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RESUMO 
 
 

 
Os microgeradores distribuídos fotovoltaicos conectados à rede estão se tornando cada vez mais 
comuns em algumas cidades. A geração de energia por fontes renováveis é um tema bastante em 
foco em virtude dos problemas climáticos que o nosso planeta enfrenta. A microgeração distribuída 
pode melhorar a regulação de tensão pelo fato de estar próximo à carga e, se massificada pode adiar 
ou até mesmo evitar investimentos em grandes parques geradores, geralmente causadores de 
impactos ambientais. O desenvolvimento da microgeração fotovoltaica está alicerçada principalmente 
na política de incentivo do setor, representada pela Resolução Normativa ANEEL 482/2012, e 
também no desejo do cidadão em ter redução de gastos com energia elétrica. Neste trabalho é feita 
uma análise da viabilidade técnica e econômica, com clareza das metodologias utilizadas. É realizado 
um estudo de caso com a instalação de um microgerador fotovoltaico conectado à rede numa 
residência em Paulo Afonso, Bahia, descrevendo cada etapa, desde o dimensionamento do sistema 
fotovoltaico, disponibilidade de área para sua instalação, estudo da irradiação solar local, trâmites 
com a distribuidora,  tempo de retorno do investimento, enfatizando dificuldades, pontos positivos e 
negativos com o objetivo de embasar instalações com perfis parecidos. Os resultados apontam 
positivamente para a viabilidade técnica, com simplicidade de projeto, aquisição dos equipamentos, 
instalação e manutenção, com destaque para a sua harmonia com o ambiente residencial. Quanto a 
questão econômica, foi constatada sua viabilidade, porém com tempo retorno maior que o divulgado 
na mídia e com variações dependentes da região de sua instalação, em função da proximidade dos 
fornecedores de equipamentos, oferta de mão de obra especializada para instalação e políticas de 
incentivos fiscais. 
 
Palavras-chave: Microgeração Distribuída; Fotovoltaico; Viabilidade. 

 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
Distributed photovoltaic microgenerators connected to the grid are becoming increasingly common in 
some cities. The generation of energy by renewable sources is a subject quite in focus due to the 
climatic problems that our planet faces. Distributed microgeneration can improve voltage regulation 
because it is close to the load, and if it is massified, it can delay or even avoid investments in large 
generators, which are generally responsible for environmental impacts. The development of 
photovoltaic microgeneration is based mainly on the sector's incentive policy, represented by ANEEL 
Normative Resolution 482/2012, and the citizen's desire to have a reduction of energy expenditures. In 
this work an analysis of the technical and economic viability is made, with clarity of the methodologies 
used. A case study was carried out with the installation of a photovoltaic microgenerator connected to 
the grid in a residence in Paulo Afonso, Bahia, describing each stage, from the design of the 
photovoltaic system, availability of area for its installation, study of local solar irradiation, procedures 
with The distributor, economic viability, time of return on investment, emphasizing difficulties, positives 
and negatives with the purpose of supporting facilities with similar profiles. The results point positively 
to the technical feasibility, with simplicity of design, equipment acquisition, installation and 
maintenance, highlighting its harmony with the residential environment. When the economic feasibility 
was verified, its viability was verified, but with a return time greater than that reported in the media and 
with variations depending on the region of its installation, due to the proximity of the suppliers of 
equipment, provision of specialized labor for installation and policies of tax breaks. 
 
Key words: Distributed Microgeneration; Photovoltaic; Viability. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A geração de energia elétrica, por si só, é um tema fascinante, é o ponto de 

partida para qualquer ramo da eletricidade, por tempos esta esteve associada a 

grandes empreendimentos e, hoje, com a implantação no Brasil, da Resolução 

Normativa ANEEL 482 de 2012 e o avanço da microgeração distribuída, é possível 

um cidadão comum ter em sua casa um sistema de geração e exportar energia para 

rede.  

Para geração de energia existem duas opções, fontes renováveis e fontes não 

renováveis. As renováveis são aquelas que, como o próprio nome diz, se renovam 

indeterminadamente, como por exemplo, a energia oriunda dos ventos, da luz do 

sol, das águas dos rios, das marés, etc. Por fontes não renováveis de energia, 

entendem-se como aquelas onde a sua formação não acompanha a velocidade de 

seu uso, como por exemplo, o petróleo, carvão mineral, etc. 

As fontes renováveis tem diversas vantagens em relação às fontes não 

renováveis, e uma bastante significante é a de agredir menos o meio ambiente, 

principalmente levando-se em consideração os danos causados ao clima do planeta. 

Assim: 

 

As fontes de energia renováveis são aquelas em que a sua utilização e uso 
é renovável e pode-se manter e ser aproveitado ao longo do tempo sem 
possibilidade de esgotamento dessa mesma fonte, exemplos deste tipo de 
fonte são a energia eólica e solar. 
Por outro lado as fontes de energias não renováveis têm recursos 
teoricamente limitados, sendo que esse limite depende dos recursos 
existentes no nosso planeta, como é o exemplo dos combustíveis 
fósseis.[...].  
A principal fonte de energia existente hoje é o petróleo, mas além de não 
ser renovável, e ser um dos principais responsáveis pelo efeito estufa o 
petróleo ainda será motivo de muitas guerras e conflitos entre os países, 
principalmente aqueles países que dependem muito dessa fonte energética 
como os Estados Unidos (Portal Energia, 2015). 
 

Dentre as formas de energia renováveis, tem-se a energia solar fotovoltaica 

que converte a energia da luz do sol em energia elétrica utilizando-se módulos 

fotovoltaicos. 

http://www.portal-energia.com/energia-eolica/
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Atualmente, a diversificação da matriz energética brasileira concentra-se na 

ampliação e implementação da geração eólica. Outras formas de geração de energia 

precisam também ser expandidas. O preço da energia elétrica, devido a escassez de 

chuvas em algumas bacias hidrográficas, tem subido e tornando-se um peso no 

orçamento familiar. 

A geração fotovoltaica, quando instalada em residências, geralmente tem 

potência inferior a 75 kW, e devido a este valor, e conforme a Resolução Normativa 

da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - REN nº 687/2015 de 24 de 

novembro de 2015, que altera a Resolução Normativa ANEEL 482, de 17 de abril de 

2012, é denominada de microgeração distribuída: 

 
I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração 
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de 
energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras; (ANEEL, 2015). 

 

A microgeração distribuída, cujos geradores são instalados próximos da carga, 

é de baixo impacto ambiental e pode ser muito importante para adiar os 

investimentos na expansão da transmissão e distribuição, melhorar a regulação de 

tensão e a diversificação da matriz energética. 

Conforme relatam os Cadernos Temáticos ANEEL Micro e Minigeração 

Distribuída Sistema de Compensação de Energia Elétrica 2ª edição : 

 

De forma geral, a presença de pequenos geradores próximos às cargas 
pode proporcionar diversos benefícios para o sistema elétrico, dentre os 
quais se destacam a postergação de investimentos em expansão nos 
sistemas de distribuição e transmissão; o baixo impacto ambiental; a 
melhoria do nível de tensão da rede no período de carga pesada e a 
diversificação da matriz energética (ANEEL, 2016). 

 

A instalação de microssistemas de geração fotovoltaica em residências tem 

como maior motivação a redução da conta de energia elétrica, e acompanhada por 

políticas governamentais de incentivo, como a Resolução Normativa ANEEL 482 de 

17 de abril de 2012 e a REN nº 687/2015 de 24 de novembro de 2015, que a altera, 

motivaram um grande crescimento no número de acessos à rede de microgeradores, 

que à medida que este número torna-se significante, auxilia o sistema elétrico 

nacional.  
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Devido as constantes secas, crise de energia no setor elétrico, aumento da 
conta de luz e a demanda pela diversificação da matriz energética no país, 
o mercado de energia fotovoltaica teve crescimento recorde em 2015 e, 
começa 2016, com perspectiva de crescer 300%. Segundo estimativas do 
governo, a tendência é que este mercado movimente R$ 100 bi até 2030 
(Portal  Solar, 2016). 
 

 A proposta deste trabalho é avaliar o desempenho técnico e econômico da 

instalação de um sistema de geração solar fotovoltaica em uma unidade 

consumidora residencial, no município de Paulo Afonso. Além da obtenção de dados 

de geração fotovoltaica, o trabalho pretende desmistificar a microgeração distribuída 

em unidades residenciais, mostrar sua integração com instalações urbanas e 

principalmente examinar a qualidade do investimento para consumidores de perfis 

parecidos.  

A instalação de uma microgeração fotovoltaica em uma residência e a análise 

da pós-instalação foi a temática escolhida, pois além da luz solar ser abundante no 

município de Paulo Afonso, um sistema fotovoltaico precisa de pouca manutenção, 

tem uma longa vida útil e sua instalação não requer uma grande estrutura e tempo. 

Somando-se a estes dados, ainda existe obscuridade e dúvida por parte dos 

consumidores residenciais quanto aos resultados da implantação de sistemas de 

microgeração. 

O tempo de retorno do investimento e a viabilidade econômica para a classe 

média, talvez sejam os maiores entraves para crescimento da microgeração 

fotovoltaica no estado da Bahia. Este trabalho se justifica ao trazer elementos de 

engenharia, através de um estudo de caso, onde será projetado e instalado um 

sistema de microgeração fotovoltaica, visando uma análise técnica, operacional e 

econômica, como também contribuir com informações para ajudar na análise do 

motivo da Bahia ainda ter tão poucos microssistemas de geração fotovoltaica 

instalados, mesmo tendo o estado excelentes índices de irradiação solar. 

Este trabalho contém 6 capítulos. O primeiro contempla a introdução, onde 

estão aglutinados o problema e a justificativa. O segundo é dedicado a descrição do 

objetivo geral e dos objetivos específicos. O terceiro capítulo é um referencial 

teórico, que inicia com um breve histórico da geração fotovoltaica e microgeração 

distribuída, passa pelos componentes de um Sistema Fotovoltaico Conectado à 

Rede, SFCR, e finaliza com a legislação do segmento. O quarto capítulo descreve a 

metodologia, citando cada etapa para a implantação do SFCR na residência, desde 

http://www.portalsolar.com.br/energia-fotovoltaica.html
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o dimensionamento e projeto até a comparação da geração esperada com a 

verificada. No quinto capítulo é feita uma análise dos resultados.No sexto e último 

capítulo estão presentes as considerações finais 
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2 – OBJETIVOS 

 
2.1 - Objetivo Geral 

 
Analisar a viabilidade técnica e econômica, desde o projeto até a operação, de 

um sistema de microgeração distribuída, utilizando energia solar fotovoltaica em uma 

unidade consumidora residencial no município de Paulo Afonso - BA.  

 
2.2 - Objetivos Específicos 

 
Realizar o levantamento das informações técnicas necessárias para 

elaboração do projeto de microgeração distribuída fotovoltaica; 

Elaborar o projeto para instalação do sistema de microgeração distribuída 

utilizando energia solar fotovoltaica; 

Realizar o estudo de viabilidade econômica do sistema, confrontando a curva 

de carga da unidade consumidora com dados esperados de projeto; 

Especificar e adquirir o material e equipamentos necessários para a instalação; 

Solicitar o acesso a rede de distribuição, conforme Resolução Normativa 

ANEEL 482/2012, verificando adequação do projeto da distribuidora ao referido 

normativo; 

Instalar o sistema de geração fotovoltaica na residência, situada na rua Canadá 

número 206, bairro Abel Barbosa, Paulo Afonso, Bahia; 

Comparar a geração do SFCR com a esperada; 

Descrever a cronologia das atividades 
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3 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 
3.1 - Breve Histórico da energia solar fotovoltaica 

 

A energia solar fotovoltaica iniciou-se em laboratório, em experimentos com 

materiais semicondutores. A evolução da energia solar fotovoltaica confunde-se com 

a evolução e aumento da eficiência da célula fotovoltaica que é o dispositivo 

elementar para a conversão da energia da luz do Sol em energia elétrica. 

 

O efeito fotovoltaico foi observado pela primeira vez em 1839 por Edmond 
Becquerel que verificou que placas metálicas, de platina ou prata, 
mergulhadas em um eletrólito, produziam uma pequena diferença de 
potencial quando expostas à luz. (GAMA, p.19, 2014) 
 

A Figura 1 descreve cronologicamente os principais acontecimentos históricos 

da evolução da tecnologia de geração fotovoltaica. 
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Figura 1 - Principais acontecimentos da evolução fotovoltaica 

 

Fonte :(CRESESB, 2014) 
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A célula fotovoltaica descoberta em 1840, incipiente industrialmente em 1956 e 

em crescente expansão desde então, crescimento este impulsionado primeiro pela 

corrida espacial, depois pela crise do petróleo e atualmente pelas políticas de 

incentivo às energias renováveis, hoje está presente em módulos que povoam 

telhados nos mais variados lugares do mundo. 

 

Se à sombra da corrida ao espaço, os primeiros 25 anos de vida da célula 
solar assentaram na procura de maiores eficiências, o choque petrolífero e 
percepção da ameaça das alterações climáticas devido à emissão de gases 
e conseqüente efeito de estufa estimularam o início do desenvolvimento de 
técnicas  de processamento de células com menores custos(VALLÊRA, 
2004). 
 

Boa parte dos problemas climáticos do mundo é causada pela emissão de 

gases que provocam o efeito estufa, a maior parcela destes gases é emitida por 

sistemas geradores de energia elétrica que queimam combustíveis fosseis. Então, 

optando pela instalação da microgeração fotovoltaica contribui-se para aliviar o 

aquecimento do nosso planeta , e se muitos agirem da mesma forma, será adiada 

ou até mesmo  evitada a implementação de grandes projetos de geração, 

geralmente causadores de consideráveis impactos ambientais. 

De acordo com a organização não governamental WWF-Brasil (WWF-Brasil, 

2016), 

 

Entre as principais atividades humanas que causam o aquecimento global e 
consequentemente as mudanças climáticas, a queima de combustíveis 
fósseis (derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural) para geração 
de energia, atividades industriais e transportes; conversão do uso do solo; 
agropecuária; descarte de resíduos sólidos (lixo) e desmatamento. Todas 
estas atividades emitem grande quantidade de CO2 e de gases formadores 
do efeito estufa (WWF-Brasil, 2016). 

 

O Nordeste do Brasil possui excelentes médias diárias de irradiação.  

 

O Nordeste possui radiação comparável às melhores regiões do mundo, 
como a cidade de Dongola, no deserto do Sudão, e a região de Dagget, 
Deserto de Mojave na Califórnia. Com a incidência média diária de 4,5 a 6 
kWh, o país se destaca no que se refere ao potencial solar. (SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - BAHIA, 2015) 
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A Figura 2 contém dados da irradiação média diária no plano horizontal do 

município de Paulo Afonso, local onde será instalado o sistema., Os dados foram 

obtidos através da utilização do SunData, que é um banco de dados baseado no 

CENSOLAR, 1993, Valores Medios de Irradiacion Solar Sobre Suelo Horizontal - 

Centro de Estudos de la Energia Solar,  Sevilla, SunData este que está disponível  

no site do CRESESB – Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio 

Brito. 

Figura 2 - Irradiação Solar plano horizontal Paulo Afonso e localidades vizinhas. 

 

Fonte: (CRESESB, 2014). 

 

A figura 3 mostra que a Coelba não figura entre as onze distribuidoras com 

maior número de conexões à rede, mesmo sendo a terceira maior do Brasil em 

porcentagem do número de consumidores brasileiros, fato este último evidenciado 

na Figura 4. A maior distribuidora de energia do estado da Bahia, não se destaca 

entre as distribuidoras com maior número de acessos à rede da microgeração 

distribuída.  
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Figura 3 - Distribuidoras com mais conexões 

 

Fonte ; (ANEEL, 2016c) 
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Figura 4 - Número de consumidores por distribuidora (%) em 2014 

 

Fonte: (ABRADEE, 2014) 

 

3.2 - Breve histórico da microgeração distribuída 

 

A história do setor elétrico brasileiro pode ser divido em três períodos. O 

primeiro (1910 a 1950) caracterizado pelo início da necessidade do uso energia 

elétrica, onde foram instaladas as primeiras usinas e empresas do setor elétrico, 

como a Light, CEEE, CEMIG e CPFL, tendo como principal característica o 

isolamento de suas operações. O segundo período (1950 a 1990) caracteriza-se 

pela intervenção do estado, onde foram criadas grandes empresas estatais do setor 
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elétrico, como a Eletrobrás, Furnas, Chesf, Eletrosul e Eletronorte. Num terceiro 

período, o governo procura diminuir seu controle do setor elétrico, tenta mudar seu 

papel de executor para regulador, são instituídas a Agência Nacional de Energia 

Elétrica ANEEL e ONS Operador Nacional de Sistema, promove diversas 

privatizações e institui o atual modelo do setor elétrico (SANTOS, 2015). 

A Figura. 5 mostra os três períodos marcantes da história do setor elétrico 

brasileiro e seus principais acontecimentos. 

Figura 5 - Linha do tempo do Setor Elétrico Brasileiro 

 

Fonte: (Santos, 2015) 

 

O setor elétrico brasileiro sofreu uma grande modificação com a instituição da 

Lei no 9648, de 27 de maio de 1998, que trazia a reestruturação da Eletrobras, a 

criação do Operador Nacional de Sistema (ONS) e o Mercado Atacadista de Energia 

(MAE), que depois foi substituído pela Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE).Os conceitos instituídos pela lei n0 9648/1998 foram aos poucos 

sendo regulados pela edição de novas leis e regulamentos, entre elas a lei 9074,  de 

7 de julho de 1995, que estabeleceu o livre acesso aos sistemas de transmissão e 

distribuição, que objetivava tornar atrativo o mercado de empreendimentos de 

geração para a iniciativa privada (MACEDO, 2013). 

Como forma de incentivo à geração distribuída, o decreto no 5163, de 30 de 

julho de 2004, em seu artigo 15, instituiu que os agentes de distribuição poderiam 
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comprar energia elétrica, mediante chamada pública, de empreendimentos de 

geração distribuída, limitadas em 10 por cento de sua carga (BRASIL, 2004). 

Apesar dos incentivos, a expansão da geração distribuída, alicerçada pelo 

decreto 5163/2004, não ocorreu como desejado. Uma prova disto foi a realização da 

consulta pública 15/2010, realizada posteriormente ao referido decreto, que tinha por 

objetivo recolher contribuições visando reduzir as barreiras para a instalação da 

geração distribuída de pequeno porte conectada a rede de distribuição (ANEEL, 

2011). 

As contribuições foram analisadas pela ANEEL que posteriormente promoveu a 

audiência pública no 42/2011(11/08 a 14/10/2011) com o objetivo de discutir os 

dispositivos legais que tratam da conexão de geração distribuída de pequeno porte 

na rede de distribuição (ANEEL, 2016). 

 

Como resultado desse processo de consulta e participação pública na 
regulamentação do setor elétrico, a Resolução Normativa - REN nº 482, de 
17/04/2012, estabeleceu as condições gerais para o acesso de micro e 
minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, e 
criou o sistema de compensação de energia elétrica 
correspondente(ANEEL, 2016). 
 

O acompanhamento da Resolução Normativa ANEEL 482/2012 por parte da 

ANEEL, permitiu a identificação de pontos que poderiam ser melhorados, visando a 

redução de custos e tempo para a instalação dos micro e minigeradores, adequação 

do Sistema de Compensação de Energia Elétrica às Condições Gerais de 

Fornecimento (resolução normativa 414/2010), melhora das informações da fatura e 

ampliação do número de conexões. Então a ANEEL, realizou a Audiência Pública nº 

26/2015 (de 7/5/2015 a 22/6/2015) que culminou com a publicação da Resolução 

Normativa - REN nº 687/2015, a qual revisou a Resolução Normativa ANEEL 

482/2012 e a seção 3.7 do Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST (ANEEL, 2016). 

A Resolução Normativa - REN nº 687/2015 alterou o valor da geração máxima 

para enquadramento no conceito de microgerador, que antes era de 100kW para 

75kW. 

  

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 

potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração 

qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de 
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energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações 

de unidades consumidoras;(ANEEL, 2015) 

 

A Resolução Normativa ANEEL 482, de 17/04/2012, e seu aperfeiçoamento 

com a Resolução Normativa REN nº 687/2015, foi o incentivo que faltava para se ter 

início no Brasil, o desenvolvimento e a expansão da micro geração distribuída. 

 

Em quatro anos, o número de conexões de micro e minigeração de energia 
superou 7 mil instalações. O número cresceu de 4 conexões registradas em 
dezembro de 2012 para 7.658 ligações registradas na ANEEL em 25 janeiro 
de 2017, o que representa uma potência instalada de 75.071,09 kW – 
suficiente para abastecer 60 mil residências(ANEEL, 2017).  
 

3.3 - Componentes de um Microgerador Fotovoltaico Conectado à rede 

 

Os componentes de um MFCR (Microssistema Fotovoltaico Conectado à Rede) 

são: 

a. Módulos fotovoltaicos; 

b. Cabos e conectores; 

c. Dispositivos de seccionamento e proteção; 

d. Inversor; 

e. Estruturas de fixação; 

 
A Figura 6 mostra de forma resumida um sistema fotovoltaico conectado à rede 

com seus principais componentes: módulos fotovoltaicos, inversor e cabos de 

interligação. 

 

Figura 6 - Esquema de um microgerador conectado à rede 

 

Fonte: (SOLEFIC, 2017) 
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3.3.1 - Módulos fotovoltaicos 

 
Módulos fotovoltaicos são uma associação de células fotovoltaicas. Célula 

fotovoltaica por sua vez é a unidade fundamental da geração fotovoltaica, é onde 

ocorre a conversão da energia solar (fótons) em energia elétrica. 

“Módulo fotovoltaico unidade básica formada por um conjunto de células 

fotovoltaicas, interligadas eletricamente e encapsuladas, com o objetivo de gerar 

energia elétrica” (ABNT, 2013). 

O módulo ou painel fotovoltaico não é simplesmente uma associação de 

células fotovoltaicas, o mesmo tem também o papel fundamental de proteger 

mecanicamente e salvaguardar das intempéries as células fotovoltaicas, 

proporcionando-lhes uma longa vida útil. 

 

A expectativa de vida útil dos painéis depende da garantia de cada 
fabricante, mas é calculado, em média, em um período de 25 anos. 
Atualmente, com os constantes progressos tecnológicos, os painéis 
fabricados são mais robustos e têm maior durabilidade (SOLARVOLT, 2015) 
 

A Figura 7 exibe os componentes do módulo fotovoltaico, deixando evidente a 

sua função de proteção das células fotovoltaicas a fim de garantir uma maior vida útil 

para as mesmas. 

 

Figura 7 - Elementos de um módulo fotovoltaico 

 

Fonte: (ELECTRÓNICA , 2017) 

 

A célula fotovoltaica pode ser encarada como um diodo com uma grande área 

otimizada para o a aproveitamento fotovoltaico (CRESESB, 2014, p.114). 
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As tecnologias de células fotovoltaicas mais difundidas no mercado são a do 

silício policristalino, a do silício monocristalino e a de filme fino de silício (VILLALVA, 

2012, p.69).  

A Figura 8 mostra o símbolo do módulo fotovoltaico conforme a NBR 10899, 

com o triângulo representado o pólo positivo. 

 

Figura 8 - Símbolo do módulo fotovoltaico 

 

Fonte: ( ABNT, 2013) 
 

A Figura 9 exibe um módulo ou painel fotovoltaico policristalino do fabricante 

Jinko de 265 Wp 

Figura 9 - Módulo fotovoltaiaco 265 Wp policristalino 

 

Fonte: (JINKO SOLAR, 2015) 
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As características elétricas dos módulos fotovoltaicos são levantadas em 

condições padronizadas de ensaio, que são, irradiância em 1000 W/m2, a uma 

temperatura de 25oC da célula solar e espectro solar AM1,5 geralmente utilizando-se 

um simulador solar e um sistema de medição automatizado (CEPEL-CRESESB, 

2014). 

Irradiância é uma unidade de potência por área, expressa em W/m2 (Watt por 

metro quadrado) empregada para quantificar a radiação solar (VILLALVA, 2012, p. 

45).  

Os módulos fotovoltaicos têm como principais características elétricas, a 

máxima potência PMP(Wp), a tensão de máxima potência VMP(V), a tensão de circuito 

aberto VOC(V), a corrente de máxima potência IMP(A) e a corrente de curto-circuito 

ISC(A), todas verificadas nas condições padrões de irradiância, temperatura da célula 

e massa de ar, e estas cinco características especificam os módulos (CEPEL-

CRESESB, 2014).  

A tensão de circuito aberto, VOC, é a máxima tensão que um módulo pode 

fornecer em condições padrões de ensaio, estando o mesmo sem carga. Na prática 

é submeter um módulo às condições padrões e medir a tensão com um voltímetro 

em seus terminais de saída(VILLALVA,2012, p. 84). 

A corrente de curto-circuito, ISC, circuito é a corrente alcançada pelo módulo, em 

condições padrões de ensaio sem carga e curtocircuitando os seus terminais. Na 

prática é fechar um curto com um amperímetro em seus terminais e verificar a 

corrente (ZILLES, 2012, p. 24). 

A máxima potência PMP é ponto com valores específicos de corrente de máxima 

potência IMP e tensão de máxima ptência VMP, ponto este no qual é extraída a 

máxima potência do módulo fotovoltaico (ZILLES, 2012, p. 24). 

A Figura 10 traz um gráfico com um apanhado geral das cinco características 

elétricas do módulo fotovoltaico. No ponto de máxima potência PMP tem-se os 

valores tensão e corrente de máxima potência VMP e IMP , neste ponto extrai-se a 

maior potência do módulo,e é neste ponto que deve-se buscar operar o módulo. A 

corrente de curto-circuito ISC possui um valor maior do que a corrente de máxima 

potência. A tensão de circuito aberto VOC possui um valor maior do que a tensão de 

máxima potência. 
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Figura 10 - Gráfico com os parâmetros elétricos de um módulo fotovoltaico 

 

Fonte: (adaptado CEPEL-CRESESB, 2008) 
 

 

Um módulo somente, geralmente não atende às exigências de potência de um 

projeto, por isso, se associam módulos para obtenção de potências maiores, 

condizentes com a necessidade. Os módulos podem ser associados em série, em 

paralelo ou misto de série e paralelo. Paro os três tipos de associação, a potência 

total é a soma das potências. Na associação série, também denominada de string, a 

tensão da associação é a soma das tensões e a corrente fica limitada à corrente do 

módulo de menor corrente. Na associação em paralelo, que dever ser feito com 

módulos de mesma tensão nominal, a corrente total da associação é a soma das 

correntes de cada módulo e a tensão da associação é igual a tensão nominal de 

cada módulo(VILLALVA, 2012, p.88-91). 

A Figura 11 mostra a associação de dois módulos iguais em paralelo e em 

série. Na associação em paralelo a tensão é igual a tensão de cada módulo e a 

corrente é a soma das correntes de cada módulo. Na associação em série a corrente 

da associação é igual a corrente do módulo e a tensão da associação é duas vezes 

a tensão do módulo. 
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Figura 11 - Associação série e paralelo de dois módulos iguais 

 

Fonte: (LEIAUTDICAS, 2016) 

 

A Figura 12 ilustra os valores corrente de curto-circuito ISC e tensão de circuito 

aberto VOC relativas a associação de dois ou quatro módulos em série e em paralelo, 

comparadas com os valores de ISC e VOC de um único módulo.  

 

Figura 12 - Valores de ISC e VOC para um módulo e para associação de dois e quatro módulos em 
série em paralelo 

 

Fonte: (Adaptado ALONSO, 2016) 

 

Um fator importante na obtenção do melhor desempenho da associação de 

módulos fotovoltaicos é que todos os módulos devem possuir mesma inclinação e 

mesma orientação geográfica, isto é, suas faces devem estar voltadas para mesma 

direção e com a mesma inclinação em relação ao plano horizontal, isto para garantir 
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que todos os módulos fiquem sujeitos à mesma irradiação. Tal fato se justifica pois, 

se um deles recebe uma irradiância solar menor numa associação, haverá limitação 

de todo o conjunto.  A melhor orientação geográfica para os módulos é voltada para 

o norte se estes localizados no hemisfério Sul ou voltados para o Sul se localizados 

no hemisfério Norte. A inclinação ideal é uma inclinação igual a latitude do local, com 

a ressalva de se evitar inclinações inferiores a 10o pois com inclinações inferiores a 

este valor, a limpeza natural por água da chuva fica comprometida, pouca inclinação 

facilita a deposição de poeira e dificulta seu escorrimento quando de chuvas. 

 

Para geração máxima de energia ao longo do ano, o ângulo deve ser igual a 
latitude do local onde o sistema será instalado. No entanto, pequenas 
variações na inclinação não resultam em grandes mudanças na energia 
gerada anualmente e a inclinação do gerador fotovoltaico pode estar dentro 
de 10

o
 em torno da latitude do local. Por exemplo, um sistema usado, ao 

longo de todo o ano, em uma latitude de 35
o
 pode ter um ângulo de 

inclinação de 25
o
 a 45

o
, sem uma redução significativa no seu desempenho 

anual. 
Para áreas muito próximas ao equador, com latitudes variando entre -10

o
 e 

10
o
, aconselha-se uma inclinação mínima de 10

o
 , para favorecer a 

autolimpeza dos módulos pela ação da água da chuva. (CEPEL-CRESESB, 
p. 367, 2014). 
O segundo passo é determinar o local da instalação dos painéis. A 
produção máxima se dará em função da disponibilidade de sol, da 
orientação e inclinação dos painéis. A melhor orientação é voltada para a 
linha do equador (direção Norte, para a maioria dos estados brasileiros). A 
inclinação dos painéis de maior produção é aquela onde a luz incide o mais 
perpendicular possível ao plano do painel e é função da latitude do local. A 
inclinação ótima pode variar se houver meses historicamente muito 
nublados. Por fim, recomenda-se inclinação mínima de 10 graus para evitar 
o acúmulo de água e facilitar a limpeza natural com a chuva (NEOSOLAR, 

2017). 
 

“Se um dos módulos de um conjunto estiver recebendo menos luz do que os 

demais, a corrente elétrica de todo o conjunto é reduzida e consequentemente o 

sistema produz menos energia”(VILLALVA, 2012, p. 91). 

 

3.3.1.1– Fatores que influenciam a geração dos módulos 

 

i. A irradiância solar 

 
A corrente gerada pelo módulo é diretamente proporcional a irradiância solar 

(VILLALVA, 2012, p. 79). 



33 

 

 

A Figura 13 exibe que quanto maior a irradiância maior o valor da corrente de 

curto-circuito Isc, maior o valor da corrente de máxima potência IMP, maior o valor do 

ponto de máxima potência PMP e também maior o valor da tensão de circuito aberto 

VOC. 

 

Figura 13 - Gráfico corrente e tensão do módulo fotovoltaico em função da irradiância 

 

Fonte: (CEPEL-CRESESB, 2014) 

 

O sombreamento parcial do módulo, além de causar a diminuição da potência 

de saída do conjunto, também poderia causar a danificação da célula e do módulo 

se não fosse a presença de diodos de by-pass, pois se estes diodos não existissem 

esta célula ou conjunto de células atuariam como cargas e aqueceriam podendo ser 

danificadas (ZILLES, 2012, p. 35). 

A Figura 14 mostra o esquema elétrico de um módulo de 36 células com diodo 

de by-pass a cada grupo de 18 células. Se não existisse o diodo de bypass, e uma 

célula ou grupo de células estivesse sombreado, a corrente gerada com restrição 

limitaria todo o conjunto. Com o diodo de bypass, este grupo de células é desviado e 

a limitação é bem menor. 
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Figura 14 - Esquema elétrico de um módulo fotovoltaico de 36 células com diodo de bypass para um 
grupo de 18 células 

 

Fonte: (SOLARINNOVA, 2017) 

 

A Figura 15 exibe um gráfico de corrente e tensão para o arranjo de quatro 

módulos em série para três situações. Situação 1, o arranjo está sem 

sombreamento. Situação 2, 50% de sombreamento em apenas uma célula, tendo 

estes módulos instalados diodos de bypass a cada grupo de 18 células. Situação 3, 

50% de sombreamento em apenas uma célula, sem estes módulos possuírem 

diodos de bypass. Fica evidente a importância dos diodos de bypass para evitar a 

perda de potência gerada, além de sua importância para preservação da célula e 

conseqüentemente de todo o módulo fotovoltaico. 
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Figura 15 - Comparativo da operação de 4 módulos fotovoltaicos em série, operando sem 
sombreamento e com sombreamento de 50% em apenas uma célula para módulos com diodos de 

bypass e sem diodos de bypass 

 

Fonte: (CEPEL-CRESESB, 2014) 

 

ii. A temperatura das células fotovoltaicas 

 
O aumento da temperatura da célula causa uma diminuição da tensão e um 

aumento da corrente, sendo que a diminuição da tensão é mais acentuada do que a 

elevação da corrente, causando no geral uma diminuição da potência de saída 

(CEPEL-CRESESB. 2014, p. 149). 

A Figura 16 exibe gráficos corrente e tensão para algumas temperaturas da 

célula fotovoltaica. Fica visível a maior variação da tensão para baixo quando da 

elevação da temperatura da célula. A variação da corrente para cima é muito menor 

do que a variação da tensão. Com isto é constatado que a tensão tem uma maior 

dependência da elevação da temperatura da célula, enquanto a corrente é mais 

influenciada pelo aumento da irradiância. 
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Figura 16 - Comportamento da tensão e corrente para diversas temperaturas da célula fotovoltaica 

 

Fonte: (CEPEL-CRESESB, 2014) 
 

3.3.2 - Cabos e conectores 

 

Todo o sistema fotovoltaico é concebido para durar, os módulos tem vida útil de 

mais de vinte e cinco anos (DUSOL, 2017), as estruturas de fixação são de materiais 

resistentes às intempéries e a corrosão, então os cabos e conectores também 

devem atender a estes requisitos de durabilidade e resistência. Sendo os cabos e 

conectores, os componentes de menor custo do SFCR, não se justificaria o SFCR 

deixar de gerar porque ocorreu um rompimento ou um cabo perdeu a isolação 

fechando um curto-circuito, ou até mesmo um conector apresentou uma alta 

resistência originando um ponto quente e limitando a geração do SFCR. 

 Os cabos elétricos para aplicações fotovoltaicas devem ser resistentes às 

intempéries e a radiação solar excessiva e ter longa vida útil. Os cabos elétricos do 

lado da corrente contínua muitas vezes trabalham com tensões mais elevadas que a 

costumeiramente usadas em corrente alternada, daí a necessidade de uma tensão 

de isolamento maior, geralmente tensões da ordem de 1000V (VILLALVA, 2012, p. 

94-95). 

Os conectores devem ser de engate rápido, garantir uma boa conexão, possuir 

travas para evitar uma desconexão casual, possuir grau de proteção IP67 e não 

devem ser colocados em canaletas ou dutos com a possibilidade de acumular água ( 

CEPEL-CRESESB, 2014, p. 156). 
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A Figura 17 mostra o par (macho e fêmea) do conector tipo MC4, o conector 

mais usado para conexões em sistemas fotovoltaicos. 

Figura 17 - Conector tipo MC4 

 

Fonte : (KASATEC ENERGIA SOLAR, 2017) 
 

3.3.3– Dispositivos de seccionamento e proteção 

3.3.3.1– Dispositivos de proteção e seccionamento em tensão contínua 

 

A proteção em corrente contínua deve possuir fusíveis na chegada das strings 

(associação de módulos fotovoltaicos em série) no quadro de proteção, tanto para o 

pólo positivo quanto para o pólo negativo. Também é necessária a presença de 

dispositivo de proteção contra surtos, DPS, para os dois pólos, negativo e positivo. A 

presença de um terra de qualidade também é indispensável para a instalação do 

DPS. Além destes equipamentos de proteção é também necessário uma chave de 

seccionamento ou desconexão DC, com capacidade de seccionamento em carga 

para os níveis de tensão e corrente de operação do SFCR, com o objetivo de 

garantir segurança quando de manutenção nas instalações e inversores (VILLALVA, 

p. 2012, 195-197). 

A Figura 18 exibe uma foto da string-box (caixa dos disposivitos de proteção e 

seccionamento) para SFCR com uma string (associação de módulos fotovoltaicos 

conectados em série), dispositivos de proteção e a chave de seccionamento ou 

desconexão para a tensão contínua com discriminação de cada elemento. 

1 – Entrada para o terra que vem da associação dos módulos fotovoltaicos ou 

string. 

2 – Entrada do pólo positivo que vem da associação dos módulos fotovoltaicos 

ou string. 
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3 – Entrada do pólo negativo que vem da associação dos módulos fotovoltaicos 

ou string. 

4 – Chave de seccionamento ou desconexão DC. 

5 – Saída DC para o inversor pólo positivo. 

6 – Saída DC para o inversor pólo negativo. 

7 – Dispositivo de proteção contra surto DC. 

8 – Porta-fusível tipo cartucho com fusível para entrada DC, pólo positivo, que 

vem dos módulos fotovoltaicos ou string. 

9 – Porta-fusível tipo cartucho com fusível para entrada DC, pólo negativo, que 

vem dos módulos fotovoltaicos ou string. 

 

Figura 18 - String-box e dispositivos de proteção e seccionamento DC para um SFCR com uma string 

 

 

3.3.3.2 - Dispositivos de proteção em tensão alternada 

 

As proteções do lado da tensão alternada são disjuntores e dispositivos de 

proteção contra surtos. Logo após a saída CA dos inversores dever ser instalados 

disjuntores e dispositivos de proteção contra surtos. Os disjuntores CA são os 

mesmos utilizados em instalações prediais (VILLALVA, 2012, p.198-199). 

 

Os dispositivos de proteção de surto (DPS) são de fundamental importância 
nos sistemas fotovoltaicos, instalados nos lados CC e CA. Seu custo é 
muito baixo em comparação com os prejuízos aos equipamentos, incluindo 
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módulos, inversores e instalações, que podem decorrer de sobretensões 
ocasionadas por descargas atmosféricas (VILLALVA, 2012, p. 199). 
 

A Figura 19 mostra descriminados os dispositivos de proteção CA para SFCR 

com uma string e tensão CA de 220 V fase fase. 

1 – Entrada ou saída disjuntor bipolar que vem da rede elétrica ou quadro geral 

de distribuição. 

2  – Dispositivo de proteção de surto. 

3 – Bornes onde será conectada a saída CA do inversor. 

4 – Borne para conexão do terra CA. 

 

Figura 19 - Foto string-box com destaque para os dispositivos de proteção CA 

 

 

3.3.4– Inversor 

 
É um dispositivo eletrônico que se utiliza de chaves eletrônicas de estado 

sólido para converter uma tensão contínua em tensão alternada, e para o caso de 

inversor conectado à rede, realizar também o sincronismo com a tensão alternada 

da rede (CELPE-CRESESB, 2014, p.216-217). 

Um inversor conectado a rede, devido as exigências para a sua certificação, 

funciona como uma fonte de corrente, isto é, fornece corrente para rede, quando a 

rede possui tensão, e é automaticamente desconectado quando a rede é desligada. 

Seu desligamento automático por falta de tensão de referência CA ocorre por dois 
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motivos:  segurança dos equipamentos a ele conectados, pois o inversor não foi 

projetado para trabalhar isoladamente fornecendo tensão e corrente dentro de 

padrões aceitáveis;  segurança de pessoas que dão manutenção na rede elétrica 

com esta desligada (VILLALVA, 2012, p. 158-159). 

As principais características elétricas de um inversor conectado à rede: 

 Faixa útil de tensão contínua de entrada; 

 Tensão contínua máxima de entrada; 

 Número máximo de strings de entrada; 

 Numero máximo de entradas com MPPT; 

 Tensão de operação na conexão com a rede; 

 Frequência da rede elétrica; 

 Distorção da corrente injetada na rede; 

 Grau de proteção; 

 Temperatura de operação; 

 Umidade relativa do ar: 

 Consumo de energia noturno; 

 Potência de corrente contínua de entrada; 

 Potência alternada de saída; 

 Rendimento (VILLALVA, 2012, p.160-165). 

 
Faixa útil de tensão contínua de entrada - ou faixa de operação do seguidor do 

ponto de máxima potência, SPMP, é a faixa de operação do inversor, para o qual o 

inversor vai maximizar a produção energia. A operação do inversor fora desta faixa 

vai ocasionar perda de eficiência (VILLALVA, 2012, p. 160-161). 

Tensão contínua máxima de entrada - ou máxima tensão CC ou tensão 

máxima de entrada sem carga VOC (V), é a máxima tensão CC que deve ser imposta 

ao inversor. Ela é determinante para determinar o número de módulos conectados 

em série ao inversor. Não deve ser excedida, sob risco de danificar os componentes 

eletrônicos do inversor (ZILLES, 2012, p. 79-80). 

Número máximo de strings de entrada – string é associação em série de 

módulos fotovoltaicos, e cada inversor tem predisposta para conexão um número de 

entradas (positiva e negativa) (VILLALVA, 2012, p.162). 
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Numero máximo de entradas com MPPT ou SPMT, seguidor do ponto de 

máxima potência. Um inversor é projetado para maximizar a potência fornecida 

pelos módulos fotovoltaicos. Alguns inversores possuem mais de uma entrada de 

MPPT, o que significa que mesmo com associação de módulos com direcionamento 

e sujeitos a irradiâncias diferentes, o inversor é capaz de extrair a máxima produção 

de cada associação, tornando o sistema mais versátil (VILLALVA, 2012, p 162). 

Tensão de operação na conexão com a rede – geralmente uma faixa de 

tensão. O projetista deve ter o cuidado de compatibilizar esta faixa com a tensão 

fornecida pela distribuidora na escolha do inversor (VILLALVA, 2012, p. 162). 

Frequência da rede elétrica - a frequência do inversor deve ser compatível com 

a frequência da rede elétrica, que no Brasil é padronizada em 60 Hz (VILLALVA, 

2012, p. 163). 

Distorção da corrente injetada na rede – ou THD é um parâmetro que compara 

a forma de onda de saída do inversor com uma senoide perfeita. Por normas deve 

ser inferior a 5% (CEPEL-CRESESB, 2014, p. 232) 

Grau de proteção – IP (Ingress Protection) indica o quanto o inversor pode 

estar exposto a poeira, água e contatos acidentais, determinando onde o mesmo 

deve ser instalado. Normalmente para ambientes desabrigados se exige IP maior 

que 54(CEPEL-CRESESB, 2014, p. 235-236). Apesar de apresentar elevado grau 

de proteção recomenda-se a instalação do inversor em local abrigado, evitando 

chuva e exposição direta ao sol, pois o aquecimento excessivo reduz sua eficiência 

e sua vida útil (VILLALVA, 2012, p. 163). 

Temperatura de operação e umidade relativa do ambiente – geralmente uma 

faixa, deve ser obedecida sob pena de uma má operação, perda de vida útil e uma 

danificação (VILLALVA, 2012, p. 164). 

Consumo de energia noturno - é o consumo em stand by, no caso do inversor 

fotovoltaico é quando o mesmo está desconectado do sistema e permanecem 

ligados no inversor apenas funções mínimas (VILLALVA, 2012, p. 164). É um 

componente de uma das parcelas integrantes das perdas de um inversor (ZILLES, 

2012, p. 88). 

Potência de corrente contínua de entrada – é a potência fornecida pela 

associação de módulos fotovoltaicos ao inversor. Deve haver um bom casamento 

entre as potências fornecidas pela associação dos módulos fotovoltaicos ao longo 
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do dia e a potência do inversor, a fim de existir uma boa eficiência do sistema 

(VILLALVA, 2012, p. 165). 

Potência alternada de saída - é potência máxima que o inversor pode entregar 

a rede (VILLALVA, 2012, p. 165). 

Rendimento – é a relação entre potência alternada de saída e a potência de 

corrente contínua de entrada. É um indicativo de qualidade, e um item que deve ser 

levado em consideração na escolha do inversor (VILLALVA, 2012, p. 165). 

A Figura 20 exemplifica as principais características do inversor conectado à 

rede PHB3000-SS, fabricante PHB. 

 

Figura 20 - Características do inversor PHB3000-SS 

 

Fonte: (PHB SOLAR, 2017) 

 

Os inversores devem possuir integradas eletroeletronicamente algumas 

funções exigidas aos microgeradores fotovoltaicos para acesso ao sistema de 

distribuição. Os seguintes requisitos mínimos de acordo com a seção 3.7 do Módulo 

3 do PRODIST, Acesso de Micro e Minigeração Distribuída são: 

 Elemento de desconexão: Dispensada para microgeradores que se 

conectam à rede através de inversores, pois é obrigatório a função de anti-



43 

 

 

ilhamento para estes inversores, o que garante a desconexão do 

microgerador fotovoltaico, caso haja desligamento da rede; 

 Proteção de sub e sobretensão: As mesmas são funções 

eletroeletrônicas integradas ao inversor; 

 Proteção de sub e sobrefrequêncica: Assim como as proteções de sub 

e sobretensão, são funções eletroeletrônicas integradas ao inversor; 

 Relé de sincronismo: Também é uma função eletroeletrônica integrada 

ao inversor; 

 Anti-ilhamento: Também é uma função eletroeletrônica integrada ao 

inversor; (PHB SOLAR, 2017). 

3.3.5 – Estruturas de fixação 

 

As estruturas de fixação dos módulos fotovoltaicos devem fixar com segurança 

os mesmos, garantindo uma boa afixação mesmo em caso de chuvas e ventos 

fortes. Além da segurança na fixação dos módulos, todas as estruturas metálicas, 

geralmente em alumínio ou aço inoxidável, devem atender ao requisito de 

durabilidade, pois as estruturas de fixação não devem ser limitantes da vida útil dos 

SFCR, tendo em vista que os módulos fotovoltaicos tem durabilidade geralmente 

maior que vinte e cinco anos (PORTAL SOLAR, 2017). 

Existe um conjunto de fixadores mais indicado para cada tipo de telhado, sendo 

o mesmo cerâmico, fibrocimento, cimento ou metálico. Cada conjunto de fixação é 

selecionado de acordo com: 

 A posição dos módulos, retrato ou paisagem; 

 Tipo de telhado e telhas; 

 Número de módulos; 

 Tipo do módulo fotovoltaico (PHB SOLAR, 2017). 

 

A Figura 21 exibe um conjunto de fixadores para telhado com telha capa-canal 

de cerâmica com identificação das peças. 
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Figura 21 - Conjunto de fixadores para telhado com telha cerâmica tipo capa-canal 

 

Fonte: (PHB SOLAR, 2017) 
 

A Figura 22 mostra um conjunto de fixadores para o telhado fibrocimento. 
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Figura 22 - Estruturas de fixação para o telhado com telhas de fibrocimento 

 

Fonte: (PHB SOLAR, 2017) 
 

3.4 - Legislação da Microgeração distribuída 

 
O normativo que regula o acesso a microgeração distribuída é a Resolução 

Normativa ANEEL 482 de 17 de abril de 2012, alterada pela resolução ANEEL 487 

de 24 de novembro de 2015. 

A filosofia da Resolução Normativa ANEEL 482/2012, alterada pela resolução 

ANEEL 687/2015 é facilitar o acesso microgeradores e ampliar o número de 

instalações da microgeração distribuída no Brasil. 

Uma amostra da desburocratização buscada pela Resolução Normativa 

ANEEL 482/2012, alterada pela Resolução ANEEL 687/2015 é o artigo 4 descrito 

abaixo. 

 

Fica dispensada a assinatura de contratos de uso e conexão na qualidade 
de central geradora para os participantes do sistema de compensação de 
energia elétrica, nos termos do Capítulo III, sendo suficiente a emissão pela 
Distribuidora do Relacionamento Operacional para a microgeração e a 
celebração do Acordo Operativo para a minigeração, nos termos da Seção 
3.7 do Módulo 3 do PRODIST. (ANEEL, 2015). 
 

Outros pontos importantes para microgeração distribuída residencial, referentes 

à Resolução Normativa ANEEL 482/2012, alterada pela Resolução normativa 

687/2015 são: 

 A potência do microgerador distribuído fica limitada a potência disponibilizada 

à unidade consumidora, e caso o consumidor deseje a instalação de 
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microgeração com potência superior ao limite estabelecido, deve efetuar 

solicitação de acordo com a resolução ANEEL 414 de 9 de setembro de 2010; 

 Custos advindos de melhorias ou reforços no sistema de distribuição ficam a 

cargo da distribuidora, exceto para o caso de geração compartilhada; 

 A energia ativa injetada na rede pelo consumidor será cedida a distribuidora a 

título de empréstimo gratuito, sendo gerado crédito de energia ativa que 

deverá ser usado em até 60 meses; 

 O consumidor independente dos valores do seu consumo e geração terá que 

pagar a taxa de disponibilidade; 

 Quando da utilização de crédito de energia acumulado de ciclos anteriores 

para compensação do consumo, a taxa de disponibilidade não deve ser 

debitada deste saldo. 

 O excedente de energia poderá ser compensado em outra unidade 

consumidora em local diferente da geração, desde que ambas, estejam sob 

responsabilidade da mesma pessoa física. Isto é denominado autoconsumo 

remoto ; 

 Os créditos são em termos de energia ativa; 

 O sistema de medição é de responsabilidade técnica e financeira da 

distribuidora(ANEEL, 2015). 

Quanto aos prazos e passos para o acesso à rede de distribuição, 

determinados pelo PRODIST Módulo 3, Acesso de Micro e Minigeração Distribuída, 

a Figura 23 ilustra os prazos e passos. 

 



47 

 

 

Figura 23 - Etapas e prazos para a solicitação de acesso da microgeração 

 

Fonte: (ANEEL, 2016). 
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4- METODOLOGIA 

 

A metodologia do trabalho em questão é basicamente um estudo de caso com 

uma pesquisa exploratória e consiste em um projeto e instalação de um 

microgerador distribuído fotovoltaico em uma unidade residencial em Paulo Afonso, 

Bahia. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto para embasamento 

teórico das atividades realizadas, que serão descritas nos tópicos a seguir. 

  

4.1 - Levantamento de informações e dimensionamento 

O levantamento de informações teve como metodologia pesquisas 

bibiliográficas e a realização de cursos correlatos. 

O sistema de microgeração fotovoltaica foi dimensionado tendo como 

parâmetro inicial a obtenção do menor tempo possível de retorno do investimento, 

com a maior economia possível de energia elétrica e levando-se em consideração 

uma futura expansão do consumo. 

A energia ideal gerada mensalmente pelo microgerador fotovoltaico deve 

limitar-se ao consumo mensal subtraída da taxa de disponibilidade, que no caso de 

um consumidor bifásico é de 50 kWh/mês. Isto se deve ao fato de que a taxa de 

disponibilidade deve ser paga obrigatoriamente pelo consumidor, independentes do 

valor de sua geração e consumo. Exemplificando, se o consumo em um mês foi 500 

kWh e o consumidor gerou 480 kWh, ele teria que pagar 50 kWh de taxa de 

disponibilidade e não seria gerado crédito. 

A tabela 1 apresenta de forma mais didática a dinâmica entre geração de 

energia, consumo de energia, taxa de disponibilidade, produção e (custo) consumo 

dos créditos de energia, para um consumidor tipo B residencial bifásico. 
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Tabela 1 - Dinâmica geração e consumo 

Fluxos de 

energia (kWh) 
Simb. Jan Fev Mar Abr Mai 

Consumo bruto 

da rede 

C 500 500 400 450 420 

Injeção na rede D 400 480 520 320 300 

Excedente - 

crédito 

E 0 0 120 120 40 

Consumo 

líquido 

C – D 100 20 -120 130 120 

Consumo 

Faturado 

 100 50 50 50 80 

Desperdiçado  0 30 50 0 0 

Fonte: (Adaptado de Rauschmayer, GALDINO 2014) 

 

Da tabela 1, vale salientar que o consumo faturado será igual ao consumo 

líquido se (C – D) ≥ 50 kWh. Quando o consumo líquido for inferior a 50 kWh, o 

consumo líquido será considerado 50 kWh (taxa de disponibilidade para um 

consumidor bifásico). Quando gerado créditos, no consumo dos meses seguintes, 

estes serão descontados do consumo líquido até o consumo faturado ficar maior ou 

igual a taxa de disponibilidade.  Conforme alínea V do artigo 7o da Resolução 

Normativa ANEEL 482 de 17 de abril de 2102, alterado pela Resolução Normativa 

ANEEL 687 de 24 de novembro de 2015: 

 
V – quando o crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos 
anteriores for utilizado para compensar o consumo, não se deve debitar do 
saldo atual o montante de energia equivalente ao custo de disponibilidade, 
aplicado aos consumidores do grupo B; (ANEEL, 2015). 
 

Segundo a cartilha Fique por Dentro de sua Conta de Luz , Informação de 

utilidade Púbica: 

A Resolução 456/2000 da ANEEL estabeleceu os valores mínimos para 
cada perfil de unidade consumidora residencial. Para as unidades 
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monofásicas e bifásicas com dois condutores, o valor em moeda corrente 
será o equivalente a 30 kWh, mesmo que não haja consumo. Para as 
unidades bifásicas a cobrança mínima será equivalente a 50 kWh, e para as 
unidades trifásicas o valor corresponderá a 100 kWh (ANEEL, 2008). 

  

Segundo o parágrafo 1o do artigo 6o da Resolução Normativa ANEEL 482 de 17 

de abril de 2102, alterado pela resolução normativa ANEEL 687 de 24 de novembro 

de 2015: 

 

§1º Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de 
distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo 
gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um 
crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 
(sessenta) meses. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 

A futura expansão do consumo é justificada pela intenção da instalação de 

mais um condicionador de ar em um dos quartos da residência, então não existe 

razão para o dimensionamento do microssistema de geração fotovoltaica não levar 

em conta esta informação importante. Foi verificado no sítio da fabricante LG, que o 

consumo mensal de energia do condicionador inverter de 9000 btus é de 17,1 

kWh/mês, (com base no ciclo normatizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por 

mês). Tendo em vista que o uso de um condicionador varia muito em decorrência da 

estação do ano, e que o tempo de uma hora nas estações mais quentes parece 

insuficiente, foi utilizado o valor de 50kWh/mês de referência para a energia a ser 

consumida proveniente dessa expansão. Como os 50 kW/mês coincidem com a taxa 

de disponibilidade de um consumidor tipo B bifásico, decidiu-se por fazer o 

dimensionamento sem considerar a taxa de disponibilidade. 

A tabela 2 traz informações da residência onde será instalado o SFCR. 
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Tabela 2 - Dados da unidade consumidora 

Dados da unidade consumidora 

Local da instalação Abel Barbosa – Paulo Afonso – BA 

Irradiação média anual 1965,18 kWh/m
2
/ano (plano horizontal) 

Consumo anual de energia 2952,00 kWh 

Consumo mensal médio de energia 246,00 kWh 

 

A irradiação média diária anual foi obtida através das irradiações médias 

diárias mensal conseguidas através do programa Potencial Solar – SunData 

(software gratuito), disponível no sítio CRESESB – Centro de Referência para 

Energia Solar e Eólica Sérgio Brito.  

 

O programa SunData é baseado no banco de dados Valores Medios de 

Irradiacion Solar Sobre Suelo Horizontaldo Centro de Estudos de la Energia 

Solar (CENSOLAR, 1993) contendo valores de irradiação solar diária média 

mensal no plano horizontal para cerca de 350 pontos no Brasil e em países 

limítrofes (CRESESB, 2014). 

 

Os consumos anual de energia e mensal médio de energia foram obtidos da 

conta de energia da distribuidora local, referente à unidade consumidora em 

questão. 

 

Tabela 3 - Consumo mensal de energia da residência abril de 2016 à março de 2017 

 Consumo mensal de energia (kWh) 

Mês jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Anual 

Cons. 

Total 

276 283 318 231 229 189 170 224 213 237 228 354 2.952 
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A residência está localizada na rua Canadá, 206, Bairro Abel Barbosa no 206, 

Paulo Afonso – BA, CEP – 48605-280. Coordenadas, latitude -9,38oS, longitude -

38,22o O. 

A Figura 24 mostra a vista frontal da residência onde será instalado o 

microssistema fotovoltaico conectado à rede. 

 

Figura 24 - Vista frontal da casa onde será instalado o SFCR 

 

Fonte:(GOOGEL EARTH, 2017) 
 

A Figura 25 mostra a vista superior da residência onde será instalado o 

microssistema fotovoltaico conectado à rede. 

 

Figura 25 - Vista superior da casa onde será instalado o SFCR 

 

Fonte:( GOOGLE EARTH, 2017) 

 

Os telhados de telha cerâmica foram divididos em três, seguindo os critérios de 

direção geográfica e inclinação. Um mesmo telhado deve possuir a mesma direção 

geográfica e a mesma inclinação. 

A Figura 26 exibe um desenho feito no software AutoCAD dos telhados com as 

dimensões em decímetros. 



53 

 

 

 

Figura 26 - Telhado cotado em decímetros e com orientação geográfica 

 

 

Ângulos azimutais dos três telhados: 

Telhado 1: - 10o O( Oeste); 

Telhado 2: 172o L (Leste); 

Telhado 3: -110o O(oeste); 

 

- Ângulo Azimutal do Sol (ƴs) : também chamado de azimute solar, é o 
ângulo entre a projeção dos raios solares no plano horizontal e a direção 
Norte-Sul (horizonte do observador). O deslocamento angular é tomado a 
partir do Norte (0

o
) geográfico, sendo, por convenção, positivo quando se 

encontrar à direita do Sul (a Leste) e negativo quando se encontrar a 
esquerda ( a Oeste). 

-180
o
 ≤ ƴs ≥ 180

o
 

- Ângulo Azimutal de Superfície (ƴ) : ângulo entre a projeção da normal da 
superfície no plano horizontal e a direção Norte-Sul. Obedece as mesmas 
convenções do azimute solar (CRESESB, 2014): 
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Os ângulos azimutais dos telhados foram obtidos com a utilização do 

Compass, um aplicativo gratuito para celular. (BONETTI, 2016)  

A Figura 27 mostra a realização de uma medição com a utilização do aplicativo 

medindo o ângulo azimutal do telhado 1, com seta apontando para o Norte 

verdadeiro e  uma bússola apontando para o norte magnético. 

 

Figura 27 - Aplicativo Compass e bússola 

 

 

A bússola foi utilizada com o objertivo de verificar correção do aplicativo. Na 

foto o aplicativo está direcionado para o Norte geográfico enquanto a bússola esta 

direcionada para o Norte magnético. O aplicativo tem a opção de direcionar para o 

norte magnético, e antes da foto o mesmo foi comparado com a bússola, sem 

demonstrar erros. 

A Figura 28 exibe as dimensões do telhado em metros utilizadas para o cálculo 

de sua inclinação. 

Figura 28 - Dimensões do telhado 1 em metros 
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arctan (0.77/3.36) = 12,9o ≈ 13o 

A Figura 29 mostra as dimensões do telhado 2 em metros usadas para o 

cálculo de sua inclinação. 

 

Figura 29 - Dimensões do telhado 2 em metros 

 

arctan (1.0 /4.42) = 13.26o ≈ 13o 

A Figura 30 exibe as dimensões em metros do telhado 3 utilizadas para o 

cálculo do ângulo de inclinação do telhado 3. 

 

Figura 30 - Dimensões do telhado 3 em metros 

 

 

arctan (1.16 /5.15) = 12,67o ≈ 13o 

“A posição ideal para os seus painéis solares no Brasil é voltada para o Norte” 

(Portal Solar, 2017). O melhor direcionamento geográfico para o painel fotovoltaico é 

o direcionamento Norte, isto é, ângulo azimutal 0o, e inclinação igual a latitude. 

Como as perdas dos painéis fotovoltaicos quando a inclinação é diferente da latitude 

em 10
o
 são consideradas pequenas, não compensa investir em estruturas para se 

chegar a inclinação da latitude, ficando os painéis, geralmente, com a mesma 

inclinação dos telhados. Para o caso em questão, tem-se a latitude de 
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aproximadamente 9o e a inclinação do telhado em 13o que são valores próximos. 

Quanto a inclinação, deve-se usar uma mínima em relação à horizontal de 10o, a fim 

permitir que a água da chuva efetue uma limpeza natural, quando de suas 

ocorrências. A sujeira acumulada sobre os módulos é responsável pela diminuição 

de sua eficiência. 

 

A Figura 31 ilustra a movimentação do sol durante as estações do ano para o 

hemisfério Sul. 

 

Figura 31 - Movimentação do sol durante as estações do ano para o hemisfério Sul 

 

Fonte:(GIANINI, 2003) 
 

A tabela 4, com dados obtidos a partir do RadiaSol, traz a irradiação média 

diária mensal dos telhados 1, 2 e 3 nas condições reais, considerando seus ângulos 

azimutais e uma inclinação de 13o  . 

 

Tabela 4 - Irradiação média diária mensal e anual do  telhados 1,2 e 3 com inclinação de 13
o 

 Irradiação média diária kWh/m
2
 x dia 

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

diária 

anual 

Telhado 1 5,67 5,67 5,84 5,33 4,75 4,50 4,78 5,72 5,67 6,40 6,34 5,98 5,55 

Telhado 2 6,06 5,81 5,69 4,92 4,21 3,89 4,12 5,00 5,37 6,44 6,79 6,54 5,40 

Telhado 3 5,94 5,77 5,75 5,07 4,40 4,10 4,34 5,26 5,49 6,45 6,66 6,37 5,47 

Fonte: (Adaptado UFRGS, RadiaSol 2013) 
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A Figura 32 mostra uma tela do RadiaSol, programa disponível no LABSOL, 

Laboratório de Energia Solar, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com 

os dados da residência onde foi instalado o SFCR. 

 

Figura 32 - RadiaSol, inclinação 13
o
 e ângulo azimutal de -10

o
 Oeste residência rua Canadá 206 

 

Fonte: (UFRGS, RadiaSol 2013) 

 

A tabela 5, com dados obtidos a partir do RadiaSol, mostra a irradiação média 

diária mensal dos telhados 1, 2 e 3 nas condições ideais de inclinação dos módulos 

fotovoltaicos. Vale salientar que nas condições reais, a irradiação média diária anual 

do telhado 1 equivale a 99,46% da irradiação média anual nas condições ideais de 

instalação, o que equivale a uma perda inferior a 1% em virtude da inclinação do 

telhado 1 ser um pouco diferente da latitude. 
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Tabela 5 - Irradiação média diária mensal e anual do telhado 1 com inclinação de 9
o
 

 Irradiação média diária kWh/m
2
 x dia 

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

diária 

anual 

Telhado 1 5,79 5,74 5,87 5,32 4,71 4,44 4,72 5,66 5,68 6,47 6,48 6,12 5,58 

Telhado 2 6,05 5,84 5,76 5,03 4,33 4,02 4,25 5,16 5,47 6,50 6,79 6,52 5,48 

Telhado 3 5,97 5,81 5,80 5,13 4,46 4,16 4,41 5,34 5,54 6,50 6,70 6,39 5,52 

Fonte: (Adaptado UFRGS, RadiaSol 2013) 

 

 

Uma vez definido o melhor telhado para a instalação dos módulos fotovoltaicos, 

é necessário calcular a potência do microgerador fotovoltaico. Com a potência do 

microgerador fotovoltaico calculada é avaliado se telhado tem área suficiente para 

atender a esta solicitação. Caso este telhado não disponha de área suficiente, pode-

se optar pela instalação dos módulos fotovoltaicos em outro telhado menos eficiente 

e de área maior, ou então reduzir  o número de módulos. 

Para o cálculo da potência do microgerador fotovoltaico, utiliza-se a equação a 

seguir : 

PFV(WP) = 
(E/TD ) 

HSP MA
                                                                       (1) 

Onde: 
PFV(WP) – Potência de pico do painel FV; 
E(Wh/dia) – Consumo diário médio anual da edificação ou fração deste; 
HSPMA(h) – Média diária anual das HSP incidente no plano do painel FV; 
TD(adimensinal) – Taxa de desempenho . 
O desempenho de um SFV é tipicamente medido pela Taxa de 
Desempenho (PR - Performance Ratio), que é definida como a relação entre 
o desempenho real do sistema sobre o desempenho máximo teórico 
possível. Essa relação é um parâmetro para avaliar a geração de energia 
elétrica de um dado SFV, por levar em consideração a potência real do 
sistema sob condições de operação e todas as perdas envolvidas, como 
perdas por queda de tensão devido à resistência de conectores e 
cabeamento, sujeira na superfície do painel, sombreamento, eficiência do 
inversor, carregamento do inversor, descasamento (mismatch) entre 
módulos de mesmo modelo (diferenças entre as suas potências máximas), 
resposta espectral, temperatura operacional, entre outras. 
Para SFCRs residenciais, bem ventilados e não sombreados, uma TD entre 
70 e 80% pode ser obtida nas condições de radiação solar encontradas no 
Brasil (CEPEL – CRESESB, 2014). 

 

HSP significa Horas a Pleno Sol, isto é, a soma das horas que os módulos 

ficam submetidos a uma irradiância equivalentes às de condição de teste. 
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Definida a potência do gerador fotovoltaico, foram verificados os kits geradores 

fotovoltaicos padrões disponíveis no mercado. De acordo com o PortalSolar (Portal 

Solar, 2015) 

 

Preço do kit fotovoltaico residencial 
 
O kit solar fotovoltaico residencial pode ter vários tamanhos e preços que 
podem variar de acordo com a quantidade de placas solares. Os kits mais 
comuns de energia solar fotovoltaica para residências populares até 
mansões são os seguintes: 

 Kit de Energia Solar Residencial 1.5kWp - 6 x Placas de 250Watts - 
apx R$12.500,00 

 Kit de Energia Solar Residencial 2kWp - 8 x Placas de 250Watts - 
apx R$15.000,00   

 Kit de Energia Solar Residencial  3kWp - 10 x  Placas de 250Watts  - 
apx R$20.000,00 

 Kit de Energia Solar Residencial  5kWp – 20 x Placas de 250Watts – 
apx R$ 35.000,00 

 Kit de Energia Solar Residencial 10kWp – 40 x Placas de 250Watts – 
apx R$ 65.000,00 
 

Entendam que estes são preços médios de energia solar praticados no 

Brasil computados em Maio de 2015. Estes preços NÃO contabilizam o 

custo do projeto e da instalação do kit fotovoltaico na sua casa. Para isso, é 

fundamental que você contrate um profissional ou já compre o sistema 

fotovoltaico de uma empresa de energia solar que faça a instalação dos 

painéis solares e o projeto para a sua residência(PORTAL SOLAR, 2015). 

 

4.2 - Especificação e compra do kit gerador fotovoltaico. 

 

A opção pela aquisição de um kit fotovoltaico justifica-se pela praticidade, pela 

compatibilidade dos componentes integrantes do mesmo e pelas vantagens fiscais 

proporcionadas pelo convênio CONFAZ 101/97, da compra do conjunto em relação 

à compra em separado dos seus componentes. 

 

Cláusula primeira Ficam isentas do ICMS as operações com os produtos a 
seguir indicados e respectivas classificação na Nomenclatura Comum do 
Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH: 
[...] 
V - gerador fotovoltaico de potência superior a 750W mas não superior a 

75kW - 8501.32.20; ( CONFAZ , 1997). 

 

Optou-se também por adquirir todo o conjunto de acessórios para o 

aterramento dos módulos, justificados pela praticidade de instalação e pela 

http://www.portalsolar.com.br/placa-solar-preco.html
http://www.portalsolar.com.br/quanto-custa-a-energia-solar-fotovoltaica.html
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qualidade do aterramento, comprovada em testes de laboratório, propiciando uma 

equipotencialização de todas as estruturas metálicas. 

Para escolha do kit levou-se em consideração a qualidade dos componentes e 

a reputação da empresa fornecedora no mercado, além do tipo de telha e telhado do 

local da instalação do SFCR. A reputação da empresa foi verificada de forma 

informal através de consulta a profissionais e outras empresas com experiência em 

instalação, treinamento, manutenção e compra de SFCR. 

Para a compra do kit, considerando o menor orçamento apresentado, exigiu-se 

por parte da empresa vendedora que a compra fosse realizada por uma empresa 

com CNPJ, não efetuando negócios com pessoa física. A negociação teve que ser 

realizada entre pessoas jurídicas e esta exigência acarretou um atraso na compra do 

kit. 

 

4.3 - Projeto 

 
Após a definição da potência do microgerador fotovoltaico, e escolha pela 

aquisição de um kit gerador fotovoltaico completo devido as vantagens fiscais 

proporcionadas pelo convênio CONFAZ 101/97, o passo seguinte foi projetar o 

sistema em função dos componentes do kit. O projeto ficou resumido a  conferência 

da adequação dos componentes do kit às exigências das normas vigentes, como 

também a confecção dos esquemas elétricos. Não foram encontradas 

incompatibilidades entre os componentes do kit e as exigências normativas. 

 

4.4 - Estudo de viabilidade econômica, confrontando a curva de carga da 

unidade consumidora com dados esperados de projeto 

 
Para o estudo de viabilidade econômica será avaliado se o capital investido 

terá retorno, e em quanto tempo se dará o retorno, estudo este baseado em 

projeções. 

Serão usadas duas metodologias para avaliação do investimento. 

A primeira metodologia seguirá as seguintes premissas: 

- O capital investido, desde a descapitalização será corrigido por ganhos 

estimados de uma das aplicações mais utilizadas pelos brasileiros, a caderneta de 

poupança, denominado valor 1; 
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- Toda a economia na conta de energia será considerada como aplicada numa 

caderneta de poupança, denominado valor 2, que terá ganhos projetados, e 

depósitos mensais iguais a economia com a conta de energia; 

- Para a economia na conta de energia, será considerado um reajuste anual na 

tarifa de energia elétrica, baseado no reajuste médio dos últimos 4 anos e data 

convencionada pela ANEEL; 

- Quando o valor 2 for maior que valor 1, cessará a contagem do tempo de 

retorno do investimento, contagem esta iniciada no momento da descapitalização; 

- Para a estimação da geração, serão usados para o cálculo da geração, os 

valores da irradiação da Tabela 4, com dados obtidos a partir do RadiaSol, programa 

disponível no LABSOL, Laboratório de Energia Solar, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, com os dados da residência onde foi instalado o SFCR.  

Valor 1 é todo o valor investido na instalação do SFCR. 

A tabela 10 traz, na primeira coluna, discriminados todos integrantes que 

somados formam o valor 1.A segunda coluna representa os custos do respectivo 

integrante do valor 1. Na última linha temos o valor 1. 

 

Tabela 6 - Discriminação dos gastos com a instalação do SFCR 

Parcelas de Valor 1 Custo em R$ 

kit fotovoltaico 11.777,31 
Frete 1.371,45 
Mão-de-obra pedreiro para reparo do 
telhado 

200,00 

Telhas para reposição 25,00 
Demais materiais elétricos 325,00 
Total valor 1 13.668,76 

  

 

Considerou-se ainda: 

 A Data prevista para entrada em operação em rede do SFCR – 28/06/2017. 

 Reajuste médio da tarifa de energia dos últimos quatro anos, consumidor 

residencial B1 foi de 10,88% (ANEEL, 2107). 

 Preço atual do kWh, estado da Bahia é de R$ 0,66226141 (COELBA, 2017). 

 A energia gerada mensalmente foi calculada pela fórmula: 

E = PFV(WP) X HSPMA  X TD , deduzida da equação 1, já apresentada 

PFV(WP) = 
(E/TD ) 

HSP MA
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O índice médio de rendimento mensal da poupança no ano de 2017 foi 

0,5958% (PORTALBRASIL, 2017).  

A segunda metodologia para análise da viabilidade econômica do SFCR foi a 

do Valor Líquido Presente (VLP), que é um cálculo da engenharia econômica, 

amplamente utilizado na análise de viabilidade de projetos, sendo calculado a partir 

da equação (2), sendo considerada a taxa mínima anual de atratividade igual ao 

rendimento anual da caderneta de poupança de 2016, 8,30% (TORORADAR, 2017). 

.  

 

 

  

 

Onde : t = período (anos ou meses) 

             n = tempo total do projeto;(anos ou meses) 

             i = taxa mínima de atratividade 

           FC= fluxo de caixa por período 

O Valor Presente Líquido de um projeto de investimento possui as seguintes 
possibilidades de resultado: 

 Maior do que zero: significa que o investimento é economicamente 
atrativo, pois o valor presente das entradas de caixa é maior do que o valor 
presente das saídas de caixa. 

 Igual a zero: o investimento é indiferente, pois o valor presente das 
entradas de caixa é igual ao valor presente das saídas de caixa. 

 Menor do que zero: indica que o investimento não é economicamente 
atrativo porque o valor presente das entradas de caixa é menor do que o 
valor presente das saídas de caixa(RODRIGUES, 2015) 

 

 

4.5 - Solicitação de acesso à rede elétrica de distribuição 

 

A metodologia empregada para este item foi o atendimento à norma da 

distribuidora local (COELBA), NOR.DISTRIBU-ENGE-0002, Conexão de 

Microgeradores ao Sistema de Distribuição, para solicitação de acesso. As datas de 

solicitação e atendimento foram comparadas com os prazos previstos no Prodist 

Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição, e os resultados divulgados no item 

5.5 e também no item cronologia. 

 

 

 

VLP= 
FCt

(1+i)t

𝑛

𝑡=0
 (2) 
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4.6 - Instalação do SFCR  

 

A instalação do SFCR foi realizada pelo próprio autor, que é estudante 

concluinte do curso de bacharelado em Engenharia Elétrica, tem formação técnica 

em eletrotécnica, sendo, portanto, profissional habilitado e com experiência em 

instalações elétricas residenciais.  

4.6.1 - Instalação do circuito CA que conecta a string box ao quadro de distribuição 

 

Uma vez definido o local da string box e inversor, foi realizada a instalação do 

circuito CA que conecta a string box ao quadro de distribuição. Foi utilizado 

eletroduto de PVC rígido aparente de 3/4” com um circuito bifásico de 2x4mm2 e 

condutor de proteção de mesma seção transversal. Optou-se pela instalação 

aparente pois a string box do kit é de sobrepor . Foram necessárias 4 h com uma 

pessoa trabalhando. 

4.6.2 – Instalação dos módulos fotovoltaicos no telhado 

 

Antes da instalação dos módulos, é necessária uma avaliação se o telhado 

suporta o peso dos módulos. Também deve-se verificar se o telhado suporta o peso 

e a locomoção dos instaladores. Em caso de dúvidas um engenheiro civil deve ser 

consultado. Para o caso em questão, o telhado possuía um madeiramento em ótimo 

estado e com madeira muito resistente, massaranduba. 

A instalação dos módulos fotovoltaicos começa com a instalação dos fixadores 

dos perfis de alumínio aos caibros do telhado. São 16 fixadores denominados pelo 

fabricante de hook 1. Para a instalação dos fixadores foi necessária a remoção das 

telhas, onde houvesse a necessidade de tráfego, devido a fragilidade destas, pois 

quebravam com facilidade. A princípio, o planejado era retirar as telhas somente do 

local onde seriam instalados os fixadores dos trilhos, e andar sobre as demais, 

porém quando da execução, verificou-se que as telhas quebravam com o peso do 

instalador, mesmo cercando-se de todos os cuidados.  
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A Figura 33 mostra o tipo de telha, e a retirada das mesmas nos locais 

necessários à locomoção. Vale salientar que a necessidade de retirada das telhas, 

ocasionou maior tempo  para execução da instalação. 

 

Figura 33 - Tipo de telha e retirada de telhas para locomoção 

 

 

Uma vez definido o local do fixador (hook 1), sempre no encaixe entre uma 

telha e a seguinte, sentido da inclinação do telhado, e nas telhas com a concavidade 

voltada para baixo fim evitar vazamento de água quando de chuva, foram instalados 

os fixadores dos perfis de alumínio para encaixe dos módulos. Primeiro foram 

efetuados furos na madeira para a instalação dos parafusos e em seguida 

parafusados. Os fixadores foram instalados nos caibros com três parafusos cada. 

A Figura 34 exibe o fixador instalado no caibro e detalha o seu posicionamento 

ficando entre uma telha e outra, numa perfeita integração com o telhado. 

 

Figura 34 - Instalação dos fixadores dos trilhos de encaixe dos módulos 

 

 

Após a instalação dos fixadores dos perfis de alumínio, tais perfis são 

encaixados aos fixadores através de parafusos em sua lateral. O perfil deve ficar 

nivelado e a utilização de um verificador de nível se faz necessário. O conjunto de 
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perfis deve obedecer a mesma inclinação do telhado, e uma linha foi utilizada para 

aferição. 

 

A figura 35 mostra como o trilho ou perfil é conectado ao fixador. 

 

Figura 35 - Conexão perfil com o fixador hook 

 

 

O perfil ou trilho é emendado para atingir o comprimento desejado. Existe uma 

peça destinada para esta função e uma cordoalha jumper para garantir a 

equipotencialização de todas as partes metálicas. A necessidade desta cordoalha se 

justifica pois os perfis são de alumínio recobertos por um anodizado que é isolante, a 

cordoalha e seus parafusos e arruelas de conecção ao perfil, quando apertados 

rompem o anodizado garantindo a equipotencialização. 

A Figura 35 exibe detalhes do jumper cordoalha de equipotencialização entre 

perfis e sua emenda. Entre o jumper de aterramento está a emenda para perfil de 

alumínio.  

 

Figura 36 - Jumper de aterramento e emenda para perfis 

 

 

Uma vez concluída a instalação dos perfis, os módulos devem ser colocados e 

fixados aos mesmos através de grampos terminais nas extremidades e grampos 

intermediários entre módulos. Entre os módulos e os perfis, abaixo dos grampos 

intermediários são colocados os clips de aterramento, estes clips quando do aperto 
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dos grampos intermediários, rompem o anodizado do alumínio da moldura dos 

módulos e colocam em mesmo potencial módulos vizinhos, ver figura 35. 

A Figura 40 mostra os perfis de alumínio fixados e aguardando a fixação dos 

módulos fotovoltaicos.  

 

Figura 37 - Perfis de alumínio instalados 

 

 

A Figura 38 exibe um grampo terminador fixando o módulo fotovoltaico ao perfil 

de alumínio. 

 

Figura 38 - Grampo terminador fixando o módulo fotovoltaico 

 

 

A Figura 39 mostra os grampos intermediários, instalados entre módulos que 

fixa dois módulos ao perfil de alumínio. 
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Figura 39 - Grampos intermediários fixando os módulos 

 

 

Concluída a instalação e fixação dos módulos fotovoltaicos, é feita a conexão 

do condutor de proteção aos módulos que estão equipotencializados. 

A Figura 40 exibe a conexão do condutor de proteção aos perfis. 

 

Figura 40 - Conexão do condutor de proteção aos módulos fotovoltaicos 

 

 

A instalação dos módulos sobre os perfis foi executada por 3 pessoas e 

demandou um período de 8 horas de serviço. 

4.6.3 – Ligação dos módulos fotovoltaicos e inversor à string box. 

 

Para finalizar a instalação do micro gerador fotovoltaico, foram conectados 

terminais aos condutores para conexão aos portas-fusíveis DC, disjuntores AC, 

chave seccionadora DC, também foram conectados os conectores MC4 para 

conexão dos pólos positivo e negativo ao inversor. As ligações foram efetuadas 

conforme a Figura 41. com duração de 2 horas. 
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A Figura 41 mostra o autor conectando os terminais para finalização da 

instalação do SFCR. 

 

Figura 41 - Conexão dos terminais 

 

 

4.7 - Comparação da geração do SFCR instalado com o previsto 

 

A análise das expectativas do projeto foi realizada a partir de três leituras, em 

períodos diferentes. Duas leituras de energia gerada foram realizadas durante o 

tempo de uma hora que o SFCR ficou em operação para teste. A terceira leitura foi 

realizada durante um dia completo de operação do SFCR em teste. Para fins de 

testes, a energia gerada foi comparada com a energia esperada. 

A energia esperada foi calculada a partir de dados de irradiação simulados do 

RadiaSol, programa disponível no LABSOL, Laboratório de Energia Solar, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com os dados da residência onde foi 

instalado o SFCR e irradiação para o dia e período do dia, utilizando-se da fórmula 

E=PFV(WP) X HSPMA  X TD  , considerando  a taxa de desempenho TD igual 0,75 a 

mesma utilizada em todo o trabalho.  
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5- ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 - Resultados do levantamento de informações e dimensionamento do SFCR  

 

Analisando os três telhados, o telhado mais adequado para instalação do 

microgerador fotovoltaico é o telhado 1, e a pequena perda, relacionada à instalação 

dos módulos com a inclinação do telhado, diferente da inclinação ideal, não justifica 

a alteração da inclinação. 

A tabela 7 faz um comparativo entre os três telhados referentes a produção 

anual de energia, irradiação média diária anual e economia de energia para 

microgerador fotovoltaico de 2,65 kWp. Para os cálculos em questão utilizou-se a 

metodologia do CEPEL-CRESESB para a produção anual de energia com uma taxa 

de desempenho do SFCR de 0,75, utilizou-se o preço da energia na Bahia para um 

consumidor bifásico residencial B1 para o mês de junho de 2017, que é de R$ 

0,66226141 por kWh sendo desconsiderado o acréscimo da bandeira. 

 

Tabela 7 - Comparativo entre os telhados 

 Telhado 1 Telhado 2 Telhado 3 

Irradiação média 

diária anual 

(kWh/m
2
) 

5,55 5,40 5,47 

Estimativa da 

produção  em kWh 

por ano 

4026,18 3917,38 3968,13 

Produção em R$ 2666,19 2594,32 2627,06 

 

E = consumo anual / 365 = 2952/365 = 8,0877 kWh/dia = 8087,7wh/dia; 

HSPMA = 5550/1000 = 5,55 h  

PFV(WP) = 
(8087 ,7/0,75) 

5,55
 = 1942,99 Wp = 1,93 kWp 

 

Para uma conferência dos valores calculados, foi feita uma comparação com 

resultados obtidos com um simulador, que recebe como entradas, o estado e a 

cidade onde será instalado o microgerador fotovoltaico e o consumo médio mensal 

de energia. Os valores são apresentados na figura 42 e são compatíveis com os 

resultados calculados. 
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Figura 42 - Simulação microgerador fotovoltaico Portalsolar 

 

Fonte:(PORTALSOLAR, 2016) 

 

A potência do kit indicado para a residência, levando em conta os critérios de 

seleção mencionados no subitem 4.1, seria o kit de 2,12 kWp com valor de R$ 

10.174,46 tendo o custo do kW gerado de R$ 4.799,27. Feita a análise do preço do 

kW gerado do kit de 2,65 kW, potência imediatamente superior ao kit de 2,12 kW, foi 

constatado o valor de R$ 4.444,49. Tendo em vista a longa vida útil do SFCR e o 

considerável valor do investimento, optou-se pelo kit de 2,65kW apesar do maior 

tempo de retorno do investimento. 
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5.2 - Resultados da especificação e compra 

 

A tabela 12 mostra a relação dos componentes do SFCR. 

 

 

Tabela 8 - Relação dos componentes do SFCR 

Especificação Unidade Quantidade 

Cabo solar preto com proteção uv 4,0mm
2
 M 25 

Cabo solar vermelho com proteção uv 4,0mm
2
 M 25 

Cabo solar verde e amarelo com proteção uv 6,00mm
2
 M 25 

Conector MC4 fêmea 4-6mm
2
 (12-10awg) capa=5.5-

9mm
2
 com terminal (PV-KBTE/6II-UR) solar 

Peça 2 

Conector MC4 macho 4-6mm
2
 (12-10AWG) capa=5.5-

9MM2 com terminal (PV-KBT4/6II-UR) solar  
Peça 2 

Grampo intermediário 40mm em aluminio gerador fv 

telhado (GS-IC-F40) ou (KS-IC2-F40) 
conjunto 16 

Grampo terminador 40mm em alumínio p/ fixação de 

gerador fv em telhados (GS-EC-F40) OU (KS-EC2-F40) 
conjunto 8 

Emenda para perfil de alumínio p/ fixação de gerador fv 

em telhados (GS-DR-SP) OU (KS-CR1-SP) –  
conjunto 4 

Grampo de aterramento conjunto 4 

Abraçadeiras de aço revestidas de plástico p/ cabo 

(GS-CT-01) ou (KS-SC-01) 
Peça 10 

Jumper de aterramento para perfil de alumínio GF (GS-

G-BJ) OU (KS-BJ-02) 
conjunto 4 

Clip de aço para aterramento estrutura gerador 

fotovoltaico (GS-G-GC) (KS-BR1-GC) 
Peça 16 

Perfil de alumínio anodizado p/ módulos FV (2,10M) GS Peça 4 

Perfil de aluminio anodizado p/ modulos FV (3,15M) GS Peça 4 

SCJ.suporte hook S1B (telha capacanal) conjunto 16 

STB01-1000V/01,string box CC+CA (1 string CC 

1000V+20A DJ. CA) 
conjunto 1 

Inversor fotovoltaico 3000 W Peça 1 

Módulo fotovoltaico 265WP; (JKM265PP-60) JINKO Peça 10 

 

O kit completo do SFCR custou R$11.777,31 e o frete R$ 1.371,45 e foi 

adquirido a uma empresa com sede em São Paulo. 
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Optou-se também por adquirir todo o conjunto de acessórios para o 

aterramento dos módulos, justificados pela praticidade de instalação e pela 

qualidade do aterramento, comprovada em testes de laboratório efetuados pelo 

fabricante, propiciando uma equipotencialização de todas as estruturas metálicas. 

A Figura 43 mostra os componentes do sistema de aterramento adquirido. O 

1clip de aço rompe o anodizado da estrutura metálica dos módulos propiciando a 

equipotencialização entre os mesmos e o perfil de alumínio. O 2 é o grampo de 

aterramento, onde será conectado o condutor de proteção. 

 

Figura 43 - Sistema de aterramento 

 

Fonte: ( PHB SOLAR, 2017) 

 

A especificação e aquisição do material e equipamentos necessários para a 

instalação atendeu plenamente às expectativas. O material chegou no prazo 

combinado, chegou em perfeito estado e sua qualidade foi auferida durante a 

instalação, não houve problema de casamento mecânico entre as peças, e os 

componentes elétricos são de boa qualidade.  

 

5.3 - Resultados do projeto  

 

A elaboração do projeto para instalação da microgeração distribuída conectada 

a rede utilizando energia solar fotovoltaica foi realizada conforme previsto na 

metodologia. O êxito do projeto foi comprovado pela aprovação do mesmo por parte 

da COELBA, além do teste, já que o o mesmo foi colocado em operação, gerando 

energia elétrica a partir da luz solar. 
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A Figura 44 exibe o digrama multifilar do projeto do SFCR. 

 

Figura 44 - Diagrama Multifilar SFCR  Rubens Teixeira 
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5.4 - Resultados do estudo de viabilidade econômica  

 

Seguida todas premissas determinadas pela metodologia do item 4.4, o tempo 

de retorno do investimento será de 6 anos e 10 meses. Porém se for considerado o 

uso dos créditos de energia em outra unidade consumidora, cujo responsável tenha 

o mesmo CPF, modalidade esta possível e denominada autoconsumo remoto, este 

tempo cai para 6 anos. 

Foi realizada uma pesquisa de preços na região de Paulo Afonso, para SFCR’s 

similares com objetivo de fazer comparações diversas o SFCR escolhido. O 

resultado da pesquisa de preços estão contemplados na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Pesquisa de preços kits fotovoltaicos 

 Empresa A Empresa B 

Kit fotovoltaico 2,65 kWp R$ 17499,98  

Kit fotovoltaico 2,7 kWp  19537,00 

Tempo de Retorno 5,8 anos  

Valor da conta de energia R$ 250,00 R$221,00 

 

Foi calculado o tempo de retorno do investimento, considerando os custos com 

o projeto e instalação e tomado como referência o preço da empresa A. O tempo de 

retorno do investimento, considerando as mesmas premissas da primeira análise e o 

preço da empresa A é, para a solução completa, 8 anos e 6 meses sem a utilização 

dos créditos de energia ativa, e com a utilização dos créditos 7 anos e 5 meses. 

Para efeito de comparação, também foi calculado o tempo de retorno do 

investimento para o kit de 2,12 kWp, considerado com o menor tempo de retorno, 

adotando-se as mesmas premissas para o cálculo, e que teve como resultado um 

tempo de retorno 6 anos e 3 meses.  

A tabela 10 faz uma comparação do tempo de retorno do investimento para o 

kit de 2,12 kWp e 2,65 kWp com ou sem a utilização dos créditos de energia. Para o 

kit de 2,65 kWp também é feita uma análise para o caso da compra da solução 

completa, isto é, o SFCR instalado, contemplando os equipamentos, projeto e 

instalação. 
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Tabela 10 - Comparação tempo de retorno do investimento 

 Kit 2,12 KWp 

(meses) 

Kit 2,65 kWp 

(meses) 

Kit 2,65 kWp 

solução 

completa 

(meses) 

Tempo de retorno 

sem a utilização dos 

créditos de energia 

 

75 82 102 

Tempo de retorno 

com a utilização dos 

créditos de energia 

em outra unidade 

consumidora 

 

75 72 89 

 

O tempo de retorno do investimento calculado, de seis anos e dez meses é 

maior que o divulgado pela empresa A, pois esta estipulou um tempo de retorno do 

investimento de cinco anos e dez meses, mesmo com os custos com projeto e 

instalação bem reduzidos, uma vez que estes foram executados pelo proprietário da 

residência. Outro fato importante a salientar é que a empresa fornecedora de 

equipamentos divulga o tempo de retorno do investimento sem especificar a 

metodologia com que esta estimativa foi calculada. 

Feita uma análise do anúncio do tempo de retorno do investimento da empresa 

A, foi fácil perceber a metodologia utilizada, foi dividido o custo do SFCR pela valor 

da conta de energia elétrica, ou seja, R$ 17.499.98/250=70 meses que equivale a 

5,8 anos. Também não é difícil questionar a aplicabilidade desta metodologia, pois 

ela despreza a taxa de disponibilidade, que é de pagamento obrigatório, não 

considera os juros de um possível financiamento para a aquisição SFCR e também 

não leva em conta a sazonalidade da geração e consumo de energia. Logo a 

metodologia utilizada para o cálculo do tempo de retorno do investimento, 

empregada para o estudo de caso é satisfatória e mais realista que a metodologia 

utilizada pela empresa A pesquisada.  
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Mesmo com um tempo de retorno do investimento relativamente longo, de 6 

anos e 10 meses, o SFCR pode ser considerado viável, devido aos reduzidos custos 

com manutenção e ao longo período que o mesmo proporcionará de economia com 

a conta de energia. 

O tempo de retorno do investimento, calculado para empresa A, de 8 anos e 6 

meses sem a utilização dos créditos de energia , e de 7 anos e 5 meses com a 

utilização dos créditos, também não inviabilizam o investimento. 

Um exame importante é a comparação entre o investimento em um kit de 2,65 

kWp e um kit de 2,12kWp. O kit de 2,12 kWp tem menor tempo de retorno do 

investimento em 7 meses, porém não é um tempo considerável. Para o kit de 

2,12kWp, os créditos de energia gerados em meses de balanço favorável são 

consumidos pela própria unidade consumidora em meses onde o consumo é maior 

que a geração, fato este que evidencia uma boa característica. Porém uma vez pago 

o investimento para ambos, a geração do kit de 2,65 kWp propiciará ganhos 

maiores, e considerando o horizonte de 25 anos, a escolha pelo kit de 2,65kWp foi a 

mais acertada. 

O ponto de maior risco para o investimento, analisada a viabilidade econômica 

é o inversor, que para o caso em questão, seria necessária uma compra em 

separado para reposição, a preço atual, que, sem contemplar os impostos, 

representa em torno de 36 % do total do investimento, e se vier a dar defeito que 

necessite de substituição, depois de terminado período de cinco anos da garantia, 

comprometerá a qualidade do investimento.  

A análise do investimento seguindo a metodologia do valor líquido presente 

VLP, considerando uma TMA, taxa mínima de atratividade igual ao rendimento anual 

da poupança de 2016, que foi de 8,3% ao ano (TORORADAR, 2017), foi 

considerado viável a partir do oitavo ano, pois a partir daí tem-se um VLP positivo, 

que segundo a metodologia é indicador de viabilidade econômica. Estendendo a 

análise do VLP para 25 anos, e considerando a substituição do inversor com 13 

anos de uso, tendo o valor do mesmo reajustado pelo IPCA, índice de preços ao 

consumidor, de 2016, que foi de 6,29% ao ano(GLOBO, 2017) , tem-se um VLP de 

R$ 43.485,75, o que significa dizer que o investimento terá seu retorno em 8 anos e 

depois de 25 anos gerará dividendos desta ordem. 

A tabela 11 mostra a aplicação do VLP para uma análise do investimento 

contemplando um tempo de 25 anos. As saídas são as despesas anuais, e como 



77 

 

 

estas se resumem a manutenção do SFCR, que consiste na lavagem dos módulos 

que será realizada pelo dono da residência, foram consideradas em quase sua 

totalidade zero, a única despesa considerada foi a substituição do inversor no 

décimo terceiro ano. O tempo de treze anos para a substituição do inversor foi 

estimado baseado no tempo de vida útil esperada de um inversor que é de 10 a 15 

anos (SOL CENTRAL, 2017), optando-se por uma duração intermediária. As 

entradas ou receitas anuais foram estimadas baseadas na economia com as contas 

de energia elétrica, e reajustadas anualmente pelo índice médio dos últimos quatro 

anos que foi de 10,88% (ANEEL, 2107).  

 

Tabela 11 - Análise VLP 

Anos Entradas Saídas Fluxo de caixa VLP 

0 R$                 - R$ 13.668,76 -R$   13.668,76 -R$ 13.668,76 

1 R$    1.677,51 R$                  - R$      1.677,51 -R$ 12.119,81 

2 R$    2.166,92 R$                  - R$      2.166,92 -R$ 10.272,31 

3 R$    2.402,41 R$                  - R$      2.402,41 -R$ 8.381,00 

4 R$    2.663,87 R$                  - R$      2.663,87 -R$ 6.444,58 

5 R$    2.953,70 R$                  - R$      2.953,70 -R$ 4.462,03 

6 R$    3.275,06 R$                  - R$      3.275,06 -R$ 2.432,25 

7 R$    3.631,39 R$                  - R$      3.631,39 -R$ 354,12 

8 R$    4.026,48 R$                  - R$      4.026,48 R$ 1.773,52 

9 R$    4.464,56 R$                  - R$      4.464,56 R$ 3.951,85 

10 R$    4.950,31 R$                  - R$      4.950,31 R$ 6.182,07 

11 R$    5.488,90 R$                  - R$      5.488,90 R$ 8.465,42 

12 R$    6.086,10 R$                  - R$      6.086,10 R$ 10.803,16 

13 R$    6.748,26 R$     9.282,19 -R$     2.533,93 R$ 9.904,44 

14 R$    7.482,47 R$                  - R$      7.482,47 R$ 12.354,90 

15 R$    8.296,57 R$                  - R$      8.296,57 R$ 14.863,73 

16 R$    9.199,23 R$                  - R$      9.199,23 R$ 17.432,33 

17 R$  10.200,11 R$                  - R$   10.200,11 R$ 20.062,12 

18 R$  11.309,88 R$                  - R$   11.309,88 R$ 22.754,56 

19 R$  12.540,40 R$                  - R$   12.540,40 R$ 25.511,14 

20 R$  13.904,79 R$                  - R$   13.904,79 R$ 28.333,39 

21 R$  15.417,63 R$                  - R$   15.417,63 R$ 31.222,87 

22 R$  17.095,07 R$                  - R$   17.095,07 R$ 34.181,19 

23 R$  18.955,02 R$                  - R$   18.955,02 R$ 37.209,98 

24 R$  21.017,32 R$                  - R$   21.017,32 R$ 40.310,93 

25 R$  23.304,01 R$                  - R$   23.304,01 R$ 43.485,75 
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O gráfico 1 ilustra em forma de barras,a análise do VLP para o SFCR, desde a 

compra até o vigésimo quinto ano. Entre o sétimo e o oitavo ano do investimento 

tem-se a viabilidade, no décimo terceiro ano é substituído o inversor, e ao final dos 

25 anos tem-se um VLP de R$ 43.485,75, que por ser maior que zero, representa a 

viabilidade do projeto. 

 

Gráfico 1 – Análise VLP 25 anos SFCR 

 

 

5.5 - Resultados da solicitação de acesso à rede de distribuição 

 

A solicitação de acesso à rede elétrica de distribuição junto a COELBA foi 

formalizada atendendo a todos os requisitos estabelecidos na norma.  

A tabela 12 exibe os resultados para a solicitação de acesso à rede elétrica de 

distribuição comparando com os prazos do Prodist módulo 3 pela distribuidora local.  

 

Tabela 12 - Acompanhamento atendimento distribuidora 

 Análise do 

Projeto 

(dias) 

Realização da 

vistoria 

(dias) 

Troca do 

medidor por 

um 

bidirecional 

(dias) 

Prazo do PRODIST  15 7 5 

Realizado 26 10 Aguardando 

 

 

-R$ 20.000,00

-R$ 10.000,00

R$ 0,00

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 40.000,00

R$ 50.000,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
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5.6 - Resultados da instalação 

 

A instalação do sistema fotovoltaico transcorreu, tanto a parte mecânica como 

a elétrica, sem intercorrências e conforme previsto na metodologia apresentada. Não 

houve registro de incidentes ou acidentes.  

O êxito da instalação é comprovado pela vistoria realizada pelo representante 

da distribuidora local que não encontrou inconformidades e deu seguimento as 

etapas previstas no PRODIST para acesso à rede. 

5.6.1 - Instalação do circuito CA que conecta a string box ao quadro de distribuição 

 

A instalação do circuito CA que conecta a string box ao quadro de distribuição 

foi realizada conforme previsto na metodologia apresentada. A Figura 45 exibe a 

tubulação do circuito que conecta a string box ao quadro geral de distribuição. 

 

Figura 45 - Tubulação aparente da string box ao quadro geral de distribuição 

 

 

5.6.2 - Instalação dos módulos fotovoltaicos no telhado 

 

A instalação dos módulos fotovoltaicos foi realizada conforme previsto na 

metodologia apresentada. A Figura 46 mostra o aspecto final da instalação dos 

módulos sobre o telhado, sob dois ângulos diferentes. A primeira foto foi tirada no 

sentido oeste para leste e a segunda foto foi tirada de oeste para leste. 



80 

 

 

Figura 46 - Aspecto final dos módulos instalados sobre o telhado 

 

 

5.6.3 - Ligação dos módulos fotovoltaicos e inversor à string box.  

 

A Figura 47 exibe o aspecto final do inversor e string box finalizada a 

instalação. 

 

Figura 47 - Inversor e string box 

 

 

5.7 - Resultados da comparação entre a energia gerada e a geração prevista 

 

A tabela 13 ilustra os resultados das três leituras, fazendo uma comparação 

qualitativa e quantitativa entre o valor de geração de energia esperado e o valor de 

geração obtido, contemplando o período das leituras e a situação climática do 

momento.  
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Tabela 13 - Comparação do gerado/esperado 

Data da 

leitura 
Período da leitura 

Característica 

do tempo 

Valor 

esperado 

(Wh) 

Valor obtido 

(Wh) 

Relação valor 

obtido e valor 

esperado 

16/06/2017 10h30 às 11h30 

Ensolarado 

com períodos 

nublado 

1239 2000 1,61 

19/06/2017 13h30 às 14h30 

Bastante 

nublado e com 

chuva 

819 499 0,60 

24/06/2017 06h51 às 17h29 

Relativamente 

ensolarado 

iniciando o dia 

bastante 

nublado 

8964 10200 1,14 

 

5.8 Resultados cronologia das atividades 

 

A Tabela 14 sintetiza os resultados e cronologicamene dá uma idéia das 

dificuldades e de como se desenvolveu o trabalho, contemplando todas as 

atividades. 

 

Tabela 14 - Cronologia das atividades 

Atividade Data Observações 
 

Realização do 
Curso de 
Instalação de 
Sistemas 
Fotovoltaicos 
Conectados à 
Rede em 
Salvador - BA 

19 a 20/11/2016 Duração 16 horas. 
Conteúdo: 
 Conceitos básicos e terminologia fotovoltaica; 

 Mercado d Energiza Solar Fotovoltaica no mundo 

e no Brasil; 

 Tecnologia Fotovoltaica – Tecnologia de células 

de módulos – Características Elétricas dos Módulos 

Fotovoltaicos – Estrutura; 

 Cuidados com os Módulos Fotovoltaicos – 

Manuseio – Transporte – Fixação – Aterramento; 

 Sistemas Fotovoltaicos Conectados à rede 

(SFVCR) componentes – Características; 

 Aspectos elétricos da instalação SFVCR ligações 

entre módulos – conectores – Cabos e fios – Terminais – 
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Dispositivos de manobra e proteção; 

 Inversor para SFVCR Características – 

Procedimentos de instalação; 

 Materiais para fixação de módulos; 

 Resolução normativa ANEEL 687/2015 - Geração 

distribuída – Sistema  de compensação de energia; 

 Procedimentos de Distribuidora – Instalação 

típica em uma residência; 

 Detalhamento da montagem de um sistema 

fotovoltaico conectado à rede – Descrição e manuseio do 

material – Estrutura de suporte – Módulos – Conectores 

Inversor – DPS ( dispositivo de proteção contra surto) – 

Disjuntor – Etapas da Montagem. 

Projeto de 
Sistemas 
Fotovoltaicos 
Conectados à 
rede em 
Salvador-BA. 

21  a 
22/11/2016 

Conteúdo: 

1– Fundamentos da energia solar: 

 Aproveitamento da Energia Solar; 

 Radiação solar direta, difusa e global – Albedo; 

 Conceitos de irradiância e irradiação – Medição  - 

Unidades; 

 Comportamento horário diário da irradiância; 

 Comportamento sazonal e de longo prazo – 

Variabilidade sazonal e anual; 

 Banco de dados de irradiação solar – Atlas 

Solarimétrico; 

 Programa para estimativa de irradiação em 

diferentes situações; 

2– Características das Tecnologias Fotovoltaicas 

 Efeito fotovoltaico – Princípio de funcionamento 

da célula fotovoltaica; 

 Células e módulos fotovoltaicos -  Componentes 

e Processos de fabricação; 

 Curvas e características elétricas; 

 Parâmetros externos que afetam as 

características elétricas; 

 Células e módulos fotovoltaicos de Silício 

cristalino; 

 Células e módulos fotovoltaicos de filme fino; 
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3– Componentes básicos de sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede: 

 Classificação dos sistemas fotovoltaicos ; 

 Aplicações - NBR 11704; 

 Módulos fotovoltaicos; 

i. Características construtivas; 

ii. Características elétricas; 

iii. Fatores que afetam suas características; 

iv. Certificação INMETRO; 

 Associação de módulos fotovoltaicos; 

i. Conectados em série; 

ii. Conectados em paralelo; 

iii. Efeito de sombreamento; 

iv. Diodo de desvio (by-pass); 

v. Diodo de bloqueio; 

vi. Fusíveis de proteção; 

 Inversores; 

i. Classificação; 

ii. Princípios de funcionamento dos conversores CC 

– CA; 

iii. Inversores para SFVCR; 

iv. Critérios de qualidade; 

v. Registro no INMETRO; 

vi. Seguimento do ponto de potência máxima 

(SPPM); 

vii. Dispositivos de proteção, supervisão e controle 

do SFVCR; 

i. – Elaboração do Projeto Fotovoltaico: 

 Etapas preliminares do projeto; 

i. Avaliação do recurso solar; 

ii. Localização; 

iii. Levantamento da demanda e do consumo de 

energia elétrica; 

 Dimensionamento do gerador fotovoltaico; 

 Dimensionamento do inversor fotovoltaico; 

 Compromisso entre forma e função dos SFVCRs; 

 Projeto elétrico; 

iv. Ferramentas computacionais; 

v. Diagramas elétricos; 
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vi. Memorial descritivo; 

 Normas da ABNT aplicáveis a sistemas 

fotovoltaicos; 

Dimensionamen
to do SFCR 

15 a 28/02/2017 Kit 2,65 kWp 

Pesquisa de 
mercado para 
compra do kit 
fotovoltaico 

01 a 20/03/2017 Requisitos observados: 

 Preço do kit e valor do frete; 

 Qualidade dos equipamentos; 

 Praticidade para instalação; 

 Reputação da empresa fornecedora 

Pagamento do 
kit 

28/03/2017 Equipamentos oriundos do estado de São Paulo.,  

Início obra civil 29/03/2017 De caráter opcional 

Solicitação 
alteração de 
monofásico 
para Bifásico. 

12/04/2017  

Chegada do kit 
fotovoltaico 

13/04/2017  

Elaboração do 
projeto e 
memorial 
descritivo 

14 a 30/04/2017 - -Elaboração da ART junto ao CREA e realização de 
melhorias no projeto e memorial descritivo. 

Visita da 
distribuidora 
para alteração 
do padrão de 
entrada. 

27/04/2017 Não executou a alteração, pois a caixa de inspeção do 
aterramento não estava externa a casa e tubulação de 
entrada estava por cima do quadro de medição. 

Nova 
solicitação do 
padrão de 
entrada após 
correções 

20/04/2017  

Distribuidora 
altera padrão 
para bifásico 

27/04/2017  

Entrada do 
projeto para 
análise da 
distribuidora 

17/05/2017  

Obra civil chega 
a um estágio 
que já permite a 
instalação do 
SFCR 

18/05/2017  

Conclusão da 
tubulação do 
circuito do 
quadro de 
distribuição à 
string box 

26/05/2017  

Iniciada a 
instalação dos 
módulos 

02/06/2017  
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fotovoltaicos 

Aprovação do 
projeto pela 
distribuidora e 
conclusão da 
instalação dos 
módulos 
fotovoltaicos 

12/06/2017  

Conclusão da 
instalação da 
string box e 
inversor e 
circuitos. 
Operação em 
condição de 
teste do SFCR. 
Solicitação à 
distribuidora 
para a 
realização da 
vistoria. 

16/06/2017 Solicitação de vistoria não foi protocolada por falha da 
distribuidora. 
O SFCR operou em condição de teste das 10h30 às 
11h30. 

Protocolada a 
solicitação de 
vistoria junto a 
distribuidora 

19/06/2017 A solicitação foi solicitada via email após informação da 
distribuidora. 
O SFCR operou em condição de teste das 14h30 às 
15h30 

Distribuidora 
local realiza 
vistoria 

26/06/2017 Vistoria realizada e não detectada inconformidades 

Distribuidora 
local efetua a 
substituição do 
medidor por um 
bidirecional 

10/07/2017 SFCR entrou em operação. 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho contribuiu para esclarecer e desmistificar algumas questões 

relacionadas com a geração fotovoltaica para uso residencial, mostrar que a 

instalação da mesma em uma residência não é algo tão complexo, e que está ao 

alcance de qualquer cidadão que deseje investir para economizar energia.  

O investimento na instalação de um microgerador fotovoltaico numa residência 

pode ser considerado atrativo, apesar do período relativamente longo para o retorno 

do investimento e seu custo ainda elevado, pois a longa vida útil do SFCR, 25 anos 

ou mais, propiciará muitos anos de economia com a conta de energia elétrica. 

O sistema é viável, dentro do período apresentado e os equipamentos mais 

onerosos do SFCR são os módulos fotovoltaicos e o inversor, tendo os módulos 

garantia de 25 anos para perda de eficiência e o inversor de 5 anos. A vida útil do 

inversor é uma variável importante para a viabilidade do projeto, assim como as 

variações do preço da energia elétrica e, obviamente, a irradiação solar se 

apresentar próxima aos valores históricos médios. 

Tecnicamente o sistema é viável, inclusive com execução para profissionais 

com pouca ou nenhuma experiência em energia solar fotovoltaica, sendo necessário 

um aprofundamento em conceitos específicos e a realização de cursos afins. 

As leituras para conferência com as expectativas de geração não foram muitas, 

porém as coletadas dão uma idéia de um desempenho um pouco acima do 

esperado. 

Uma sugestão para trabalhos futuros seria acompanhar a geração do SFCR 

por períodos mais prolongados e comparar com a geração esperada, esta calculada 

a partir de dados de irradiação do RadiaSol (software que utiliza SunData como 

banco de dados), verificando a precisão do RadiaSol, as variações dos valores de 

irradiação médias diárias anuais e também verificar se a perda de eficiência dos 

módulos fotovoltaicos estão de acordo com a declarada pelo fabricante. Outro 

trabalho também possível seria utilizar o SFCR para experimentos para verificação 

dos ganhos de produtividade decorrente de lavagem nos módulos fotovoltaicos.  



87 

 

 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABRADEE – Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. 
Distribuidoras Associadas Abradee (ref. 2014) por número de consumidores 
(em %). Disponível em: < http://www.abradee.com.br/graficos-dados-de-
mercado/distribuidoras-associadas-abradee-por-numero-de-consumidores>. Acesso 
em: 17 jan. 2017. 
 
ALONSO, R. H. Posicionamento eficiente de módulos fotovoltaicos em plantas 
solares no ambiente urbano. 205f. Tese de Doutorado. Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Brasil ultrapassa 7 mil conexões 
de micro e minigeração. ANEEL,  2017 Disponível em:  < 
http://www.ANEEL.gov.br/aplicacoes/consulta_publica/documentos/Nota_Tecnica_S
RD_0004_2011.pdf >. Acesso em: 30 abr. 2017. 
 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Cartilha  Fique por Dentro de sua 
Conta de Luz , Informação de Utilidade Púbica. 4a edição. Brasília, outubro de 
2008. Disponível em < http://www2.ANEEL.gov.br/arquivos/pdf/catilha_1p_atual.pdf 
> Acesso em 30 jan. 2017. 
 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Geração Distribuída. Disponível em: 
< http://www2.ANEEL.gov.br/scg/gd/gd.asp > Acesso em: 17 jan. 2017. 
 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Micro e Minigeração Distribuída 
Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Cadernos Temáticos ANEEL;. 
Brasília: ANEEL, 2016, 2a Edição. Disponível em: < 
http://www.ANEEL.gov.br/documents/656877/14913578/Caderno+tematico+Micro+e
+Minigera%C3%A7%C3%A3o+Distribuida+-+2+edicao/716e8bb2-83b8-48e9-b4c8-
a66d7f655161 >. Acesso em: 27 maio 2017. 
 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Nota Técnica nº 0090/2017- 
SRD/ANEEL: Análise das contribuições recebidas na Consulta Pública nº 15/2010. 9 
fev. 2011. Disponível em:  < 
http://www2.ANEEL.gov.br/aplicacoes/consulta_publica/documentos/Nota_Tecnica_
SRD_0004_2011.pdf >. Acesso em: 30 abr. 2017. 
 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Nota Técnica nº 0004/2011- 
SGT/ANEEL: Homologação das Tarifas de Energia – TE e das Tarifas de Uso dos 
Sistemas de Distribuição – TUSD referentes à COELBA - Companhia de Eletricidade 
do Estado da Bahia e demais providências pertinentes ao seu Reajuste Tarifário 
Anual de 2017. 11 abr. 2017. Disponível em:  < 
http://www2.ANEEL.gov.br/aplicacoes/tarifa/arquivo/Nota%20T%C3%A9cnica%20R
TA_COELBA_2017.pdf >. Acesso em: 17 jun. 2017. 
 
 
 

http://www.abradee.com.br/graficos-dados-de-mercado/distribuidoras-associadas-abradee-por-numero-de-consumidores
http://www.abradee.com.br/graficos-dados-de-mercado/distribuidoras-associadas-abradee-por-numero-de-consumidores
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/consulta_publica/documentos/Nota_Tecnica_SRD_0004_2011.pdf
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/consulta_publica/documentos/Nota_Tecnica_SRD_0004_2011.pdf
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/consulta_publica/documentos/Nota_Tecnica_SRD_0004_2011.pdf
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/consulta_publica/documentos/Nota_Tecnica_SRD_0004_2011.pdf


88 

 

 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Módulo 3 – Acesso ao Sistema de 
Distribuição. Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 
Nacional – PRODIST. 1 jun. 2017 . Disponível em: < 
http://www.aneel.gov.br/documents/656827/14866914/PRODIST-
M%C3%B3dulo3_Revis%C3%A3o7/ebfa9546-09c2-4fe5-a5a2-ac8430cbca99 > 
Acesso em: 28 jun. 2017. 
  
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Unidades Consumidoras com 
Geração distribuída. Disponível em: 
<http://www2.ANEEL.gov.br/scg/gd/images/ConexoesPorDistribuidoras.png<  
Acesso em: 27 jan. 2016. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.NBR10899 : Energia solar 
fotovoltaica – Terminologia. RIO de JANEIRO. Rio de Janeiro, 2013 
 
BAHIA. Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo do estado da Bahia. 
Energia Solar: um Novo Ciclo de Desenvolvimento. Disponível em : < 
http://investimentos.mdic.gov.br/public/arquivo/arq1447102160.pdf> Acesso em: 17 
jan. 2017. 
 
BRASIL. Decreto no 5163, de 30 de julho de 2004. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 30 jul. 2004a. Edição extra, p. 1. 
BRASIL – Resolução Normativa No 687 de 24 de novembro de 2015. Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL .Disponível em: 
<http://www2.ANEEL.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf>. Acesso em: 27 maio 2017 
 
BRASIL - Resolução Normativa No 482 de 17 de abril de 2012. Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL. Disponível em: < 
http://www2.ANEEL.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2017. 
 
COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Conta de Energia 
Elétrica. Abril de 2017. 
 
BONETTI, A. Compass. AndroiTS Compass Free . Aplicativo para celular. 
Itália,2016. 
  

CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, Ministério da Fazenda. 
Convênio ICMS 101/97. Rio de Janeiro, RJ, 12 de  dezembro 1997. Disponível em < 
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv101_97 > Acesso 
em 10 jun. 2017. 

 
CRESESB – Centro de Referência para Energia Eólica e Solar Sérgio Brito. 
Disponível em :< http://www.cresesb.cepel.br/index.php#data> Acesso em : 17 jan. 
2017. 
 
CRESESB – Centro de Referência para Energia Eólica e Solar Sérgio Brito. 
Disponível em :< http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata&> Acesso 
em : 09 fev. 2017. 
 

http://investimentos.mdic.gov.br/public/arquivo/arq1447102160.pdf
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv101_97
http://www.cresesb.cepel.br/index.php#data


89 

 

 

DUSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL. Qual a vida útil de um sistema de 
energia solar fotovoltaica? Disponível em : 
<http://www.dusolengenharia.com.br/post/qual-a-vida-util-de-um-sistema-de-energia-
solar-fotovoltaica>. Acesso em : 11 jul. 2017. 
 
ELECRÓNICA. Painel Solar Fotovoltaico. 2017. Disponível em: 
<https://www.electronica-pt.com/painel-solar-fotovoltaico>. Acesso em 12 jul. 2017. 
 
GAMA, J. O. Painel Fotovoltaico de Baixo Custo. 2014 66f. Trabalho de 
Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 2014. 
 
GANINI, P.C.C. O Movimento do Sol.Trabalho de História da Física,USP. São 
Paulo, 2003. Disponível em : < http://www.ghtc.usp.br/server/Sites-
HF/Paula/sun1.html > Acesso em: 07 jun. 2017. 
 
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES.. Inflação oficial fecha 2016 em 
6,29%. Disponível em : < http://g1.globo.com/economia/noticia/inflacao-oficial-fecha-
2016-em-629-diz-ibge.ghtml>. Acesso em: 30 jun. 2017.  
 
GOOGLE EARTH-MAPS, 2017. Disponível em < 
https://www.google.com.br/maps/@-9.3911373,-
38.2369615,931a,20y,94.95h,44.87t/data=!3m1!1e3> Acesso em 10 fev. 2017. 
 
GTES CEPEL;  CRESESB; Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. 
Rio de Janeiro, março 2014. Disponível em: 
http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/download/Manual_de_Engenharia_FV_201
4.pdf. Acesso em: 22 mai. 2017.  
 
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.Tabelas de 
Consumo / Eficiência Energética - Componentes Fotovoltaicos - Inversores 
Conectados à Rede (On Grid ), 16 mar. 2017. Disponível em : < 
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/componentes_fotovoltaicos_Inversores_O
n-Grid.pdf > Acesso em 19 maio 2017. 
 
JINKO SOLAR. JKM265P-60 245-265 Watt POLY CRYSTALLINE MODULE. 2105. 
Disponível em: <http://www.jinkosolar.com/ftp/EN-MKT-265P-60.pdf> Acesso em: 21 
maio 2017. 
 
LABSOL – Laboratório de Energia Solar . Escola de Engenharia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS. 2013. Disponível em : < 
http://www.solar.ufrgs.br/#softwares > Acesso em 07 jun. 2017. 
 
LEIAUTDICAS. 2o Capítulo – Associação de Painéis Solares Fotovoltaicos. 2016.  
Disponível em : < https://www.leiautdicas.com/2016/02/2ocapitulo-associacao-de-
paineis-solares-fotovoltaicos/> Acesso em: 22 maio 2017. 
 
 
 
MACEDO, M.R.Geração Distribuída de Pequeno Porte, como Aliada do Negócio de 
Distribuição Elétrica no Brasil. Dissertação  Instituto de Tecnologia para o 

http://www.dusolengenharia.com.br/post/qual-a-vida-util-de-um-sistema-de-energia-solar-fotovoltaica
http://www.dusolengenharia.com.br/post/qual-a-vida-util-de-um-sistema-de-energia-solar-fotovoltaica
https://www.electronica-pt.com/painel-solar-fotovoltaico
http://www.ghtc.usp.br/server/Sites-HF/Paula/sun1.html
http://www.ghtc.usp.br/server/Sites-HF/Paula/sun1.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/inflacao-oficial-fecha-2016-em-629-diz-ibge.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/inflacao-oficial-fecha-2016-em-629-diz-ibge.ghtml
https://www.google.com.br/maps/@-9.3911373,-38.2369615,931a,20y,94.95h,44.87t/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.br/maps/@-9.3911373,-38.2369615,931a,20y,94.95h,44.87t/data=!3m1!1e3
http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/download/Manual_de_Engenharia_FV_2014.pdf.%20Acesso%20em:%2022%20mai.%202017
http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/download/Manual_de_Engenharia_FV_2014.pdf.%20Acesso%20em:%2022%20mai.%202017
http://www.jinkosolar.com/ftp/EN-MKT-265P-60.pdf
http://www.solar.ufrgs.br/#softwares
https://www.leiautdicas.com/2016/02/2ocapitulo-associacao-de-paineis-solares-fotovoltaicos/
https://www.leiautdicas.com/2016/02/2ocapitulo-associacao-de-paineis-solares-fotovoltaicos/


90 

 

 

Desenvolvimento  - LACTEC, Instituto de engenharia do Paraná – IEP, Curitiba, 
Paraná, 2013. Disponível em: 
<sistemas.lactec.org.br/mestrado/dissertações/arquivos/MaiconMacedo.pdf>. 
Acesso em 29 abr. 2017. 
 
NEOLOAR; Projeto – Energia Solar Fotovoltaica. 2017. Disponível em: 
https://www.neosolar.com.br/aprenda/saiba-mais/sistemas-conectados-grid-
tie/projeto/> Acesso em: 23 maio 2017. 
 
KASATEC ENERGIA SOLAR; Conector tipo MC4 (par). 2017. Disponível em: < 
http://kasatecenergiasolar.commercesuite.com.br/conector-tipo-mc4-par-pr-150-
399673.htm > Acesso em: 23 maio 2017. 
 
PHB SOLAR. A solução completa para geração de Energia Solar Fotovoltaica. 
Disponível em: < 
htttp://www.phb.com.br/PDFs/Produtos/Solar/Kits/KITs%20PHB%20Solar%20%20V2
.pdf >. Acesso em: 19 maio 2017. 
 
PHB-SOLAR; Inversor 3000W. 2017. Disponível em : 
http://www.phb.com.br/produtos/solar/inversores/3000W_br.aspx > Acesso em :27 
maio 2017. 
 
PHB SOLAR. Manual de Instalação de Sistemas Fotovoltaicos em Telhados – 
PHB, 2017. Disponível em : < 
http://www.phb.com.br/PDFs/Produtos/Solar/Estruturas/PHB%20-
%20Manual%20de%20Instala%C3%A7%C3%A3o%20para%20SFV%20em%20Telh
ados.pdf > Acesso em : 25 maio 2017. 
 
PHB SOLAR. Kit Completo – Gerador Solar Fotovoltaico. Disponível em : < 
http://www.phb.com.br/produtos/solar/Kits/SolarKits_br.aspx> Acesso em : 11 jun. 
2017. 
 
PHB SOLAR. A solução completa para geração de Energia Solar Fotovoltaica. 
Disponível em: < 
http://www.phb.com.br/PDFs/Produtos/Solar/Kits/KITs%20PHB%20Solar%20%20V2.
pdf >. Acesso em: 19 maio 2017. 
 
PORTALBRASIL. Caderneta de poupança índices mensais. Disponível em :< 
http://www.portalbrasil.net/poupanca_mensal.htm>. Acesso em : 16 jun. 2017. 
 
PORTAL ENERGIA, Energia Renováveis. Fontes de energia renováveis e não 
renováveis. Disponível em: <http://www.portal-energia.com/fontes-de-
energia/>.Acesso em: 29 nov. 2016. 
 
PORTAL SOLAR. Disponível em: <http://www.portalsolar.com.br/mercado-de-
energia-solar-no-brasil.html>. Acesso em: 29 nov. 2016. 
 
PORTAL SOLAR. Disponível em < http://www.portalsolar.com.br/a-melhor-direcao-
do-painel-solar-fotovoltaico.html>. Acesso em: 13 fev. 2017. 
 

https://www.neosolar.com.br/aprenda/saiba-mais/sistemas-conectados-grid-tie/projeto/
https://www.neosolar.com.br/aprenda/saiba-mais/sistemas-conectados-grid-tie/projeto/
http://kasatecenergiasolar.commercesuite.com.br/conector-tipo-mc4-par-pr-150-399673.htm
http://kasatecenergiasolar.commercesuite.com.br/conector-tipo-mc4-par-pr-150-399673.htm
http://www.phb.com.br/PDFs/Produtos/Solar/Kits/KITs%20PHB%20Solar%20%20V2.pdf%20%3e.%20Acesso
http://www.phb.com.br/PDFs/Produtos/Solar/Kits/KITs%20PHB%20Solar%20%20V2.pdf%20%3e.%20Acesso
http://www.phb.com.br/PDFs/Produtos/Solar/Kits/KITs%20PHB%20Solar%20%20V2.pdf%20%3e.%20Acesso
http://www.phb.com.br/PDFs/Produtos/Solar/Kits/KITs%20PHB%20Solar%20%20V2.pdf%20%3e.%20Acesso
http://www.phb.com.br/produtos/solar/inversores/3000W_br.aspx
http://www.phb.com.br/PDFs/Produtos/Solar/Estruturas/PHB%20-%20Manual%20de%20Instala%C3%A7%C3%A3o%20para%20SFV%20em%20Telhados.pdf
http://www.phb.com.br/PDFs/Produtos/Solar/Estruturas/PHB%20-%20Manual%20de%20Instala%C3%A7%C3%A3o%20para%20SFV%20em%20Telhados.pdf
http://www.phb.com.br/PDFs/Produtos/Solar/Estruturas/PHB%20-%20Manual%20de%20Instala%C3%A7%C3%A3o%20para%20SFV%20em%20Telhados.pdf
http://www.phb.com.br/produtos/solar/Kits/SolarKits_br.aspx
http://www.phb.com.br/PDFs/Produtos/Solar/Kits/KITs%20PHB%20Solar%20%20V2.pdf%20%3e.%20Acesso
http://www.phb.com.br/PDFs/Produtos/Solar/Kits/KITs%20PHB%20Solar%20%20V2.pdf%20%3e.%20Acesso
http://www.phb.com.br/PDFs/Produtos/Solar/Kits/KITs%20PHB%20Solar%20%20V2.pdf%20%3e.%20Acesso
http://www.phb.com.br/PDFs/Produtos/Solar/Kits/KITs%20PHB%20Solar%20%20V2.pdf%20%3e.%20Acesso
http://www.portalbrasil.net/poupanca_mensal.htm
http://www.portal-energia.com/fontes-de-energia/%3e.Acesso
http://www.portal-energia.com/fontes-de-energia/%3e.Acesso
http://www.portalsolar.com.br/mercado-de-energia-solar-no-brasil.html
http://www.portalsolar.com.br/mercado-de-energia-solar-no-brasil.html


91 

 

 

PORTAL SOLAR. Guia Rápido: Estrutura de Suporte para Fixação de Painel Solar 
Fotovoltaico. Disponível em : < http://www.portalsolar.com.br/guia-rapido-estrutura-
de-suporte-para-fixacao-de-painel-solar-fotovoltaico.html > Acesso em: 25 maio 
2017. 
 
RAUSCHMAYER, H., GALDINO, M.A. Os impactos da regulamentação 
ANEEL/482 e da legislação tributária no retorno financeiro de sistemas 
fotovoltaicos conectados à rede.2014. V Congresso Brasileiro de Energia Solar, 
Recife, PE. 
 
RODRIGUES, K.F.C, ROSENFELD, H. Viabilidade Econômica. Departamento  de 
Engenharia de Produção Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de 
São Paulo, São Paulo.2015. Disponível em < 
http://www.portaldeconhecimentos.org.br/index.php/por/content/view/full/9502 > 
Acesso em 01 jul. 2017. 
 
SANTOS, F. M.; Sistema Elétrico Brasileiro: Histórico, Estrutura e Análise de 
Investimentos no Setor .Universidade Federal de Santa Catarina, Campus de 
Araranguá, Araranguá, Santa Catarina, 2015. Disponível em < 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/159354 > Acesso em 29 abr. 2017. 
 
SOLARVOLT; Você sabe qual é a vida útil dos equipamentos do sistema de 
energia fotovoltaica?. Disponível em : < http://www.solarvoltenergia.com.br/voce-
sabe-qual-e-a-vida-util-dos-equipamentos-do-sistema-de-energia-fotovoltaica/> . 
Acesso em : 22 maio 2017. 
 
SOLARINNOVA. Esquema Elétrico Módulo 36 Células. 2017. Disponível em : 
<http://www.solarinnova.net/pt/produtos/fotovoltaica/modulos/bipv/sem-
estrutura/monocristalinos/125mm/36#esquemas> Acesso em: 23 maio 2017. 
 
SOL CENTRAL ENERGIA RENOVÁVEIS. Qual a vida útil do sistema? 2017. 
Disponível em : < http://www.solcentral.com.br/faqconc_cat/garantias-e-tempo-de-
vida-util/# >. Acesso em 02 jul. 2017. 
 
SOLEFIC ENERGIAS RENOVÁVEIS. Sistemas Fotovoltaicos Conectados a rede. 
Disponível em: < http://www.solefic.com.br/?page_id=67> Acesso em: 16 maio 2017. 
 
TORORADAR Rendimento Poupança: Entenda o histórico dessa rentabilidade. 
Disponível em :< https://www.tororadar.com.br/blog/poupanca-juros-rendimento-
mensal>. Acesso em 30 jun. 2017. 
 
VALLÊRA, A. M.; BRITO, M.C. Meio Século de História Fotovoltaica. Artigo. 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal, 2004. 
Disponível em < solar.fcul.pt/gazeta2006. Pdf > Acesso em: 29 abr. 2017. 
 
VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R.l. Energia Solar Fotovoltaica Conceitos e 
Aplicações. 1

a
 ed.   São Paulo,  SP: Érica, 2012, 224p. 

 

http://www.portalsolar.com.br/guia-rapido-estrutura-de-suporte-para-fixacao-de-painel-solar-fotovoltaico.html
http://www.portalsolar.com.br/guia-rapido-estrutura-de-suporte-para-fixacao-de-painel-solar-fotovoltaico.html
http://www.portaldeconhecimentos.org.br/index.php/por/content/view/full/9502
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/159354
http://www.solarvoltenergia.com.br/voce-sabe-qual-e-a-vida-util-dos-equipamentos-do-sistema-de-energia-fotovoltaica/
http://www.solarvoltenergia.com.br/voce-sabe-qual-e-a-vida-util-dos-equipamentos-do-sistema-de-energia-fotovoltaica/
http://www.solefic.com.br/?page_id=67%3e%20Acesso
https://www.tororadar.com.br/blog/poupanca-juros-rendimento-mensal
https://www.tororadar.com.br/blog/poupanca-juros-rendimento-mensal


92 

 

 

WWF – BRASIL. As Mudanças Climáticas. Disponível em: 
<http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_
climaticas2/>. Acesso em: 07 dez. 2016. 
 
ZILLES, R.; MACÊDO, W. N.; GALHARDO, M. A. B.; OLIVEIRA. S. H. F. Sistemas 
Fotovoltaicos Conectados à Rede. 1a ed. São Paulo, SP: Oficina de Textos, 2012 
,208p.  

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_climaticas2/
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_climaticas2/
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_climaticas2/

