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Resumo: Devido ao alto custo da energia elétrica e demanda cada vez maior, fica evidente a necessidade de buscar 

fontes de energia renováveis. A energia eólica é apontada como uma fonte de energia bastante viável. O objetivo deste 

estudo é estimar o custo de implantação de um sistema eólico de pequeno porte para consumo de energia elétrica 

residencial. Este estudo se justifica pela preocupação com a demanda crescente de energia elétrica, pela falta de 

investimento em fontes renováveis e por apontar uma solução sustentável. Para isso, foi considerada a velocidade do 

vento, custo dos aerogeradores no mercado nacional; consumo de energia elétrica residencial, que será identificada 

através de uma fatura da COSERN referente ao mês, e a potência do aerogerador ideal para cada consumo residencial. 

Em seguida, foi calculado o tempo de retorno do investimento para um determinado consumidor. Por fim, foi avaliado 

em qual situação o investimento será vantajoso. Para estimar o custo de implantação do sistema, foi elaborado um 

modelo baseado no método de regressão linear múltiplo, que é composto pelas variáveis: custo, consumo mensal em 

kWh e velocidade do vento. Concluiu-se que o modelo se aplica perfeitamente para consumos no intervalo de 180 

kWh/mês a 400 kWh/mês, baseado na velocidade média do vento igual a 6 m/s e que o custo de investimento na 

instalação do sistema eólico pode ser considerado vantajoso quando o tempo de retorno for inferior ao tempo de vida 

útil do aerogerador. 
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Introdução  

A questão energética é um tópico de grande importância na atualidade, uma vez que, a qualidade de vida de uma 

sociedade está fortemente ligada ao seu consumo de energia.  

O sistema energético brasileiro é predominantemente de hidrelétrica, o que torna vulnerável a falta de energia 

elétrica devido à baixa incidência de chuvas em algumas regiões do país, proporcionando a redução de água nos 

reservatórios (Rocha et al., 2018).  

As fontes eólicas têm se destacado como alternativa para o fornecimento de eletricidade, principalmente para 

regiões afastadas do sistema de distribuição convencional brasileiro onde o atendimento é inviabilizado. Uma das 

vantagens da energia eólica é que se trata de uma fonte renovável e limpa. 

Denomina-se energia eólica a energia cinética contida nas massas de ar em movimento (vento). Seu 

aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia cinética de translação em energia cinética de rotação, com 

o emprego de turbinas eólicas, também denominadas aerogeradores (Barbosa et al., 2001). 

      Este estudo se justifica pela preocupação com a demanda crescente de energia elétrica e a falta de investimento 

em outras fontes renováveis, apontando uma solução mais economicamente viável e ecologicamente correta quando 

comparada a outras fontes como hidrelétricas, térmicas, nuclear, solar e biomassa. 

É importante ressaltar que o sistema conectado ou sistema de compensação será o foco deste trabalho, 

principalmente pelo fato de reduzir o custo de implementação do sistema e a manutenção de sistemas de pequeno 

porte. Sistemas interligados à rede não necessitam de baterias para o armazenamento de energia. Estes sistemas 

representam uma fonte complementar ao sistema elétrico de grande porte ao qual estão interligados. Têm como 

vantagem a redução de perdas e do custo do sistema. 

O objetivo deste trabalho foi realizar a estimativa do custo de um sistema eólico para consumo de energia elétrica 

residencial, levando em consideração a velocidade do vento, a quantidade de energia consumida mensalmente na 

residência, o custo do aerogerador e instalação de inversores. 

Material e Métodos  

 

Modelo estatístico gerado através do método de regressão linear múltipla 

 

O custo de instalação de um sistema eólico depende de várias variáveis como: o consumo de energia elétrica na 

residência, a velocidade do vento local, a potência do aerogerador, inversor, custo do projeto, custo de instalação e 

o número de aerogeradores utilizados. Para este estudo foi considerado um consumo de energia elétrica até 400 

kWh/mês, a velocidade do vento de 3 m/s de partida e máxima 12 m/s. Essas velocidades são nominais para os 

aerogeradores de pequeno porte encontrados no mercado: skystream marine, skystream land, new breeze 500w, new 

breeeze 1500w, breeze 550w, aerogerador Grid Tie – aerogerador que dispensa o uso de banco de baterias- com 

potência nominal de 0,5 a a 1,0 kw, 

Como a velocidade do vento não é constante, será admitida, para efeito de cálculos, a velocidade média do vento 

em Natal/RN (6 m/s). Além disso, foi utilizado o inversor com potência de 1000 W, com frequência 60 Hz, que 

corresponde à frequência da distribuição da rede elétrica no Brasil. O custo do projeto e o custo de instalação foram 



tidos como sendo a média do mercado após contato com profissionais da área. Não foi considerado o custo de 

manutenção, pois, com o avanço da tecnologia, os sistemas têm requerido menos manutenção, maior tempo de vida 

útil dos equipamentos e mais eficiência, bem como o custo da torre, pois dependendo do local varia muito em relação 

à altura. Restando apenas o custo com o investimento.  

Os valores dos equipamentos foram obtidos por meio de pesquisa de mercado segundo a qual o dólar comercial 

de US$ 1.00 equivalia a R$ 3,80 (ADVFN, 2021). Vale ressaltar que este valor era referente a cotação do dólar em 

março de 2016 (período de realização do estudo) e que o preço atual do dólar é um fator a ser considerado, podendo 

até inviabilizar o projeto.  

Na fatura da conta elétrica, foi observado o consumo mensal para ser utilizado na estimativa do custo de 

implantação por meio de um modelo de regressão linear múltiplo e o consumo ativo para obter o preço final (PF) 

em kWh, consequentemente o total da fatura com a inclusão da taxa de iluminação pública e considerando apenas a 

bandeira verde monofásica. O total da fatura é necessário para determinar o tempo de retorno do investimento. O 

tempo de retorno foi considerado para os consumidores da classe B1 sobre a qual incidem os impostos da Tabela 1 

e o reajuste médio anual da tarifa elétrica que é variável conforme situação econômica no Brasil. 

 

𝑃𝐹=
Consumo ativo1

1−(ICMS%+PIS+CONFINS)
  

Tabela 1- Valor dos impostos que incidem sobre o consumo da classe B1. 

 

Impostos 

 

Até 60 kWh/mês 

 

61 a 300 kWh/mês 

 

acima 300 kWh/mês 

 

ICMS (%) 

CONFINS(%) 

PIS (%) 

 
 

0 

4,29 

1,36 

 

18 

4,29 

1,36 

 

27 

4,29 

1,36 

 

Total (%) 

 

5,65  
 

23,65  
 

32,65 

Fonte: Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do Norte (COSERN). 

 

     Com base em um banco de dados contendo informações sobre a potência nominal dos aerogeradores, o custo do 

sistema eólico (incluindo o custo médio do projeto de R$ 2.000,00, taxa média de instalação é de R$ 1.500,00 e custo 

médio do inversor é de R$ 1.500,00. 

     A partir do banco de dados, foi possível realizar uma análise de regressão linear múltipla (Charnet et al., 2008), na 

qual é possível estimar o custo de investimento de um sistema de geração de energia elétrica eólica, contendo como 

variáveis independentes: o consumo mensal de energia elétrica e a velocidade do vento e como variável dependente, 

o custo.  

     No uso do modelo, quando y (custo) for menor do que US$ 2,631.58 será admitido como sendo R$ 10.000,00, 

pois corresponde à média de investimento mínimo no sistema eólico com base nos preços dos equipamentos 

existentes no mercado. 

     Foi utilizado o teste F de Snedecor na análise de variância para testar se os coeficientes do modelo proposto são 

significativamente diferentes de zero ao nível de significância de 5%. Para melhor agilização foi utilizado o programa 

Estatística versão 10, na obtenção do modelo e para obter o resultado do teste F. Snedecor.  

          Inicialmente, parte-se do princípio de que o modelo generalizado da regressão linear múltipla é do tipo:  

 

Y=𝛽0 + 𝛽1x1 + 𝛽2x2 + ε (01) 

           Onde: 

   y = Custo 

   x1 = Consumo (kWh/mês) 

   x2 = Velocidade do vento (m/s) 

   𝛽i= Coeficientes de regressão parciais 

   ε ~ N(0; σ²), (CHARNET et al., 2008). 

   Testando o modelo generalizado, temos que: 

   H0: H1: Pelo menos um, onde i = 1, 2. 

 



Tabela 2- Análise de variância 

Efeito Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 

F p-value 

Regressão  

Residual  

3,933172 x 109  

1,030560 x 108  

2  

5 

1,966586 x 109  

2,061120 x 107  

 

95,41348  0,000104  

 

Total  4,036228 x 109      

Fonte: Statística versão 10. 

                 Analisando a Tabela 2 e considerando um nível de significância de 0,05, pode-se rejeitar a hipótese H0, indicando 

que pelo menos um i = 1, 2, ...,5, isto é, o modelo é linear.  

Tabela 3- Resumo da regressão 

 Estimadores 

de 𝛽i 

Erro Padrão 

de 𝛽i estimado 

𝛽i Erro Padrão 

de 𝛽i 

T-Student 

 

p-value 

 

Intercept    20602,42  10530,42  1,95647  0,107774  

kWh/mês  0,891151  0,071575  120,71  9,69  12,45066  0,000059  

Vel  -0,477996  0,071575  - 5368,31  803,84  - 6,67830  0,001135  

Fonte: Statística versão 10. 

 

     O modelo ajustado apresentou um coeficiente de determinação (R2) de 0,9683, o que significa que as variáveis: 

kWh/mês e a velocidade do vento explicam em 96,83% de toda a variação do custo, sendo 3,17% atribuídos a fatores 

aleatórios.  

  Modelo ajustado: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜=20.602.42+120,71𝑘𝑊ℎ/𝑚ê𝑠−5.368,31Vel (02) 

     Onde: vel corresponde a velocidade do vento em m/s.  

 

Gráfico 1- Da probabilidade normal dos resíduos 

 

                                      Fonte: Statística versão 10.  

 

Na Equação 2 é possível observar que a velocidade do vento influencia mais no custo do que o consumo de energia 

elétrica kWh/mês, pois para cada unidade de aumento na velocidade do vento ocorrerá uma diminuição no custo do 

investimento em R$ 5.368,31 enquanto que o consumo aumenta o custo em R$ 120,71.  



Se o consumo for muito pequeno, por exemplo, menor ou igual a 179 kWh/mês para uma velocidade média do 

vento a 6m/s, na Equação 2 teremos um custo menor que R$ 10.000,00, para casos como esse deve ser desconsiderado 

o custo estimado e admitir como R$ 10.000,00, pois com base na pesquisa de mercado quanto aos preços, foi 

observado que o custo mínimo de investimento é de R$ 10.000,00, por esta razão se faz necessário avaliar o tempo de 

retorno do investimento pois, em consumos muito pequenos pode não ser vantajoso o investimento. 

 

Resultados e discussão  

 

Aplicação do modelo estatístico para análise do custo e do tempo de retorno do investimento de instalação de 

sistema eólico residencial 

      A seguir será feita uma análise por meio do modelo citado anteriormente, que é baseado no método de regressão 

linear múltipla, a fim de estimar o custo de instalação de um sistema eólico em uma residência. Assim, de posse da 

fatura de energia elétrica da empresa COSERN referente à residência do cliente “BGR”, foram observados dois 

valores: a média de consumo igual a 252 kWh/mês e o consumo ativo de 0,38965733 kWh.  

      De posse da fatura de energia elétrica da empresa COSERN, foi observado dois valores: a média de consumo igual 

a 252 kWh/mês e o consumo ativo de 0,38965733 kWh.  

Substituindo na Equação 2 o consumo e a velocidade média do vento em 6m/s, teremos que: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜=20.602.42+120,71∗252−5.368,31∗6 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜=𝑅$ 18.811,48 

isto é, 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜=𝑈𝑆$ 4,949.92 

Para verificar o tempo de retorno, devemos inicialmente calcular o valor da energia elétrica a ser quitada junto à 

empresa COSERN. para isso deve ser observado a taxa de impostos que incide no preço com base no consumo (ver 

Tabela 1). 

- 𝑃𝐹=0,38965733 1−0,2365=0,510357 

           - Valor da energia consumida = 0,510357 * 252 = R$ 128,6099 

           - A taxa de iluminação pública é de 11,44526% logo teremos: 

128,6099*0,1144526 = R$ 14,7197 

Total da fatura = R$ 143,33 

   Uma vez instalado o sistema eólico para suprir a necessidade de energia elétrica, o cliente espera que não haja 

mais despesas junto à empresa fornecedora do serviço elétrico. Porém, a empresa cobra uma taxa de manutenção (TM) 

equivalente a 30 kWh/mês para residências monofásicas, de tal forma que essa taxa deve ser considerada para efeito 

da estimativa do tempo de retorno. Sendo assim, o preço final será igual a: 

- 𝑃𝐹=0,389657331−0,0565= 0,412991 

             - Valor da energia consumida = 0,412991 * 30 = R$ 12,39 

             - A taxa de iluminação pública é de 11,44526% logo teremos: 

12,39 * 0,1144526 = R$ 1,42 

             - Total da fatura = R$ 13,81 (Observação: Para residência monofásica onde foi instalado o sistema eólico). 

 

 

 

 

 



 

Tabela 4- Tempo de retorno do investimento 

 
                                         Fonte: Autor 

      Na Tabela 4, pode ser observado que, para a situação citada no ano 9, o valor acumulado é superior ao valor do 

investimento inicial que foi de R$ 18.811,48. Como os aerogeradores disponíveis no mercado possuem vida útil de 

vinte anos, restam ainda onze anos para o cliente usufruir do investimento que terá uma economia no orçamento 

familiar no valor de R$ 51.717,16, para esses anos.  

      No entanto, há casos em que não é vantajoso instalar o sistema eólico em virtude de baixo consumo, como no 

exemplo a seguir:  

         Para um consumo médio de 60 kWh/mês e o consumo ativo de 0,38965733 kWh.  

      Teremos um investimento mínimo inicial de R$ 10.000,00, isto é, de US$ 2,631.58. 

- 𝑃𝐹 =
0,38965733 

1−0,0565
 = 0,412991 

     - Valor da energia consumida = 0,412991 * 60 = R$ 24,7795 

 

     A taxa de iluminação pública é de 11,44526% logo teremos: 

24,7795*0,1144526 = R$ 2,8361 

     -Total da fatura = R$ 27,62 

 

      A taxa de manutenção será: 

     -Valor da energia consumida = 0,412991 * 30(kWh/mês)  = R$ 12,39 

     A taxa de iluminação pública é de 11,44526% logo teremos: 

12,39 * 0,1144526 = R$ 1,42 

     - Total da fatura = R$ 13,81 (Taxa de manutenção). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 5- Tempo de retorno do investimento para consumo de 60 kWh/mês 

 
                                    Fonte: Autor 

 

        Na Tabela 5, pode ser observado que, ao final do tempo de vida útil do aerogerador (vinte anos), teremos um total 

inferior ao valor inicial aplicado (R$ 10.000,00); indicativo de que não é vantajoso. Logo, não se recomenda a 

instalação do sistema eólico.  

 

Considerações finais 

 

        Com base na pesquisa de mercado, foi possível ajustar um modelo por meio da técnica de regressão linear múltipla 

para estimar o custo de instalação de um sistema eólico de pequeno porte para residência com baixo consumo de 

energia elétrica. O modelo se ajustado é composto pela variável dependente “custo” e as variáveis independentes: 

consumo médio mensal (kWh/mês) de energia elétrica e velocidade do vento (m/s). O modelo se aplica perfeitamente 

para consumos no intervalo de 180 kWh/mês a 400 kWh/mês com base na velocidade média do vento de 6 m/s, pois 

o investimento mínimo é de R$ 10.000,00 (US$ 2,631.58) e para consumo inferior a 180 kWh/mês, o modelo estimará 

um custo de investimento inferior a R$ 10.000,00, embora o modelo apresente uma qualidade de ajuste em 96,83%. 

Para consumo acima de 400 kWh/mês, será necessário aerogerador de maior potência. Essa limitação no modelo para 

intervalo do consumo é atribuída à falta de mais opções de aerogeradores no mercado brasileiro.  

        A velocidade do vento é a principal variável que influencia no custo final do investimento. Portanto, para cada 

aumento em uma unidade na velocidade do vento, ocorrerá uma diminuição no investimento em R$ 5.368,31 (US$ 

1,412.71), enquanto que o consumo de energia elétrica aumentará o custo do investimento em R$ 120,71 (US$ 31.77).  

        O custo de investimento na instalação do sistema eólico pode ser considerado vantajoso quando o tempo de retorno 

for inferior ao tempo de vida útil do aerogerador. Para o consumo médio mensal de energia elétrica residencial menor 

igual a 60 kWh/mês, não é viável devido ao tempo de retorno ser superior a vinte anos. 
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