltaico escolhido e da potência nominal
é possível listar a área de cada módulo e a área ocupada pela potência instalada, que
neste caso, são descritos na tabela 3.8 abaixo:
Tabela 3.8 - Característica do módulo fotovoltaico adotado para o estudo.

Tipo do
módulo
Policristalino

x (m) y (m)
1,66

0,991

Área
(m²)
1,65

Potência
Área (m²)
Eficiência
nominal (W) /Potência (kWp)
240
6,875
14,5%

Utilizando os valores das áreas úteis dos telhados, obtidas a partir da
metodologia apresentada no item 3.2.1, e das áreas de cada módulo, foi possível estimar
a quantidade de módulos a serem instalados nos telhados dividindo a área útil de cada
telhado pela área de cada módulo de acordo com a equação 9 a seguir:
Equação 9

Em que:


Nº de módulos é um valor adimensional que depende da tecnologia aplicada, ou
seja, se o módulo é policristalino ou monocristalino e das características
intrínsecas ao modelo adotado;



Área útil do telhado, dada em m², é área do telhado passível de instalação do
painel fotovoltaico, subtraindo-se assim áreas sombreadas e áreas que permitam
a manutenção do sistema;



Área do módulo é obtida pela multiplicação da largura e do comprimento do
módulo que captará irradiação luminosa.
A seguir, para cada hotel e pousada foram realizados os seguintes passos:
Para calcular a possível potência de instalação dos painéis nos telhados foi

utilizada a equação 10 abaixo:
Equação 10

Em que:


Pottotal de inst. corresponde a potência total possível de ser instalada a partir de um
dado módulo fotovoltaico, a unidade é dada em kWp;
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Potnom do mód. é a potência nominal de fábrica para o módulo a ser utilizado, dado
em kWp .
Por se tratar de um sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR), o próximo

equipamento a ser selecionado é o inversor. O inversor para conexão com a rede é
chamado de grid conected ou grid tie e é diferente do inversor utilizado em sistemas off
grid, pois o primeiro sistema prevê a sincronização com a rede. O inversor grid
conected é responsável por (PEREIRA & GONÇALVES, 2008):


Converter a corrente elétrica produzida no módulo fotovoltaico de corrente
contínua em corrente alternada para injeção de potência na rede;



Maximizar a potência de saída do arranjo fotovoltaico utilizando a função MPPT
(Maximum Power Point Traking) que é um algoritmo existente em alguns
inversores com a função de rastrear o ponto da curva corrente versus tensão
onde a potência é máxima;



Garantir a segurança na operação do sistema de maneira a desconectar a geração
da rede em caso de interrupção no fornecimento, fazendo a função antiilhamento, ou quando houver um distúrbio acima dos limites de tensão e
frequência da rede, que poderiam danificar o sistema fotovoltaico;



Alguns inversores podem realizar um relatório de status apresentando
informações em data- logger ou enviar para um computador.
Existem quatro tipos principais de inversores que são do tipo grid conected e sua

escolha depende do arranjo fotovoltaico adotado para na instalação. Os tipos de
inversores são:


Inversores centrais: utiliza-se um único inversor para todo o sistema e são
utilizados em instalações a partir de 5 kW;



Inversores strings: utiliza-se um inversor por string (fileira de módulos
fotovoltaicos conectados em série) e tem capacidade de 700 W a 5 kW;



Inversores multi-string: um inversor possui várias entradas para várias strings e
possui capacidade para instalações de 3 kW a 20 kW;



Micro-inversores: utiliza um inversor por módulo fotovoltaico e possui
capacidade de potência de 100 W a 300 W.
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O dimensionamento do inversor é uma importante etapa do projeto de maneira
que sua escolha influencia diretamente no custo do kWh gerado pelo fato do mesmo
representar uma significativa parcela no custo final do sistema. A escolha de um
inversor subdimensionado, ou seja, de menor potência do que o gerador fotovoltaico
pode representar um custo do kWh mais baixo sem interferir na quantidade de energia e
qualidade do sistema (PEREIRA & GONÇALVES, 2008; MACÊDO, 2006).
A relação entre a potência nominal do inversor e a potência máxima do gerador
fotovoltaico é chamada de FDI (fator de dimensionamento de inversores). Segundo
Macêdo (2006) um FDI superior a 0,55, ou seja, com a capacidade do inversor acima de
55% da potência máxima do arranjo fotovoltaico, interfere muito pouco na
produtividade de energia (± 50 kWh/kWp.ano) se comparado a um FDI igual a 1
(MACÊDO, 2006), mostrando que o subdimensionamento é uma prática interessante
para um SFCR.
Considerando os resultados expostos por Macêdo (2006) e Pereira & Gonçalves
(2008), os inversores escolhidos para compor o sistema de geração de energia
fotovoltaica nas três pousadas em estudo, estão na tabela 3.9 a seguir:

Tabela 3.9 – Características dos inversores adotados para os estudos de caso.

Porte da
pousada
Pequena
Média
Grande

Marca
SMA Sunny
Tripower (1)
SMA Sunny
Tripower (1)
Fronius Galvo(2)

Potência nominal Eficiência
Potência de
do inversor (W) do inversor Projeto (kWp)

FDI

10000

97,0%

12,5

80%

17000

97,0%

21,6

79%

48000

95,9%

66,7

72%

(1)

https://www.energiapura.com/content/inversor-grid-tie-e-carregador-8-kw-radian

(2)

http://www.apoloenergia.com/inversor-apolo-energia.html?cat=33

Pelo fato dos hotéis e pousadas serem formados por diversos telhados, com
orientações distintas, algumas águas para norte, outras para oeste e outras para leste,
para que haja melhor aproveitamento do sistema, o ideal seria a adoção de inversores do
tipo multi- string. No entanto, com a finalidade de simplificação, as estimativas da
produção de energia e do custo dos sistemas foram baseadas na adoção de inversores do
tipo central, como os expostos na tabela 3.9 anterior.
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Para a realização dos projetos que estimam a produção de energia e os custos
dos sistemas fotovoltaicos foram selecionados três estabelecimentos hoteleiros dentre os
pesquisados, sendo um de pequeno, um de médio e um de grande porte. A escolha dos
hotéis e pousadas para o projeto foi baseada na média do potencial de instalação de
potência para cada porte. Então, os que apresentavam o valor de potência de instalação
mais próximo da média foram escolhidos.
O cálculo realizado pelo programa Retscreen para a estimativa da produção
mensal de energia para um determinado projeto pode ser realizado, da forma
semelhante, de maneira aproximada, a partir da equação 11 a seguir:
Equação 11

Onde:


Ep é a energia mensal produzida pelo sistema fotovoltaico, em kWh;



Nsp é a média mensal do número de horas de sol pleno para cada mês do ano, em
horas;



𝜂inv é a eficiência dos inversores utilizados para cada sistema.
A soma dos valores obtidos da produção mensal de energia resultam na

produção anual de energia para o primeiro de implantação do sistema. Os módulos
fotovoltaicos depreciam sua produção energética ao longo do tempo de duração do
sistema. Segundo o fabricante do módulo fotovoltaico escolhido, esta depreciação está
na média de 0,8% ao ano (SUNTECH, 2014).

3.3.3 Características Econômicas

Neste subitem será descrita a metodologia para a estimativa do custo por kWh da
energia produzida pelos sistemas fotovoltaicos propostos para cada porte de pousada.
Além dos valores de aquisição dos equipamentos do sistema, o custo de geração
fotovoltaico depende da disponibilidade do recurso solar e de parâmetros econômicos
(BENEDITO, 2009). Por isso, para o cálculo do custo da energia gerada, para cada
51

sistema proposto, será considerado o custo do capital, a energia entregue pelos sistemas
fotovoltaicos e o fator de capacidade de cada sistema.
Os custos dos sistemas fotovoltaicos foram obtidos a partir de levantamento de
preços dos inversores, dos módulos fotovoltaicos e de sistemas completos para a
composição do custo do capital.
Foi realizado um levantamento dos valores dos inversores para conexão com a
rede distribuidora. O gráfico 3.3 abaixo apresenta os preços dos inversores encontrados
no mercado para sistemas ligados à rede:
Preço (R$)
71000,00
61000,00
51000,00
41000,00

Inversores

31000,00
21000,00
11000,00
1000,00
Potência nominal (W)
Gráfico 3.3 – Preços de acordo com as potências nominais de inversores encontrados no mercado
(NEOSOLAR, 2013; APOLO ENERGIA, 2013; ENERGIA PURA, 2013).

Podemos observar inversores de até 6000 W de potência nominal o custo é
abaixo de R$ 11.000. A partir de 6000 W, os inversores para conexão com a rede se
tornam maiores e mais complexos, elevando o custo do sistema.
Alguns inversores foram selecionados para compor o sistema por serem
aprovados pelo Inmetro, terem alto rendimento e serem facilmente encontrados no
mercado. Os custos dos inversores a serem adotados, para cada um dos três sistemas
propostos neste trabalho, estão na tabela 3.10 seguir:
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Tabela 3.10 – Preços dos inversores escolhidos para os projetos nos três portes de pousadas (APOLO
ENERGIA, 2013; ENERGIA PURA, 2013).

Porte da pousada

Marca

Potência nominal do
inversor (W)

Preço do inversor

Pequena
Média
Grande

SMA Sunny Tripower
SMA Sunny Tripower
Fronius Galvo

10000
17000
48000

R$ 32.931,00
R$ 41.987,00
R$ 71.581,00

Outro componente do sistema fotovoltaico e que possui elevada parcela na
composição do custo são os módulos fotovoltaicos. A reunião de módulos compõe o
painel fotovoltaico. O preço dos painéis fotovoltaicos, segundo pesquisa de mercado,
para cada um dos portes de pousadas estudadas está a seguir na tabela 3.11:
Tabela 3.11 – Preço dos painéis fotovoltaicos escolhidos para os projetos nos três portes de pousadas
(SUNTECH, 2014).

Porte da pousada
Pequena
Média
Grande

Potência de Potência nominal
Projeto (kWp) do módulo (W)
12,5
240
21,6
240
66,7
240

Nº de módulos
fotovoltaicos
52
90
278

Preço dos
painéis
R$ 52.000,00
R$ 90.000,00
R$ 278.000,00

Uma terceira etapa de levantamento de preços foi no referente ao custo de
sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Os preços de mercado dos sistemas
fotovoltaicos instalados, de acordo com a potência de projeto, estão demonstrados no
gráfico 3.4 abaixo:

Preço do sistema
R$400.000,00
R$370.000,00
R$340.000,00
R$310.000,00
R$280.000,00
R$250.000,00
R$220.000,00
R$190.000,00
R$160.000,00
R$130.000,00
R$100.000,00
R$70.000,00
R$40.000,00
R$10.000,00

Potência de
Instalação x Preço

Potência de inst. (kWp)
Gráfico 3.4 – Preço do sistema fotovoltaico de acordo com a potência (SOLAR ENERGY, 2014).
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Os custos dos sistemas de geração para as três pousadas foram obtidos a partir
da interpolação dos valores reais, obtidos pela pesquisa de mercado.
Para uma avaliação do custo da energia fotovoltaica é necessário considerar o
conceito de fator de capacidade, que representa a quantidade de energia gerada por um
sistema, em determinado período, em razão da energia que esse sistema produziria caso
operasse integralmente em sua potência nominal (CERVANTES, 2002). O fator de
capacidade pode ser calculado utilizando a equação 12.

Equação 12

Sendo:


FC é o fator de capacidade, adimensional;



Ep é a energia produzida ao longo de um período considerado, em kWh;



Pnom é a potência nominal do sistema, em kWp;



T é o período considerado, em horas (este valor para o período de 1 ano é igual a
8760 h).
O custo do kWh da eletricidade gerada pelo sistema fotovoltaico pode ser obtido

a partir dos custos de capital e dos gastos com operação e manutenção (MACÊDO,
2006; ZILLES & OLIVEIRA, 1999).
Segundo Zilles & Oliveira (1999), o valor do kWh pode ser calculado utilizando
a equação 13, também empregada por Benedito (2009):
{[

]

}

Equação 13

Em que:


CkWh é o custo anual do kWh de eletricidade gerado pelo sistema fotovoltaico,
em R$/kWh ;



r é a taxa de desconto correspondente ao custo de oportunidade;



t é o tempo planejado de duração do sistema, em anos;



FC é o fator de capacidade, em percentual;



Iinicial é o investimento inicial, em R$/kWp.
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OM

são as despesas anuais do sistema com operação e manutenção, em

percentual.
Na equação 13 apresentada, o termo em colchetes representa economicamente, o
fator de recuperação de capital responsável por dividir o valor presente do investimento
em parcelas anuais homogênicas ao longo do ciclo de vida do sistema fotovoltaico
(BENEDITO, 2009).
Para estimativa do custo do kWh foi adotado o valor da taxa anual de desconto
(r) de 8% que equivale ao valor da taxa SELIC média do ano de 2003 a julho de 2014,
que foi de 13,87% (BCB, 2014a), descontada a média da inflação para o mesmo período
que foi de 5,64% (BCB, 2014b). A taxa SELIC representa o índice de referência para
remuneração em títulos públicos do Governo Federal Brasileiro, emitidos pelo Tesouro
Nacional e considerados investimentos seguros, com baixo nível de risco
(LINDEMEYER, 2008). O valor de 8% representa o rendimento anual médio obtido
pelo investidor, descontando a inflação, caso ele aplicasse o capital em investimentos de
renda fixa, sem riscos, como é o caso da poupança.
O custo de manutenção e operação (OM) anual sobre o valor do investimento,
garante a substituição de equipamentos que possuem vida útil inferior ao tempo
estimado do sistema. Os inversores possuem uma duração prevista em torno de 10 anos
e para a sua substituição ao longo da vida útil do sistema foram considerados o custo de
operação e manutenção de 2,0%, 1,5% e 1,0% sobre o do valor do investimento inicial
para o sistema da pousada de pequeno, médio e grande porte, respectivamente.
O tempo de duração do sistema (t) foi considerado como 20 anos, assim foi
como adotado por Cervantes (2002), no entanto, diversos produtores e vendedores de
módulos fotovoltaicos afirmam que a duração dos painéis pode chegar a 30 anos, valor
este que se fosse considerado, reduziria o custo da energia produzida pelo sistema.
Os investimentos iniciais por kWp instalado (Iinicial) nos três sistemas propostos
neste estudo, sendo um para a pousada de pequeno, um de médio e um de grande porte
são de R$ 7957,86/kWp, R$ 8174,96/kWp e R$ 8918,40/kWp, respectivamente. Esses
valores puderam ser obtidos a partir da interpolação de preços de sistemas encontrados
no mercado de divididos pela potência de projeto.
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O resultado da aplicação dos parâmetros da equação 13, que visa à obtenção dos
custos por kWh de cada sistema, poderá ser observado no capítulo V, no item 5.2.
Para a análise econômica é necessário comparar o custo da energia gerada pelo
sistema fotovoltaico com a tarifa de energia da distribuidora no ponto de consumo
(BRASIL, 2010).
As tarifas de energia de hotéis e pousadas, na maioria dos casos, pertencem a
modalidades cujo valor do kWh depende do horário de consumo e da época do ano, por
este motivo, para fins de simplificação, as tarifas de energia por kWh foram calculadas
dividindo-se total de energia consumida durante o ano pelo somatório dos valores das
contas de energia mensais. Esta estratégia foi realizada para cada um dos hotéis para os
quais se propõe a instalação do sistema fotovoltaico.
Após a comparação dos preços do kWh gerados pelos sistemas fotovoltaicos
com os valores da tarifa do kWh da distribuidora foi realizado o cálculo dos principais
indicadores econômicos para análise de projetos são o Payback, VPL (Valor Presente
Líquido) e o TIR (Taxa Interna de Retorno) (MIRANDA, 2014).
O Payback é o tempo necessário para que o investimento em determinado
sistema seja pago integralmente. Não considera risco, correção monetária ou
financiamento, mas somente o valor do investimento e o fluxo de caixa (MIRANDA,
2014).
O período de retorno do capital (Payback) pode ser calculado a partir da equação
14. Os fluxos de caixa correspondem, neste estudo, aos valores que deixaram de ser
pagos anualmente à distribuidora de energia em virtude da geração de energia advindo
do sistema fotovoltaico nas pousadas.

∑



Equação 14

Payback é o tempo para que os fluxos de caixa acumulados, provenientes da
instalação do sistema fotovoltaico se igualem ao valor do investimento inicial,
em anos;



n é o número de anos do sistema;
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Investimento é o valor inicial total gasto para a implantação do projeto do
sistema fotovoltaico, em reais;



FCn é o fluxo de caixa para um determinado ano, obtido pela multiplicação da
energia gerada anualmente pelo valor da tarifa de energia, resultando na
economia obtida com a implantação do projeto, em reais;
O Valor Presente Líquido (VPL) é um indicador bastante utilizado para analisar

a viabilidade de projetos e tem como característica utilizar o somatório dos fluxos de
caixa, trazendo-os ao valor presente considerando para isto, as taxas de juros e ao final
subtrai do somatório o valor do investimento (MIRANDA, 2014). O valor adotado para
a taxa de juros foi de 7% a.a que representa o rendimento anual médio obtido pelo
investidor, descontando a inflação, caso ele aplicasse o capital em investimentos de
renda fixa, sem riscos, como é o caso da poupança (BENEDITO, 2009).
O VPL positivo representa que a implantação do projeto é viável
economicamente (MIRANDA, 2014). A equação 15 a seguir demonstra o modo para se
calcular o VPL de um projeto.
∑

Equação 15

A Taxa Interna de Retorno (TIR) representa a taxa de atualização para que o
fluxo de caixa pague o investimento no tempo de duração do empreendimento,
resultando no VPL= 0 (MIRANDA, 2014). A TIR de um projeto costuma ser
comparada à Taxa Mínima de Atratividade que considera taxa de juros acrescidos do
risco associado a cada empreendimento. Matematicamente a TIR pode ser descrita pela
equação 16 seguinte:

∑

Equação 16

Os Indicadores de viabilidade econômica descritos acima serão utilizados na
avaliação dos projetos dos três sistemas fotovoltaicos propostos e os resultados expostos
no capítulo 5 no item 5.2.
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CAPÍTULO IV – DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DO SETOR HOTELEIRO
EM BÚZIOS

Neste capítulo serão apresentados os resultados relativos à proposta
metodológica do capítulo III, dos itens 3.1 e 3.2. Na primeira parte, serão elucidadas as
características de consumo energético do setor hoteleiro em Búzios e na segunda parte
será tratada a percepção dos hoteleiros em relação ao uso e geração de energia
alternativa.

4.1

Consumo Energético do Setor Hoteleiro em Búzios

Nesta parte serão apresentados os resultados referentes à aplicação da
metodologia de avaliação proposta no capítulo III, no item 3.1, que se propõe a realizar
um diagnóstico do consumo elétrico de cada classe e porte de estabelecimento hoteleiro
em Búzios, além de expressar o percentual do consumo por uso para cada porte.
A tabela 4.1 apresenta os dados de consumo médio mensal e consumo médio
mensal por unidade de dormitório dos hotéis e pousadas para cada classe de
hospedagem.
Tabela 4.1 – Dados sobre consumo de energia por classe da hotelaria.

Classe
Econômica

Standard

Primeira

Estabelecimento
P/H11 (13)
Média
P/H (7)
P/H (9)
P/H (10)
P/H (11)
P/H (14)
P/H (15)
Média
P/H (2)
P/H (3)
P/H (5)

Consumo médio Número de
mensal (kWh)
Quartos
361,6
361,6
7.130
9.643
9.467
8.418
1.923
3.125
6.617,6
5.861
4.902
12.348

10
10
23
47
37
45
15
21
31,3
23
15
35

Consumo médio mensal
(kWh) / nº de quartos
36,2
36,2
310,0
205,2
255,9
187,1
128,2
148,8
205,8
254,8
326,8
352,8

11

P/H – Representa Pousadas/Hotéis. A numeração posterior é referente à ordem em que os
estabelecimentos hoteleiros foram visitados. Os nomes não foram revelados por questão de direito à sigilo
de dados dos hotéis.
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Luxo

P/H (6)
P/H (8)
P/H (12)
Média
P/H (4)
P/H (1)
Média
Média

11.861
3.846
7.222
7.673
8.682
21.053
14.867
7.723

39
15
24
25,2
21
72
46,5
29

304,1
256,4
300,9
299,3
413,4
292,4
352,9
252

Naturalmente, os resultados apontam que a média de consumo de energia é
crescente de acordo com a melhoria da classificação do estabelecimento, ou seja, uma
pousada de classe luxo consome, em média, mais energia que uma de primeira classe,
que por sua vez, consome mais que uma da classe standard, que consome mais que uma
pousada da classe econômica. Isso mostra que hotéis e pousadas são consideradas mais
requintadas que outras de acordo com a quantidade de serviços e facilidades que
oferecem e isto por sua vez, refletem diretamente no consumo de energia do hotel. Por
outro lado, é possível observar que em uma mesma classe, há pousadas com a mesma
quantidade de quartos que apresentam variações significativas de consumo por quarto,
sendo este o caso das pousadas nº 3 e nº 8 com uma diferença de consumo de 21,5%.
Entre classes distintas também constatamos que uma classe de maior luxo, que
supostamente oferece maior qualidade e melhor qualidade de serviços, apresenta um
consumo de eletricidade menor do que outra de classe inferior.
Com os dados retirados da tabela anterior é possível traçar o gráfico 4.1 que
ilustra o consumo energético médio mensal das pousadas e hotéis de acordo com a
classificação do estabelecimento hoteleiro.
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Consumo Médio Mensal de Energia por
quarto (kWh)

450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
Econômica

Luxo

Primeira

Standard

Gráfico 4.1 - Consumo médio mensal por quarto dos hotéis e pousadas divididos por classe.

É possível observar que a classe em que o hotel ou pousada se enquadra pode
interferir no resultado de consumo energético dos mesmos. As médias de consumo
mensal por quarto para os hotéis e pousadas pesquisados, considerando as classes
econômica, standard, primeira e luxo são 36,2 kWh, 206 kWh, 299 kWh e 353 kWh,
respectivamente.
A seguir, no gráfico 4.2, é possível observar as diferenças de consumo mensal de
energia elétrica referentes a cada porte de estabelecimento hoteleiro pesquisado:

Consumo Médio Mensal de Energia (kWh)

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
Pequeno Porte

Médio Porte

Grande Porte

Gráfico 4.2 - Consumo médio mensal dos hotéis e pousadas divididos por porte.
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As médias de consumo mensal de energia, classificando os hotéis por porte são
de 2758 kWh, 8211 kWh e 13.038 kWh para os estabelecimentos de pequeno, médio e
grande porte, respectivamente.
É possível observar que algumas pousadas de médio porte consomem mais
energia do que outras de grande porte. Isto está associado às classes as quais os hotéis
pertencem, à quantidade de serviços oferecidos, ao nível de modernização e adoção de
tecnologias de maior eficiência e menor consumo para os mesmos usos.
O resultado do diagnóstico energético, realizado a partir do levantamento de
cargas nos hotéis e pousadas com a finalidade de apresentar o percentual de relevância
de consumo por usos, para cada porte de estabelecimento hoteleiro, estão representados
no gráfico 4.3 a seguir:

Telefonia
Segurança
Aquecimento de água
Ventilação

Grande (> 40
quartos)

Computação
Bombeamento de água

Médio (21 ≤ x ≤ 40
quartos)

Iluminação externa
Iluminação interna

Pequeno ( ≤ 20
quartos)

Refrigeração
Serviço extra
Climatização

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Gráfico 4.3 – Relevância percentual do consumo médio mensal de energia elétrica por usos.

A iluminação é responsável em média por 14,6% do consumo de uma pousada
de grande porte, 12,9% na de médio porte e 10,6% em uma de pequeno porte.
A climatização é o uso energético que mais consome eletricidade em todos os
portes de pousadas, sendo que esse uso implica em 50,9%, 47,3% e 48% do consumo da
pousada de pequeno, médio e grande porte, respectivamente.
Os serviços extras também são responsáveis por uma parcela significativa do
consumo de energia nos hotéis pesquisados. O uso de aparelhos como secador de
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cabelo, desumidificador, cafeteira, micro-ondas, máquina de gelo, liquidificador,
sanduicheira, torradeira, fritadeira elétrica, forno elétrico, lava-louças, máquina de lavar
roupas, ferro de passar roupa, entre outros, atingem mais de 10% da energia total
consumida. Essa taxa de consumo pode ser reduzida caso haja uma gestão planejada do
uso destes equipamentos, adotando-se medidas de conscientização dos usuários
(funcionários e hóspedes) a fim de otimizar a relação tempo de uso com serviço
realizado. Um exemplo é a utilização da máquina de lavar somente na capacidade
máxima de roupas, evitando o parcelamento em ciclos desnecessários de um serviço que
poderia ser feito em uma só vez. O mesmo é aplicável à máquina de lavar louças e ao
ferro de passar roupa.
4.2

Avaliação da Percepção dos Hoteleiros

4.2.1

Sobre os Níveis de Prioridade dos Usos na Rede Hoteleira

O resultado obtido a partir da metodologia proposta no capítulo III, item 3.2,
para avaliação da percepção dos hoteleiros sobre os níveis de prioridade dos usos, está
na tabela 4.2 a seguir:
Tabela 4.2 – Níveis de importância dos usos segundo a percepção dos hoteleiros.

Uso
Bombeamento
Telefonia
Iluminação Interna
Iluminação Externa
Computação
Aquecimento de Água
Refrigeração
Climatização
Segurança
Serviços extras

Nível de Importância
Maior
Médio
Menor
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Os hoteleiros destacaram como prioritária a utilização da eletricidade para os
usos como bombeamento e telefonia. Considerando a importância dada ao
bombeamento, este poderia ser alimentado pela utilização de um sistema isolado com a
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adoção de baterias ou um sistema dedicado, em que o bombeamento seria realizado
durante o dia, evitando a dependência da rede distribuidora e, por sua vez, os
inconvenientes acarretados pela queda de energia.
Em seguida estão a iluminação, a computação, o aquecimento de água e a
refrigeração de alimentos que figuram com o nível de relevância médio.
A climatização, a segurança e os serviços extras ocupam menor grau de
prioridade na percepção dos hoteleiros.
O nível de prioridade dos usos é relativo ao local onde se encontra o
estabelecimento hoteleiro. Na cidade de Armação de Búzios, a segurança não foi
destacada como prioridade, pois a sensação de insegurança não é relevante nos locais
pesquisados. Caso a ordenação destes usos fosse realizada por hoteleiros do Rio de
Janeiro, provavelmente os equipamentos de segurança ganhariam maior destaque
quanto ao nível de importância.
Esse resultado será utilizado mais a frente, no capítulo V no item 5.1, que avalia
quais usos serão atendidos a partir do sistema fotovoltaico, considerando a ordem de
importância dos usos elencada pelos donos de hotéis e pousadas.

4.2.2 Sobre o Uso de Energias Alternativas

Abaixo estão as perguntas 1, 2, 3, 5 e 6 do questionário, realizadas para os donos
e administradores dos hotéis e pousadas de Búzios. O estudo estatístico das respostas
obtidas nos hotéis e pousadas pesquisados trata da existência ou não de sistemas
complementares à rede.
Pergunta 1) "O hotel ou pousada possui algum sistema de geração de energia que
substitua ou complemente a fornecida pela rede distribuidora de energia elétrica?"
As respostas obtidas foram:
a) Sim. Um sistema de aquecimento solar de água;
b) Sim. Um sistema de gerador a diesel;
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c) Sim. Um sistema de aquecimento de água a gás;
d) Sim. Um sistema de iluminação externa com lâmpadas solares fotovoltaicas;
e) Não. Utilizo somente energia elétrica fornecida pela distribuidora.
A distribuição percentual encontrada para estas respostas está no gráfico 4.4 a
seguir:

1) O hotel ou pousada possui algum sistema de geração de energia
que substitua ou complemente a fornecida pela rede distribuidora
de energia elétrica?
Sim. Um sistema de
aquecimento solar de água. (1)

20% (5)

35% (1)

10% (4)

Sim. Um sistema de gerador a
diesel. (2)
Sim. Um sistema de
aquecimento de água a gás. (3)
Sim. Um sistema de iluminação
externa com lâmpadas solares
fotovoltaicas. (4)

15% (3)

20% (2)

Não. Utilizo somente energia
elétrica fornecida pela
distribuidora. (5)

Gráfico 4.4 – Distribuição percentual das respostas para a pergunta 1 do questionário.

É possível observar que mais de 1/3 das pousadas pesquisadas já possuem um
sistema de aquecimento solar para água, o que leva a uma redução considerável do
gasto de energia elétrica e redução da demanda nos horários de pico de consumo.
Dos 15 estabelecimentos pesquisados 20% responderam não possuir nenhum
tipo de alternativa à rede, o que leva a um maior potencial de adoção de tecnologias que
visem à geração e à economia de eletricidade, como sistemas fotovoltaicos e térmicos
solares.
Pergunta 2) "Caso a resposta 1 seja positiva, qual o motivo que o levou a instalar
este sistema complementar/substituto à rede?"
As respostas obtidas foram:
a) A instabilidade do fornecimento de energia elétrica (quedas de energia, queima
de aparelhos...);
b) Redução do custo da energia;
c) Passar a imagem de sustentabilidade e responsabilidade ecológica;
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d) Possuir independência da rede (autonomia);
e) Pela possibilidade de oferecer maior conforto aos clientes.
f) Por consciência ecológica.
A distribuição percentual encontrada para estas respostas está no gráfico 4.5 a
seguir:

2) Qual o motivo que o levou ou o levaria a instalar um sistema
complementar/substituto à rede?

12% (6)
20% (1)

12% (5)

A instabilidade do fornecimento de
energia elétrica (quedas de energia,
queima de aparelhos...) (1)
Redução do custo da energia. (2)

Passar a imagem de sustentabilidade e
responsabilidade ecológica. (3)
8% (4)

Possuir independência da rede
(autonomia). (4)

4% (3)
Pela possibilidade de oferecer maior
conforto aos clientes. (5)
44% (2)

Por consciência ecológica. (6)

Gráfico 4.5 – Distribuição percentual das respostas para a pergunta 2 do questionário.

Grande parte dos hoteleiros aponta a redução dos custos como o principal
indutor à instalação de sistemas alternativos e complementares à rede. Esta tendência
mostra que a energia elétrica possui significativa relevância dentre os custos no setor
hoteleiro e que sistemas alternativos à rede podem representar uma opção que
contemple essa expectativa.
Pergunta 3) "Caso a resposta 1 seja negativa, você instalaria um sistema de
energia complementar ou substituto à rede?"
As resposta obtidas foram:
a) Sim instalaria. (Especifique qual seria nos comentários).
 Gerador diesel;
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 Aquecimento solar para piscina;
 Aquecimento solar para a água de banho;
 Gerador Eólico.
b) Não. Não tenho interesse por achar que não há benefícios no meu caso.
A distribuição percentual encontrada para estas respostas está no gráfico 4.6
abaixo:
3) Você instalaria um sistema de energia complementar ou
substituto à rede? Caso a resposta seja positiva, qual seria este
Não. Não tenho interesse por achar
sistema?

que não há benefícios no meu caso.
(1)
Sim instalaria um gerador Diesel. (3)

15% (1)

85% (2)

31% (3)

Sim instalaria um aquecimento solar
para piscina. (4)

23% (4)

Sim instalaria um aquecimento solar
para água de banho. (5)

8% (5)
15% (6)
8% (7)

Sim instalaria um gerador eólico. (6)
Sim instalaria um sistema
fotovoltaico (7)

Gráfico 4.6 – Distribuição percentual das respostas para a pergunta 3 do questionário.

Dos hoteleiros, 85% admitem o interesse em substituir ou complementar a
energia fornecida pela rede distribuidora. Isto deriva da expectativa dos hoteleiros em
dispor de fontes de energia confiáveis (que apresentem estabilidade no fornecimento) e
que favoreçam a redução de custos.
O resultado, expresso pelo gráfico 4.6, indica que há pouca pré-disposição para
implantação de sistemas fotovoltaicos, considerando que o mercado brasileiro ainda é
insipiente na oferta de equipamentos e serviços de instalação e manutenção. Faltam
políticas que incentivem a adoção deste tipo de alternativa de geração energética, seja
pelo fomento de linhas de crédito especiais para o desenvolvimento de empresas
fabricantes de componentes e para consumidores que desejem produzir sua própria
energia.
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Pergunta 5) "Quanto você estaria disposto a investir em um sistema
complementar ou substituto à rede distribuidora de energia?"
As resposta obtidas foram:
a) Menos de 10 mil reais;
b) Entre 10 mil e 20 mil reais;
c) Entre 20 mil e 30 mil reais;
d) Entre 30 mil e 50 mil reais;
e) Entre 50 mil e 100 mil reais;
f) Mais de 100 mil reais.

A distribuição percentual encontrada para estas respostas está no gráfico 4.7 abaixo:
5) Quanto você estaria disposto a investir em um sistema
complementar ou substituto à rede distribuidora de energia?
18% (6)

Menos de 10 mil reais. (1)

9% (1)

Entre 10 mil e 20 mil reais. (2)
18% (2)
Entre 20 mil e 30 mil reais. (3)

18% (5)

Entre 30 mil e 50 mil reais. (4)
Entre 50 mil e 100 mil reais. (5)
9% (4)
28% (3)

Mais de 100 mil reais. (6)

Gráfico 4.7 – Distribuição percentual das respostas para a pergunta 5 do questionário.

O critério de quanto seria o máximo de investimento por parte do consumidor
que desejasse produzir uma parcela de sua energia pode ser adotado como parâmetro
limite de um projeto. Mais da metade dos hoteleiros entrevistados disseram que
investiriam até 30 mil reais em um sistema complementar ou substituto à rede. Para um
projeto de geração fotovoltaica para um hotel ou pousada este valor é de investimento é
baixo considerando todo o potencial de telhado que poderia ser utilizado na maioria dos
estabelecimentos hoteleiros pesquisados.
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Do total de hoteleiros, 18% apontam que investiriam mais de 100 mil reais na
uma instalação de um sistema complementar ou substituto a rede. Adotando-se o
critério de maior aproveitamento da área viável do telhado das pousadas para geração
fotovoltaica, os valores de investimento tornam-se muito próximos a 100 mil reais ou
superiores, tornando esse critério aplicável a apenas 18% dos estabelecimentos
hoteleiros. O restante dos hotéis e pousadas devem utilizar o critério de máximo valor a
ser investido ou a adoção de linhas de financiamento.
Pergunta 6) "Quais seriam as condições para a realização deste investimento?"
As resposta obtidas foram:
a) Curto período de retorno do investimento;
b) Garantia de que haverá disponível manutenção para o sistema;
c) Garantia de melhoria na prestação dos serviços energéticos;
d) Taxa de retorno atrativa;
e) Existência de financiamento.
A distribuição percentual encontrada para estas respostas está no gráfico 4.8 a
seguir:

6) Quais seriam as condições para a realização deste
investimento?
Curto periodo de retorno do
investimento. (1)

15% (6)
23% (1)
15% (5)

Garantia de que haverá disponível
manutenção para o sistema. (2)
Garantia de redução de custos com a
energia elétrica. (3)

Garantia de melhoria na prestação
dos serviços energéticos. (4)
8% (2)
Taxa de retorno atrativa. (5)
23% (4)

16% (3)

Existência de financiamento. (6)

Gráfico 4.8 – Distribuição percentual das respostas para a pergunta 6 do questionário.

As condições mais relevantes que levariam os hoteleiros a investir em um
sistema fotovoltaico seriam relacionadas ao curto período de retorno do investimento
(23%) e à garantia de melhoria na prestação dos serviços energéticos (23%). Isto aponta
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de certa forma, uma insatisfação dos hoteleiros diante de uma provável intermitência no
fornecimento de energia por parte da distribuidora.
A terceira resposta mais citada foi em relação à garantia de redução de custos
com energia elétrica (16%), o que aponta a necessidade de estudos econômicos
preliminares que demonstrem se a implantação do sistema é atrativa ou não para os
donos de hotéis que desejem investir na geração distribuída de energia.

CAPÍTULO V – AVALIAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA DE UTILIZAÇÃO
DA ENERGIA FOTOVOLTAICA EM HOTÉIS E POUSADAS DE BÚZIOS

Neste capítulo serão apresentados os resultados da metodologia de avaliação
proposta no capítulo III, no item 3.3 e a discussão referente a cada resultado obtido.

5.1

Avaliação técnica

Os estabelecimentos de hospedagem a serem utilizados como estudo de caso
para obtenção do potencial de produção de energia e de custos foram os de número 3
(pequeno porte), número 2 (médio porte) e número 9 (grande porte), que apresentam
valores de potência de instalação mais próximos da média da potência de cada porte.
A partir do levantamento da área dos telhados dos hotéis e pousadas em estudo,
foi possível calcular a área útil para instalação de painéis fotovoltaicos. A escolha da
especificação dos módulos fotovoltaicos possibilitou o cálculo do potencial de
instalação, em kWp. Os resultados estão na tabela 5.1 a seguir:
Tabela 5.1 – Potencial de área de telhado para instalação de painéis fotovoltaicos e potência de instalação.

Porte

Local

Pequeno P. (3)
(1-20
P. (8)
quartos) P. (13)

Área útil
Área de painéis
total dos
fotovoltaicos
telhados (m²)
(m²)
89,9
88,9
182,5
179,5
23,2
21,8

Potencial total de
nº de módulos
kWp
fotovoltaicos
(policristalino)
12,5
52,0
25,9
108,0
3,1
13,0
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P. (14)
Total
Média
P. (2)
P. (4)
P. (5)
P. (6)
Médio P. (7)
(21-40
quartos) P. (10)
P. (12)
P. (15)
Total
Média
P. (1)
Grande P. (9)
P. (11)
(> 41
quartos)
Total
Média

46,0

43,6

342
85
185,1
548,0
60,2
147,0
98,9
147,6
61,8
254,3
1.503
188
996,3
509,8
189,7
1.696
565

334
83
181,2
543,7
58,7
142,6
94,0
144,3
60,4
253,4
1.478
185
991,7
506,7
187,9
1.686
562

6,0
48
12

25,0
198
50

25,9
78,7
8,6
21,1
13,7
20,6
8,6

108,0
328,0
36,0
88,0
57,0
86,0
36,0

37,0
214
27

154,0
893
112

143,5
73,0

598,0
304,0

26,9
243
81

112,0
1.014
338

Realizando uma comparação entre o consumo real e a produção de energia
estimada do sistema fotovoltaico de cada mês, para os três portes de estabelecimentos
hoteleiros, obteremos como resultado o exposto na tabela 5.2 abaixo:
Tabela 5.2 – Consumo e produção de eletricidade estimada para cada mês, divididos por porte do
estabelecimento hoteleiro.

Pequeno Porte

Mês

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Total
Média

Médio Porte

Grande Porte
Produção de
Consumo Produção de Consumo Produção de Consumo
energia
mensal energia mensal mensal energia mensal mensal
mensal
(kWh)
(kWh)
(kWh)
(kWh)
(kWh)
(kWh)
4710
2073
6153
3583
13695
10941
5460
2073
6258
3583
13780
10941
5867
1862
6783
3218
11785
9828
6168
1564
6909
2703
11075
8254
5387
1313
6720
2269
10382
6930
3917
1226
5229
2118
9052
6469
4592
1269
5628
2194
8214
6699
3732
1480
4872
2558
7099
7813
4607
1524
5292
2634
6158
8043
4020
1691
4746
2923
7834
8926
5232
1946
5313
3363
8263
10270
5136
1946
6426
3363
8383
10270
58828
19970
70329
34508
115720
105382
4902
1664
5861
2876
9643
8782
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A tabela 5.2 pode ser ilustrada pelos gráficos 5.1, 5.2 e 5.3 que representam o
consumo e a produção estimada de energia ao longo de um ano para os
estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte, respectivamente.

kWh
7000
6000
5000
4000

Consumo de Energia

3000

Produção de Energia

2000
1000
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Meses
Gráfico 5.1 – Produção estimada e consumo de energia ao longo do ano para a pousada de pequeno porte.

Neste caso, a produção de energia fotovoltaica representa, na média anual, 34%
do consumo da pousada de pequeno porte.
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kWh
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Consumo de Energia
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Produção de Energia
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Meses

Gráfico 5.2 – Produção estimada e consumo de energia ao longo do ano para a pousada de médio porte.

Para a pousada de médio porte, a produção média anual de energia do sistema
fotovoltaico representa 49% do consumo de energia. A partir de 50% da proporção
produção/consumo, a pousada pode requerer um Selo Solar. O Selo Solar é uma
certificação e pode atuar como agregador de valor na pousada e atraindo turistas que
procuram serviços de empresas adotam medidas de responsabilidade ambiental.

kWh
16000
14000
12000
10000
Consumo de Energia

8000

Produção de Energia
6000
4000
2000
Meses

0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Gráfico 5.3 – Produção estimada e consumo de energia ao longo do ano para a pousada de grande porte.
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A produção de energia na pousada de grande porte representa 91% de sua
necessidade de consumo de eletricidade. Esta pousada também poderá se beneficiar de
certificados como o Selo Solar.
Diante dos três gráficos anteriores é possível observar que somente a instalação
do hotel de grande porte tem a produção de energia que supera o consumo, no período
de agosto a dezembro.
A diferença entre a produção de energia estimada e o consumo real dos
estabelecimentos hoteleiros está exposta na tabela 5.3. Esta diferença aponta o quanto
de energia deverá ser consumida da rede para complementar a produção fotovoltaica.
Tabela 5.3 – Diferença entre a produção estimada e o consumo real de eletricidade para cada mês,
divididos por porte do estabelecimento hoteleiro.

Mês
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Total
Média

Pequeno Porte ΔE
(kWh)

Médio Porte ΔE
(kWh)

Grande Porte ΔE
(kWh)

-2637
-3387
-4005
-4604
-4074
-2691
-3323
-2252
-3083
-2329
-3286
-3190

-2570
-2675
-3565
-4206
-4451
-3111
-3434
-2314
-2658
-1823
-1950
-3063

-2754
-2839
-1957
-2821
-3452
-2583
-1515
714
1885
1092
2007
1887

-38858
-3238

-35821
-2985

-10338
-861

Como pode-se observar, estima-se que somente as instalações fotovoltaicas na
pousada de grande porte é capaz de gerar créditos de energia para a rede distribuidora
durante os meses de agosto à dezembro. A energia excedente é capaz de suprir a
necessidade de energia dos meses de março e julho para esta mesma pousada de grande
porte.
Outro importante resultado a ser apresentado é a capacidade de suprimento dos
usos energéticos comumente encontrados no setor hoteleiro. A partir das estimativas de
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produção de eletricidade pelo sistema fotovoltaico é possível considerar os usos que
poderiam ser supridos.
Nos gráficos 5.4, 5.5 e 5.6 a seguir, estão ilustrados a produção estimada de
eletricidade e o consumo por uso energético. Os usos foram empilhados, de maneira que
a soma de todos, em um determinado mês, equivale à média real mensal de consumo
das pousadas pesquisadas no ano de 2012. Outra questão importante a ser observada, é
que a ordem de disposição dos usos está da seguinte forma: quanto mais próximo à
base, mais importante o uso, segundo a percepção dos hoteleiros.
Consumo (kWh)
7000,0
Serviço extra
6000,0

Climatização
Segurança

5000,0

Refrigeração
Aquecimento de água

4000,0

Computação
3000,0

Iluminação externa
Iluminação interna

2000,0

Telefonia
1000,0

Bombeamento de água
Produção de Energia

0,0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Mês

Gráfico 5.4 – Produção estimada do sistema fotovoltaico e consumo de eletricidade por uso em pousada
de pequeno porte.

O gráfico 5.4 apresenta que para os hotéis de pequeno porte, as necessidades
energéticas referentes aos usos de bombeamento de água, telefonia, iluminação interna,
externa e computação são atendidas o ano todo. Os usos referentes ao aquecimento de
água, à refrigeração de alimentos e à segurança são atendidos somente em parte do ano.
E os usos como a climatização e os serviços extras praticamente não são atendidos pela
geração fotovoltaica.
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Consumo (kWh)
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Climatização
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2000,0
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1000,0
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Gráfico 5.5 – Produção estimada do sistema fotovoltaico e consumo de eletricidade por uso em pousada
de médio porte.

O gráfico 5.5 anterior demonstra que em pousadas de médio porte, os usos
referentes ao bombeamento de água, telefonia, iluminação interna, externa, computação,
aquecimento de água, refrigeração e segurança são atendidos o ano todo pelo sistema
fotovoltaico. Segundo o nível de importância elencado pelos hoteleiros, o serviço extra
está em mesmo patamar de importância da climatização, portanto, pode-se optar por
atender parte da necessidade de climatização do estabelecimento hoteleiro com energia
advinda do sistema fotovoltaico e utilizar a rede para atender o restante, juntamente com
a integralidade do serviço extra. Outra opção para utilização da energia gerada seria
atender o serviço extra integralmente nos meses de janeiro a março e de agosto a
dezembro, atendendo também parcialmente a climatização nos meses de janeiro,
fevereiro, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O mês de maio não atende
nem climatização, nem serviço extra.
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Gráfico 5.6 – Produção estimada do sistema fotovoltaico e consumo de eletricidade por uso em pousada
de grande porte.

Segundo os dados apresentados no gráfico 5.6, a produção de energia nos meses
de agosto a dezembro supera os consumos mensais que incluem todos os usos juntos,
gerando um excedente de energia que poderia ser enviado à rede de distribuição. Esse
excedente pode ser utilizado nos meses em que o consumo supera a produção.

5.2

Avaliação econômica

Os fatores de capacidade dos sistemas para a cidade de Armação dos Búzios
estão expostos na tabela 5.4 abaixo:
Tabela 5.4 – Fator de capacidade dos sistemas fotovoltaicos em Armação de Búzios

Porte da
pousada
Pequena
Média
Grande

Energia anual
Potência Nominal Período (T)
produzida (Ep) (kWh)
(Pn) (kW)
(horas)
19970
34508
105382

12,5
21,6
66,72

8760
8760
8760

Fator de
Capacidade (FC)
0,182
0,182
0,180

O fator de capacidade interfere diretamente no valor da energia produzida pelo
sistema fotovoltaico. Estes fatores de capacidade apresentados para os sistemas
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fotovoltaicos são considerados altos em comparação à média encontrada para a região
sudeste que é de apenas 14,8% segundo Quaglia (2010). A variação do fator de
capacidade é devido à diferença de equipamentos utilizados nos sistemas fotovoltaicos e
também devido intermitência e características do recurso solar para cada localidade
(ALMEIDA, 2012).
Os preços calculados dos sistemas fotovoltaicos, utilizando a interpolação de
preços de mercado para os três portes distintos de pousadas estudadas, estão na tabela
5.5 abaixo:
Tabela 5.5 – Preço estimado dos sistemas fotovoltaicos para as pousadas estudadas.

Porte da pousada
Pequeno
Médio
Grande

Potência de Projeto
(kWp)
12,5
21,6
66,7

Preço do sistema
fotovoltaico12
R$ 99.473,36
R$ 176.579,15
R$ 594.858,00

O preço de um sistema fotovoltaico é composto, basicamente, pelo custo dos
painéis fotovoltaicos, custo do inversor, das estruturas e materiais elétricos, pelo custo
com o projeto, autorização e instalação e pelo sistema de monitoramento (SOLAR
ENERGY, 2014). Os percentuais de representatividade dos custos referentes aos painéis
fotovoltaicos, aos inversores e à armação, que são os mais significativos, estão descritos
na tabela 5.6 a seguir:
Tabela 5.6 – Percentual dos custos dos painéis fotovoltaicos, inversores e armação em relação ao custo
total de instalação do sistema.

Porte da pousada
Pequeno
Médio
Grande

Percentual de representação de custo
Painéis fotovoltaicos
Inversores Preço da armação
52,3%
33,0%
13,9%
51,0%
23,8%
13,6%
46,7%
12,0%
12,5%

É possível observar que há uma redução dos custos dos painéis, inversores e
armação com o aumento da capacidade instalada, aumentando a representatividade de
custos com outros componentes.

12

Os valores aqui apresentados em reais podem ser convertidos para dólares. A cotação do dólar para a
data de 01/09/2014 é de 2,2443 reais.
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Os custos de produção de energia estimados, considerando os três sistemas
fotovoltaicos propostos, calculados a partir da metodologia do capítulo III, no item
3.3.3, estão apresentados na tabela 5.7 que tem como resultado:
Tabela 5.7 – Custo de produção de energia dos sistemas fotovoltaicos para as pousadas estudadas.

Porte da
pousada

Iinicial
(R$/kWp)

OM

FC (%)

r

Pequeno
Médio
Grande

7957,86
8174,96
8918,41

2,0%
1,5%
1,0%

18,2
18,2
18,0

7%
7%
7%

t
CkWh
(anos) (R$/kWh)
20
20
20

0,57098
0,56092
0,59045

As tarifas médias da energia elétrica pagas à distribuidora, dadas pela divisão do
custo anual da energia, pela energia ativa consumida pelas pousadas, estão expostas na
tabela 5.8 abaixo:
Tabela 5.8 – Valor médio do kWh pago à distribuidora de acordo com o porte da pousada.

Porte da
Pousada

Consumo
anual (kWh)

Custo anual da
Energia (R$)

Tarifa média do kWh
da distribuidora (R$)

Pequeno
Médio
Grande

58828
70329
115720

36.135,70
41.632,15
58.030,11

0,61426
0,59196
0,50147

Comparando as tarifas médias pagas à distribuidora com os custos estimados do
kWh produzidos pelo sistema fotovoltaico, é possível perceber que para as pousadas de
pequeno e médio porte o custo de geração é inferior à tarifa média paga à distribuidora,
o que mostra uma possível viabilidade da implantação dos projetos. Já para a pousada
de grande porte, o custo de geração do sistema fotovoltaico foi superior à tarifa média
paga à distribuidora, o que caracteriza imediatamente, um projeto inviável
economicamente, considerando os dados e condições de referência apresentados.
Nas tabelas 5.9, 5.10 e 5.11 é possível estimar ao longo dos 20 anos de duração
prevista dos sistemas: a geração de energia, a partir do sistema fotovoltaico,
considerando um decaimento de produção energético de 0,8% ao ano; a remuneração
anual obtida pela produção, considerando a tarifa média da distribuidora ao longo de um
ano com impostos; o fluxo de caixa acumulado e o valor presente líquido (VPL) para
cada um dos três sistemas propostos.
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Tabela 5.9 – Geração estimada de eletricidade, fluxo de caixa e valor presente líquido ao longo da vida
útil do projeto para a pousada de pequeno porte.

Pousada de Pequeno Porte

Ano

Geração com
decaimento de
0,8% a.a
(kWh/ano)

Tarifa média da
distribuidora
(R$/kWh)

Fluxo de
caixa (R$)

Fluxo de caixa
acumulado
(R$)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
19970
19810
19652
19494
19338
19184
19030
18878
18727
18577
18429
18281
18135
17990
17846
17703
17562
17421
17282
17143

0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426
0,61426

-99473,36
12266,70
12168,56
12071,21
11974,64
11878,85
11783,82
11689,55
11596,03
11503,26
11411,23
11319,94
11229,39
11139,55
11050,43
10962,03
10874,33
10787,34
10701,04
10615,43
10530,51

-99473,36
-87206,66
-75038,10
-62966,89
-50992,25
-39113,40
-27329,58
-15640,04
-4044,01
7459,25
18870,49
30190,43
41419,82
52559,37
63609,80
74571,83
85446,16
96233,50
106934,54
117549,98
128080,48

Valor Presente
Líquido (taxa de
8% a.a.)
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

99.473,36
88.115,31
77.682,73
68.100,21
59.298,49
51.213,95
43.788,14
36.967,41
30.702,43
24.947,94
19.662,33
14.807,40
10.348,05
6.252,07
2.489,82
965,87
4.139,98
7.055,46
9.733,39
12.193,11
14.452,41

O tempo de recuperação de capital (Payback) para o investimento no sistema
fotovoltaico da pousada de pequeno porte, considerando os parâmetros adotados como
tempo de duração de 20 anos do sistema, decaimento da produção de energia em 0,8%
ao ano e tarifa média da distribuidora igual a 0,61426 por kWh, sem considerar
acréscimo na tarifa ao longo dos anos de vida do projeto, resulta em 9 anos para
recuperação do investimento. Com os fluxos de caixa trazidos para o valor presente,
considerando uma taxa de 8% ao ano, o VPL do projeto só se tornaria positivo a partir
de 15 anos de implantação.
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Tabela 5.10 – Geração estimada de eletricidade, fluxo de caixa e valor presente líquido ao longo da vida
útil do projeto para a pousada de médio porte.

Pousada de Médio Porte
Geração com
decaimento de
Ano
0,8% a.a
(kWh/ano)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
34508
34232
33958
33686
33417
33150
32884
32621
32360
32101
31845
31590
31337
31086
30838
30591
30346
30104
29863
29624

Tarifa média
da
distribuidora
(R$/kWh)

Fluxo de caixa
(R$)

Fluxo de caixa
acumulado
(R$)

Valor Presente
Líquido (taxa
de 8% a.a.)

0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196
0,59196

-176579,15
20427,32
20263,90
20101,79
19940,98
19781,45
19623,20
19466,21
19310,48
19156,00
19002,75
18850,73
18699,92
18550,32
18401,92
18254,71
18108,67
17963,80
17820,09
17677,53
17536,11

-176579,15
-156151,83
-135887,92
-115786,13
-95845,15
-76063,70
-56440,50
-36974,29
-17663,81
1492,19
20494,95
39345,68
58045,60
76595,92
94997,85
113252,55
131361,22
149325,02
167145,11
184822,64
202358,75

-R$ 176.579,15
-R$ 157.664,96
-R$ 140.291,93
-R$ 124.334,48
-R$ 109.677,27
-R$ 96.214,34
-R$ 83.848,40
-R$ 72.490,05
-R$ 62.057,20
-R$ 52.474,43
-R$ 43.672,48
-R$ 35.587,72
-R$ 28.161,72
-R$ 21.340,81
-R$ 15.075,67
-R$ 9.321,03
-R$ 4.035,28
R$
819,78
R$ 5.279,24
R$ 9.375,34
R$ 13.137,68

O tempo de recuperação de capital (Payback) para o investimento no sistema
fotovoltaico da pousada de médio porte, considerando os parâmetros adotados como
tempo de duração de 20 anos do sistema, decaimento da produção de energia em 0,8%
ao ano e tarifa média da distribuidora igual a 0,59196 por kWh, sem considerar
acréscimo na tarifa ao longo dos anos de vida do projeto, resulta em 9 anos para
recuperação do investimento. Trazendo os fluxos de caixa para o valor presente,
considerando uma taxa de 8% ao ano, o investimento somente apresenta o VPL positivo
a partir de 17 anos.
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Tabela 5.11 - Geração estimada de eletricidade, fluxo de caixa e valor presente líquido ao longo da vida
útil do projeto para a pousada de grande porte.

Pousada de Grande Porte
Geração com
decaimento de
Ano
0,8% a.a
(kWh/ano)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
105382
104539
103703
102873
102050
101234
100424
99621
98824
98033
97249
96471
95699
94934
94174
93421
92673
91932
91197
90467

Tarifa média
da
distribuidora
(R$/kWh)

Fluxo de caixa
(R$)

0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147
0,50147

-594858,00
52846,13
52423,36
52003,98
51587,94
51175,24
50765,84
50359,71
49956,83
49557,18
49160,72
48767,44
48377,30
47990,28
47606,36
47225,51
46847,70
46472,92
46101,14
45732,33
45366,47

Fluxo de caixa Valor Presente
acumulado
Líquido (taxa de
(R$)
8% a.a.)
-594858,00
-542011,87
-489588,51
-437584,53
-385996,59
-334821,35
-284055,51
-233695,80
-183738,96
-134181,78
-85021,06
-36253,63
12123,67
60113,95
107720,30
154945,81
201793,51
248266,43
294367,57
340099,89
385466,36

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

594.858,00
545.926,40
500.981,81
459.699,38
421.780,70
386.951,69
354.960,60
325.576,20
298.586,07
273.795,15
251.024,22
230.108,70
210.897,41
193.251,49
177.043,38
162.155,93
148.481,53
135.921,34
124.384,58
113.787,85
104.054,55

O tempo de recuperação de capital (Payback) para o investimento no sistema
fotovoltaico da pousada de médio porte, considerando os parâmetros adotados como
tempo de duração de 20 anos do sistema, decaimento da produção de energia em 0,8%
ao ano e tarifa média da distribuidora igual a 0,50147 por kWh, sem considerar
acréscimo na tarifa ao longo dos anos de vida do projeto, resulta em 12 anos para
recuperação do investimento. Considerando uma taxa de 8% ao ano para trazer os
fluxos de caixa para o valor presente, o investimento não apresenta o VPL positivo ao
longo de vida útil do projeto.
A Taxa Interna de Retorno associada a cada projeto proposto está apresentada na
tabela 5.12 a seguir:
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Tabela 5.12 – Taxa interna de Retorno de cada projeto proposto

Porte da Pousada
Pequeno
Médio
Grande

TIR de cada projeto
9,96%
9,02%
5,48%

Resultado
TIR>TMA
TIR>TMA
TIR<TMA

Conclusão
Favorável
Favorável
Não Favorável

Para as pousadas de pequeno e médio portes, a implantação do projeto avaliado
pelo critério da TIR, se mostraram favoráveis à implantação por apresentarem valores
superiores à taxa de 8% ao ano, estipulada como taxa mínima de atratividade. Já a
pousada de grande porte apresentou um valor da TIR inferior ao TMA, caracterizando
um empreendimento desfavorável economicamente no critério de avaliação da TIR.
Aspectos que poderiam ser contabilizados e incluídos no cálculo do fluxo de
caixa são os aspectos relativos à redução de perdas como a falta de refrigeração de
alimentos em caso de queda de energia, perda de hóspedes devido à falta de luz, perda
na qualidade dos serviços, redução ou abandono do uso de combustíveis, no caso de
hotéis que utilizam geradores a diesel como sistema energético complementar, redução
da qualidade ambiental devido ao uso de combustíveis para geração de energia entre
outros. No entanto, estes aspectos são externalidades que precisariam de um estudo
complementar para internalizá-los como custos sócio- ambientais da geração de energia
e que segundo Dutra (2007) poderiam tornar os projetos de uso de energias alternativas
mais viáveis.
A adoção de uma política em que a utilização de sistemas fotovoltaicos se baseia
somente em forças de mercado acarreta ao Brasil o risco de perder a oportunidade de
desenvolver e exportar tecnologias, gerar empregos com alto nível de qualificação e se
destacar mundialmente como referência em uma indústria estratégica (ABINEE, 2012).
A tecnologia dos componentes dos sistemas fotovoltaicos ainda necessita
desenvolvimento para alcançar maiores níveis de confiabilidade e, além disso,
apresentam altos custos iniciais, o que limitam a viabilidade de sua implantação
(CERVANTES, 2002).
Para alcançar a maturidade, o mercado fotovoltaico deve contar com subsídios e
políticas de incentivos sem as quais a iniciativa privada dificilmente se utilizará da
tecnologia de geração devido aos altos custos dos equipamentos (CERVANTES, 2002).
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É necessária a adequação de parâmetros técnicos e regulatórios atuais para a
promoção da energia fotovoltaica em edificações ligadas à rede para tornar a tecnologia
viável economicamente quando comparada ao preço da distribuidora de eletricidade
(BRASIL, 2009).
Políticas de incentivo às tecnologias de geração alternativa baseadas no preço ou
na quantidade são necessárias para vencer barreiras à entrada, relacionadas aos altos
custos iniciais. Os principais mecanismos utilizados são: sistema Feed-in; sistema de
leilão e sistema de cotas/ certificados verdes (DUTRA, 2007).
O sistema Feed-in é uma política baseada em preço, em que as concessionárias
de energia são obrigadas a pagar ao produtor independente, o preço da energia elétrica
do usuário final acrescida de um bônus proporcionado pela geração renovável e pelos
custos evitados das fontes não renováveis (DUTRA, 2007; FINON, 2002)
O sistema de leilão é uma política baseada em quantidade, em que o regulador
define um montante de reserva de mercado para as FAEs, sendo as concessionárias
obrigadas a pagar a tarifa definida no leilão aos produtores vencedores (DUTRA, 2007).
O sistema de cotas/certificados verdes, baseado em quantidade, consiste na
determinação de cotas de compra de energia de produtores de FAEs em contratos de
longo prazo ou comprando certificados de outros operadores que possuem excedente de
geração de FAEs (DUTRA, 2007).
Outros mecanismos podem ser utilizados para estimular a utilização das FAEs
como a tecnologia fotovoltaica. Esses mecanismos podem atuar por meio de linhas
especiais de crédito ou incentivos fiscais que se estendem ao longo da vida útil do
projeto (DUTRA, 2007).
O mecanismo de subsídios ao investimento é interessante para estimular
empreendimentos energéticos que possuem alto investimento inicial e menor
viabilidade econômica e desta forma, o incentivo proporciona um aumento acelerado da
capacidade em um curto prazo (DUTRA, 2007).
Benefícios fiscais como redução de impostos que incidem na geração de energia
elétrica e isenção tributária para fundos verdes e de geração limpa também podem ser
medidas para viabilizar empreendimentos de altos custos iniciais e estimular a adoção
de novas tecnologias ocasionando o desenvolvimento tecnológico (SOARES et al.,
2006).
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÃO

Poderíamos acreditar que quanto maior a quantidade e melhor a qualidade de
serviços ofertados pela pousada, implicaria em maior consumo de energia. Isso não se
confirma. Foi possível verificar, com a realização do diagnóstico energético do conjunto
de estabelecimentos hoteleiros pesquisados, que o gasto de eletricidade não é
diretamente proporcional a classificação quanto ao luxo.
A ideia de que pousadas de maior porte, ou seja, com maior número de quartos,
acarreta em maior consumo de energia, também é equivocada. A pesquisa revelou que
alguns hotéis de médio porte apresentaram um consumo energético maior que outros de
grande porte.
Cabe ressaltar que há grandes diferenças de consumo entre os estabelecimentos
de uma mesma classe, o que mostra que para uma mesma categoria, com níveis de
oferta de serviço e conforto semelhantes, a ocorrência dessa disparidade pode ser
ocasionada pela adoção de equipamentos com diferentes eficiências, por um manejo
mais adequado dos equipamentos, pela adoção de medidas de conservação de energia
como cartões que ligam e desligam cargas no interior dos quartos na ausência do
hóspede, sensores de presença para a iluminação em locais de passagem, desligamento
de frigobares e refrigeradores em caso de previsão de maior tempo de desocupação do
quarto, adoção de aquecimento solar e a gás para a água de banho em substituição ao
chuveiro elétrico, utilização de equipamentos a gás na cozinha para o cozimento e
aquecimento de alimentos, uso de saunas a gás em vez de elétricas dentre outras
medidas.
A

maior

dificuldade

na

realização

do

diagnóstico

energético

nos

estabelecimentos de hospedagem consistiu no levantamento das cargas, pois os
equipamentos utilizados como lâmpadas, condicionadores de ar, refrigeradores, entre
outros, não são padronizados em um mesmo hotel ou até, em um mesmo ambiente. Não
há controle e planejamento da potência adotada de cada equipamento, ou a priorização
de equipamentos de maior eficiência e menor consumo para os mesmos níveis de usos
energéticos. Isto resulta em um gasto adicional com eletricidade e na redução do
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potencial de suprimento de energia advindo de uma instalação fotovoltaica que poderia
suprir mais usos energéticos caso estes fossem planejados e econômicos.
Este trabalho utilizou como critério para o dimensionamento dos sistemas
fotovoltaicos o aproveitamento máximo dos telhados tecnicamente favoráveis à
instalação de painéis fotovoltaicos. No entanto, outros critérios poderiam ser utilizados
para o dimensionamento como o quanto os hoteleiros estariam dispostos a investir em
um sistema alternativo de geração, quais os usos que ele gostaria de suprir com a
geração de energia e quanta energia ele pretende produzir. A partir de outros critérios,
novos estudos de viabilidade podem ser realizados a fim de encontrar a opção mais
vantajosa para o suprimento de energia do hotel ou pousada.
Por representar consumo entre 10,6% a 14,6% dentre os usos nos
estabelecimentos estudados, a gestão de energia na iluminação pode representar uma
significativa redução de consumo de energia nos estabelecimentos hoteleiros.
Apesar de a pesquisa indicar que a climatização de ambientes representa em
torno de 50% do consumo total de energia nos estabelecimentos hoteleiros, este uso não
foi considerado, segundo a percepção dos hoteleiros, como prioridade dentro de uma
escala de relevância de utilização da energia elétrica.
Outros usos de menor consumo foram eleitos essenciais, como é o caso de
bombeamento de água e telefonia.
O fato da relevância de uso recair em usos de baixo consumo favorece a adoção
de sistemas de backup, que em casos de interrupção, asseguram a continuidade do
fornecimento de energia. Este backup pode ser alimentado de energia pelo sistema
fotovoltaico isolado, que faz uso de baterias.
Algumas das aplicações da energia fotovoltaica podem ser realizadas
simultaneamente à geração, dispensando o uso de baterias. Para isso, devem ser
realizadas durante o dia. A utilização de tomadas dedicadas ao funcionamento de
bombas d’água, máquinas de lavar e ferro de passar roupas, fatiador de frios,
sanduicheiras, torradeiras e outros equipamentos pode ser uma alternativa mais
econômica quando comparada ao sistema fotovoltaico on grid. Nesta forma de
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abastecimento são adotados inversores próprios para sistemas off grid, de menor
potência e custo mais acessível.
Em geral, os hotéis e pousadas de Búzios apresentam sistemas de aquecimento
de água utilizando gás (GLP). Como o estudo foi focado na utilização de eletricidade
nas pousadas, o percentual de uso de energia para aquecimento de água para banho não
foi relevante frente a outros usos que dependem exclusivamente de energia elétrica. A
substituição por sistemas solares para aquecimento de água também podem representar
uma economia relevante para os hotéis e pousadas. No entanto, sistemas solares
térmicos podem ocupar espaços no telhado que poderiam ser destinados a sistemas de
geração fotovoltaica. É necessário um estudo de projeto que vise à integração dos dois
sistemas, tanto solar térmico como fotovoltaico, com o objetivo de maximizar o
aproveitamento do telhado levando em conta as melhores posições para geração de
energia elétrica e para calor. Um trabalho futuro a ser realizado é a quantificação do
consumo de gás para aquecimento de água no setor hoteleiro e o quanto a substituição
por sistemas solares térmicos poderiam representar em mudanças econômicas e
ecológicas para a região.
Por se tratar de uma cidade de pequena extensão, o uso de alternativas como
bicicletas comuns e elétricas pode se tornar uma excelente alternativa nos próximos
anos para os crescentes engarrafamentos e para a poluição ocasionada pelo uso de
motores à combustão. Desta forma sistemas fotovoltaicos poderiam ser instalados em
locais estratégicos na cidade para o carregamento das baterias das bicicletas.
Um dos incentivos para que os hotéis e pousadas invistam em energias
alternativas e melhorias na infraestrutura é a possibilidade de certificação que garante
visibilidade como um empreendimento sustentável.
Existem diversas barreiras que dificultam e desestimulam o uso da rede elétrica
pelos consumidores que queiram produzir energia e injetá-la na rede. Alguns entraves
criados pelas distribuidoras como a necessidade de licenciamento ambiental para a
instalação de painéis solares e a exigência do ensaio dos inversores, dificultam a
conexão do produtor à rede. Outros problemas enfrentados pelo consumidor que optam
pela geração distribuída é a forma de tributação do sistema de compensação. A energia
produzida que deveria estar isenta de impostos, por se tratar se um sistema de
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empréstimo de energia e não de comercialização da mesma, sofre a cobrança de ICMS
toda vez que ocorre o fluxo de saída da rede para o consumidor.
A disseminação do uso de fontes alternativas de energia de forma distribuída,
como é o caso da instalação de sistemas fotovoltaicos em hotéis e pousadas, assim como
em qualquer setor, depende da formação de redes de suporte para que consumidores
tenham confiança e segurança ao instalar um sistema. Esta rede consiste em indústrias
de produção nacional que promovam a utilização de tecnologias apropriadas a nossa
realidade e minorem custos de implantação, empresas de instalação com profissionais
qualificados para este fim, empresas que ofereçam serviços de manutenção e reposição
de peças caso necessário, companhias de destinação e aproveitamento de equipamentos
que futuramente serão descartados por conta da obsolescência. Todos estes seguimentos
de suporte, desde a produção de equipamentos ao descarte podem gerar inúmeros
empregos e carecem de políticas de incentivo para o estabelecimento dos mesmos no
mercado em formação de FAEs no Brasil.
Há uma grande receptividade dos hoteleiros a soluções que utilizem sistemas
complementares e substitutos à rede distribuidora de energia. Entretanto, apenas 8%
citaram a opção da energia fotovoltaica. Uma parte significativa (31%) vê no uso de
geradores a diesel uma alternativa satisfatória, destacando a facilidade de manuseio, de
instalação e assistência técnica e vantajosa relação custo/benefício. Entre os benefícios
mencionados estão a confiabilidade, a maturidade da tecnologia, a facilidade de
obtenção do combustível e preços favoráveis.
Esta preferência pelo gerador a diesel frente a outras soluções desconsidera
graves impactos ambientais que depõem contra a própria atividade turística. A
conservação da qualidade do ar e da água são ameaçadas por contaminações
provenientes das instalações dos geradores a diesel. A poluição sonora e visual também
acompanham esta opção. Em troca da aparente autonomia da rede elétrica estabelece-se
outra relação de dependência, desta vez com o fornecedor de combustível, sujeito a
variações preço impostas pelo mercado ou por políticas econômicas conjunturais. A
adoção pelos hoteleiros desta forma de geração pode comprometer uma das principais
características de Búzios: sua qualidade ambiental.
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Ferir este patrimônio é atentar contra a atratividade turística e a sobrevivência
das próprias pousadas, destruindo a principal vocação da região, geradora de emprego e
renda para muitos. Significa também abdicar do projeto de construção de uma cidade
inteligente, que poderia servir de exemplo para a construção de espaços urbanos mais
saudáveis e sustentáveis.
Como estudo futuro se propõe fazer um comparativo entre a adoção de um
sistema fotovoltaico e um a diesel para a geração de eletricidade, a fim de confrontar
vantagens e desvantagens econômicas, sociais e ambientais no suprimento energético
em determinado empreendimento ou setor.
Sob ponto de vista de uma lógica de mercado, o sistema fotovoltaico ainda não
apresenta competitividade diante de outras fontes já consolidadas de geração energética
que compõe a matriz brasileira. Esta pesquisa nos informa que o tempo de retorno do
investimento para sistemas instalados em pequenos e médios estabelecimentos
hoteleiros é de 9 anos. O consumidor brasileiro, de uma forma geral, não está
acostumado a realizar investimentos de retorno a médio e longo prazos. Por isso, nove
anos se configuram como um payback longo, pouco satisfatório diante das expectativas
do consumidor- investidor. Para estabelecimentos de grande porte, o tempo de payback
é ainda mais longo (12 anos), VPL e TIR negativos, significando um investimento não
atrativo. No entanto, é possível repensar os custos sob outra ótica que contemple a
internalização de custos ambientais e sociais envolvidos na geração energética em cada
fonte. Além disso, esses valores são referentes à conjuntura em que este estudo foi
realizado. Caso haja um maior interesse na instalação de sistemas fotovoltaicos, acarreta
em um maior interesse na formação de uma cadeia de suprimento ligada ao
fornecimento de peças e equipamentos que compõe o sistema, a serviços de instalação e
manutenção do sistema fotovoltaico, levando a redução do custo de utilização devido
aos ganhos de escala.
A adoção de políticas de incentivo é essencial para a disseminação do uso da
geração fotovoltaica distribuída no setor hoteleiro de Búzios e nos diversos seguimentos
no Brasil. Sem essas políticas, as barreiras relacionadas ao custo de investimento se
tornam mais efetivas e inviabilizam a aplicação de diversos projetos.
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O mais importante é avaliar que rumo queremos dar para a questão energética no
Brasil: se queremos uma matriz cada vez mais diversificada e focada na adoção mais
intensa de fontes renováveis, que promovam a geração de empregos e maior
desenvolvimento de tecnologias adaptadas às nossas condições técnicas, sociais e
ambientais, ou se queremos perder a oportunidade e ficar para trás dentre os países que
procuram soluções para desafios atuais e futuros que atingem a sociedade e o mundo
que vivemos.
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Apêndice I – Planilha para auxílio no diagnóstico energético de hotéis e pousadas
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Apêndice II – Questionário para o levantamento da percepção dos hoteleiros
quanto à prioridade dos usos e da geração de energia complementar à rede
distribuidora.
Questionário para Hotéis e Pousadas
Nome do estabelecimento:
Responsável pelo estabelecimento:
E-mail:
Número de quartos:
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Taxa de ocupação mensal (%)
Jun
Jul
Ago
Set

Out

Nov

Dez

1) O hotel ou pousada possui algum sistema de geração de energia que substitua ou complemente a fornecida
pela rede distribuidora de energia elétrica?
Comentários:
2) Caso a resposta 1 seja positiva, qual o motivo que o levou a instalar este sistema complementar/substituto à
rede?
Comentários:

3) Caso a resposta 1 seja negativa, você instalaria um sistema de energia complementar ou substituto à rede?
Comentários:
4) Enumere, de 1 a 10, em ordem do mais importante para o menos importante, a prioridade dos usos
energéticos abaixo?
Bombeamento de água.
Iluminação Interna (quartos, banheiros em geral, escritórios, cozinhas, lavanderias, locais de armazenamento,
áreas de apoio, sala de máquinas e áreas técnicas).
Iluminação externa (Entrada, recepção, bares, restaurantes, piscina, sauna, jardins)
Segurança.
Telefonia.
Computação.
Climatização dos quartos.
Refrigeração dos alimentos.
Aquecimento de água.
Serviço extra.
5) Quanto você estaria disposto a investir em um sistema complementar ou substituto à rede distribuidora de
energia?
Comentários:
6) Quais seriam as condições para a realização deste investimento?
Comentários:
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