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RESUMO  

 

A produção de energia elétrica por meio de painéis fotovoltaicos é uma tecnologia em 

desenvolvimento que já possui grande representatividade na matriz energética de diversos 

países no mundo. Para melhor aproveitamento desta energia, é necessário conhecer e projetar 

os sistemas baseados em sua localização geográfica e características meteorológicas 

específicas. O laboratório americano colaborativo NREL (NationalRenewable Energy 

Laboratory) desenvolveu o software gratuito SAM (System AdvisorModel) para auxílio em 

projetos de usinas que utilizam diversas fontes renováveis para geração de energia elétrica. 

Este trabalho visa verificar, a partir de um projeto existente, a precisão do software na 

simulação de produção de energia e o potencial de retorno de investimento dentro das regras 

existentes no Brasil. Estas regras, baseadas em um sistema de créditos de geração, encontram-

se em fase de atualização, podendo impactar a atratividade da implementação desta tecnologia 

na geração de energia elétrica. Este estudo mostra também as diferenças na viabilidade 

econômica entre as regras atuais e as propostas de atualização pela agência reguladora para o 

projeto estudado e indica que as mudanças são necessárias, porém precoces por conta do 

estágio de desenvolvimento em que a tecnologia se encontra. As simulações de energia 

mostram que o software alcança resultados aceitáveis para projetos residenciais fotovoltaicos, 

porém conservadores. Para projetos de alta complexidade e que envolvam altos custos, este 

software, apesar de gratuito, poderia indicar um erro expressivo de cálculos.  

 

Palavras-chave:Painéis Fotovoltaicos. Energia Solar. Resolução ANEEL  

 

 

  



 

 

ABSTRACT  

 

The production of electric energy from solar panels is a technology in development and 

already representes a considerable share in the electric matrice around the world in many 

countries. For better use of this kind of energy, it is necessary to have knowledge of specific 

and regional climate characteristics , as well as the geographic location. The 

americancolabrotive laboratory NREL (National Renewable Energy Laboratory) has designed 

the free software SAM (System Advisor Model) to guide projects of power plants that use 

many kinds of renewable energy to generate electrictricity. This projects intends on verifying, 

based on na existing solar plant, the precision of the software when simulating the energy 

generated and how long it takes to return the investment in Brasil’s laws. These laws are in 

the process of change and are based on a system that gives credits of energy that you can use 

to pay for energy that is consumed in another time or place. These changes may have impact 

on the economic attractiveness of the technology and the development as a consequence, and 

the results will be shown after a comparison in the economic viability using the older rules 

and the new ones that were proposed by the regulating agency for the plant in this study and 

indicates that changes are necessary, but are still too early in spite of the stage of development 

in which the technology is right now. The simulations of energy generation show that the 

software gets solid results for small residential solar plants, even though a little too 

conservative. When used in projects that involve high costs and complexity, the software may 

express big mistakes in calculations  

 

Keywords: Solar Panels. Solar Energy.Aneel Resolution.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil recebe diariamente, em média, cerca de 5kWh/m² de irradiação solar global 

(EPE, 2019). Apesar do potencial para uso de energias com fonte solar, a matriz elétrica do 

país utiliza como tecnologia principal as hidrelétricas (60,58%) e termelétricas (24,19%) 

(ANEEL, 2020a). Isso se dá pelo fato de o país possuir cursos hídricos em abundância e desta 

forma ser considerado como rico em fontes renováveis, com desenvolvimento considerável 

também em tecnologia eólica, de biomassa e outras fontes alternativas. Porém, esta parcela de 

irradiação que recebemos poderia ser melhor aproveitada, visto que a energia solar representa 

menos de 2% da matriz elétrica. O uso de hidrelétricas, apesar de ser considerado uma fonte 

renovável, necessita de investimentos de grande porte e gera impactos socioambientais 

irreversíveis para a população, o que limita o aproveitamento desta energia. Portanto novas 

alternativas para a garantia da segurança energética devem ser desenvolvidas garantindo 

também a sustentabilidade deste processo, sendo que uma possibilidade é o aumento da 

parcela da energia solar no sistema elétrico brasileiro.  

Em agosto de 2019, existiam 93.597 sistemas de produção de energia elétrica 

fotovoltaica no Brasil ligadas à rede, totalizando 1GW de potência, indicando um aumento 

próximo a 300% em relação a maio de 2018. Deste número, cerca de 73,8% dos sistemas 

estão instalados em residências, com 36% da potência gerada (ABSOLAR, 2019a). Em 

janeiro de 2020, dados oficiais da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) já 

indicavam que existem mais de 170 mil usinas, totalizando aproximadamente 2,2GW de 

potência. Apesar dos números aparentemente expressivos, hoje a energia solar representa 

apenas 1,38% das fontes de energia geradoras (ANEEL, 2020a). O Plano Nacional de Energia 

2050, revela que a partir das projeções em demanda energética e área disponível (telhados e 

solos sem uso), o país tem potencial para produzir, em teoria,  até 2,3 vezes o consumo 

previsto em 2050, o que indica a possibilidade, ainda que utópica, de uma matriz 100% solar.   

No início de 2019, o consumo médio residencial no Brasil na região Sudeste era de 168 

kWh/mês (EPE, 2019). Estima-se para a classe média desta região, que possui poder 

aquisitivo para instalação de sistemas de painéis solares, um potencial que gira em torno de 

300 kWh/mês. Em 2019 observamos que para valores médios de consumo, estes tipos de 

instalações residenciais não são atrativos por conta do alto tempo de retorno de investimento 

em função do alto custo dos equipamentos necessários (ALVES, 2018). Para usinas com 

geração distribuída, em que há envio de créditos a outras residências, ou para unidades com 

alto consumo, o tempo de retorno diminui exponencialmente.  
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Porém, no Brasil, as regras para instalações fotovoltaicas com geração distribuída estão 

em fase de atualização, o que pode mudar o panorama de crescimento. A ANEEL prevê, ainda 

para 2020, alterar as regras que incentivam e beneficiam os consumidores a investir na 

instalação de usinas, de forma a frear o crescimento desta parcela da matriz energética. 

(ABSOLAR, 2019b). Em fase de consulta pública, este tema é debatido por diversos 

especialistas, ligados ou não ao governo, que oferecem soluções para os problemas sociais 

causados pelo subsídio cruzado, sem comprometer o desenvolvimento da tecnologia no país, 

ainda em um patamar abaixo dos países que são referência em energia solar, como Estados 

Unidos, China e Espanha. (NASCIMENTO, 2017)  

A instalação destes equipamentos, apesar de simples, depende de muitos fatores 

geográficos, meteorológicos e sazonais, portanto precisa ser avaliada quanto à disponibilidade 

de irradiação solar na região, inclinação do local de instalação, possíveis sombras, entre outros 

que serão descritos no presente estudo. Por serem fabricados com materiais semicondutores, 

os painéis solares possuem uma eficiência maior em temperaturas mais baixas, portanto são 

mais eficientes no inverno (FERREIRA, 1993) e em locais de altitude, o que indica que 

muitas regiões, como o estado de Minas Gerais, possuem alto potencial de produção de 

energia fotovoltaica.  

Existem diversos softwares no mercado para simulação e projeto de sistemas solares 

residenciais. O laboratório americano NationalRenewable Energy Laboratory (NREL) 

desenvolveu um software gratuito voltado para simulações de geração de energia a partir de 

fontes renováveis, chamado System AdvisorModel (SAM). Este software, apesar de possuir 

uma procedência confiável, é gerado a partir de variáveis medidas ou parametrizadas que 

podem não condizer com o ambiente real, portanto podem haver diferenças nas simulações 

para o quanto uma planta produz ao ser colocada em operação.  

  

1.1. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO  

Em experiência prévia de pesquisa, durante a elaboração de projeto de conclusão de 

curso da graduação em Engenharia Mecânica pelo autor, foi analisado economicamente o uso 

de um projeto fotovoltaico simples, somado a um projeto de aquecimento de água e suas 

vantagens ou desvantagens na aplicação residencial. A partir de um projeto fotovoltaico 

instalado posteriormente e motivado por este estudo, com algumas modificações, pode-se 

analisar a real eficácia do uso do software escolhido. No ano de 2019, logo após a finalização 

deste projeto,  foi aprovada uma nova resolução da ANEEL em que as regras para o uso de 

crédito por microgeração no Brasil serão modificadas e portanto este trabalho visa adequar a 
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análise econômica à nova proposta, verificando em quais casos ainda é vantajoso a instalação 

de um projeto de microgeração residencial on-grid, além de comparar os valores obtidos da 

planta existente e os valores calculados pelo software utilizado, para verificar o grau de 

compatibilidade desta simulação com a realidade.  

 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo geral  

Analisar e comparar a produção de um projeto real e existente de geração de energia 

elétrica por painéis fotovoltaicos ante aos resultados obtidos pelo projeto simulado no 

software de simulação SAM.  

1.2.2. Objetivos específicos  

-Obter e apurar dados de produção do projeto existente na cidade de Macaé;  

-Inserir as características de projeto piloto no SAM e comparar os resultados 

projetados com os reais;  

-Verificar em quais casos é vantajoso a instalação de projetos de instalação de painéis, 

considerando a nova resolução da ANEEL;  

-Analisar a nova resolução da ANEEL e aplicá-la à projeção econômica em situações 

de geração local e distribuída;  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. ENERGIA SOLAR  

No Brasil, as energias renováveis representam cerca de 83% da matriz elétrica, sendo a 

maior parcela formada por hidrelétricas (64,7%), Biomassa (8,6%) e Eólica (8,1%). A energia 

solar, que cresce a taxas muito superiores às demais fontes de energias renováveis (incluindo 

as já citadas), ainda é pouco representativa nesta matriz elétrica, porém é muito promissora 

devido ao constante desenvolvimento de tecnologias e à redução dos preços dos equipamentos 

(EPE, 2019). A transformação da energia solar em energia elétrica possui algumas 

particularidades e depende de vários fatores climáticos e meteorológicos para avaliar sua 

eficácia e viabilidade.   

A Terra percorre uma órbita elíptica em torno do Sol em ciclos com intervalos anuais. 

O calor que é gerado pelas explosões solares é transmitido ao nosso planeta por meio de 

radiação e pode ser considerado equivalente à quantidade de energia emitida por um corpo 

negro a uma temperatura de 5777K. (DUFFIE; BECKMAN, 2013). Porém, apenas uma fração 

da superfície solar emite radiação na direção da Terra e a potência depende das dimensões e 

da distância entre os astros, conforme evidenciado na Figura 1. O valor mais aceito nos dias 

atuais para a potência que atinge a superfície terrestre é de 1367 W/m² (IQBAL, 1983).  

 

Figura 1 - Radiação Solar 

Fonte: Paiva (2018) 

 

A partir da constante solar e considerando o raio da Terra como 6371km, conclui-se 

que a potência que chega ao exterior da atmosfera é de cerca de 174 mil TW. Trenberthet al 

apud Pinho e Galdino (2014), concluíram que considerando o raio da Terra de 6371km e a 

constante solar no valor proposto por Iqbal (1983), a potência que atinge a parte exterior da 
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atmosfera é de cerca de 174 mil TW, em que, cerca de 46% são absorvidos ou refletidos pela 

própria atmosfera e o restante chega à superfície terrestre, totalizando 94 mil TW. Em 2016, a 

energia elétrica consumida no mundo foi de 21.793,7 TWh, o que significa que, caso a energia 

solar pudesse ser convertida integralmente em energia elétrica, seriam necessários apenas 20 

minutos de sol para abastecer o mundo com energia o suficiente para período de um ano.   

 

2.1.1. As Posições do Sol  

Por conta da órbita elíptica percorrida pela Terra em torno do Sol e do movimento de 

rotação diário do nosso planeta, a radiação incidente em um ponto fixo varia de forma 

ininterrupta. Estes movimentos astronômicos são responsáveis pelas variações nas estações do 

ano, conforme indicado na Figura 2.   

 

Figura 2 - Posição da Terra em relação ao Sol 

Fonte: Cola da Web (2020) 

 

Na Figura 2, percebe-se que o eixo polar da Terra, indicado pela linha pontilhada, não 

está alinhado com o plano da órbita, portanto os hemisférios Norte e Sul possuem estações em 

épocas invertidas, visto que no dia 21 de dezembro, por exemplo, o dia terá mais horas de sol 

no hemisfério Sul. Este eixo polar está a uma inclinação 23,45º com o plano orbital 

(ABRAVA, 2008). As informações sobre a posição do sol em um ponto específico são 

importantes para o aproveitamento da energia solar, pois é necessário projetar as usinas de 

forma que elas possam absorver o máximo possível de energia solar, o que ocorre durante 

apenas parte do dia.  

A equação de Cooper (DUFFIE; BECKMAN, 2013) define a posição exata do sol em 

qualquer dia do ano. A declinação solar δ é equivalente à latitude, ou seja, se δ=0, então o sol 
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neste dia estará sobre a linha do equador. Ângulos negativos representam o hemisfério sul, 

enquanto ângulos positivos representam o hemisfério norte.  

𝛿 = 23,45 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (360
284+𝑑

365
)    2.1 

Onde d representa o dia do ano, com 1=1º de janeiro.  

A Figura 3 representa as posições do sol referentes a uma pessoa situada no hemisfério 

Sul e mostra que próximo ao solstício de verão em dezembro o sol fará um ângulo próximo de 

90º com o observador, o que favoreceria a máxima produção de energia elétrica por um 

sistema fotovoltaico.  

 

Figura 3 - Trajetória anual do sol 

Fonte: Astronomia Diurna, (COSTA; MAROJA, 2017) 

 

Para projetar sistemas que utilizam a energia solar como fonte primária, é necessário 

entender todos os ângulos que o Sol faz com a superfície terrestre onde este sistema será 

instalado. Ao posicionar um ponto de observação em um plano cartesiano, conforme a Figura 

4, podemos observar os ângulos que são formados e variam de acordo com a trajetória do Sol. 

Por conta da inclinação terrestre mencionada anteriormente, o polo magnético situado no norte 

não é o mesmo ponto do norte geográfico e este ponto modifica sua posição anualmente, 

sendo necessário consultar tabelas astronômicas para verificar a posição real do norte 

geográfico.  
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Figura 4 - a) Todos os ângulos de um projeto. b) Visão do plano para o ângulo azimute solar. 

Fonte: Duffie e Beckman, (2013 p.13) 

 

Um dos ângulos mais importantes a serem verificados é o azimutal, ou azimute. Esta 

angulação, podendo ser medida a partir do Sol (γ s) ou do seu complementar de superfície (γ), 

indica o desvio entre a direção norte-sul do plano cartesiano desenhado no norte geográfico e 

a projeção no plano horizontal da reta normal à superfície do observador (PINHO; 

GALDINO, 2014). Convencionalmente, os ângulos de azimute são representados a partir dos 

seguintes pontos de referência:  

γ<0 se estiver posicionado passando pelo leste; γ>0 

se estiver posicionado passando pelo oeste; γ=0 se 

estiver exatamente virado para o sul;  

Na Figura 4, a ilustração demonstra um sistema posicionado no hemisfério norte. Para 

sistemas no hemisfério sul, o ângulo ideal seria de 180º, de forma que todos os equipamentos 

estivessem voltados para o norte. O ângulo de azimute é de extrema importância em projetos 

solares residenciais, pois a direção do telhado de uma casa implicará na direção que os painéis 

ficarão posicionados em relação ao eixo norte-sul, resultando em perdas energéticas (PINHO; 

GALDINO, 2014).  

O ângulo de zênite (θz) é o desvio entre a direção dos raios solares e o sentido vertical 

de um observador enquanto o de incidência (θ) é o desvio entre a direção dos raios solares e a 

normal do plano inclinado em que a placa está situada. O Zênite está explicitado na Figura 3 e 
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varia de acordo com as estações, portanto é muito importante para projetos que necessitem 

favorecer a produção em uma estação específica, como aquecimento de água residencial, de 

forma a posicionar os coletores em um ângulo de incidência favorável ao solstício de inverno.  

A altura (α), que é o ângulo entre os raios de sol e as projeções sobre o plano 

horizontal do observador, é o ângulo complementar ao de zênite.  

Para calcular um projeto que utilize equipamentos solares, é necessário conhecer 

também os ângulos horários (ω), de inclinação da placa (β) e de incidência solar (θ).  

O ângulo horário (ω), é o ângulo que o Sol faz a leste ou oeste do meridiano local e é 

influenciado pelo movimento de rotação da Terra, ou seja, é a trajetória que o Sol percorre 

desde o nascente até o poente. A depender da estação do ano e das horas de sol disponíveis no 

local, este ângulo varia cerca de 15º a cada hora, sendo negativos pela manhã e positivos pela 

tarde por convenção.  

A inclinação da placa (β) geralmente é a inclinação do telhado em uma residência. Em 

locais em que é possível projetar esta inclinação, ela deve ser baseada no ângulo de inclinação 

solar (θ) de forma a favorecer a melhor época para produção de energia.  

2.1.2. Aproveitamento da energia  

As posições que o sol ocupa referente à terra são de extrema importância para calcular 

a energia que pode ser aproveitada pelos sistemas fotovoltaicos. A energia emitida pelo Sol, 

na forma de radiação, chega à atmosfera nos valores descritos como a constante solar. A partir 

deste ponto, a radiação aproveitada pelos painéis pode ser dividida em dois tipos: Direta e 

Difusa.  

A radiação direta ocorre quando não há desvios por reflexão ou refração e a luz solar 

incide diretamente na superfície terrestre. Em dias nublados ou com céu encoberto, a radiação 

direta tende a zero. Esta forma de radiação é a mais importante para sistemas solares de 

aquecimento com uso de coletores ou espelhos. Quando a luz é refletida nas partículas e 

vapores presentes na atmosfera, como em nuvens, a radiação sofre espalhamento se 

dispersando em comprimentos de onda diferentes e direcionando os raios solares para várias 

direções, caracterizando a radiação difusa. Apesar de serem aproveitadas nos sistemas 

fotovoltaicos, a parcela de energia que esta forma de radiação carrega é pequena se comparada 

à radiação direta. A soma destas duas componentes resulta na radiação Global, que é a medida 

utilizada nos projetos fotovoltaicos residenciais. (DUFFIE; BECKMAN, 2013)  

Após os efeitos de dispersão e absorção que ocorrem na atmosfera, apenas parte da 

energia chegará à superfície onde estarão instalados os equipamentos de conversão de energia. 

A Figura 5 ilustra valores teóricos a partir de observações de atmosferas médias que atingem a 
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superfície terrestre. Estes valores são complexos para atingir de forma analítica, portanto são 

utilizadas medições históricas por um instrumento chamado piranômetro, que capta as 

diferenças das radiações em dado local.  

 

Figura 5 - Irradiação na atmosfera 

Fonte: Grimm (1999) 

 

Para que a energia seja aproveitada da melhor forma possível, a partir das posições do 

Sol descritas na seção 2.1.1, é necessário que os painéis estejam sempre virados para a linha 

do equador, de forma que a incidência solar seja sempre 0º, recebendo o máximo de radiação 

direta possível. A equação 2.1.2, descrita por Duffie e Beckman (2013), indica a relação entre 

os ângulos de posicionamento do sol e da inclinação do sistema de painéis para que a energia 

seja maximizada. Esta equação é muito importante para sistemas variáveis, que modificam o 

posicionamento ao longo do dia para acompanhar os movimentos astronômicos. Para casos 

em que o sistema deve ser fixo, como ocorre na maior parte dos sistemas residenciais, esta 

equação é importante para entender a diferença na eficiência do sistema e definir a melhor 

inclinação para o melhor aproveitamento do sol. Em locais que possuem obstáculos, ou em 

que a própria configuração do sistema indica uma interferência na direção do Sol para as 

placas, esta equação também é utilizada para calcular o sombreamento que existe, a partir das 

dimensões das placas. O sombreamento é muito prejudicial à produção de energia e deve ser 

evitado ao máximo (PINHO; GALDINO, 2014).  

 cos 𝜃 = cos 𝜃𝑧 cos 𝛽 + sin 𝜃𝑧 sin 𝛽 cos(𝛾𝑠 − 𝛾)         2.1.2  
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Onde θ é o ângulo de incidência, θz é o ângulo de zênite, β é a inclinação da placa, γsé 

o ângulo azimutal de superfície e γ o azimutal do sol. Para ângulos maiores que 90°, significa 

que a radiação estará às costas da placa.  

Na Figura 5, é mostrado que existe uma parcela de energia que é refletida pela 

superfície terrestre de volta o espaço, outra parcela é refletida, refratada ou absorvida pelas 

nuvens, poeiras e outras partículas presentes na atmosfera, restando cerca de 51% de radiação 

que atinge a superfície terrestre, divididos em radiação direta e difusa. Quando inclinamos 

uma placa na direção do equador para potencializar o ganho de produção de energia, esta 

energia é captada parcialmente pelas placas fotovoltaicas e é chamada de albedo. O albedo é 

um coeficiente de reflexão e o valor depende do tipo de terreno que circunda o local (grama, 

concreto, areia, neve, etc.) e é inserido em um sistema solar como uma energia excedente 

(PINHO; GALDINO, 2014).  

A Tabela 1 mostra os albedos considerados padrão para diferentes tipos de terreno: 

 

Tabela 1 - Valores de albedo para diferentes superfícies 

Fonte: Pinho e Galdino (2014, p. 78) 

 

                             Superfície           Albedo  

Gramado  

Grama seca  

Solo descampado  

Asfalto  

Concreto novo  

0,18 – 0,23  

0,28 – 0,32  

0,17  

0,15  

0,55  

Concreto (urbano) 0,2 

Neve 0,8 – 0,9 

Agua para altura solar de 10° a 

45° 

0,22 – 0,05 
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2.2. A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA SOLAR RESIDENCIAL  

Ao projetar um sistema de microgeração fotovoltaica, é necessário dividir este projeto 

em três etapas: Os blocos gerador, condicionador e de armazenamento. Por conta das normas 

brasileiras vigentes, os projetos residenciais não podem armazenar energia, portanto este não 

será contemplado neste estudo.   

2.2.1.A Geração de energia  

O bloco gerador é formado pelos painéis fotovoltaicos. Cada painel é um agrupamento 

de células solares que absorvem a radiação proveniente da luz solar e convertem em energia 

elétrica por meio do efeito fotoelétrico. Estas células são fabricadas geralmente em silício, ou 

outro material semicondutor e são semelhantes a um diodo. Os materiais semicondutores são 

chamados assim porque a condutividade varia de acordo com os parâmetros físicos 

envolvidos. Eles possuem bandas de energia intercaladas por lacunas, ou gaps. A uma 

temperatura de 0K, a última banda de energia, chamada de banda de condução, não possui 

nenhum elétron em sua camada, enquanto que a última lacuna, chamada de banda de valência 

está preenchida por completo. Ao ceder energia a este material, os elétrons atravessarão o gap 

da banda de valência e entrarão em uma banda de condução (PINHO; GALDINO, 2014).  

A partir das características de condutividade dos materiais semicondutores, para 

potencializar estas propriedades é executado um processo de adição de impurezas com outros 

elementos químicos, em um processo chamado dopagem. Neste processo, utiliza-se elementos 

com quantidades diferentes de elétrons em suas camadas de valência para gerar ligações 

covalentes com o semicondutor e permitir a movimentação de elétrons “livres” e gerar 

corrente elétrica. Utilizando o Silício como semicondutor, que possui 4 elétrons em sua última 

camada, ao adicionar Fósforo, por exemplo, que possui 5 elétrons, haverá um elétron 

sobressalente livre, e o material estará carregado negativamente. Este tipo de dopagem é 

chamado tipo N. Se substituirmos o Fósforo por um elemento como o Boro, que possui 3 

elétrons, haverá então uma lacuna sobressalente, em que será possível receber elétrons. Este 

processo é chamado de dopagem tipo P. Aproximando estes dois tipos de material é criada 

uma junção PN, que é a estrutura de um diodo simples.  

Em uma junção PN, haverá migração dos elétrons sobressalentes da região N para a P, 

preenchendo as lacunas livres e gerando cargas negativas no material tipo P e positivas no tipo 

N. As cargas geradas produzirão um campo elétrico que impedirá a migração do restante dos 

elétrons, equilibrando a carga e gerando uma zona chamada de especial ou de depleção, onde 

não existem elétrons ou lacunas sobressalentes. Desta forma, é gerada uma barreira de 
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potencial, em que será necessário uma carga que gere desequilíbrio para permitir a 

movimentação dos elétrons, de forma análoga à energia de gap citada anteriormente. Portanto, 

ao ceder energia suficiente a uma junção PN maior do que a energia do gap, será gerada uma 

corrente no sentido de N para P, onde os pares elétron-lacuna deslocados e separados pelo 

campo elétrico serão recombinados fora da zona de carga especial. A forma de energia 

utilizada para este processo pode ser a luz, através do efeito fotoelétrico, conforme 

esquematizado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Geração de corrente a partir de incidência de luz 

Fonte: Pinho e Galdino (2014, p. 114) 

 

O efeito fotoelétrico supõe que ao incidir luz sobre um alvo com uma frequência 

suficientemente alta, o corpo alvejado ejetará elétrons com o mesmo valor de energia da luz 

independente da intensidade. A luz é uma onda eletromagnética e se comporta conforme a 

equação 2.2.1. Einstein propõe que a energia deste feixe de luz é quantizada na forma de 

fótons e é equivalente a equação 2.2.2. (HALLIDAY; RESNICK, 2009):  

 

 𝐶 = 𝜆𝑓          2.2.1  

Onde C é a velocidade da luz no vácuo, λ é o comprimento da onda e f é a frequência 

em Hz.  

 𝐸 = ℎ𝑓          2.2.2  

Onde h é a constante de Planck, com valor de 6,63x10-34J.s 

Portanto, a energia transportada pela luz depende apenas da frequência desta onda, 

assumindo valores que devem ser múltiplos do produto hf. Ao incidir em um corpo, a energia 

é transferida totalmente para a estrutura atômica do mesmo, aniquilando o fóton. De forma 
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análoga, é possível emitir fótons de luz a partir da energia de um corpo, como em uma 

lâmpada.  

Uma célula fotovoltaica é composta por uma junção PN e se houver contato entre 

junções PN, é possível haver corrente elétrica caso haja diferença de potencial. Um painel, ou 

módulo, segundo a NBR10899, é um conjunto de células conectadas eletricamente e 

encapsuladas em que existe uma malha metálica frontal acoplada à região Ndas células e um 

contato traseiro inserido nas regiões P, com objetivo de gerar energia elétrica. Existem painéis 

construídos com diversos tipos de material semicondutor, porém cerca de 88% dos projetos 

residenciais utilizam o Silício como base, por conta do custo e do aproveitamento da banda do 

espectro solar que pode ser aproveitada por este material (PINHO; GALDINO, 2014). Para o 

Silício, o maior comprimento de onda com energia suficiente para criar um par de elétron-

lacuna é de 1,15μm e qualquer valores menores que estes iriam apenas aquecer a superfície do 

painel. Por conta desta limitação, a eficiência máxima teórica de um painel de silício 

intrínseco é de 23%. Portanto, quanto maior a pureza do silício utilizado na fabricação dos 

painéis, maior será sua eficiência (DUFFIE; BECKMAN, 2013).  

A eficiência analítica de uma célula fotovoltaica pode ser calculada desenhando um 

circuito equivalente e analisando os parâmetros de tensão, corrente, resistência e potência que 

são gerados a partir de testes realizados sobre ela. Estes testes são realizados de forma a obter 

a corrente de curto-circuito, a tensão de circuito aberto e a potência máxima equivalente e 

construir um gráfico com estes valores baseando em uma temperatura de 25º C e uma 

irradiância de base considerada de 1 sol (1000 W/m²). A Figura 7 exemplifica uma célula  

fotovoltaica.  
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Figura 7 - a) Circuito equivalente a uma célula fotovoltaica. b) Curva IV de uma célula fotovoltaica  

Fonte: Pinho e Galdino (2014, P.118) 

 

Na Figura 8, as resistências são equivalentes aos contatos e impurezas presentes na 

construção do painel e o diodo representa uma célula, ou uma junção PN. A eficiência da 

célula é obtida da curva I-V e é calculada pela equação 2.2.3 (Pinho & Galdino, 2014):  

 𝜂 =
𝑃𝑀𝑃

𝐴𝐺
           2.2.3  

Onde PMP é a potência máxima de pico, em watt-pico, que é associada às condições 

padronizadas de ensaio, A é a área e G é a energia irradiada.  

Um conjunto de células fotovoltaicas associadas em série e paralelo definirá os 

parâmetros de trabalho de um módulo ou painel, de forma a atender os requisitos de projeto. 

Células associadas em série, ou seja, com o lado P de uma célula conectado ao lado N de 

outra, aumentará a diferença de potencial entre os polos do sistema, enquanto células 

associadas em paralelo, com os lados P e N de cada célula interligados paralelamente, gerará 

um aumento na corrente elétrica do módulo. Da mesma forma que são construídas as células, 

os módulos podem ser associados para atender os requisitos de projeto do sistema que será 

instalado.   
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Nos projetos fotovoltaicos, fatores importantes que influenciam na eficiência real de 

um módulo são a irradiância e a temperatura, que são variáveis que dependem fortemente do 

clima e variam constantemente. Portanto, para estimar a eficiência e traçar a curva I-V de um 

módulo, é necessário padronizar as condições de operação em que serão realizados os testes 

para obtenção destes valores. Normalmente, os fabricantes utilizam uma temperatura nominal 

em condições de operação (NOCT) entre 40º e 50º. Considerando a temperatura NOCT, 

obtém-se coeficientes que são utilizados nas simulações dos projetos para compensar as 

variações de potência, tensão e corrente que ocorrem por conta da variação da irradiância e da 

temperatura. Estes coeficientes são diferentes para cada modelo de painel fotovoltaico e são 

eles (PINHO; GALDINO, 2014).: 

-Coeficiente de variação de tensão máxima de pico (βMP<0)  

-Coeficiente de variação de corrente de curto-circuito (α>0)  

-Coeficiente de variação de potência (γ<0)  

A relação entre elas é definida por Pinho e Galdino (2014) na equação 2.2.4 e potência 

em função da temperatura local em que se encontra a célula ou módulo é definida na equação 

2.2.5:  

 𝛾 = 𝛽𝑀𝑃 + 𝛼         2.2.4  

 𝑃𝑀𝑃(𝑇) = 𝑉𝑀𝑃𝐼𝑀𝑃(1 + (𝛼 + 𝛽𝑀𝑃)(𝑇 − 25)     2.2.5  

A temperatura na placa em geral será a soma da temperatura ambiente com o produto 

da irradiância pelo coeficiente térmico do módulo naquele instante.   

O sistema de crédito do Brasil atualmente funciona medindo a energia consumida pela 

residência que possui um sistema solar instalado e a energia que foi gerada e calculando a 

diferença entre elas. Caso o balanço seja positivo, esta energia será creditada ao titular da 

usina e caso seja negativo, será cobrado dos créditos excedentes ou em valor monetário caso 

não haja. Os créditos excedentes podem ser direcionados para qualquer residência que esteja 

sob jurisdição da mesma concessionária na proporção demandada pelo titular, em um 

processo chamado de geração remota ou distribuída. (ANEEL, 2018)   

Para dimensionar o bloco gerador, por conta deste sistema de crédito, o ideal é projetar 

a produção de forma que ela supra exatamente o necessário para as residências envolvidas, a 

partir da média anual de consumo, subtraindo a taxa mínima que as concessionárias cobram, 

chamadas de custo de disponibilidade. Dependendo da quantidade de fases disponíveis, este 
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custo varia de 30 a 100 kWh e deve ser pago independentemente do balanço energético final. 

Produzir grandes quantidades de energia além do consumo médio não é recomendado, pois os 

créditos ficariam disponíveis e não seriam utilizados, já que a venda não é regulamentada no 

país(PINHO; GALDINO, 2014). 

Para sistemas conectados à rede, portanto, recomenda-se que o dimensionamento do 

bloco gerador seja feito para suprir as médias de consumo, ou ligeiramente superiores e a 

potência, em Watts-pico, que o sistema deve ser capaz de produzir é demonstrada por Pinho e 

Galdino na equação 2.2.6. Esta potência representa o quanto o conjunto de painéis 

teoricamente conseguiria produzir e indica, a partir das propriedades do equipamento, quantos 

painéis devem ser utilizados para o projeto, somando-se diretamente a potência nominal de 

cada um deles.  

𝐸 

 
 𝑃𝐹𝑉(𝑊𝑝) = 𝐻𝑆𝑃𝑀𝐴        2.2.6  

Onde E é a média anual em Wh/dia de consumo, HSPMA é a média anual das horas de 

Sol pleno e TD é a taxa de desempenho (real sobre o máximo teórico).  

A taxa de desempenho pode ser estimada por softwares a partir da localização da 

instalação, mas em casos de residências bem ventiladas e pouco sombreadas (longe de centros 

urbanos) este valor pode ser considerado 0,75 para o Brasil (PINHO; GALDINO, 2014). As 

horas de sol pleno são referentes à média anual de energia em kWh que está disponível em 

1m² por dia (ALVARENGA, S.D.).  

Existem diversos tipos, modelos e fabricantes de painéis fotovoltaicos e a eficiência, 

apesar de importante, não deve ser o único critério a ser levado em conta, visto que peso, área 

disponível e preço podem ser relevantes na implementação de um projeto.  

2.2.2.Condicionamento da energia produzida  

A energia elétrica produzida pelos painéis fotovoltaicos é gerada em corrente contínua 

e para alimentar a rede elétrica é preciso condicioná-la, transformando em corrente alternada e 

sincronizando a fase, frequência e amplitude das ondas com a brasileira. Para isso é necessário 

o uso de um inversor de corrente. Para serem conectados à rede no Brasil, os inversores 

devem atender aos requisitos presentes na norma ABNT NR 16149/2013. Esta norma é o 

principal motivo para a proibição de sistemas de armazenamento por baterias no país, pois um 

dos requisitos é um sistema de segurança anti-ilhamento, que desliga os equipamentos em 

caso de falta de energia na rede de fornecimento da concessionária. Sistemas off-grid, em que 

a unidade não é conectada à rede, é muito utilizado em locais rurais e necessitam de um banco 

𝑇𝐷 
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de baterias para armazenar a energia gerada durante as horas de sol. Este sistema não é 

regulamentado, portanto não é proibido e necessita apenas que não haja possibilidade de 

conexão com a rede elétrica da concessionária. Em centros urbanos este tipo de sistema não é 

recomendado, pois existe uma série de normas para armazenamento de baterias que não 

seriam aplicáveis a apartamentos e residências conjugadas, por exemplo, além de possuir um 

custo alto de aquisição, operação e manutenção. (BLUE SOL, 2016)  

Para selecionar o melhor inversor, os critérios de escolha de qualidade são baseados na 

eficiência, distorção nas ondas, nas regulagens de tensão e potência de entrada e saída e na 

inclusão de um seguidor de ponto máximo de potência (SPPM). Este equipamento monitora as 

variáveis elétricas do sistema e realiza ajustes nos circuitos eletrônicos para que a curva I-V 

esteja sempre próxima ao ponto de potência máxima.  

O bloco condicionador pode ser formado apenas pelo inversor e os disjuntores de 

segurança se estes atenderem os requisitos normativo citados anteriormente. Caso contrário 

são necessários caixas de fusíveis e outros equipamentos de segurança, porém o projeto 

estudado leva em consideração apenas um inversor liberado pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Os inversores são os equipamentos que 

representam o maior valor de um projeto e seu custo não é diretamente proporcional à sua 

capacidade como os painéis. Isso significa que quanto mais robusto um projeto de geração e 

seu inversor, mais economicamente viável ele será (ALVES, 2018). Por conta do alto custo, o 

inversor deve ser projetado a partir da potência nominal do bloco gerador, geralmente abaixo, 

para que trabalhe sempre próximo da  potência máxima requerida, principalmente porque a 

geração raramente atinge sua potência nominal, por conta de condições climáticas e perdas 

energéticas por temperatura (PINHO; GALDINO, 2014).   

É de grande importância que se considere a curva I-V do bloco gerador para diferentes 

temperaturas, pois em casos de calor ou frio extremo as variações de tensão podem ultrapassar 

os limites do equipamento.  

A tensão que o bloco gerador atinge é muito dependente da temperatura, portanto ao 

dimensionar um inversor, deve-se levar em conta as temperaturas extremas anuais para que a 

faixa de tensão não ultrapasse os limites do equipamento. A Figura 12 exemplifica curvas I-V 

a diferentes temperaturas, evidenciando a diferença de tensão nos módulos. A Figura 8 

exemplifica a faixa de operação de um inversor para curvas I-V de diferentes temperaturas.  
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Figura 8 - Curvas I-V em função da temperatura para uma janela de trabalho de tensão de um inversor. 

Fonte: Pinho e Galdino (2014, p.333) 

 

A associação série-paralelo na qual serão distribuídos os painéis do sistema, 

combinados com os coeficientes expostos na seção 2.2.1, implicará na tensão e corrente 

máximas que o sistema irá atingir e o inversor deve ser selecionado levando em consideração 

essa distribuição, além da potência nominal máxima.  

 

2.3. A NOVA RESOLUÇÃO DA ANEEL  

Atualmente, para se aprovar um projeto residencial fotovoltaico, é necessário seguir 

estritamente as normas definidas no site da concessionária local onde será instalado o projeto. 

Nas cidades de Rio das Ostras e Macaé, onde está situado o projeto deste estudo, a 

concessionária atual é a ENEL. As normas que devem ser respeitadas são conforme listado:   

• RN 414/2010 ANEEL, sobre condições Gerais de Fornecimento de Energia 

Elétrica (com atualização da Res.670 de 2016);   

• PORTARIA 004/2016 INMETRO, sobre requisitos de Avaliação da 

Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica (com 

atualização das portarias 357, 271 e 17);   

• PRODIST MÓDULO 3, SEÇÃO 3.6 R.06, sobre Procedimentos de 

Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional;   

• BR 10 COELCE, sobre Conexão de micro e minigeração distribuída ao sistema 

elétrico da Ampla/Coelce;   

• RESOLUÇÃO COEMA 03/2016, sobre Critérios e Procedimentos 

simplificados para implantação de sistemas de Micro e Mini Geração  
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Distribuída;   

• RN 482/2012 ANEEL, sobre acesso de microgeração e minigeração 

distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica (com a atualização 

da Res.687 de 2015). Esta última é a principal que rege todas as regras de 

geração local e distribuída pelo sistema de geração de créditos e é a que se 

encontra em revisão por consulta pública no órgão.  

 

A Resolução Normativa 482/2012, da ANEEL, foi criada com o intuito de desenvolver 

as tecnologias de microgeração no país. Nas regras implementadas optou-se por um sistema 

de compensação baseado em quanto uma unidade geradora produziu de energia e injetou na 

rede, gerando créditos de consumo futuro nesta unidade, ou outra qualquer, independente da 

hora ou local de consumo. Alguns estudos, divulgados pela ANEEL, indicam que este tipo de 

subsídio gera benefícios às unidades que possuem geração distribuída, mas a longo prazo 

oneram aqueles que não possuem, que em geral são consumidores de menor poder aquisitivo. 

Desta forma, esta resolução foi revisada em 2019 e afetará novas instalações a partir de 2020.  

Após consulta pública realizada em 2018, foram propostas 5 alternativas para alteração 

da legislação vigente, em que a alternativa 0 seria a manutenção da geração distribuída como 

é hoje, com todas as tarifas sendo abatidas da produção da energia em igual proporção. A 

divisão tarifária na conta de luz ocorre de acordo com a Figura 9. 

 

 

Figura 9 - Parcelas tarifárias na conta de energia elétrica 

Fonte: BrightStrategies (2018) 

 

 As componentes Tarifa de energia (TE), que constituem o custo de energia e os encargos 

aplicados a ela, representam 50% da tarifa praticada, enquanto que a outra metade é a 

componente Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD), que é agrupada em encargos, 
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perdas de transmissão e custos de “Fio A” (Compra de Energia, transmissão e Encargos 

Setoriais) e de “Fio B” (Distribuição de energia).  

A Figura 10 mostra as alternativas propostas pela ANEEL para as compensações 

tarifárias na geração distribuída, em que as imagens destacadas indicam qual custo seria 

excluído da compensação de créditos.  

 

 

Figura 10 - Propostas de alteração da Aneel 

Fonte: ANEEL (2020b, p. 3) 

 

 Desta forma, em uma situação hipotética que uma unidade geradora produza 500kWh de 

energia, a proporção de créditos recebidos iria variar de acordo com a alternativa adotada e em 

vigência, podendo haver um desconto que varia de 28% a 62%, conforme mostrado na Figura 

11. Portanto, se houvesse um consumo igual ao produzido, o consumidor teria que pagar por 

140kWh consumido, na hipótese da alternativa 1.  
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Figura 11 - Exemplo tarifário para 500 kWh 

Fonte: BrightStrategies (2018) 

 

  A última revisão proposta pela ANEEL, com previsão de publicação no primeiro 

semestre de 2020 e passível de modificações, indica que unidades geradoras protocoladas até 

a data da publicação da revisão, manterão a alternativa 0 durante 10 anos, com mudanças 

conforme a Figura 12para geração local e remota: 
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Figura 12 - Nova REN 482  

Fonte: BrightStrategies (2018) 

 

O interesse governamental em alterar as normas praticadas nas usinas de microgeração 

residencial ocorre por conta do subsídio cruzado, em que consumidores com maior poder 

aquisitivo se beneficiam dos que possuem menor poder. Isso ocorre porque o sistema de 

créditos não leva em consideração os custos das concessionárias e distribuidoras de energia, 

que para manter a estabilidade da rede com a injeção da energia intermitente dos painéis 

fotovoltaicos precisa investir em infraestrutura e repassar estes custos em forma de cobrança 

na disponibilidade de energia. Por serem projetos de alto valor e necessitarem de uma área 

aberta, ou telhado, de tamanho considerável, classes menos favorecidas não têm acesso a esta 

tecnologia e como o sistema de créditos abate na totalidade o consumo pela produção 

independente dos custos e da bandeira praticada, esta classe tende a pagar pelas variações nos 

preços praticados.   

Além da questão socioeconômica, o lobby das concessionárias pela mudança na 

legislação é grande, pois lugares remotos e que não possuem alto consumo de energia elétrica 

ou grandes estações tendem a ser escolhidos por produtores de fazendas solares por conta da 

disponibilidade de campos abertos, com o intuito de abater o consumo de energia elétrica em 

fábricas e indústrias existentes em outro local e que possuem uma alta demanda energética.  



34 

 

Nestes casos, a concessionária é obrigada a arcar com os custos de transmissão de uma 

energia que é produzida em um local de baixa demanda, arcando com perdas e investimentos 

necessários para manter a estabilidade dessa rede.  

2.4. ENERGIA SOLAR NO BRASIL E NO MUNDO  

A energia solar entre 2003 e 2015, atingiu um crescimento composto de 41% no 

mundo. Países como China, Alemanha e Japão, entre outros, se destacaram na evolução desta 

tecnologia, principalmente por conta de políticas de incentivo governamentais. Estas políticas, 

na grande maioria, envolvem a inserção de tarifas feed-in, em que o governo aplica grandes 

aportes financeiros para compra da energia proveniente das fontes renováveis na rede, e o 

netmetering, situação na qual a energia produzida é transformada em créditos que podem ser 

abatidos das unidades geradoras ou de outras unidades por meio de geração distribuída. O 

Brasil opera no sistema de net-metering desde 2012. As Tabelas 2 e 3 mostram os países que 

em 2015 possuíam as maiores potências instaladas de usinas elétricas provenientes de energia 

solar e os que mais ampliaram suas capacidades neste mesmo ano.  

 

Tabela 2 - Países com maiores potências instaladas em 2015 

Fonte: Nascimento (2017, p. 8) 
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Tabela 3 - Países que mais ampliaram suas capacidades em 2015  

Fonte: Nascimento (2017, p. 8) 

 

 

 

 O Brasil não aparece nem mesmo entre os 20 países que produzem mais energia, ou 

que mais se desenvolveram, apesar do grande potencial solar que existe no país, que recebe 

uma radiação média maior do que todos os países listados nas tabelas acima. A Tabela 4 

mostra o potencial de crescimento de energia solar no país por estado em 2015, levando-se em 

conta apenas áreas residenciais e ordenado pelos estados com maiores potenciais.   

Tabela 4 - Potencial fotovoltaico por estado 

Fonte: Nascimento (2017, p. 18) 

 

UF  

Potencial  

Fotovoltaico 

Residencial 

médios)  

Potencial 

Fotovoltaico 

(MW Residencial 

(GWh/ano) 

Consumo  

Residencial 

Anual  (em 

GWh) em 

2013                        

 Potencial 

 Consumo       

São Paulo  7.100 62.196 38.783 160%  

Minas Gerais  3.675 32.193 10.118 318%  

Rio de Janeiro  2.685 23.521 12.833 183%  

Bahia  2.360 20.674 6.144 336%  

Rio Grande do Sul  1.970 17.257 7.750 223%  

Paraná  1.960 17.170 6.986 246%  

Ceará  1.430 12.527 3.751 334%  

Pernambuco  1.410 12.352 4.563 271%  

Goiás  1.220 10.687 3.958 270%  

Santa Catarina  1.075 9.417 4.935 191%  
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Maranhão  1.020 8.935 2.563 349%  

Pará  1.020 8.935 2.632 339%  

Paraíba  655 5.738 1.603 358%  

Espírito Santo  595 5.212 2.213 236%  

Mato Grosso  570 4.993 2.182 229%  

Rio Grande do  

Norte  

  

555 
4.862 1.805 269%  

Piauí  555 4.862 1.328 366%  

Mato Grosso do Sul  505 4.424 1.571 282%  

Alagoas  505 4.424 1.227 361%  

Amazonas  420 3.679 1.784 206%  

Distrito Federal  410 3.592 2.191 164%  

Sergipe  350 3.066 979 313%  

Rondônia  265 2.321 1.084 214%  

Tocantins  255 2.234 695 321%  

Acre  110 964 373 258%  

Amapá  80 701 500 140%  

Roraima  65 569 345 165%  

Brasil  32.820 287.505 124.896 230%  

 

Os países que mais desenvolveram suas tecnologias fotovoltaicas, como Alemanha, 

Espanha, Japão e EUA, tiveram que reduzir seus incentivos à instalação de usinas solares por 

conta da alta taxa de crescimento, que impacta no aumento dos gastos do governo 

consideravelmente. Porém, estes países iniciaram a redução do incentivo em momentos em 

que o uso de energia solar no país já estava consolidado, com capacidades de geração acima 

de 15GWp. O Brasil, por sua vez, está iniciando mudanças na legislação em um momento no 

qual a capacidade instalada está em 2,2GWp, um valor que é irrisório ao se comparar as 

diferenças de potencial solar entre Brasil e os maiores geradores. (NASCIMENTO, 2017)  

Dados fornecidos pela ANEEL(2020b) e apresentados na Tabela 5mostram que o 

potencial por estado ainda está longe de ser alcançado, pois a potência instalada ainda é uma 

parcela muito pequena.  
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Tabela 5 - Potência instalada com geração distribuída 

Fonte: ANEEL (2020b) 

 

Unidades consumidoras com geração distribuída  

UF  Quantidade  
Quantidade de UC's que recebem os 

créditos  

Potência 

 Instalada 

(kW)  

Minas Gerais  36.576 60.663 443.659,32 

Rio Grande do  

Sul  
22.889 27.501 272.595,65 

São Paulo  27.883 36.180 248.850,23 

Paraná  11.446 11.513 213.755,20 

Mato Grosso  8.917 10.050 178.391,00 

Santa Catarina  10.845 14.633 131.465,91 

Rio de Janeiro  9.589 10.820 86.583,26 

Goiás  6.447 8.256 83.199,66 

Ceará  4.386 5.459 76.683,34 

Mato Grosso do  

Sul  
5.413 7.375 67.870,30 

Pernambuco  3.083 4.598 51.715,37 

Bahia  4.428 6.731 48.606,26 

Paraíba  3.023 4.800 40.624,53 

Espírito Santo  3.270 4.147 38.836,37 

Rio Grande do  

Norte  
2.525 3.070 38.143,55 

Maranhão  2.537 3.182 31.795,55 

Piauí  2.139 2.797 28.343,30 

Tocantins  2.036 2.095 22.923,42 

Pará  2.129 2.281 21.608,65 

Distrito Federal  1.444 1.558 20.941,67 

Rondônia  372 491 13.281,98 

Alagoas  1.012 1.437 12.884,04 

Sergipe  1.045 1.199 11.575,44 

Amazonas  511 609 6.154,36 

Amapá  170 203 3.367,00 

Acre  184 189 2.518,33 

Roraima  52 75 899,74 

Total  174.351 231.912 2.197.273,43 

 

Diversos estudos sobre os benefícios ambientais e as externalidades causadas pela 

inserção da energia solar na matriz energética, apesar de divergirem na eficicência, concluem 
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que esta tecnologia pode reduzir a emissão de carbono na atmosfera, este produzido na 

geração de energia por combustíveis fósseis, porém no Brasil, em que a maior parte da matriz 

elétrica é proveniente de usinas hidrelétricas, esta solução não seria economicamente viável 

em termos de redução. (ANEEL, 2018)  

Dados fornecidos pelo relatório de consulta pública da ANEEL (2018) revelam que a 

geração de empregos no mundo na geração de energia elétrica solar é muito maior por unidade 

de energia produzida do que em combustíveis fósseis, e superior a qualquer outra fonte de 

energia renovável, inclusive as hidrelétricas. No Brasil, até o fim de 2018, para cada MW de 

potência instalado, a estimativa é que cerca de 47 profissionais eram necessários para 

instalação e manutenção do sistema. Isso significa que com a potência que temos instalada 

hoje, de 2,5 GWh, a geração de empregos está na faixa de 120 mil pessoas.  
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3. METODOLOGIA  

A metodologia se desenvolverá conforme a Figura 13, onde serão coletados dados 

geográficos e dos equipamentos existentes na usina geradora de energia e inseridos no 

software de simulação e em seguida, paralelamente, serão obtidos dados de geração de energia 

reais e simulados. A simulação utiliza dados meteorológicos históricos, gerando uma 

diferença de energia disponível em comparação à usina. Compensando essas diferenças, é 

possível concluir sobre a precisão do software em simulações residenciais. Com base nestes 

resultados, será verificado o impacto econômico das alterações normativas da agência 

reguladora neste projeto.  

 

Figura 13 - Metodologia de trabalho  

 

3.1. O SOFTWARE DE SIMULAÇÃO SAM  

O software utilizado na simulação é o SAM, desenvolvido pelo laboratório americano 

NREL. Este programa permite a simulação de diversos métodos de produção de energia por 

fontes renováveis, como as geotérmica, heliotérmica, eólica e fotovoltaica. Neste trabalho foi 

utilizado o módulo de produção detalhado, em que são considerados todos os parâmetros, 

físicos e meteorológicos locais, além de uma descrição detalhada dos equipamentos e das 

posições em que estes estão instalados. Este software está disponível no site da NREL de 

forma gratuita, pelo link www.sam.nrel.gov. Todo o memorial de cálculos e artigos 

disponíveis no laboratório para referenciar as simulações podem ser acessados na aba HELP 

do software.  

http://www.sam.nrel.gov/
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3.1.1. Dados e características do sistema  

Para realizar a simulação do programa, é necessário ter conhecimento dos métodos 

usados no cálculo dos projetos. Inicialmente, é preciso que o usuário possua dados 

meteorológicos, principalmente de radiação, temperatura e posição sobre o local a ser 

estudado, caso estes já não estejam inseridos no programa. A partir destes dados, o programa 

simulará a radiação disponível no local escolhido a partir das equações demonstradas na seção 

2.1  

Em seguida, para o dimensionamento dos blocos gerador e condicionador, o SAM 

possui em sua biblioteca diversas marcas e modelos comercializadas no mundo, além da 

possibilidade de inserir manualmente os parâmetros específicos, para equipamentos que não 

estejam listados. As Figuras 14 e 15 mostra os parâmetros utilizados nos equipamentos que 

serão simulados, com painéis do modelo QcellsQPeak LG5.0 365W e um inversor Fronius 

Primo 3.8kW.  

 

Figura 14 - Tela do SAM - Especificação dos módulos 
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Figura 15 - Tela do SAM - Especificação dos módulos e do inversor  

 

O sistema projetado possui 12 módulos instalados em série, com uma potência nominal 

de 4,38kWp e com os painéis em uma inclinação de 17º e virados totalmente para leste 

(azimute de 90º) e sem sombreamento gerado pelo sistema ou pelo local, de acordo com as 

instalações do telhado. Estas não são as condições ideais de projeto, porém, a instalação dos 

painéis ocorreu após a construção da casa. As perdas consideradas foram utilizadas no padrão 

do SAM para Inversores centrais, no valor total de 10,44%, sendo a degradação anual dos 

painéis solares de 0.6%  

O custo total do projeto deste estudo foi de R$21.500,00, valor que será utilizado para 

a simulação. As taxas de energia elétrica no Brasil, entre 2014 e 2019, variaram cerca de 

6,25% em média, a um custo atual de 1,11 R$/kWh na região. O custo de disponibilidade de 

energia por relógio na região é de 30 reais. Após a inserção de todos estes parâmetros no 

programa, será calculada a energia média produzida por ano, o tempo de retorno do 

investimento e outros parâmetros importantes de projeto. Para avaliação do impacto da nova 

resolução da ANEEL, será modificado o custo do kWh para a porcentagem correta aplicada na 

conta de luz. Este valor de kWh muda de acordo com o consumo de cada residência.   

Para efeito de comparação, serão considerados apenas os meses de janeiro, fevereiro e 

março, pois apenas nestes meses foi possível medir a energia produzida em sua totalidade.  

A Tabela 6 resume os parâmetros considerados para simulação no SAM, exceto as 

condições meteorológicas.  
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Tabela 6 - Parâmetros inseridos no SAM  

 

Área Tensão de circuito 

aberto 

Corrente de curto-

circuito 

Tensão PM Corrente PM 

1,94m² 48,16 V  9,75 A 39,38 V 9,27 A 

Potência Temperatura  

NOCT 

 Eficiência α β 

365 W 45°C  18.81% 0,04 %/ºC -0,28 %/ºC 

Total de 

Painéis 

Perdas energéticas  Degradação anual Inclinação do 

telhado 

Azimute 

12 10,44%  0,6% 17° 90° 

Potência 

inversor 

Eficiência Inversor  Custo total de 

projeto 

Custo da 

energia 

Inflação 

3,8kW 95,9% R$21.500,00 1,11R$/kWh 6,25% 

 

A localização geográfica dos dados meteorológicos utilizados é no aeroporto de 

Macaé, estação cadastrada para obtenção de dados pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). A usina em questão situa-se no limite entre as cidades de Rio das Ostras e Macaé, 

na região litorânea de Mar do Norte, a cerca de 40km da estação que existe no aeroporto de 

Macaé, de onde são medidos os dados meteorológicos do INMET. Esta região foi escolhida 

porque possui área pouco urbanizada, com poucas perdas por sombreamento e por absorção 

do solo (maior albedo). Esta casa foi objeto de estudo prévio que incentivou a instalação de 

uma usina no local para atender a família do autor do estudo.  

 

3.2. SIMULAÇÃO VERSUS USINA  

Para realizar o estudo de caso e avaliar a eficácia do SAM em calcular o projeto, é 

necessário compensar a diferença de energia disponível nos dados utilizados no software, que 

foram medidos em 2009, com a medição real no mesmo período cronológico no ano de 2020. 

Desta forma, será calculada a diferença entre a energia disponível nos dois casos e a fração 

percentual que ela representa no projeto, adicionando ou retirando esta mesma fração dos 
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valores estudados, expandindo esta diferença nos resultados consequentes. Portanto, se em 

janeiro de 2009 houve uma disponibilidade de energia 10% maior que em janeiro de 2020, 

assume-se que o mesmo sistema deveria ser capaz de produzir em torno de 10% a mais na 

simulação do que no ambiente real.  

 Os resultados de produção de energia em uma usina de microgeração são calculados e 

armazenados dentro do próprio inversor e no relógio bidirecional utilizado pela 

concessionária. Porém, parte da energia produzida é utilizada simultaneamente pela carga 

elétrica do local onde o sistema foi instalado e não é contabilizada no relógio, sendo utilizados 

os dados do inversor. Estima-se que cerca de 38% da energia em uma residência seja 

consumida durante as horas de sol.   

No estudo serão considerados apenas os meses do primeiro trimestre, pois a usina 

estudada entrou em operação em meados de dezembro/2019 e não possui dados completos 

referentes a outros que não sejam os presentes no estudo. Para simular os tempos de retorno, 

que são medidos em anos,   

 

3.2.1. Irradiação disponível no software  

No arquivo disponibilizado por Roriz (2012), a irradiação global medida na região para 

os meses de janeiro, fevereiro e março estão evidenciadas nas Figuras 16, 17 e 18, 

respectivamente.  
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Figura 16 - Irradiância Global no ano de 2009 para o mês de janeiro (SAM) 

 

Dos valores deste gráfico, obtém-se uma média de 214,04 W/m²/h no mês inteiro, 

totalizando 159.248 W/m²/mês. O software calcula este valor considerando o total de horas 

em um mês, porém este número não é representativo, visto que em janeiro existe sol durante 

aproximadamente 13 horas, em média. Corrigindo este valor retirando os zeros da média, 

teríamos 395,16 W/m² por hora de sol, ou 5.137,03 W/m²/dia. Esta correção é apenas para que 

a média não inclua as horas em que o sistema não produziu nenhuma energia durante o 

período noturno.  
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Figura 17 -  Irradiância Global no ano de 2009 para o mês de fevereiro (SAM) 

 

Para o mês de fevereiro obtém-se uma média de 272,60 W/m²/h, totalizando 183.185 

W/m²/mês. De forma análoga ao mês de janeiro, esses dados são corrigidos para os valores de 

503,26 W/m² por hora de sol e 6.542,32 W/m²/dia.  
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Figura 18 - Irradiância Global no ano de 2009 para o mês de março (SAM)  

 

Para o mês de março obtém-se uma média de 215,36 W/m²/h, totalizando 160.226 

W/m²/mês. De forma análoga aos outros meses, esses dados são corrigidos para os valores de 

397,58 W/m² por hora de sol e 5.168,58 W/m²/dia.  

 

3.2.2. Irradiação disponível para a usina  

 Para analisarmos a eficácia do software em prever o potencial de uma instalação, é necessário 

fazer uma extrapolação da diferença entre a energia disponível no arquivo utilizado pelo SAM 

e a disponível para o sistema analisado. Para os respectivos meses citados anteriormente, os 

dados do INMET para radiação estão indicados nas Figuras 19,20 e 21. 
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Figura 19 - Irradiação global no mês de janeiro de 2020 (INMET) 

 

O total de energia disponível de acordo com o gráfico foi de 177.602,8 W/m² no mês 

de janeiro, com uma média de 238,71 W/m²/h. Retificando estes valores para a média sem os 

zeros, obtemos 440,70 W/m² por horas de sol, ou 5.729,12 W/m²/d.  

 

 

Figura 20 - Irradiação global no mês de fevereiro de 2020 (INMET) 

 

Para o mês de fevereiro, o total de energia foi de 138.679,4 W/m², com a média de 

367,8498 W/m² por horas de sol e cerca de 4782,047 W/m²/d de energia diária.  
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Figura 21 - Irradiação global no mês de março de 2020 (INMET) 

 

 De forma análoga aos outros meses, em março o total de energia irradiada por hora foi de 

158652,5 W/m², com uma média de 393,7 W/m² por horas de sol e cerca de 5117,823 W/m²/d.  

 

3.3. ANÁLISE ECONÔMICA  

Para analisar a projeção econômica e o tempo de retorno que os projetos alcançariam, 

serão realizadas três etapas: a) A primeira etapa é a simulação no SAM, que entrega o tempo 

de retorno baseado em índices econômicos de custos, degradação dos painéis, custo da energia 

elétrica e inflação média, gerados a partir dos dados reais do projeto instalado. b) Em seguida 

esta simulação será refeita adicionando os descontos para cada um dos casos propostos na 

resolução da ANEEL, de forma a obter o impacto que estas medidas teriam se fossem 

aplicadas a este projeto, conforme a Tabela 8.O gatilho indicado nas novas regras para a 

transição entre as propostas é de 4,7 GW de potência instalada, portanto nas atuais taxas de 

crescimento, este número seria atingido em meados de 2021, porém será considerado no 

projeto o ano de 2024, em virtude da redução na taxa de instalação de novas usinas após as 

mudanças propostas. c) A terceira etapa é comparar as diferenças e verificar os impactos 

econômicos destas mudanças para o consumidor que deseja instalar um sistema fotovoltaico 

em sua residência. 
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Tabela 7 - Descontos na energia gerada  

 

PROPOSTA  VALOR DA ENERGIA GERADA  

GERAÇÃO LOCAL – REGRA ATUAL  Não há deságio, 1 para 1  

GERAÇÃO LOCAL – TRANSIÇÃO  66% até 2024, 38% a partir do gatilho  

GERAÇÃO REMOTA – REGRA ATUAL  Não há deságio, 1 para 1  

GERAÇÃO REMOTA – TRANSIÇÃO  38% a partir da instalação  

 

 É importante ressaltar que o valor do kWh utilizado encontra-se acrescido dos valores 

extras que são cobrados a consumidores que utilizam um total maior do que 300kWh no mês. 

Caso o consumo seja mais baixo do que isso, o valor do kWH é de 0,88 R$/kWh, o que 

implicaria numa economia ainda menor. Como os projetos são mais atraentes 

economicamente para projetos mais robustos, será considerado apenas esse valor de 1,11 R$/ 

kWh  

Os fluxogramas das Figuras 22 e 23 demonstram como serão feitas as análises 

considerando as duas propostas da ANEEL, para uma exemplificação de 100 kWh:  

 

Figura 22 - Fluxograma para a proposta até o gatilho  
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Figura 23 - Fluxograma para a proposta após o gatilho  

 

Na Figura 22, as regras da nova resolução determinam que em uma unidade que gera 

energia elétrica será descontada das parcelas discriminadas na alternativa 2 até que o gatilho 

de 4,7 GW de potência instalada seja atingido e a unidade que recebe parte da energia gerada 

será descontada na proporção da alternativa 5. Já na Figura 23, a simulação se aplica a uma 

situação pós-gatilho, em que a alternativa 5 é aplicada para todas as situações. A simulação 

das outras alternativas não foi realizada, pois na decisão mais recente da consulta pública em 

vigência, a ANEEL propôs apenas a aplicação da forma como está descrito neste estudo.  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

4.1. DISPONIBILIDADE DE ENERGIA  

  A Tabela 8 mostra a comparação entre os anos 2009 e 2020 em termos de energia 

disponível a partir dos gráficos da seção 3.2:  

Tabela 8 - Comparação da energia disponível entre os arquivos do INMET de 2009 e 2020  

 

Comparando cada mês, podemos observar que em janeiro de 2009, a energia 

irradiada somada foi de 89,5% do mesmo período de 2020, de fevereiro foi de 132,1% e de 

março foi menor que 1%, sendo considerada irrelevante. Se considerarmos o período inteiro, 

em 2009 tivemos um total de energia 5,8% maior do que em 2020, o que significa que se 

efetuarmos uma comparação entre a energia produzida na simulação e medida na usina, os 

valores calculados pelo software deveriam ser maiores. Assumindo que esta diferença se 

mantenha e extrapolando este resultado para o restante do ano, deve-se esperar que caso as 

definições e bases de cálculo do software estejam corretas e considerando que todas as 

características são idênticas, então a simulação deve entregar uma energia produzida superior 

à medida na usina, com uma diferença próxima de 6%.  

 

4.2. ENERGIA PRODUZIDA  

 Baseado nos resultados de energia disponível expostos na seção anterior, podemos 

comparar a energia produzida simulada pelo software e produzida pelo projeto existente. As 

Figuras 24,25 e 26indicam quanto de energia seria produzida de acordo com SAM.  
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Figura 24 - Simulação de energia produzida em janeiro de 2009. 

 

No mês inteiro, seria produzido cerca de 480 kWh de energia elétrica.   

 

 

Figura 25 - Simulação de energia produzida em fevereiro de 2009. 

 

No mês inteiro, seria produzido cerca de 528 kWh de energia elétrica.  
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Figura 26 - Simulação de energia produzida em março de 2009. 

 

No mês inteiro, seria produzido cerca de 455 kWh de energia elétrica.  

As Figuras 27,28 e 29 indicam a energia produzida pela usina instalada para os meses 

de janeiro, fevereiro e março, respectivamente.  

 

Figura 27  - Energia produzida pela usina em janeiro  

 

A energia total produzida em janeiro foi de 668,44 kWh, cerca de 139% quando 

comparado ao valor proposto pelo SAM, apesar da energia disponível no ano de simulação ser 

menor.  
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Figura 28 - Energia produzida pela usina em fevereiro 

 

Em fevereiro, a energia produzida pela usina foi de 489,04 kWh, cerca de 92% quando 

comparado ao valor proposto pelo SAM. Apesar do valor mais próximo, em 2020 houve uma 

energia irradiada de apenas 76% da energia de 2009, por conta dos altos volumes de chuva 

que ocorreram na região.  

 

Figura 29 - Energia produzida pela usina em março  

 

Para o mês de março o valor de energia produzida na usina foi de 572,85 kWh, cerca 

de 126% quando comparado ao valor da energia simulada pelo SAM.  
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Percebe-se que na usina, há dias em que a energia produzida chega próximo a 30 kWh, 

enquanto que no SAM, em nenhum dia é atingida a marca de 25 kWh. Comparando a energia 

produzida nos dois casos, a Tabela 9resume as diferenças entre a energia produzida na 

simulação e na usina:  

Tabela 9 - Diferenças entre a energia simulada e a medida  

 

Somando toda a energia produzida pelos dados medidos no inversor, atingiu-se um 

valor de 1730 kWh contra uma projeção de 1463 kWh do SAM. Pela diferença de energia 

disponível entre os anos estudados, seria esperado que o SAM indicasse uma produção de 

energia maior do que a usina, porém houve uma produção 18% maior na usina quando 

comparado ao SAM.  

Como todas as variáveis de projeto são idênticas, foi testada uma simulação com zero de 

perdas e o resultado obtido foi de 1628 kWh, o que representa ainda uma produção superior 

da usina de 6,3%.  

 Algumas variáveis meteorológicas, como temperatura e vento não são levadas em 

conta na medição da usina, o que pode acarretar em alguma diferença em relação ao SAM, por 

conta do aquecimento das placas, porém, apesar das incertezas nas variáveis, é notório que o 

software é conservador na realização dos cálculos, pois a relação entre as equações que gerem 

a transformação da energia fotovoltaica em energia elétrica e as variações nas características 

nominais e reais dos painéis solares é direta e representa grande parte desta diferença, além 

das variáveis locais meteorológicas que podem não ser as mesmas entre o local da usina e o 

local em que ocorrem as medições. Para analisar economicamente estes projetos e as 

implicações das novas resoluções da ANEEL, será considerada uma perda de 0% no SAM, 

para que ele fique o mais próximo do real, porém sabe-se que uma perda nula não é possível 

no sistema.  
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4.3. RETORNO FINANCEIRO  

Para calcular o retorno financeiro, é necessário aplicar as tarifas, inflação e condições 

locais de produção de energia local e distribuída. Com estas informações, o software calculará 

o tempo de retorno estimado para a usina, conforme a Figura 30. 

 

Figura 30 -  Retorno de acordo com o SAM para uma usina com as mesmas características, considerando zero 

de perdas. 

 

O tempo de retorno é indicado pelo termo “Simplepaybackperiod”, que indica 2.5 

anos. Se aplicarmos as diferenças encontradas entre a simulação e a usina real, podemos 

considerar um tempo de retorno de 2,3 anos para um projeto fotovoltaico nos moldes atuais. 

Os outros parâmetros não são utilizados nestes resultados, mas indicam a energia que seria 

produzida, a economia na conta de energia, os custos de produção, entre outros parâmetros 

relevantes para quem projeto um sistema de geração próprio.  

Para análise dos impactos das novas resoluções da ANEEL, estes serão aplicados ao 

projeto existente, com uma geração distribuída de metade do valor produzido para a unidade 

geradora e de outra metade para a unidade que recebe os créditos. Esta divisão é a mesma 

configuração que existe no projeto, onde há uma unidade geradora que compartilha a energia 

produzida com outra unidade consumidora.  

Caso esta usina estivesse enquadrada na nova resolução da ANEEL, dos 5562 kWh 

produzidos no ano (valor corrigido a partir das considerações descritas), seriam divididos 

2781  kWh para a geração local e para a geração remota. Isso significa que os valores 

descontados seriam, respectivamente, 945,64 kWh e 1724,40 kwh por conta das tarifas 
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implementadas na alternativa 2 da ANEEL, sendo estas as parcelas que seriam removidas do 

sistema de crédito. Ou seja, a energia considerada após abatimento seria de aproximadamente 

2891,96 kWh, 52% do total. Simulando este valor no SAM conforme a Figura 31 para 

encontrar o tempo de retorno, o resultado seria de 4,3 anos, praticamente o dobro do 

considerado inicialmente. Com a estimativa de atingimento do gatilho para 2024, isso 

significa que o projeto ainda seria viável bem próximo do tempo considerado.  

 

Figura 31 - Retorno de acordo com o SAM para usinas que se enquadrarem na alternativa 2, com gatilho a ser atingido em 

2024 

 

Porém, se for considerado apenas a alternativa 5, em que a geração local também 

possui o mesmo desconto que a remota, no caso de um projeto que seja regularizado após o 

prazo do gatilho, por exemplo, então apenas 38% da energia produzira seria revertida em 

créditos. Simulando este valor no SAM, o resultado ficaria conforme a Figura 32.  
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Figura 32 - Retorno de acordo com o SAM para usinas que se enquadrarem na alternativa 5.  

 

 Com esta simulação, o tempo de retorno do investimento passaria para 5,6 anos, mais 

do que o dobro do tempo inicial determinado.   

 De forma resumida, a Tabela 10mostra os impactos da resolução da ANEEL para cada 

uma das propostas para este projeto que possui geração local e remota integradas.  

Tabela 10 - Diferença no tempo de retorno para cada alternativa que será implementada  

 

Uma análise mais profunda dos impactos desta nova resolução para o cenário 

macroeconômico brasileiro se baseia na Figura 33,em que os 5 países com mais produção de 

energia elétrica proveniente de painéis solares são listados na atualidade.  
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Figura 33 - Desenvolvimento da energia fotovoltaica nos países com maior produção  

Fonte: Instituto Planet (2019) 

 

Podemos observar que o gatilho proposto pela ANEEL, de 4,7 GW de potência 

instalada, cujo atendimento é previsto em 2021 a partir da taxa de crescimento, será aplicado 

no momento em que o Brasil estará produzindo apenas 8,5% da energia fotovoltaica que o 

Japão produz em 2020, país com cerca de 60% da população brasileira e 4,5% da área 

territorial. Isto indica uma antecipação na cessão de subsídios ao setor, podendo inviabilizar o 

desenvolvimento da tecnologia e dizimar vagas de emprego nas áreas industriais e de pesquisa 

e capacitação. É importante frisar também, que a mudança na resolução atinge o país inteiro, 

quando é notório que existem regiões muito mais desenvolvidas do que outras, se 

compararmos Minas Gerais a São Paulo, por exemplo. O potencial de São Paulo é 

aproximadamente o dobro de Minas Gerais, enquanto acontece o inverso na potência 

instalada.  

https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/
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5. CONCLUSÃO  

Em uma simulação, existem muitos parâmetros a serem considerados que podem 

interferir na confiabilidade de um resultado. Observamos diferenças entre os dados utilizados 

no software e os dados meteorológicos reais, além de uma extrapolação grosseira para os 

meses restantes do ano a partir dos dados conhecidos do primeiro trimestre de 2020. Pelos 

resultados apresentados, é possível afirmar que o software é conservador no cálculo da 

produção de energia fotovoltaica, pois com uma diferença positiva de 5,8% na energia 

disponível, não é plausível uma diferença de 6,3% entre a simulação e os resultados reais de 

um projeto. Analisando mês a mês, os resultados do software se mostraram conservadores em 

todos eles. Com os resultados apresentados, é possível fazer a afirmação que o software 

projeta o sistema de forma subestimada, porém seria necessário obter medições de um ano 

inteiro de produção e compará-los com dados meteorológicos fornecidos para o mesmo ano. 

Estes dados meteorológicos, de fácil obtenção pelo INMET, necessitam de tratamento para 

alteração do seu formato de exibição, o que não é feito de forma trivial.  

Apesar das incertezas geradas no cálculo de energia produzida, o software é excelente 

na projeção de custos e retorno de investimento e pode ser utilizado para este fim sem 

nenhuma ressalva, caso tivéssemos apenas informações de energia produzida em um projeto 

existente. O tempo de retorno e o custo de investimento são de extrema importância para a 

população durante a tentativa de inserção de uma nova tecnologia no mercado, pois indica a 

atratividade e o público que será beneficiado pelos subsídios.  

Neste quesito econômico, percebe-se que as alterações na resolução da ANEEL para a 

geração de energia local e remota afetará diretamente a atratividade da implementação da 

tecnologia, aumentando entre 79% e 133% o tempo de retorno de investimento de quem 

escolher investir após a mudança, que seria de 2,3 anos e podendo chegar a 5,6 anos. Nestes 

valores, somados ao desenvolvimento contínuo da tecnologia, ainda seria recomendável a 

instalação do sistema, pois os equipamentos são projetados para durarem mais de 20 anos, o 

que significa que o tempo máximo de retorno calculado seria cerca de um quarto deste 

período. Porém, a capacidade de geração de energia não é diretamente proporcional aos custos 

de projeto, o que significa que projetos mais robustos tendem a diminuir o custo por kWh 

produzido. Desta forma, para sistemas menores do que o estudado, o tempo de retorno se 

torna menos atrativo, podendo ultrapassar 15 anos. Para empresas, indústrias e agrupamentos 

residenciais que possuem alto consumo de energia elétrica e não fariam uso de energia 

distribuída de forma remota, mesmo com as alterações, é possível atingir um tempo de retorno 
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inferior a 3 anos, dependendo do valor do consumo e antes do gatilho ser atingido. Após esse 

período seria possível atingir o retorno do investimento em menos de 5 anos.  

Historicamente, por exemplos de países que já desenvolveram suas tecnologias de 

microgeração, mostra-se necessário reavaliar as regras de subsídios governamentais para estas 

situações eventualmente. Pela proposta em questão, avalia-se que ao atingir uma parcela de 

4,5GW de potência instalada todos os subsídios devem ser retirados, conforme a alternativa 5. 

Com esta potência, o Brasil ainda não figuraria na lista dos 10 maiores produtores de energia 

fotovoltaica de 2015, demonstrando o atraso do país na questão de desenvolvimento da 

tecnologia. Levando-se em consideração o potencial energético solar brasileiro e o fato de que 

a previsão é de atingir este marco apenas em 2024, estes valores ainda estão muito abaixo do 

satisfatório para o desenvolvimento da indústria no país, já que a redução na atratividade irá 

frear a demanda por novas instalações e pesquisas por novas tecnologias. Portanto conclui-se 

que a alternativa proposta na consulta pública da ANEEL poderia inviabilizar a continuidade 

do crescimento desta parcela energética, além de causar uma redução na geração de empregos 

e empreendimentos que trabalham com energia solar.  

Como complementação deste trabalho e eliminação de parte das incertezas geradas 

nesta comparação, é necessário obter dados mais atuais em formato que seja lido pelo SAM, 

para aumentar a confiabilidade do projeto e o espaço amostral estatístico, que é uma questão 

importante ao prever comportamentos meteorológicos futuros. Da mesma forma, é necessário 

buscar usinas que estejam operando há mais tempo, para que o comportamento do sistema 

possa ser monitorado e comparado em um longo período, visto que os tempos de retorno do 

investimento ultrapassam alguns anos da instalação  

 

 

 

 

 

  



62 

 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ABRAVA. Manual de Capacitação em Projetos de Sistemas de Aquecimento Solar. 2008 

ABSOLAR. Mapeamento Nacional. 2019ª. Disponível em  

<http://absolar.org.br/noticia/noticias-externas/brasil-alcanca-1gw-em-microgeracao-

solar-fotovoltaica.html>. Acesso em 22/06/2020. 

ABSOLAR. Mudança regulatória no Brasil.2019b.Disponível 

em<http://absolar.org.br/noticia/noticiasexternas/mudanca-regulatoria-na-geracao-

distribuida-solar-fotovoltaica-eprematura-no-brasil-alerta-absolar.html>. Acesso em 

20/01/2020, 

ALVARENGA, C. Como dimensionar um gerador fotovoltaico com baterias.s/d.Solenerg, 

Belo Horizonte.  

ALVES, L. Análise da Viabilidade econômica de um sistema de coletores e painéis solares na 

cidade de Macaé.2018. UFRJ, Macaé.  

ANEEL. Revisão das regras aplicáveis à micro e minigeração distribuída.2018.Brasília.  

ANEEL. Sem título. 2020a. Disponível 

em<http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/GD_Estadual.asp>. Acesso em 20/01/2020,  

ANEEL. Banco de informações de Geração. 2020b. Disponível em 

<http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm>. 

Acesso em 22 de Janeiro de 2020. 

BLUE SOL. Sistema off-grid. 2019. Disponível em  

 <https://blog.bluesol.com.br/sistema-fotovoltaico-off-grid-isolado-voce-achaque-sabe-

tudo/>. Acesso em 16/12/2019 

BRIGHT STRATEGIES.Tudo sobre a REN 482.2018. Disponível em 

 <https://br-strategies.com/tudo-sobre-revisao-ren-482-parte-i>. Acesso em 

03/04/2020. 

COLA DA WEB. Solstício e equinócio.2018. Disponível em 

<https://www.coladaweb.com/geografia/solsticios-equinocios>. Acesso em 

23/03/2020 

COSTA, I., MAROJA, A. (2017). Astronomia Diurna. Revista Brasil Ensino Física, vol. 40, 

São Paulo 

http://absolar.org.br/noticia/noticias-externas/brasil-alcanca-1gw-em-microgeracao-solar-fotovoltaica.html
http://absolar.org.br/noticia/noticias-externas/brasil-alcanca-1gw-em-microgeracao-solar-fotovoltaica.html
http://absolar.org.br/noticia/noticiasexternas/mudanca-regulatoria-na-geracao-distribuida-solar-fotovoltaica-eprematura-no-brasil-alerta-absolar.html
http://absolar.org.br/noticia/noticiasexternas/mudanca-regulatoria-na-geracao-distribuida-solar-fotovoltaica-eprematura-no-brasil-alerta-absolar.html
http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/GD_Estadual.asp
https://blog.bluesol.com.br/sistema-fotovoltaico-off-grid-isolado-voce-achaque-sabe-tudo/
https://blog.bluesol.com.br/sistema-fotovoltaico-off-grid-isolado-voce-achaque-sabe-tudo/
https://br-strategies.com/tudo-sobre-revisao-ren-482-parte-i/
https://br-strategies.com/tudo-sobre-revisao-ren-482-parte-i/
https://br-strategies.com/tudo-sobre-revisao-ren-482-parte-i/
https://br-strategies.com/tudo-sobre-revisao-ren-482-parte-i/
https://br-strategies.com/tudo-sobre-revisao-ren-482-parte-i/
https://br-strategies.com/tudo-sobre-revisao-ren-482-parte-i/
https://br-strategies.com/tudo-sobre-revisao-ren-482-parte-i/
https://br-strategies.com/tudo-sobre-revisao-ren-482-parte-i/
https://br-strategies.com/tudo-sobre-revisao-ren-482-parte-i/
https://br-strategies.com/tudo-sobre-revisao-ren-482-parte-i/
https://br-strategies.com/tudo-sobre-revisao-ren-482-parte-i/
https://br-strategies.com/tudo-sobre-revisao-ren-482-parte-i/
https://br-strategies.com/tudo-sobre-revisao-ren-482-parte-i/
https://www.coladaweb.com/geografia/solsticios
https://www.coladaweb.com/geografia/solsticios-equinocios
https://www.coladaweb.com/geografia/solsticios-equinocios
https://www.coladaweb.com/geografia/solsticios-equinocios


63 

 

DUFFIE, J., BECKMAN, W. (2013). Solar Engineering of Thermal Processes (4 ed.). 

Madison: Wiley.  

EPE. Potencial dos Recursos Energéticos no Horizonte 2050.2018. Ministério de Minas e 

Energia, Brasília.  

EPE. Anuário estatístico de Energia Elétrica.2019. Brasília: Ministério de Minas e Energia.  

FERREIRA, M. J..Inserção da Energia Solar Fotovoltaica no Brasil.1993. USP, São Paulo.  

FINANCIAL TIMES. The key energy questions for 2018.2018.Disponível em 

<https://www.ft.com/content/c9bdc750-ec85-11e7-8714513b1d7ca85a>. Acesso em 

16/04/2020 

GRIMM, A. Meteorologia Básica.1999. Disponível em 

<https://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-7.html>. Acesso em 19/12/2019. 

HALLIDAY, D.  RESNICK, R., WALKER, J..Fundamentos de Física – vol. 2. 

2009.Cleveland: LTC.  

INSTITUTO PLANET. Conheça os 5 países líderes em energia solar.2019. Disponível em 

 <https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/>. 

Acessoem 03/04/2020 

IQBAL, M. An introduction to Solar Radiation. 1983.Academic.  

NASCIMENTO, R. Energia Solar no Brasil: Situação e Perspectivas.2017. Consultoria 

legislativa.  

PAIVA, E.C. Energia Solar, no topo da atmosfera, ao nível do solo e 

simulações.2018.Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do conhecimento. Ano 03, 

Ed. 12, vol. 7 

PINHO, J., GALDINO, M. Manual de engenharia para sistemas fotovoltaicos.2014 

 Rio de Janeiro: CEPEL/CRESESB.  

RORIZ, M. Arquivos Climáticos de Municípios Brasileiros.2012. ANTAC, São Carlos.  

 

 

 

 

https://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-7.html
https://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-7.html
https://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-7.html
https://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-7.html
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/
https://www.planetsmartcity.com.br/conheca-os-5-paises-lideres-em-energia-solar/

