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Resumo 

Nesse trabalho é realizado o estudo da energia solar no que se refere a geração de 

energia elétrica por meio de painéis fotovoltaicos e a conexão desse sistema à rede 

elétrica bem como o dimensionamento para instalação de painéis fotovoltaicos predial  e 

análise da viabilidade técnica e econômica dessa instalação. Nesse contexto, o objetivo 

desse trabalho é dimensionar um sistema de geração de energia elétrica por meio de 

painéis fotovoltaicos, conectando esse sistema à rede elétrica em edificações e destacar 

as vantagens econômicas desse projeto. 

Nesse trabalho é abordada também uma análise dos incentivos fiscais e 

regulatórios existentes em países que são referência na implementação de sistemas 

fotovoltaicos residenciais e prediais.  

 Para realizar o dimensionamento da instalação do sistema de geração 

fotovoltaico são estudados os métodos de dimensionamento e é escolhida a forma mais 

prática de realizar esse cálculo. Um estudo de caso é realizado para aplicação da 

metodologia desenvolvida para o dimensionamento do sistema fotovoltaico. As 

considerações finais são obtidas a partir de uma análise fundamentada, baseada nos 

resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do trabalho, a fim de determinar 

indicadores como tempo de retorno financeiro, vantagens e desvantagens da utilização 

desse sistema. 
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 Abstract  

This work is carried out the study of solar energy as regards the generation of 

electricity through photovoltaic panels and the connection of the system to the power 

grid and the scale for the installation of photovoltaic panels and building analysis of the 

technical and economic feasibility of such installation . In this context, the objective is to 

scale a power generation system using photovoltaic panels, connecting the system to the 

power grid in buildings and highlight the economic benefits of this project. 

This paper also discussed an analysis of tax and regulatory incentives exist in 

countries that are a reference in the implementation of residential and building 

photovoltaic systems. 

 To perform the dimensioning of the photovoltaic generation system installation 

are studied the design methods and is chosen the most practical way of performing this 

calculation. A case study is carried out to apply the methodology developed for the 

design of the PV system. The final consideration is obtained from a reasoned analysis 

based on the results obtained during the development of the work in order to determine 

indicators as payback time, advantages and disadvantages of using this system. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Apesar das usinas hidrelétricas serem fontes de energia renováveis, elas 

dependem da disponibilidade de água nos rios, além de formarem represas que 

inundam enormes áreas e alteram irreversivelmente o ambiente no entorno. Com isso, é 

necessário questionar o modelo energético atual e propor um novo modelo que seja 

tecnicamente e economicamente viável. Isto também é considerado devido à natureza 

finita dos combustíveis fósseis. Além de serem limitadas, as fontes de origem fóssil são 

causadoras de vários danos ambientais. Com isso, as pesquisas em torno das fontes 

renováveis estão crescendo e os custos para sua implementação estão diminuindo cada 

vez mais.  

No Brasil, existem elevadas taxas de irradiação solar em todas as regiões, o que o 

torna um país capaz de produzir instalações economicamente viáveis se bem 

dimensionadas para a geração de energia fotovoltaica. O Sol fornece anualmente para 

atmosfera terrestre 1,5 x 10 kWh de energia, o que corresponde a 10.000 vezes o 

consumo mundial de energia elétrica nesse mesmo período (CRESESB, 2004). 

O efeito fotovoltaico permite a conversão direta da radiação solar em 

eletricidade, bastando para isso que a radiação eletromagnética do sol incida sobre uma 

célula composta de materiais semicondutores com propriedades específicas. 

Considerando-se a preocupação com fontes limpas para geração de energia 

elétrica de forma sustentável, começa-se a pensar em energia gerada para autoconsumo, 

conectada ao sistema elétrico, constituindo assim uma maior oferta de energia. Com a 

resolução normativa nº 482/2012 a energia excedente gerada pela residência pode ser 

injetada na rede de distribuição e posteriormente compensada com o consumo de 

energia elétrica dessa mesma residência, ou seja, o consumidor receberá um crédito de 

energia na próxima fatura. 

 O uso de energia fotovoltaica no Brasil começou a ter avanços significativos no 

ano de 2011 com as discussões geradas pelo Grupo Setorial de Energia Fotovoltaica da 
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Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica e pela comissão de estudos do 

Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações, 

responsável pela elaboração da norma para conexão de inversores fotovoltaicos à rede 

elétrica. Esses dois fóruns de discussão reuniram empresas e universidades com o 

objetivo de promover a energia fotovoltaica, propor mecanismos e discutir regras de 

inserção dessa fonte renovável de energia na matriz brasileira. As barreiras técnicas, 

regulatórias e econômicas ainda não foram vencidas no Brasil, mas outros países como 

Alemanha e Portugal, que já possuem esse sistema desenvolvido e normas definidas, 

podem ajudar o Brasil a aumentar seus investimentos na geração de eletricidade com 

sistemas fotovoltaicos.  

 Dessa forma, realiza-se um estudo da conexão da energia gerada pelos painéis 

fotovoltaicos com o sistema elétrico sob a ótica da análise econômica de sua instalação 

predial. 

1.1. Relevância do Tema 

Com o aumento da demanda de energia torna-se necessário o investimento em 

formas alternativas de geração de energia que sejam renováveis e compatíveis com as 

leis de preservação do meio ambiente.  

 A grande facilidade de montagem de um sistema solar no próprio local de 

consumo e o clima favorável existente no Brasil faz com que pesquisas sejam realizadas 

com o objetivo de aperfeiçoar os componentes do sistema, fazendo com que, 

futuramente, haja redução nos custos inerentes a sua instalação.   

A energia eólica vem recebendo uma maior parcela de investimentos do 

Ministério de Minas e Energia. Porém, apesar de ser uma fonte de energia renovável, ela 

possui sérios problemas quanto ao impacto ambiental que produz (EPE,2013). Pode-se 

destacar a emissão de ruídos ocasionados pelo giro das pás e o impacto sobre a fauna, 

principalmente sobre aves que colidem com as estruturas da turbina eólica. Por outro 

lado, a energia fotovoltaica pode ser melhor aproveitada no país, devido ao fato de ter 

índices de radiação solar favorável, ser o segundo maior produtor de silício do mundo 

(matéria prima para os painéis fotovoltaicos), pela geração de energia solar fotovoltaica 

ocasionar baixo impacto ambiental (quando considerado apenas a geração de energia). 
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Apesar dos poluentes e impactos gerados pela construção e transporte de suas peças 

ocasionarem grande impacto ambiental (assim como em outras fontes renováveis e não 

renováveis de energia), faz-se necessário o investimento em fontes de energia 

renováveis, ou seja, esse trabalho é de grande importância uma vez que faz um estudo 

da viabilidade da inserção da geração fotovoltaica no país, estimulando redução de 

custos com o aperfeiçoamento regulatório e com incentivos fiscais.  

1.2. Objetivos do Trabalho 

O objetivo do trabalho é elaborar, dimensionar e avaliar economicamente um 

sistema de geração de energia elétrica por meio de painéis fotovoltaico com a conexão à 

rede elétrica em edificações residenciais. 

1.2.1. Objetivos Específico 

A crescente necessidade de geração de energia para atender os consumidores em 

geral e o crescente custo da energia elétrica fazem com que novas alternativas de 

geração de energia recebam incentivos, como ocorre no caso da energia solar. 

 Para usa-la, entretanto, vários estudos devem ser feitos sobre sua condição e 

aplicação, como um estudo de sombreamento entre módulos e a radiação solar na região 

em que um sistema fotovoltaico vai ser instalado.  

Sendo assim, dada a demanda e limitações disponíveis, esse trabalho propõe o 

desenvolvimento do projeto de um sistema de energia fotovoltaica para atender um 

prédio financiado pelo programa “minha casa, minha vida”, situado na cidade de Belo 

Horizonte, em Minas Gerais, de forma a analisar a melhor forma de instalação, qual 

tecnologia melhor se adapta à situação e o custo da instalação de um sistema completo 

no local. Para alcançar o objetivo do estudo foi necessário realizar um estudo sobre o Sol 

e a radiação disponível na Terra, bem como uma análise de uma carta solar e de painéis 

e inversores necessários para atender o sistema. Foi feita também uma análise do custo 

benefício, vantagens e desvantagens da tecnologia implantada, e os dispositivos que 

compõem um sistema de geração completo. 
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1.3. Metodologia do Trabalho 

O trabalho consiste em realizar uma ampla pesquisa sobre o contexto mundial e 

brasileiro da matriz energética, energia fotovoltaica, fontes de energia renováveis e não 

renováveis, sistemas fotovoltaicos para geração de energia elétrica, métodos de conexão 

da geração fotovoltaica à rede elétrica e normas, tarifações e incentivos existentes no 

cenário brasileiro e mundial.  

Uma metodologia será desenvolvida para analisar técnica e economicamente um 

estudo de caso que será implantado em um edifício conectado à rede elétrica. A 

metodologia é desenvolvida para dimensionar um sistema de geração de energia elétrica 

por meio de painéis fotovoltaicos, detalhando cada etapa de cálculo.  

1.4. Organização do Texto 

Para o desenvolvimento desse estudo, no Capítulo 2 apresenta-se uma revisão 

bibliográfica sobre o contexto da matriz energética mundial e brasileira, considerações 

básicas sobre energia solar fotovoltaica e sistemas conectados à rede.  

No Capítulo 3 outra revisão bibliográfica é elaborada apresentando um estudo 

sobre o panorama energético do Brasil e do Mundo, com abordagens sobre sistemas de 

tarifação, regulamentação, além de identificar um perfil de consumo com uma curva 

característica para consumidores residenciais.   

No Capítulo 4 é feito um estudo de caso em um prédio financiado pelo programa 

Minha Casa, Minha vida, do governo Federal, levando-se em consideração o custo 

benefício, vantagens e desvantagens da tecnologia implantada, e os dispositivos que 

compõem um sistema de geração completo.  

Por fim, Capítulo 5 apresenta a conclusão do trabalho que identifica as vantagens 

e desvantagens do sistema fotovoltaico e sua aplicabilidade em geração distribuída. 
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Capítulo 2 

Fundamentos da Energia Solar Fotovoltaica 

Nesse capítulo são apresentados os conceitos básicos sobre o processo de 

conversão de energia elétrica empregando-se os painéis fotovoltaicos. Nesse capítulo 

também é feita uma abordagem sobre características da matriz elétrica e energética 

mundial e brasileira, um estudo sobre a energia solar fotovoltaica e os componentes 

básicos necessários à sua geração e conclui com uma abordagem sobre sistemas 

conectados à rede. 

2.1. Matriz Energética e Elétrica Mundial e Brasileira  

A quantidade de recursos energéticos totais disponibilizados por uma região ou 

país representa a matriz energética daquele local, ou seja, é a energia disponível para ser 

transformada e consumida nos processos produtivos. As fontes de geração que são 

utilizadas pela sociedade representam a matriz elétrica. (VILLALVA, 2012). 

Os gráficos apresentados nas Figuras 2.1 e 2.2 ilustram a matriz energética do 

Brasil e do mundo. Observa-se pelas referidas figuras que o Brasil e os outros países 

utilizam, em sua maioria, as fontes energéticas primárias não renováveis o que está 

relacionado à produção de grandes quantidades de dióxido de carbono, um dos gases 

relacionados ao efeito estufa. 

A oferta interna de energia mundial atingiu, em 2012, 2,1% da energia mundial, 

representada em tep (toneladas equivalentes de petróleo). No Brasil, 57,6% são 

compostos por combustíveis fósseis e no mundo 87%.   
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Figura 2.1 Oferta de Energia no Brasil (MME,2013)  

 

 

Figura 2.2 Oferta de Energia no Mundo –(BOTELHO,2014) 

 

A principal fonte energética no Brasil, em termos quantitativos, é o petróleo e 

derivados. O Plano Decenal de Expansão de Energia 2022 prevê uma redução da 

participação do petróleo e seus derivados na matriz energética brasileira. Sua queda se 

dá por sua substituição pelo etanol, pelo óleo combustível e pelo gás natural. Esse fato se 

deve a liderança de crescimento da demanda energética pelo transporte no Brasil. Neste 

mesmo estudo prevê que em 2022 o Brasil deixará de ser um importador líquido de 

energia e passará ao “status” de autossuficiente (EPE, 2022). Para um país, alcançar a 
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independência energética é tão importante quanto se preocupar com o desenvolvimento 

de forma sustentável. O Brasil, quando comparado ao cenário mundial, pode ser 

classificado como possuidor de uma matriz energética limpa, porém, para se atender a 

crescente demanda de energia é necessário que os órgãos competentes tomem 

iniciativas que permitam o desenvolvimento das tecnologias renováveis.  

A Figura 2.3 destaca a matriz elétrica brasileira. No carvão e derivados é incluído 

o gás de coqueria, na hidráulica são consideradas as importações e na biomassa inclui 

lenha, bagaço de cana, lixívia e outras recuperações.    

 

 

                                          Figura 2.3 - Matriz Elétrica Brasileira (EPE, 2014) 

No Brasil, quase a totalidade da energia elétrica produzida é oriunda da geração 

hidráulica. Essa fonte, apesar de proporcionar impactos ambientais, não emite gases de 

efeito estufa (desde que a área inundada seja corretamente desmatada, evitando assim a 

decomposição de matéria orgânica).  

A Figura 2.4 destaca a participação de fontes renováveis na matriz elétrica 

brasileira e mundial. No ano de 2013 observa-se uma queda, em relação ao ano de 2012, 

na participação de renováveis na matriz elétrica brasileira. Isso se explica pelas 

condições hidrológicas desfavoráveis e pelo aumento da geração térmica. Observa-se 

ainda que no mundo a produção de energia elétrica por meio de fontes renováveis é 

pequena, mas esse cenário está mudando com a participação do governo em elaboração 

de normas e incentivos fiscais, como é visto no capítulo 3.  
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Figura 2.4 – Participação de Fontes Renováveis na Matriz Elétrica Brasileira e Mundial (EPE, 2014) 

  

Quando se trata dos desafios de um desenvolvimento sustentável, é fundamental 

chegar a essa independência com uma matriz energética pouco poluente e diversificada.  

No Brasil a principal fonte, como visto, é a hidrelétrica e, em caso de necessidade, as 

termoelétricas. Para que sejam evitadas crises no setor elétrico, o Brasil precisa 

diversificar sua matriz elétrica.  

2.2. Energia Solar Fotovoltaica 

O sol gera energia por meio da fusão nuclear de núcleos de hidrogênio e núcleos 

de hélio. A luz solar é a fonte principal de energia da superfície da terra que pode ser 

aproveitada em uma variedade de processos naturais e sintéticos. Em todas as formas de 

energia existe a atuação direta ou indireta do sol. O petróleo, o carvão, o gás natural e a 

madeira são derivados originalmente do processo da fotossíntese, fenômeno que 

suporta a vida na terra além de movimentar o tempo e o clima. O movimento das marés 

é ocasionado pelo movimento da atração gravitacional do sol e da lua sobre a água dos 

oceanos. O vento para geração de energia eólica depende das diferenças de 

temperaturas existentes na Terra. A água é considerada renovável devido ao ciclo de 

evaporação e das chuvas, ou seja, a fonte para o reabastecimento dos reservatórios de 

usinas hidroelétricas é a energia solar. (CARVALHO,2013) 

A energia proveniente do sol pode ser aproveitada como fonte de calor para 

aquecimento ou para produção de eletricidade. Quando sua função é o aquecimento, 

utiliza-se diretamente o calor do sol em coletores de forma simples, limpa e eficiente. A 
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energia do sol também pode ser utilizada na conversão direta da luz solar em 

eletricidade com apoio de células e painéis fotovoltaicos. Os sistemas fotovoltaicos têm a 

capacidade de captar diretamente a luz solar e produzir corrente elétrica.  

A radiação solar atinge de maneira diferente as várias partes da crosta terrestre e 

sua variação está ligada as estações do ano, à latitude e as condições atmosféricas.  

Quando a radiação solar chega à superfície terrestre ela é definida como direta ou difusa. 

A radiação direta é aquela que provêm diretamente da direção do sol e a difusa é 

proveniente de todas as direções e atinge a superfície após sofrer espalhamento pela 

atmosfera terrestre. 

O Brasil possui um excelente potencial fotovoltaico e pode tornar-se um dos 

principais líderes mundiais no emprego de energias renováveis (ABINNE, 2012). A 

geração de eletricidade pode ser feita com a instalação de painéis fotovoltaicos em 

telhados e fachadas, de prédios e residências ou em usinas de eletricidade que podem 

ser próximas ou distantes dos centros de consumo.  

2.3. Componentes Básicos de um Sistema Fotovoltaico 

Um sistema fotovoltaico é constituído pelos módulos fotovoltaicos, que 

convertem a radiação solar em energia elétrica, as baterias, quando em sistemas 

autônomos, para armazenamento de energia, o controlador de carga, que regula a carga 

da bateria e prolonga sua vida útil, o inversor de frequência que fornece energia elétrica 

em corrente alternada a partir de uma fonte em corrente contínua. 

2.3.1. Células Fotovoltaicas e Painel Fotovoltaico 

O efeito fotovoltaico permite a conversão direta da luz solar em eletricidade, 

resultado do aparecimento de uma corrente elétrica. A Figura 2.5 ilustra a estrutura de 

uma célula fotovoltaica. 
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Figura 2.5 - Estrutura Básica de uma Célula Fotovoltaica (CRESESB, 2014) 

 

Os contatos metálicos frontal e posterior são os terminais elétricos que fecham, 

juntamente com a carga, o circuito por onde irá circular a corrente produzida pela 

captação do sol. O contato metálico posterior é uma película de alumínio ou de prata. Já 

o contato metálico frontal precisa ser translúcida, ou seja, os contatos elétricos são 

construídos na forma de finas grades metálicas impressas na célula. O filme 

antirreflexivo, feito normalmente de nitreto de silício evita a reflexão da luz solar, 

aumentando assim sua absorção.  

As camadas de silício são semicondutoras e são fabricadas com esse material por 

ser muito abundante na natureza e por possuir um baixo custo. As propriedades de um 

semicondutor podem ser modificadas pela adição de materiais dopantes ou impurezas. 

Quando o semicondutor é dopado com fósforo, esse se torna um material tipo n, ou seja, 

passa a possuir excedente de elétrons. Já o material dopado com boro é considerado do 

tipo p e possui falta de elétrons. Quando ocorre essa diferença de concentração de 

elétrons, eles migram da camada n para a camada p e uma campo elétrico dentro da 

junção pn é criado. Como a camada de material n é muito fina, a luz penetra e descarrega 

sua energia sobre os elétrons, fazendo com que eles tenham energia suficiente para 

vencer a barreira de potência. 

Os eletrodos metálicos recebem esses elétrons em movimento e havendo um 

circuito fechado, há formação de corrente elétrica. Se não houver um caminho fechado, 

não há aparecimento de corrente elétrica, porém devido ao campo elétrico gerado, 
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aparece uma pequena tensão entre os dois lados da célula. A intensidade da corrente 

elétrica gerada variará na mesma proporção conforme a intensidade da luz incidente. 

Para que se tenha uma energia suficiente a fim de alimentar aparelhos elétricos, 

carregas baterias, ou fornecer eletricidade para bairros e ruas, várias células 

fotovoltaicas ligadas em série são necessárias.  

Alguns fatores podem limitar a eficiência de conversão de uma célula fotovoltaica, 

tais como: a reflexão na superfície frontal, baixa absorção de fótons de energia, baixa 

coleta, pela junção pn, dos portadores de carga, resistência elétrica no dispositivo e nos 

contatos entre metal e semicondutor, entre outros, as correntes de fuga, entre outras. 

A Figura 2.6 apresenta o circuito equivalente para uma célula solar. 

 

Figura 2.6 - Circuito equivalente básico para uma célula fotovoltaica(SERRÃO, 2010) 

 

O diodo representa a junção pn, a resistência paralela representa as impurezas e 

defeitos na estrutura e a resistência série representa os contatos metálicos na junção 

metal-semicondutor.A resistência em série reduz a corrente de curto-circuito, porém 

não reduz a tensão de circuito aberto. Já a resistência em paralelo reduz a tensão em 

circuito aberto, sem interferir na corrente de curto-circuito. (SERRÃO, 2010) 

O módulo fotovoltaico é constituído de um conjunto de células montadas sobre 

uma estrutura rígida e conectadas eletricamente. Na conexão em série dos módulos, 

também conhecido como string, o terminal positivo de um dispositivo é conectado ao 

terminal negativo de outro dispositivo. Com isso, são produzidas maiores tensões. Se os 

dispositivos são iguais e encontram-se sob as mesmas condições de irradiância e 

temperatura, então as correntes elétricas de cada dispositivo são iguais. A associação de 

módulos de correntes diferentes não é recomendada por causar superaquecimento. Na 

associação em paralelo os terminais positivos dos dispositivos são ligados entre si, assim 
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como os terminais negativos. Nessa associação obtêm-se maiores valores de corrente e 

valores fixos de tensão. São mais utilizados em sistemas autônomos, onde se opera com 

baixas tensões. Para aumentar a potência do sistema, pode-se fazer conexões mistas dos 

módulos fotovoltaicos.  

2.3.1.1. Sombreamento de Módulos Fotovoltaicos 

Quando um módulo fotovoltaico está exposto ao sombreamento causado por 

algum obstáculo, existe a possibilidade da não produção de energia, mesmo quando 

apenas algumas células estiverem recebendo pouca radiação, isso porque a corrente 

torna-se muito pequena ou nula. Se os módulos estiverem em conexão série, uma célula 

depende da outra, ou seja, há impedimento da passagem de corrente para outras células. 

Com isso, a célula que recebe pouca luz limita a corrente nas outras células, causando 

um mau funcionamento de todo o módulo. 

A passagem de luz pode ser obstruída por sombras de prédios, árvores, poluição 

ou por depósito de poeira, folhas, entre outros. Esses últimos são considerados barreiras 

temporárias, pois os módulos são instalados com uma inclinação mínima de 10° para 

evitar o acúmulo de sujeiras e para que a água da chuva possa limpá-los.  

Para minimizar o efeito do sombreamento têm-se usado diodos de passagem 

ligados em paralelo a um grupo de células que oferecem um caminho diferente para a 

passagem de corrente e assim limitam a dissipação de potência no conjunto de células 

sombreadas. Além de reduzir a perda de energia, protege-se quanto ao risco de danos 

irreversíveis das células afetadas. 

 

2.3.2. Baterias, Controlador de Carga, Inversor de frequência , caixa 
de string  e sistemas de proteção para Sistemas Fotovoltaicos 

Quando o sistema não é conectado à rede, faz-se o uso de baterias para evitar o 

desperdício de energia e para que se tenha fornecimento constante durante todo o dia, 

inclusive nos momentos em que não há radiação. Como a tensão de saída do módulo 

fotovoltaico não é constante, as baterias conseguem estabilizá-la. Quando as baterias são 
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conectadas em série, obtêm-se maiores níveis de tensão e quando em paralelo, há maior 

fornecimento de corrente para uma mesma tensão. Conforme a bateria vai 

descarregando e carregando, sua vida útil vai diminuindo. Sua durabilidade depende da 

profundidade com que ocorrem as descargas que vão acontecendo, ou seja, depende do 

quanto da capacidade nominal da bateria foi retirada a partir do estado de plena carga.  

O controlador de carga protege a bateria de diversas formas, tais como: 

controlando o valor da tensão na bateria e impedindo seu carregamento quando a 

tensão de carga é atingida, interrompendo o consumo de energia do sistema fotovoltaico 

quando a bateria atinge um nível definido de carga, gerenciando o carregamento de 

bateria, entre outros. Ele tem por principal função prolongar o tempo de vida útil de 

uma bateria, otimizando o dimensionamento da mesma. 

A saída dos módulos fotovoltaicos é em corrente contínua. Para possibilitar a 

interconexão com a rede e para a utilização em eletrodomésticos residenciais faz-se 

necessário o uso de um conversor CC/CA. O inversor de frequência vai possibilitar tensão 

em corrente alternada (com as características frequência, conteúdo de harmônicos, forma 

de onda, entre outros) necessária para utilização. Em sistemas autônomos os inversores 

CC-CA funcionam como fonte de tensão para os equipamentos e nos sistemas conectados 

à rede ele funciona como fonte de corrente. Para garantir a qualidade, um inversor deve 

possuir as seguintes características: alta eficiência de conversão, alta confiabilidade, 

baixa manutenção, operação em uma faixa ampla de tensão de entrada, boa regulação na 

tensão de saída, forma de onda senoidal com baixo conteúdo harmônico, baixa emissão 

de ruído audível, baixa emissão de interferência eletromagnética, tolerância aos surtos 

de partida das cargas a serem alimentadas, segurança para pessoas e instalações, grau 

de proteção adequado ao tipo de instalação, garantia de fábrica de pelo menos dois anos. 

A RN 493/2012 (ANEEL, 2012a) exige a utilização de inversores com forma de onda 

senoidal em sistemas de geração isolados. 

Outra função do inversor é a de detecção de ilhamento, ou seja, quando há um 

desligamento da rede elétrica. Quando esse fenômeno ocorre, o inversor encerra o 

fornecimento de energia produzida pelos módulos, com isso, operadores da rede ficam 

protegidos para efetuarem manutenção na rede.  

Apesar de confiáveis, os sistemas fotovoltaicos precisam de mecanismos para 

proteção, supervisão e controle de seus módulos. Sistemas corretos de proteção 

garantem a minimização de eventuais falhas, por isso, além de dispositivos de proteção 



 
 

22 
 

integrados aos equipamentos, o dimensionamento de proteções externas também 

requer a instalação de disjuntores, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), 

sistemas de aterramento e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). 

Para sistemas conectados à rede, a ANEEL (ANEEL, 2012c) prevê a instalação de 

uma chave seccionadora após o medidor, utilizada para garantir a desconexão da 

geração fotovoltaica durante possíveis manutenções na rede.  

Quando em maior porte, os sistemas fotovoltaicos possuem sistemas de 

supervisão e controle. Uma unidade de supervisão e controle alternada (USCA) 

juntamente com o grupo gerador e operando em sincronismo com chaves atuadoras e 

controladores lógicos programáveis (CLP), podem atuar automaticamente no sistema, 

de modo a otimizar sua operação e elevar sua eficiência global. (CRESESB,2014) 

Em sistemas conectados à rede utilizam-se quadros de proteção de corrente 

contínua (CC) e quadro de corrente alternada (CA). O quadro de proteção de CC possui 

fusíveis, chaves de desconexão CC e dispositivo de proteção contra surto. A chave de 

desconexão é necessária na manutenção dos módulos fotovoltaicos e a proteção contra 

surtos existe para proteger cabos e equipamentos contra sobretensões ocasionadas por 

descargas atmosféricas. Já os quadros de proteção de energia alternada fazem uma 

conexão entre a rede e os inversores do sistema fotovoltaico. Esse quadro apresenta um 

disjuntor diferencial residual utilizado para proteger a instalação. 

Para a quantificação da produção de energia, pode-se ainda ser instalado um 

medidor de energia. Para casos em que há conexão com a rede, ele pode ser instalado 

entre o disjuntor de entrada do quadro de proteção CA e o ponto de conexão com a rede 

2.4. Sistemas Conectados à Rede 

Neste sistema é utilizado um maior número de painéis fotovoltaicos e não há 

necessidade de armazenamento de energia, pois toda energia gerada vai para a rede.  

Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede podem ser de microgeração 

(potências instaladas até 100kW), minigeração (Potência instalada entre 100kW e 

1MW) e usinas de eletricidade (potências acima de 1MW). Os usuários de micro e 

minigeração conseguiram permissão para acesso à rede a partir da resolução nº482 da 

ANEEL. Essa resolução atende usuários residenciais e empresas que tem como objetivo 
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produção para consumo próprio. Para as usinas fotovoltaicas as regras são as mesmas 

aplicadas para as centrais geradoras cujo objetivo é a comercialização de energia. 

(VILLALVA, 2012) 

No sistema de minigeração os painéis são instalados em consumidores 

comerciais e industriais para produção total ou parcial da demanda de energia 

requerida por esses estabelecimentos. Já o sistema de microgeração são pequenos 

sistemas com potência de ate 100kW, instalados em locais cuja demanda de energia é 

baixa. A energia consumida e a energia injetada na rede podem ser registradas por meio 

de um medidor bidirecional. Dependendo da diferença instantânea entre a demanda e a 

potência gerada o registro de leitura em um dos sentidos é realizado. A ANEEL estipulou 

pela resolução nº 569/2013 que consumidores residenciais não podem ser cobrados 

pelo excedente de reativos devido ao baixo fator de potência.  

As usinas de geração fotovoltaica podem ser conectadas à rede por meio de 

transformadores. Por ocuparem grandes áreas normalmente são construídas afastadas 

do centro de consumo, necessitando de sistemas de transmissão e distribuição.  

Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede (SFCR) são de fácil instalação e 

possuem vida útil relativamente alta (produzem energia por mais de 30 anos). Eles 

também podem ser conectados próximos aos locais de consumo, minimizando as perdas 

por transmissão e distribuição e promovem a modularidade, uma vez que novos painéis 

podem ser instalados ao sistema para aumentar a potência e geração de energia. 

(RÜTHER, 2004) 

Para se conectar à rede, os inversores de frequência precisam atender a várias 

recomendações e normas estipuladas pelo governos internacionais e brasileiros. Em 

resumo, os inversores não podem exercer nenhum controle sobre a tensão da rede, 

realizando apenas o controle da corrente fornecida e desconectando em caso de tensões 

acima ou abaixo da estipulada. A frequência de operação do inversor deve ser a mesma 

da rede e quando houver algum valor fora do estipulado o inversor deve se desconectar, 

pois a alteração representa falha na rede ou ilhamento do sistema fotovoltaico. A 

distorção harmônica total da corrente injetada pelo inversor na rede elétrica não pode 

ser superior a 5% e o inversor deve ser capaz de desconectar-se da rede quando o 

sistema fotovoltaico fica ilhado. Os inversores são fabricados para operarem com fator 

de potência igual a 1, ou seja, injetam apenas potência ativa na rede. Porém, nos últimos 

anos, controladores por meio de redes inteligentes estão sendo utilizados para o 
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controle da tensão e da estabilidade das redes elétricas. Com isso, os inversores estão 

deixando de fornecer apena potência ativa e passando a fornecer também potência 

reativa, de forma controlada, às redes de distribuição (VILLALVA,2012). 

A principal vantagem desse tipo de sistema é o fato de que não é necessário o uso 

de sistemas de armazenamento da energia gerada, nem de controladores de carga, já 

que ela será distribuída na rede, tornando o sistema mais barato e mais eficiente, já que 

possui menos componentes e equipamentos. A desvantagem é o fato de que caso a rede 

esteja desenergizada e não houver geração suficiente no momento de utilização, o 

consumidor ficará sem energia. 
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Capítulo 3 

MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA POR MEIO DE 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE 

Quando as barreiras burocráticas e econômicas forem vencidas no Brasil, ele 

poderá se tornar o país que mais explora esse tipo de produção de energia. Em 

comparação com outros países, o Brasil é privilegiado com elevadas taxas de irradiação, 

em todo seu território. Embora ele seja conhecido como um país cuja matriz elétrica é 

relativamente limpa e renovável, essa situação pode mudar ao longo dos anos, caso não 

haja investimento em novas fontes alternativas renováveis (OLIVEIRA,2014). 

A produção de energia residencial pode gerar uma redução nos custos da conta 

de eletricidade ou até mesmo tornar o consumidor auto-suficiente.  

3.1. Microgeração fotovoltaica no mundo  

 

A dependência mundial de combustíveis fósseis tem sido tema de debate em 

muitos congressos e muito investimentos estão sendo feitos para mudar esse cenário. O 

REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21 Century - Rede de Políticas 

Energéticas Renováveis para o Século XXI) lançou em 2014 seu relatório anual que tem 

por objetivo estimar a perspectiva da situação das energias renováveis no mundo. O 

relatório mostra que a capacidade global de geração fotovoltaica cresceu e é superior a 

1.560 gigawatt (GW) e ainda afirma que pela primeira vez o mundo investiu mais em 

painéis fotovoltaicos do que em energia eólica. A energia solar fotovoltaica expandiu em 

ritmo acelerado, com um crescimento da capacidade mundial com média de 55% ao ano 

ao longo dos últimos cinco anos. Em 2013, as energias renováveis totalizaram 56% da 

receita líquida. O relatório apresenta ainda os cinco principais países e suas colocações 

quanto ao investimento, produção e capacidade total para o ano de 2013. Para a energia 

solar fotovoltaica China, Japão, Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido aparecem, 

nessa ordem, como os principais investidores e produtores de energia gerada a partir de 
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painéis fotovoltaicos. Já os cinco com maior capacidade total foram Alemanha, China, 

Itália, Japão e Estados Unidos. Cerca de 7,8% da demanda de energia elétrica da Itália, 

6% da Grécia e 5% da Alemanha estão sendo atendidas com energia proveniente do sol. 

(REN21,2014) 

A Figura 3.1 detalha o crescimento da capacidade total do mundo em energia 

solar fotovoltaica e a Figura 3.2 detalha os principais países com suas capacidades de 

geração e o crescimento que tiveram em 2013. 

 

Figura 3.1 Geração solar fotovoltáica total mundial (REN21,2014) 

 

 

Figura 3.2 Geração solar fotovoltáica total pelos países que mais se destacaram em 2013. Em amarelo a 
capacidade até 2012 e em laranja a capacidade adquirida em 2013 (na ordem: Alemanha, China, Itália, 

Japão, Estados Unidos, Espanha, França, Reino Unido, Austrália e Bélgica) (REN21,2014) 
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Pelos gráficos percebe-se que a energia solar fotovoltaica têm recebido muitos 

investimentos e que mais da metade de toda geração está concentrada nos dois últimos 

anos. China, Japão e Estados Unidos foram destaques em 2013, com uma geração de 

12,9, 6,9 e 4,8 Gigawatts, respectivamente.   

O Brasil aparece como grande investidor em energia gerada pelas hidrelétricas, 

biodiesel e Etanol, mas ele não aparece em destaque no cenário da energia solar 

fotovoltaica. A experiência desses países citados pode servir como modelo para 

incentivar o desenvolvimento de indústrias fotovoltaicas no país.  

3.1.1. Alemanha  

 

A Alemanha alcançou esse status de maior geração em 2013 devido a programas 

de incentivo recebidos de seu governo. O Feed-in Tariff (FIT), também conhecido como 

tarifa prêmio, é um sistema de preços no qual os programas de incentivo são mantidos 

até que os custos de geração fotovoltaica se igualem aos custos médios de geração da 

matriz elétrica do país. Toda energia produzida é injetada na rede e vendida por um 

valor maior que o cobrado pela energia disponível, por isso se torna interessante vender 

toda a energia produzida. O modelo alemão define seus preços com base em uma 

estimativa de produção de cada uma das fontes renováveis e incorpora uma redução 

desse valor. Os contratos são de longa duração e as tarifas são baseadas no tamanho e na 

aplicação do projeto. 

A geração de eletricidade a partir da fonte solar fotovoltaica atendeu a demanda 

de mais de 3,4milhões de domicílios no país em 2010, com 12 mil GWh produzidos 

(mais de 2% do total de eletricidade gerada no país). O volume de emissões de CO2 

evitadas no ano foi estimado em 6,2 milhões de toneladas, um crescimento de 78% em 

relação a 2009(ABINEE, 2012). 

Essa rápida evolução da Alemanha é resultado de uma política energética 

pioneira. Em 1990 a Lei da Venda de Eletricidade à Rede (STrEG) exigiu que os 

distribuidores de energia elétrica conectassem as instalações para geração a partir de 

fontes renováveis à rede elétrica e permitiu que adquirissem a energia produzida a uma 
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determinada tarifa mínima (feed-in), mas não se aplicava a unidades de capacidade 

superior a 5MW. Já em 2000 a Lei de Fontes Renováveis de Energia (EEG) substituiu a lei 

STrEG e definiu o objetivo de dobrar a participação de fontes renováveis no consumo de 

energia elétrica até 2010. Além disso, estabeleceu tarifas que variavam de acordo com o 

custo da energia de cada fonte e a dimensão de cada instalação, com pagamento 

garantido por 20 anos, como forma de incentivar investimentos a longo prazo. Em 2011 

fixou-se como meta aumentar a participação de fontes renováveis no suprimento de 

eletricidade de 35% até 2020, 50% até 2030 e 80% até 2050 (IEA,2012). 

3.1.2. China 

A Lei de Energia Renovável, aprovada em 2006, foi o ponto de partida para a 

China acelerar o mercado de geração de energia solar fotovoltaica. Sua política de tarifas 

foi baseada no FIT, o mesmo praticado pela Alemanha.  

Em 2007, a China recebeu incentivos para produção de energia fotovoltaica pelo 

Programa de Desenvolvimento de Médio e Longo Prazo de Energia Renovável. Os 

subsídios foram de 50% do valor de investimento em sistemas de geração, sendo que 

poderiam chegar a 70% para áreas remotas. O objetivo do plano era atingir uma 

capacidade de 500MW e em 2012 cerca da metade das plantas já estavam instaladas. 

(EPIA, 2011) 

Em 2011, a China adotou a tarifa prêmio com redução de preços acompanhando a 

queda de custos. O segredo da China é a produção de mercadoria com valor agregado. 

Além de serem um dos maiores produtores de silício (matéria prima para fabricação de 

painéis fotovoltaicos), eles possuem mão de obra e interesse de investimento. A maior 

parte dos módulos fotovoltaicos produzidos na china foram exportados para Europa e 

hoje o país tenta aumentar sua demanda de uso. A expectativa do governo chinês é que 

se atinja uma capacidade instalada de 50 GW em 2020. 

3.1.3. Espanha 

A Espanha alcançou seu lugar no ranking dos países com maior capacidade 

instalada graças a incentivos governamentais e com os decretos estabelecidos por eles, 
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assim, a Espanha alterou suas normas com o objetivo de promover maiores incentivos 

na instalação fotovoltaica de pequeno porte. O REAL DECRETO 2818/1988 

proporcionava aos investidores o direito de vender seus excedentes, sendo que a tarifa 

prêmio estava limitada a 50MW de potência  instalada. Esse decreto não promoveu um 

desenvolvimento significativo, pois existia o impasse de rentabilizar instalações com 

potência superior a 5kW e 50 MW era um volume pequeno para se investir. (IEA,2011)  

O REAL DECRETO 436/2004 possuiu como objetivo promover a estabilidade 

utilizando a tarifa média de referência. Esse decreto viabilizou a conexão à rede e 

provocou preços de instalação atrativos, de modo que era possível obter rentabilidade. 

O setor industrial fotovoltaico cresceu, gerou empregos e em 2007 634MW estavam 

instalados, sendo que a previsão para 2010 era de 410MW. 

Com o DECRETO 1578/2008 o governo estabeleceu novas regras para a tarifa 

prêmio com a intenção de racionalizar a implementação de grandes instalações em 

terrenos pertencentes a uma multiplicidade de titulares. Com isso, houve diminuição da 

industria fotovoltaica, limitando as instalações em coberturas e telhados. 

3.2. Microgeração Fotovoltaica no Brasil 

No Brasil a energia solar fotovoltaica tem sido utilizada em localidades onde a 

extensão da rede de distribuição é de difícil acesso e que traz grandes custos. O 

PRODEEM, por meio de licitações internacionais, instalou sistemas fotovoltaicos em 

aproximadamente 7.000 comunidades e com o Programa Luz para Todos, 2.046 

sistemas foram instalados de 2004 a 2009 . 

O Brasil possui umas das maiores reservas mundiais de silício, matéria prima da 

fabricação dos componentes do sistema fotovoltaico, porém só ha participação de 

exportação de silício metalúrgico, de pequeno valor agregado. Um incentivo para 

fabricação de painéis fotovoltaicos para produção de energia solar fotovoltaica beneficia 

a sociedade com uma energia limpa e renovável, com geração de empregos e maiores 

rendas para o País.  

Em abril de 2012 foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

a Resolução Normativa nº 482, que permite a micro e a minigeração de energia elétrica a 

partir de fontes renováveis e alternativas com sistemas de geração distribuída 
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conectados às redes elétricas de baixa tensão. Essa resolução pode fazer com que o 

sistema de geração distribuída de energia elétrica em baixa tensão seja mais difundido, 

uma vez que a resolução normativa regulariza instalações conectadas à rede elétrica. 

Com essa norma, a ANEEL obriga as concessionárias de energia a realizar um sistema de 

compensação da energia elétrica gerada por essas mini e microcentrais por um período 

de até 36 meses após a geração da energia. 

O impasse técnico para a conexão da energia solar fotovoltaica à rede está no fato 

da variação de potência gerada pelo módulo, o que aumenta o uso de componentes, 

como o transformador, reduzindo sua vida útil. Existe também a necessidade de acordos 

operativos para que sejam resguardadas as responsabilidades para possíveis acidentes 

ocorridos na instalação de sistemas fotovoltaicos. 

 Outro impasse é quanto ao ponto de conexão com a rede de distribuição.  Se a 

conexão for feita antes do medidor de energia, não há perda de receita para a 

distribuidora e a energia gerada pelo consumidor seria transformada em uma tarifa 

prêmio, ou seja, a energia se transforma em créditos que poderão ser aproveitados em 

outras faturas, porém os créditos não podem ser acumulados indefinidamente, tendo 

como limite o consumo. Caso a conexão seja feita após o medidor, a rede seria 

responsável apenas por alguma demanda que por ventura não fosse atendida pela 

autogeração, o que provocaria uma redução de receita da distribuidora. (ABINEE, 2012). 

No Brasil muitos projetos estão sendo implantados, principalmente em áreas 

rurais e isoladas dos centros urbanos. Esses projetos atuam basicamente com 

bombeamento de água, para abastecimento doméstico, irrigação e piscicultura, 

iluminação pública, sistemas de uso coletivo e atendimento domiciliar. 

3.2.1. Sistema de Compensação de Energia Elétrica  

Para o estudo de viabilidade é necessário que se conheça o modelo de tarifação 

residencial de energia elétrica brasileiro.  Os valores utilizados nesse estudo serão 

aqueles cobrados pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). Vale lembrar 

que para cada concessionária, os valores cobrados são diferentes.   

No Brasil, as tarifas estão estruturadas em dois grupos de consumidores, o de 

baixa e de alta tensão, porém apenas o grupo de baixa tensão será analisada nesse 
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trabalho, portanto o grupo B. Esse grupo é composto por unidades com fornecimento de 

tensão inferior a 2,3 KV. (ANEEL, 2014) 

O sistema de compensação, aprovada na Resolução Normativa nº 482/2012, 

permite que a rede de distribuição funcione como uma bateria para sistemas 

autônomos, ou seja, a energia gerada excedente é injetada na rede. Se a geração for 

maior que o consumo, o cliente recebe crédito de energia em kWh na próxima fatura, e 

caso contrário, se o consumo for maior, o consumidor pagará a diferença entre a energia 

gerada e a consumida.  O crédito recebido pelo consumidor possui prazo de validade de 

36 meses após o faturamento. O sistema de compensação possui particularidades 

inerentes a cada grupo de consumidor. Para os consumidores do grupo B, se a energia 

gerada for maior que a demandada, o consumidor deverá pagar o custo de 

disponibilidade de energia equivalente a 30 kWh para sistemas monofásicos, 50kWh 

para bifásicos e 100kWh para trifásicos. (EPP,2011)  

Os postos tarifários são as horas dos dias relacionadas ao consumo de energia e 

ao valor da tarifa. Eles podem ser divididos em posto tarifário ponta (maior tarifa) e 

posto tarifário fora de ponta (menor tarifa). O primeiro está relacionado às horas com 

maior consumo de energia elétrica, fato que ocorre no período de 17 a 22 horas do dia. 

Já o posto fora de ponta corresponde as demais horas, além de todas as horas dos 

sábados, domingos e feriados. (ANEEL,2014)  

O Quadro 3.1 detalha os subgrupos existentes no grupo B e as tarifas sem 

impostos correspondentes cobradas pela Cemig.  Os dados foram retirados do site da 

CEMIG na seção “Tarifas e Serviços-valores” e correspondem a dados referentes ao mês 

de abril de 2014. 

Quadro 3.1 Subgrupos e  Tarifas cobradas pela CEMIG. 

Subgrupo Consumidor Tarifa (R$/kWh)  

B1 Residencial 0,39642 

B2 Rural 0,25272 

B3 Demais Classes 0,39642 

B4a Iluminação Pública (Rede 

de Distribuição) 

0,20812 

B4b Iluminação Pública (Bulbo 

de Lâmpada) 

0,22794 
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3.2.2. Regulamentação 

Um dos maiores impasses existentes para o desenvolvimento da geração de 

energia fotovoltaica no Brasil está ligado aos aspectos legais e regulatórios existentes. 

Portanto, esperam-se ações para promover a inserção de investimentos para seu 

desenvolvimento. 

A resolução da ANEEL n°482 de 17 de abril de 2012, estabelece as condições 

gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de 

distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica. A 

microgeração distribuída define-se como a central geradora de energia elétrica, com 

potência instalada menor ou igual a 100 kW e a minigeração distribuída define-se como 

a central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 100 kW e 

menor ou igual a 1 MW, em ambos os casos é necessário que se utilize fontes com base 

em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme 

regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de 

unidades consumidoras. 

A resolução n° 482 alterou a resolução normativa n° 77 com o objetivo de 

aumentar para 80% o desconto nas tarifas de uso de sistemas elétricos de transmissão e 

distribuição, exclusivamente para projetos de geração a partir de fontes renováveis que 

entrem em operação comercial até 31 de dezembro de 2017. O desconto tem prazo para 

os dez primeiros anos de operação da usina e após esse prazo o desconto é reduzido 

para 50%. 

Com essa resolução muitos parâmetros foram estabelecidos, permitindo assim a 

produção de energia a partir de unidades consumidoras e a disponibilização de 

excedentes para a rede pública por meio do sistema de compensação. 

3.2.3. Tributos 

Na conta de energia são cobrados tributos de âmbito federal, estadual e 

municipal. Esses tributos são pagos à concessionária que por sua vez repassa os valores 

aos cofres públicos.  Os tributos federais são o PIS (Programas de Integração Social) e 

COFINS (Contribuição para o financiamento da Seguridade Social).  Esses impostos são 
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cobrados para manter programas sociais do governo Federal. O PIS e COFINS tiveram 

recentemente suas alíquotas de 1,65% e 7,6 %, respectivamente, sendo apurados de 

forma não cumulativa.(ABINEE, 2012) 

O tributo Estadual é representado pelo ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadoria e Serviços).  Cada estado regulamenta esse tributo e o recolhe diretamente 

na conta de energia. A concessionária fica então obrigada a cobrar e a repassar esse 

valor ao governo estadual. Para minas Gerais o valor do ICMS é de 21%, entretanto, os 

consumidores residenciais com consumo de até 90kWh/mês são isentos  desse tributo.  

O tributo municipal é representado pelo CIP (Custeio do Serviço de Iluminação 

Pública), prevista no artigo 149-A da Constituição Federal de 1988. Sendo assim, as 

responsabilidades de projeto, implantação, expansão operação e manutenção da 

iluminação pública recaem aos municípios.   

3.2.4. Perfil de consumo 

O consumo residencial de eletricidade no Brasil vem variando conforme indicado 

na Figura 3.3.  

 

Figura 3.3 Consumo Residencial de Eletricidade (EPE,2014) 

 

Observa-se que o primeiro semestre de 2014 foi bem mais expressivo que o 

mesmo semestre do ano anterior. Um dos motivos desta variação está ligado a 

mudanças climáticas, principalmente no verão, o que leva a uma  maior utilização de 

equipamentos de climatização. O conhecimento do perfil da carga possibilita prever o 
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crescimento da demanda do sistema elétrico existente.  Sendo assim, se faz necessário o 

estudo de caracterização da carga, ou seja, o estudo onde se identifica e analisa o 

comportamento da carga de consumidores e do sistema elétrico.  O estudo realizado 

pela CEMIG - O Comportamento da Carga dos Consumidores e do Sistema Elétrico da 

CEMIG Campanha de Medidas e Tipologia- levantou, para 2012, os dados quantitativos 

de consumidores residenciais de Minas Gerais e o número de amostra para o 

levantamento da curva de carga. A Quadro 3.2 apresenta os valores encontrados. 

 

Quadro 3.2 Subgrupos e  Tarifas cobradas pela CEMIG.(ESCHER,2012)  

 

 

A Figura 3.4 apresenta uma curva típica para um consumidor residencial cuja 

faixa de consumo varia entre 221 a 350 kWh.  

 

 

Figura 3.4 Curva típica de consumo Residencial.(ESCHER,2012) 
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Para cada consumidor existe uma demanda máxima diária, ou seja, o maior valor 

de potência média, num intervalo de 15 min., requerida pelo consumidor. O eixo das 

ordenadas representa a demanda de cada hora dividida pela demanda máxima, ou seja, a 

carga está apresentada Por Unidade da Demanda Máxima (P.U. da Máxima) . Por esse 

motivo seu valor não é maior que um. O eixo das abscissas representa as 24 horas do 

dia. .(ESCHER,2012)    

A curva da Figura 3.4 possui seu horário de demanda máxima entre as 21 e 22h, 

observa-se também que durante o restante do dia o consumo se mantêm constante. A 

maior parte de consumo de uma residência está ligada ao aquecimento de água, 

refrigeração e iluminação, sendo assim, o pico na demanda pode ser justificado pela 

utilização do chuveiro elétrico e iluminação. O mercado de baixa tensão, em Minas 

Gerais, é responsável por 37% de toda energia distribuída pela CEMIG. Esse trabalho 

justifica-se pelo número de consumidores conectados a rede de distribuição em baixa 

tensão e por sua relevância em termos de energia consumida. 

3.3. Custos de Geração 

Um dos maiores receios quanto ao investimento em geração fotovoltaica 

residencial está no preço de instalação do sistema. Esta seção aborda os gastos com 

manutenção e os preços praticados nos principais países do mundo. 

O tempo de vida útil de um painel fotovoltaico é estimado em aproximadamente 

25 anos. Os principais fornecedores de módulos fotovoltaicos, as garantias e os locais de 

fabricação estão detalhados no Quadro 3.3. (Whole Solar, 2013) 
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Quadro 3.3 Fornecedores de painéis fotovoltaicos  

Fornecedor Fabricação Garantia 

LG Coréia Garantia linear de 25 anos. O  

primeiro ano em 97% de 

rendimento e queda de 0,7 % para 

os anos subsequentes. 

SHARP Estados Unidos Primeiros 10 anos na produção de 

90% e em 25 anos 80% de 

rendimento. 

Panasonic Japão, Alemanha, México Primeiros 10 anos na produção de 

90% e em 25 anos 80% de 

rendimento. 

ET TOWARDS 

EXCELLENCE 

China Garantia de potência linear de 25 

anos , primeiro ano em 97% e 

queda de rendimento de 0,65% por 

ano. Garantia de 10 anos  

de fabricação e de materiais. 

 

 

A manutenção dos painéis fotovoltaicos são quase mínimos, mas ainda assim faz-

se necessário a manutenção preventiva dos equipamentos, a fim de protegê-los contra 

danos maiores no futuro. Uma das manutenções preventivas está relacionado com 

inspeção, limpeza, e medição. 

Os países mais expressivos quanto a geração de energia fotovoltaica são, nessa 

ordem, Alemanha, China, Itália, Japão, Estados Unidos, Espanha, França, Reino Unido, 

Austrália e Bélgica, como mostra a Figura 3.2. Apesar de vários pontos favoráveis à 

produção de painéis fotovoltaicos, o Brasil possui apenas uma fábrica instalada no país, 

a Tecnometal, instalada em Campinas (SP).  

A Figura 3.5 detalha os custos médios de instalação do sistema fotovoltaico para 

cada país sem influência dos subsídios. 
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Figura 3.5  Custo médio até a instalação.(IRENA,2012)  

  No Japão foi registrado, para o ano de 2010, o maior preço para sistemas 

fotovoltaicos. Apesar disso, o Japão aparece como segundo maior investidor em energia 

solar fotovoltaica do mundo no ano de 2013, conforme Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6  Cinco maiores produtores, investidores para o ano de 2013. Na ordem China, Japão, Estados 
Unidos, Alemanha e Reino Unido (REN21,2014) 

 

Os custos para geração de sistemas fotovoltaicos vêm caindo a cada ano, 

conforme mostra a Figura 3.7.  
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Figura 3.7  Estimativa de Preços para painéis fotovoltaicos da Associação Européia da Indústria 
Fotovoltaica até 2020 (IRENA,2012) 

Observa-se que o futuro da geração fotovoltaica é de que o mercado fique mais 

competitivo e os custos para geração menores. Para que isso seja feito de maneira 

efetiva, é necessário que o governo de cada país promova benefícios e incentivos para 

que o sistema se torne um bom investimento. Outra iniciativa que deve haver é o 

financiamento de pesquisas para que o barateamento do sistema aconteça de forma 

rápida, sem perder a qualidade e segurança que já possuem.  
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Capítulo 4 

Estudo de Caso: Instalação de painéis fotovoltaicos em 
prédios financiados pelo programa Minha Casa Minha 

Vida 

4.1. Introdução 

O presente capítulo tem por objetivo avaliar a viabilidade da instalação de um 

sistema de energia solar fotovoltaico conectado à rede, com fornecimento de 90 kWh, 

para um edifício residencial financiado pelo programa do governo federal, o “Minha 

Casa, Minha Vida”.  

Inicialmente, será apresentada a localização do condomínio escolhido para se 

fazer a análise, fato determinante para a avaliação da radiação no local. Para o cálculo da 

potência que deve ser instalada, será feita uma simulação com valores de consumo de 

energia elétrica estimada no apartamento. Com isso, será possível dimensionar a 

capacidade do sistema e a área total ocupada, bem como materiais e equipamentos 

necessários.  

 

4.2. Localização 

Foi analisado o Residencial Mirante Boulevard, localizado em Belo Horizonte, na 

rua Magnésio n° 698. O Residencial contempla 274 unidades habitacionais para famílias 

que se enquadram na faixa 2 do programa minha casa, minha vida, ou seja, cuja renda 

familiar está entre R$1.600,00 a R$3.275,00. As Figuras 4.1 e 4.2 apresentam a 

localização obtida com o “Google Earth”. A latitude é de aproximadamente 20° e a 

longitude de aproximadamente 43°. 
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Figura 4.1  Residencial Mirante Boulevard (Google Earth, 2014) 

 

  

 

Figura 4.2 Residencial Mirante Boulevard. O círculo em vermelho representa o local onde os prédios estão 

contruídos (Google Earth, 2014) 

 

Os painéis fotovoltaicos, objeto de estudo desse trabalho, foram previstos para serem 

instalados sobre a laje plana e considerando as construções no entorno do residencial, não 

haverá problemas de sombreamento, como detalha a Figura 4.3. 
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Figura 4.3 Figura 4.3  Residencial Mirante Boulevard e construção adjacente. O estudo de sombreamento 

causado por outras edificações não existem para o projeto analisado. (Google Earth, 2014) 

Os estudos realizados nesse trabalho foram baseados na planta fornecida pela 

Construtora. A planta é a especificada na Figura 4.4.  

 

Figura 4.4   Planta de apartamentos do Residencial Mirante Boulevard cedido pela construtora Quartzo 
Incorporadora. 
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Com isso, a área disponível para a implantação dos painéis fotovoltaicos é de 

aproximadamente 170,0m². A área central não foi considerada para que se tenha um 

espaço para eventuais reparos dos equipamentos, locação de caixa d’água e acesso.  

4.3. Orientação e Inclinação dos Módulos 

Segundo o Manual de Engenharia Fotovoltaico criado pela Cresesb, a melhor 

orientação para o módulo é aquela voltada para o norte geográfico, pois assim a máxima 

produção média de energia estará garantida. Para esse projeto, o norte foi identificado 

com ajuda do mapa de declinação magnética do Observatório Nacional. Para Belo 

Horizonte, a Declinação magnética é de aproximadamente 23,3°. Com isso, o norte 

verdadeiro está a 23,3° em relação ao norte magnético. O ângulo de inclinação ideal, 

também estabelecido pelo mesmo Manual, em relação ao solo é o mesmo indicado pela 

latitude da cidade, portanto para Belo horizonte é de aproximadamente 20°. 

(Cresesb,2014) 

4.3.1. Carta Solar 

 Para que se obtenha o máximo de eficiência na geração de energia elétrica, os 

módulos devem estar dispostos de forma perpendicular aos raios solares. Uma das 

ferramentas utilizadas para se obter ângulos que auxiliam no cálculo da melhor 

estimativa de orientação dos módulos fotovoltaicos é a carta solar.  A carta solar é usada 

para se obter a altura solar nas diferentes horas do dia e o ângulo azimutal. A altura 

solar é definida como o ângulo que os raios solares formam com a superfície horizontal. 

O ângulo azimutal fornece a orientação dos raios solares em relação ao norte geográfico, 

sendo seu valor zero quando ao meio dia, ou seja, nesse horário os painéis possuem sua 

maior incidência de raios solares. A quantidade total de radiação solar depende da 

duração do dia e da altura solar. A Figura 4.5 detalha os ângulos importantes para o 

estudo da geração fotovoltaica.  
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Figura 4.5  Representação dos ângulos (Portal Energia,2004 ) 

 

A altura solar tem relação direta com a intensidade da radiação solar, pois quanto 

mais alta, menor será o caminho dos raios solares através da atmosfera até a superfície 

terrestre e menor será sua absorção e difusão. Seu valor mais alto encontra-se nos dias 

de verão e seu menor valor nos dias de inverno.  

Para gerar a carta solar de Belo Horizonte, foi utilizado o programa gráfico SOL-

AR desenvolvido pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (SOL-AR). 

Esse programa permite a obtenção da carta Solar para qualquer latitude especificada. A 

carta Solar para Belo Horizonte encontra-se na Figura 4.6. 
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Figura 4.6  Carta Solar para a cidade de Belo Horizonte (SOL-AR) 

 

As linhas em azul representam as horas do dia, que vão de 6h da manhã às 18h. Já 

as linhas em preto destacadas em Negrito, representam os dias do ano.  

A Figura 4.7 exemplifica como foram encontradas as alturas do sol em cada 

horário e mês. O ponto em vermelho representa o dia 22 de Junho às 7:00 horas. A maior 

circunferência da carta representa o sol a um ângulo de 0°, a segunda  representa o sol a 

um ângulo de 10° e assim por diante, até 90°. Para o ponto em destaque da Figura 4.7 a 

altura solar está entre 0° e 10°.  
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Figura 4.7 Método utilizado para cálculo da altura solar. 

 

Esse mesmo procedimento foi realizado para todos os outros pontos da carta. O 

resultado encontrado para o cálculo da altura solar são apresentados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 Altura Solar para a cidade de Belo Horizonte. 
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Os dados encontrados estão de acordo com o esperado, uma vez que as maiores 

alturas solares encontram-se nos meses correspondentes ao verão e as menores nos 

meses correspondentes ao inverno.  

4.4. Cálculo de Painéis Mínimos Necessários para atender todo o 
consumo 

 

 Com o auxilio do programa Radiasol 2, desenvolvido pelo laboratório de Energia 

Solar da  escola de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e 

considerando uma inclinação do módulo de 20°, a radiação mensal de Belo Horizonte foi 

calculada. O Gráfico da Figura 4.8 detalha os dados obtidos 

 

 

 

Figura 4.8 Irradiação Solar horizontal de Belo Horizonte (RADIASOL) 

Os valores para cada mês estão detalhados no Quadro 4.1. 
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Quadro 4.1 Irradiação média em kWh/m²/dia. 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

kWh/m²/dia 5,86 5,98 5,47 4,99 4,34 4,15 4,4 5,1 5,54 5,78 5,56 5,39 

 

A irradiação solar quantifica a taxa de variação de energia em um intervalo de 

tempo e em uma determinada área, por isso foi expressa em kWh/m²/dia. Para o cálculo 

da energia produzida por cada módulo é necessário o conhecimento sobre as 

características do módulo escolhido para o estudo e a irradiação (determinada na Tabela 

4.2). O valor médio da radiação na inclinação escolhida é de 5,21kWh/m²/dia. 

O módulo escolhido foi o painel solar da Kyocera Solar KD250GH-4FB2 com 

células policristalinas, que possui custo de produção mais baixo que as monocristalinas. 

(VILLALVA,2012). A folha de dados do painel KD250GH-4FB2 encontra-se na Tabela 4.3 

 

Quadro 4.2 - Folha de dados do painel KD250GH-4FB2 

 

 

O cálculo da energia produzida pode então ser obtido com base na Equação 4.1. 

Para o uso desta equação, é considerado que o módulo seja instalado de modo que seja 
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maximizado o aproveitamento da energia solar, ou seja, será equipado com o MPPT 

(Maximum Power Point- rastreamento do ponto de máxima potência) (VILLALVA,2012). 

 

                                                                        (4.1) 

Onde, 

Ep= Energia produzida pelo módulo diariamente [Wh] 

Es=Insolação diária[Wh/m²/dia] 

Am=Área da superfície do módulo [m²] 

ηm=Eficiência do módulo(%) 

 

A Quadro 4.3 apresenta os valores de cada variável e o resultado da energia 

produzida para cada mês, ou seja, a Equação 4.1 foi multiplicada pela quantidade de dias 

correspondente a cada mês. 

 

 Quadro 4.3 - Energia Produzida pelo módulo mensalmente 

 

 
Para dimensionar o número de módulos necessários ao abastecimento de 

consumo das famílias, faz-se o uso da Equação 4.2 
 
 

   
        

  
 

                                                           (4.2) 

 

Onde,  

Np= Número de módulos 

Esistema= Energia necessária 

Ep=Energia produzida por módulo 

 

Para o cálculo do número de módulos, será considerado o pior caso de energia 

produzida. No estudo em questão o mês de junho produz aproximadamente 30,93kWh 
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ao mês. O consumo mensal de cada família será estimado em 90 kWh por mês. O prédio 

em estudo possui quatro apartamentos por andar e quatro andares, portanto são 16 

unidades por prédio com um consumo total de 1440 kWh por mês. Considerando 

possíveis aumentos na taxa de consumo de um ou mais moradores, o valor do consumo 

total considerado será de 1500 kWh por mês, com média de consumo diário de 49,32 

kWh/dia. 

  

   
    

     
    

 

Ou seja, para a produção total da energia gasta nas residências, seriam 

necessários 48 módulos. 

4.4.1. Disposição dos painéis 

Na tabela de dados do painel fotovoltaico escolhido, encontrado na Tabela4.3, 

observa-se que sua largura é de 1,58m e sua altura é de 990mm. Para o cálculo da 

distância entre os módulos, foi escolhido o dia 22 de junho, ao meio dia, pois 

corresponde ao solstício de inverno no hemisfério sul. A Figura 4.9 demonstra o 

espaçamento entre módulos para que seja evitado o sombreamento.  

 

Figura 4.9 – Projeção de sombras entre painéis. (BARROS,2011) 

 A Equação 4.3 estima a melhor distância entre módulos para que seja evitado o 

sombreamento.  
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                                                                   (4.3) 

 

 Então, 

  
                      

        
        

 

Como são prédios em posições diferentes, o estudo será feito de modo que os 

painéis estejam em duas situações distintas: paralelos à maior lateral dos prédios e 

transversais à lateral dos prédios, considerando sempre que eles estão posicionados no 

sentido do lado Norte.   

4.4.1.1. Painéis disposto paralelos às laterais dos prédios  

Os módulos serão dispostos de duas formas diferentes no terraço dos prédios, 

que deverão ser colocados sempre direcionados para o lado norte da construção. Na 

primeira analise os módulos serão colocados paralelos às laterais dos prédios.  A Figura 

4.10 detalha as dimensões dos módulos, bem como detalha que na vista superior a 

largura de cada módulo terá o valor de 1561,77mm. Como a distância entre módulos 

deve ter 2160mm, descontando os 1561,77mm do módulo, a distância, em planta entre 

os módulos deve ser de 598,23mm.  

 

Figura 4.10– módulo com inclinação de 20°. 
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São duas áreas de 5,55x11,9m² e uma área de 3,0x6,0m² disponíveis para a 

instalação dos painéis. Conforme a Figura 4.11, há espaço suficiente para 64 módulos. 

Para esse projeto serão necessários 48 módulos, então o espaço é suficiente para 

atender o consumo dos 16 apartamentos. 

Observa-se pela Figura 4.11 que foi respeitada a distância de 0,6m entre as 

fileiras dos módulos e um espaço de aproximadamente um metro na parte superior para 

acesso aos mesmos.   

Para a análise do custo de implantação do sistema, nesse projeto, será 

considerado o arranjo de painéis conforme a Figura 4.11. Vale lembrar que o estudo está 

considerando que os painéis estão direcionados para o norte, de modo a maximizar a 

produção de energia solar.  

  

Figura 4.11 – Módulos dispostos perpendicularmente à lateral do prédio. Todas as medidas estão em 
milímetros.  

4.4.1.2. Painéis disposto transversalmente às laterais dos prédios 

Conforme a Figura 4.12 detalha, o espaço é suficiente para que os 48 módulos 

fiquem dispostos com distanciamento entre fileira considerável para a passagens de 
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técnicos da manutenção. O espaço foi suficiente para fixação de 52 painéis, sendo 

suficiente para atender as famílias dos 16 apartamentos.  

 

Figura 4.12 - Módulos dispostos transversalmente às laterais do prédio. Todas as medidas estão em 
milímetros. 

4.5. Equipamentos mínimos necessários 

Antes de efetuar a conexão com a rede, é necessário atender a norma quanto aos 

equipamentos mínimos necessários. Um SFCR é constituído pelo módulos fotovoltaicos, 

o inversor de frequência, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, diodos de 

bloqueio, diodos de by-pass, fusíveis, disjuntores, cabos elétricos e terminais, além da 

estrutura onde serão fixados os módulos (VILLALVA,2012).   

O módulo fotovoltaico já foi definido na seção 4.4 desse trabalho. 
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4.5.1. Inversor de Frequência 

O inversor é especificado de acordo com a potência dos módulos fotovoltaicos 

que estarão conectados a ele. A tensão máxima de operação do arranjo fotovoltaico deve 

ser compatível com a tensão nominal de entrada do inversor. A tensão máxima de 

circuito aberto do arranjo fotovoltaico, também deve estar dentro do limite máximo de 

tensão que o inversor pode tolerar (RÜTHER, 2004).  

Para que o projeto fique economicamente viável, o sistema deve ser projetado de 

modo que o inversor não esteja trabalhando abaixo da potência nominal ou 

sobrecarregado. Utilizando um inversor menor para o mesmo gerador fotovoltaico sem 

impactar na quantidade de energia e na qualidade do sistema, a energia gerada tende a 

ser mais barata. 

O dimensionamento inicia-se com a determinação da tensão de entrada do 

inversor, que representa a soma dos inversores associados em série (CRESESB,2014). A 

máxima tensão ocorre em baixas temperaturas, com o painel em circuito aberto (Voc). O 

máximo número de inversores conectados em série é dado pela Equação 4.5. 

 

                                                                                 (4.5) 

Onde: 

N = número de módulos em série 

Voc,string= Tensão em circuito aberto de um módulo FV na menor temperatura de 

operação prevista (V) 

Vimáx=Máxima tensão cc admitida pela entrada do inversor. (V) 

 

O cálculo da tensão em circuito aberto de um módulo, na menor temperatura 

prevista, pode ser feito de duas formas distintas: considerando um fator de segurança de 

10% ou considerando uma temperatura mínima de 5°C (valor ideal para Belo 

Horizonte).  

Pela folha de dados detalhado na Figura 4.3, observa-se que a tensão de circuito 

aberto dos módulos é Voc=36,9 V. Como serão 12 módulos ligados em série, tem-se: 

 

                                                              (4.6) 
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Considerando um acréscimo de 10%, a tensão máxima de saída do string será: 

 

                                                                (4.7) 

 

Considerando o método da temperatura, na folha de dados do módulo encontra-

se o valor do coeficiente de temperatura para tensão de circuito aberto (-0,36%/°C), ou 

seja, para cada grau de redução de temperatura existe um aumento de 0,36% na tensão 

de saída do módulo. Considerando a temperatura média de 25°C e a mínima de 5 °, a 

variação percentual de tensão pode ser dada por: 

 

                                                                   (4.8) 

 

A variação de tensão pode ser dada por: 

 

                                                                 (4.9) 

 

A tensão total na temperatura de 5°C é: 

 

                                                        (4.10) 

 

Comparando os resultados obtidos nas Equações 4.7 e 4.10, observa-se que 

considerar 10% proporciona um valor mais elevado e mais seguro do que o cálculo feito 

a partir do coeficiente de temperatura. Aplicando então o valor encontrado na Equação 

4.7 na Equação 4.5, temos: 

 

             
 
 

Outro dado importante para se determinar corretamente o inversor, é a máxima 

corrente contínua de entrada que ele suporta. O cálculo do número máximo de fileiras 

das linhas de módulos conectados em paralelo, que pode ser feito com base na Equação 

4.11, não pode ser ultrapassado.  
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                                                                        (4.10) 

Onde: 

N1=número máximo de fileiras em paralelo 

Iimáx =Corrente máxima C.C. admitida na entrada do inversor(A) 

Isc =Corrente de curto circuito do módulo FV (A) 

 
O string com 12 módulos de 250W fornecerá uma potência máxima de 3000W. A 

potência máxima do inversor deve ser maior do que a potência máxima do sistema. 

Dessa forma o inversor escolhido é do fabricante FRONIUS, modelo Galvo 3.1-1. A Tabela 

4.5 detalha as especificações técnicas do inversor.   

A corrente contínua máxima admitida no inversor é de 20,7A e a corrente de 

curto circuito do módulo é de 9,09A, então cada inversor poderá ter até duas fileiras de 

12 módulos ligadas em paralelo. 

 

   
    

    
                                                                             

 

Os inversores conectados à rede foram desenvolvidos exclusivamente para 

trabalhar com painéis fotovoltaicos em sistemas de geração a partir da energia solar. Os 

modelos conectados à rede são os únicos adequados para trabalhar em sincronia com a 

rede elétrica fazendo a interface entre a energia da distribuidora, a energia solar e a 

unidade consumidora de energia. 

É importante observar que a tensão do gerador FV tem uma influência de cerca 

de 2% na eficiência do inversor para a potência de saída acima de 50% da potência 

nominal. Para uma otimização da tensão de operação, sugere-se trabalhar com a maior 

tensão c.c. possível. (Cresesb,2014) 
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Tabela 4.2 – Folha de dados do inversor FRONIUS GALVO3.1-1 
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4.5.2. Diodo By-Pass e de bloqueio, fusíveis e quadros de proteção 

Quando uma célula fotovoltaica dentro de um módulo estiver sombreada, a 

potência de saída do módulo cairá drasticamente que, por estar ligada em série, 

comprometerá todo o funcionamento das demais células no módulo. Para que toda a 

corrente de um módulo não seja limitada por uma célula sombreada, usa-se um diodo de 

passo ou de "bypass". Esse diodo serve como um caminho alternativo para a corrente e 

limita a dissipação de calor na célula defeituosa. O diodo de by-pass, ou diodo de desvio, 

oferece um caminho alternativo para a passagem de corrente, impedindo que o sistema 

seja prejudicado. Os módulos fotovoltaicos confeccionados atualmente já possuem o 

diodo de By-Pass, localizado na caixa de conexão.  

O diodo de bloqueio tem por função impedir o fluxo de corrente no sentido 

contrário, ou seja, ao invés de um conjunto série gerar corrente, o conjunto passa a 

receber mais do que produzir, causando queda na eficiência da célula. Para cada 

conjunto série é necessário instalar um diodo de bloqueio que suporte pelo menos a 

corrente de curto-circuito produzida por um módulo e também a tensão reversa de pelo 

menos duas vezes a tensão de circuito aberto de todo o arranjo.  

São intercalados fusíveis de fileira em todos os condutores ativos (positivos e 

negativos) para proteger os módulos e os cabos das fileiras contra sobrecargas ou 

curtos. Se não se utilizarem fusíveis de fileira, os condutores de fio devem estar 

dimensionados para a máxima corrente de curto-circuito do gerador, menos a corrente 

da fileira. 

Para sistemas conectados à rede, a regulamentação ANEEL(Aneel,2012c) exige a 

instalação, após o medidor, de uma chave seccionadora sob carga. O dispositivo de 

seccionamento visível (DSV) é uma chave seccionadora usada para desconectar o 

gerador fotovoltaico da rede elétrica para o caso de necessidade de reparo e 

manutenção no sistema. Ele deve estar em um lugar de fácil acesso e notável a todos 

para assegurar a proteção do técnico que irá mexer na rede elétrica. 

As proteções contra sobretensões e descargas atmosféricas se destinam a isolar o 

sistema de transientes de tensão indesejáveis. Apesar dos módulos fotovoltaicos 

modernos apresentarem uma elevada tolerância a picos de tensão (6kV), componentes 

eletrônicos como o sistema inversor, por exemplo, necessitam de proteção contra esses 

surtos de tensão. Esses componentes de proteção estão normalmente instalados nas 
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caixas de conexão. Por esse motivo, são necessários os quadros de proteção, tanto de 

corrente contínua, quanto de corrente alternada.  

O quadro de proteção CC é o quadro que incorpora a string box, os fusíveis de 

proteção e adiciona uma chave de desconexão CC, um dispositivos de proteção contra 

surto e o barramento de aterramento. O quadro de proteção CA faz a conexão entre os 

inversores do sistema fotovoltaicos e a rede elétrica, de modo semelhante às instalações 

convencionais de baixa tensão. Também possui um disjuntor diferencial residual e um 

dispositivo de proteção de surto. 

Em Sistemas Fotovoltaicos é necessário fazer-se o aterramento dos 

equipamentos (conexão da carcaça dos equipamentos ao Terra) e o aterramento do 

sistema (conexão do circuito elétrico ao Terra, geralmente através da linha de 

polaridade negativa), com o objetivo de impedir riscos de choques elétricos, estabilizar a 

tensão do sistema e proteger os equipamentos de correntes excessivas, decorrentes de 

uma falha (CRESESB, 2004). 

4.5.3. Suportes, Cabos e Terminais 

O suporte do módulo fotovoltaico tem como função posicioná-lo de maneira 

estável e assegurar a ventilação adequada, permitindo dissipar o calor que normalmente 

é produzido devido à ação dos raios solares. Isto é importante porque a eficiência das 

células diminui com a elevação da temperatura que podem, inclusive, chegar a falhar. Os 

módulos deverão ser montados em um suporte, normalmente de aço zincado á quente 

ou em alumínio, que será fixado a um poste instalado no telhado. Os suportes possuem 

também a finalidade de reduzir o acesso de estranhos e animais, bem como impedir que 

os módulos sejam roubados. O suporte deve ter parafusos, porcas e arruelas de aço 

inoxidável e construção robusta para suportar ventos de até 100 km/h. O poste deverá 

ser fixado verticalmente e deve ser de material durável, adequado à longa vida útil 

prevista para o sistema. 

Atualmente, no Brasil, não existem normas específicas para sistemas 

fotovoltaicos no que tange ao dimensionamento dos condutores. No entanto, usualmente 

os limites de perda de tensão razoáveis, para a condição crítica de operação, são de 5% 

de perda total e de 3% entre trechos individuais. A NBR 5410 pode ser utilizada para 
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estabelecer a bitola adequada para os condutores em função do comprimento do ramal, 

da tensão nominal e do nível de perdas pretendido. Outra forma de estimar a bitola 

adequada para o projeto é utilizando a Equação 4.11 a seguir: 

 

         
         

     
                                                                        (4.11) 

 

Onde: 

ρ=resistividade  do material do condutor (geralmente cobre ρ=0,01724 [Ω.mm²/m])  

d= distância total do condutor, considerando o trecho de retorno (ida e volta) 

I= corrente que passa pelo condutor 

Δv= queda de tensão tolerada no cabeamento para o trecho analisado 

 

Foi feita uma abordagem superficial sobre o dimensionamento do equipamentos 

citados nas seções 4.5.2 e 4.5.3 desse trabalho, pois o principal objetivo desse trabalho 

não visa desenvolver o estudo detalhado das instalações elétricas. Na verdade, com esse 

trabalho pretende-se efetuar o dimensionamento do sistema gerador, pois esse 

representa o maior percentual de investimento para o sistema completo, além de 

estimar a energia produzida pelo sistema fotovoltaico face à intensidade de radiação 

solar incidente. O restante do material necessário foi citado, porém o cálculo de 

investimento para esses equipamentos serão feitos de modo estimado.  

 

4.6. Conexão com a rede 

A Figura 4.13 ilustra o esquema de conexão do consumidor à rede de distribuição 

da concessionária.  
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Figura 4.13 –Forma de conexão do gerador fotovoltaico com a rede.Fonte: ND 5.30 CEMIG, 2012, p. 3-2. 

 

O modelo do setor elétrico brasileiro, regulado e fiscalizado pela ANEEL, garante 

o livre acesso ao sistema para todos os agentes consumidores ou geradores que assim 

necessitarem. Através da Resolução nº 345 de dezembro de 2008, a ANEEL aprovou o 

PRODIST - Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional, composto por oito modelos, dentre os quais interessa conhecer o Módulo 3 – 

Acesso ao Sistema de Distribuição; o Módulo 5 – Sistemas de Medição; e a Cartilha de 

Acesso ao Sistema de Distribuição que estabelecem uma padronização dos 

procedimentos de acesso ao sistema elétrico. Além disso, as Resoluções Aneel nº 

281/1999, nº 68/2004, nº 250/2007 e nº 414/2010 também são marcos regulatórios 

importantes para o processo de gestão do acesso ao sistema elétrico. A CEMIG possui um 

sistema elétrico bem estruturado para atender as demandas de seu mercado. A gestão 

do acesso é importante para que o planejamento da expansão e da operação do sistema 
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elétrico seja feito de forma a possibilitar a integração de diversos acessantes sem 

comprometer a qualidade da energia e a segurança operativa. 

São quatro as etapas a serem observadas para viabilização do acesso, conforme a 

Figura 4.14, sendo elas: Consulta de Acesso, Informação de Acesso, Solicitação de Acesso 

e Parecer de Acesso. Após percorrer todas essas etapas, inicia-se a fase de execução das 

obras para concretizar a conexão de um novo acessante. Ao receber a solicitação de 

acesso, a distribuidora deve emitir um parecer com a definição das condições de acesso. 

Se não houver necessidade de execução de obras de reforço ou de ampliação no sistema 

de distribuição, a emissão deve ser feita até 30 dias após o recebimento.  

A assinatura de acordo operacional deve ser feita até 90 dias depois da emissão 

do parecer de acesso. A vistoria deve ser feita até 30 dias a partir da solicitação por 

parte do acessante e a entrega do relatório de vistoria até 15 dias.  

Após essa etapa o acessante tem o tempo que ele definir para se adequar ao 

relatório de vistoria e a distribuidora tem até 7 dias a partir disso para aprovação do 

ponto de conexão, liberando-o para sua efetiva conexão (CEMIG,2012). 

 

 

Figura 4.14 – Viabilidade de acesso Fonte: ND 5.30 CEMIG, 2012, p. 3-2.  
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4.7. Viabilidade econômica 

 

Antes de qualquer instalação, é recomendável o estudo da viabilidade econômica, 

para que se tenha conhecimento sobre o tempo de retorno financeiro de todo o sistema. 

Essa análise é ainda mais impactante quando a solução é dependente da aceitação da 

opinião pública para sua massificação.  

 

A conta Fatura de energia da Cemig pode ser calculada conforme Equação 5.1: 

 

 

              
                        

                   
                                                                        (5.1) 

 

Segundo o site da CEMIG, o valor do kWh, para consumo residencial de 90kWh, é 

de R$ 0,39642. Como o consumo é de até 90kWh por mês, o imposto estadual, ICMS, não 

é cobrado. Já a tarifa Pasep/Cofins é de 5%. Em 2015 começou a vigorar a tarifa por 

bandeiras. Quando é sinalizada a bandeira verde, a Fatura de energia não sofre nenhum 

acréscimo, porém quando ela está com bandeira amarela ou vermelha, há acréscimo de 

R$0,015 e R$0,03, respectivamente, para cada kWh consumido. Sendo assim, vamos 

considerar o cálculo para o pior caso, ou seja, a bandeira vermelha.  

 

        
        

        
             

 

 

                                                      

 

O custo estimado para a implementação do sistema é detalhado na tabela 4.6. 

Segundo o manual de engenharia para sistemas fotovoltaicos (CRESESB,2014), o gasto, 

no Brasil, com cabos, proteções, fixação, conexões, projetos, entre outros (na tabela 

discriminado como “demais custos”) equivale a aproximadamente 45% do valor de 

custo dos inversores e dos módulos.  
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Quadro 4.4 –Quantidade e custo dos equipamentos (Preço dos módulos 

disponível em minhacasasolar.com.br e preço dos inversores disponível em 

neosolar.com.br) 

Equipamento Quantidade Preço unitário(R$) Preço Total(R$) 

Módulo KD250GH-

4FB2 

48 1.040,00 49.920,00 

Inversor Sunny Boy 

SB3300 

2 7.890,00 15.780,00 

Demais custos - - 29.565,00 

Total - - 95.265,00 

 

Como são 16 famílias por prédio, o valor por apartamento é de R$5.954,10. 

Considerando que o abastecimento de energia será de 90kWh, o valor economizado por 

mês é de R$40,25. Desta forma, o valor anual do retorno de investimento é de: 

 

                           

 

Considerando que a inflação não altere significativamente o preço da energia 

elétrica, e que não há investimento em outra aplicação financeira, o retorno do 

investimento será em 12 anos e 4 meses. 

A estimativa de custo, segundo SOLENERG (2012),pode ser feita com um cálculo 

simplificado do MWh gerado usando-se a Equação 5.2.  

 

  

                 
             

   

  
                                                         (5.2) 

 

Onde: 

Vi= Valor total do investimento (R$) 

i= Taxa anual de juros (%) 

Td= Taxa de depreciação (%) 

Tm= Taxa de manutenção (%) 

Ga= Geração anual de energia (       ) 
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O valor total de investimento para cada família é de R$5.954,10, a taxa anual de 

juros poderá ser considerada uma taxa real subsidiada de 3% ao ano e sem inflação. A 

taxa de depreciação será de acordo com a vida útil do gerador que, para esse projeto, 

será considerado de 30 anos, ou seja, uma taxa de 3,33% ao ano.  Para a manutenção de 

um sistema fotovoltaico será considerado uma taxa de 1% ao ano. (SOLENERG, 2012). 

Para estimar a Geração anual de energia injetada na rede, utiliza-se a Equação 

(5.3) cujos termos da expressão estão definidos em seguida: 

 

                                                                               (5.3) 

 

Onde: 

Pm= Potência de cada módulo (Wp) 

n= número de módulos  

Es= Valor médio da insolação diária (kWh/m²/dia) 

ηg= eficiência global (pu)- Performance ratio – Fator que leva em conta as perdas nos 

módulos fotovoltaicos, no inversor, na instalação etc. Valor típico de 0,8. 

 

 

 

                                         

 

Sendo assim, o custo da energia gerada pelo sistema fotovoltaico é de: 

 

                                 
                  

   

     
 

            

   
 

          

   
 

 

O prazo necessário para recuperar o investimento realizado, segundo LISITA 

(2005), resulta da relação entre o investimento inicial e as economias obtidas a cada 

ano. Sendo assim, o período de retorno simples (PRS) pode ser calculado conforme a  

Equação 5.4 

 

    
                 

                    
                                                           (5.4) 
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A economia por ano pode ser dada pelo valor do MWh/ano gerado pelos módulos 

fotovoltaicos multiplicado pelo valor da energia cobrado pela concessionária, em MWh. 

 

           
       

               
                   

                                                          

Considerando que o sistema possui vida útil de 25 a 30 anos, o sistema é viável, 

porém de investimento inicial muito elevado.  

Como visto no início desse capítulo, o trabalho visa atender famílias que se 

enquadram na faixa 2 de beneficiados do programa minha casa, minha vida.  O custo de 

um apartamento para os beneficiários, em Belo Horizonte, pode chegar ao valor máximo 

de R$170 mil. O Programa prevê o financiamento de 100% do valor do imóvel, pagos em 

até 360 meses, e um subsídio de até R$18 mil. Os novos prédios que possuírem a 

tecnologia de geração de energia por sistemas fotovoltaicos, podem ter o investimento 

do sistema incluído no financiamento, facilitando o pagamento.  

No sistema de compensação de energia é cobrado o valor de 30kWh, referente a 

disponibilidade. Sendo assim, os moradores do prédio deverão pagar uma conta no 

valore de no mínimo: 

 

                                                      

 

Apesar do alto valor de investimento, conclui-se que o sistema é viável e que pode 

ter seu valor reduzido, dependendo dos incentivos fiscais e da produção de 

componentes nacionais a baixo custo. O sistema trará a muitas famílias a chance de 

melhor a qualidade de vida e de participar da produção de um sistema de geração de 

energia renovável.  
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Capítulo 5 

Conclusão 

Esse trabalho teve como objetivo principal elaborar uma metodologia para o 

dimensionamento de um sistema fotovoltaico a ser conectado à rede de distribuição de 

um sistema de energia elétrica, destacando as vantagens e desvantagens da utilização 

desse sistema fotovoltaico e realizar uma análise econômica de viabilidade de instalação 

do mesmo.  

Cabe ressaltar que as pesquisas bibliográficas foram realizadas a fim de 

contextualizar a energia solar, bem como as tecnologias empregadas em sistemas 

fotovoltaicos. O estudo de caso para consumidores de baixa tensão é importante devido 

à sua grande expressão, tanto em termos de energia elétrica consumida quanto no 

número de unidades consumidoras conectadas à rede. A análise de cálculo que foi feita 

pode ser adaptada para outros tipos de consumidores, com maior ou menor demanda, 

fazendo-se apenas as modificações necessárias, porém um dimensionamento de um 

sistema como esse abrange uma quantidade considerável de variáveis, o que torna uma 

análise bastante detalhada, que foi simplificada no projeto desse trabalho, ou seja, é 

necessário um projetista com boa percepção para lidar com um projeto complexo. O 

levantamento de dados é um ponto importantíssimo uma vez que a precisão deles leva o 

resultado mais próximo do real.  

O Brasil possui um alto potencial de aproveitamento da energia solar, uma vez 

que possui índices de radiação solar superiores aos encontrados na maioria dos países 

europeus, no entanto, a realidade atual do país está distante de seu potencial. O país 

ainda está iniciando os seus investimentos em sistemas de microgeração e minigeração 

de energia baseada em fontes fotovoltaicas. Uma forte perspectiva de que em um futuro 

próximo, com as reduções de custos previstas para esse tipo de tecnologia, esses 

sistemas possam se enquadrar à realidade socioeconômica brasileira, como ocorre em 

alguns países. Uma das alternativas existentes para o barateamento de instalação está na 

aceleração da demanda, para que haja interesse de produção de plantas nacionais e a 



 
 

67 
 

atuação do setor público, para a aplicação de incentivos fiscais e financeiros, fazendo 

com que o mercado brasileiro possua um mercado competitivo globalmente.  

Com base na regulamentação da microgeração e a minigeração de energia elétrica 

para as fontes renováveis realizada pela ANEEL, aqui sendo considerada a energia 

fotovoltaica, a análise econômica desse trabalho apresentou uma boa viabilidade 

econômica de retorno financeiro para o sistema de minigeração proposto. Portanto, 

sistemas interligados à rede pública de energia elétrica podem ser tecnicamente viáveis. 

Entretanto, a análise realizada nesse trabalho aponta que o investimento nesse sistema 

de geração ainda é extremamente elevado, o que intensifica a necessidade de 

investimentos para que toda a fabricação seja produzida no Brasil. 

O dimensionamento realizado no estudo de caso foi de um prédio típico do 

programa MINHA CASA, MINHA VIDA, com consumo mensal baixo. Vários fatores 

influenciaram o projeto além do consumo, como a área disponível para instalação dos 

módulos fotovoltaicos, que nesse caso era favorável, e a tecnologia do painel fotovoltaico 

e do inversor que influenciam no rendimento do gerador. Ao final dos cálculos, foi 

possível perceber que a implantação do sistema é viável e com um tempo de retorno de 

investimento satisfatório. Concluiu-se que a energia solar conectada à rede elétrica pode 

ser uma alternativa válida como energia renovável e como fonte energética 

complementar por ser uma fonte intermitente. Sob a ótica do consumidor, havendo 

programa de incentivo esse sistema de geração poderá ser um atrativo por reduzir os 

gastos com a energia elétrica.  

Como o sistema é conectado à rede, os apartamentos podem ter seus próprios 

medidores individuais de energia. Cabe à concessionária autorizar o desconto gerado 

por cada família (90kWh) na conta de energia individual, assim como cobrar a taxa de 

disponibilidade e um eventual consumo fora da demanda estipulada. 

Existem no Brasil muitas concentrações urbanas em que o atendimento de 

energia feito pela concessionária é precário ou inexistente. São favelas desprovidas de 

infraestrutura mínima, de baixa renda e onde o acesso à rede elétrica em algumas 

unidades é feito de forma não autorizada. O projeto de geração fotovoltaica para pessoas 

de baixa renda teria, como um dos objetivos, a regularização do consumidor clandestino, 

que passaria a ter uma maior representatividade no processo de inclusão social, pois 

passaria a ter uma fatura de energia elétrica dando-lhe a chance de inserção na 

sociedade de consumo.  
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Algumas sugestões de trabalhos futuros nesse contexto é um dimensionamento 

de um SFCR mais complexo, que mostraria um cálculo mais detalhado de forma a ficar 

mais próximo da realidade. Outro trabalho que pode ser realizado é um comparativo 

com diferentes módulos fotovoltaicos. Mais uma opção seria o dimensionamento de um 

sistema de geração com os módulos fotovoltaicos giratórios acompanhando o 

movimento do sol. Além desses, pode ser realizado um estudo do consumo de energia 

deforma a evitar desperdícios e dimensionar um sistema eficiente. 
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