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RESUMO 

 

A expansão da matriz energética brasileira vem se mostrando necessária a cada dia, uma 

opção viável e que vem ganhando espaço em território nacional é a geração própria de 

energia elétrica conectada à rede de distribuição com fontes alternativas, principalmente 

a solar. Há vários incentivos governamentais para geração distribuída, em especial para 

micro e minigeração solar. Diante das vantagens da microgeração, este trabalho propõe 

mostrar o dimensionamento de um sistema solar fotovoltaico conectado à rede para uma 

fábrica de gelo, localizada no município de Santa Quitéria. A empresa gasta mensalmente 

4000kWh e pretende aumentar o consumo através da aquisição de novos equipamentos 

para expandir a produção, por isso, também é feita a análise de viabilidade econômica do 

projeto através dos indicadores de investimentos, Valor Presente Líquido, Taxa Interna de 

Retorno e Payback. Além disso, o trabalho apresenta as etapas necessárias para 

elaboração do projeto elétrico para conexão do sistema fotovoltaico à rede de distribuição. 

Palavras-chave: Microgeração. Viabilidade Econômica. Projeto Elétrico. 



 

ABSTRACT 

 

The expansion of the Brazilian energy matrix is becoming more relevant, so a viable 

option that has been used in Brazil is energy selfgeneration connected to the distribution 

system using solar and wind energy. These type of generation has financial support by the 

brazilian governement. Due the advantages of microgeneration, this papper proposes a 

photovoltaic solar system connected to the 380V primary distribution system for a ice 

factory located in Santa Quitéria, Ceará state. This company consumes and 4000kWh and 

aims to increase consumption due the acquisition of a new machine to expand production. 

So is also necessary the analysis of the economic viability of the project using the 

following indicators : Net Present Value, Internal Rate of Return and Payback. In addition, 

the paper presents the necessary steps to a develop an electrical project to connect the 

photovoltaic system to the 13.8kV distribution system. 

Keywords: Microgeration. Economic Viability. Electrical Project. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é o 5º maior país em extensão territorial, possuindo uma população de 

207,7 milhões de habitantes (IBGE, 2017), consequentemente o consumo de eletricidade 

do país ocupa o nono lugar no ranking mundial (MME, 2013). Para atender a demanda 

energética crescente, o Brasil conta com um sistema elétrico essencialmente hidrotérmico 

de grande porte com predominância de usinas hidrelétricas, considerado único em âmbito 

mundial (EPE, 2016). De acordo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no 

primeiro semestre de 2017, a capacidade de geração do país atingiu a marca dos 152GW. 

Como ilustrado na figura 1, a geração contou com participação de diversas fontes de 

energia, com predominância das hidroelétricas (61,27%) e das termoelétricas (26,92%). 

Figura 1 - Matriz elétrica brasileira em maio de 2017 de acordo com os dados disponíveis 

no Banco de Informações de Geração da ANEEL 

 

FONTE: Adaptado INPE (2017). 

As hidroelétricas e as termoelétricas são consideradas fontes de energia firmes 

capazes de garantir a demanda de carga típica do sistema, já as demais fontes renováveis 

são consideradas fontes intermitentes, ou seja, estão sujeitas as condições meteorológicas 

Hidroelétrica

61,27%

Termoelétrica

26,92%

Central Eólica

6,86%

Pequena 

Hidroelétrica

3,27%

Termonuclear

1,31%

Central 

Hidroelétrica

0,35%

Central Solar 

Fotovoltaica

0,02%
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e variabilidade temporal elevada (PEREIRA et al., 2017).  

Devido as dimensões continentais do país, o sistema de transmissão apresenta 

grande extensão com linhas de longas distâncias, por isso, para garantir a confiabilidade 

do sistema, 98,3% da rede é interligada entre os estados, constituindo o Sistema 

Interligado Nacional (SIN). Apenas parte da região amazônica é atendida por sistemas 

isolados (PEREIRA et al., 2017). A figura 2 mostra a o SIN no ano de 2015. 

Figura 2 - Sistema Interligado Nacional Horizonte 2015 

 

FONTE: ONS (2015). 

O sistema elétrico brasileiro é considerado um sistema robusto e singular no que 

tange aos aspectos de impactos ambientais e emissões de gases do efeito estufa, devido a 

participação das hidroelétricas na matriz energética nacional (PEREIRA et al., 2017). 

Porém, a fonte hídrica está sujeita a fatores climáticos, apresentando características 

voláteis dependentes dos regimes de chuvas. Em períodos de estiagem, os reservatórios 

das usinas (armazenamento da energia) podem atingir níveis baixos, não conseguindo 
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suprir a demanda de energia exigida pelas cargas conectadas à rede, comprometendo a 

segurança energética. Nas épocas de seca, para garantir o fornecimento adequado ao 

sistema, entram em funcionamento as usinas termoelétricas. A energia proveniente dessa 

fonte depende diretamente dos preços dos combustíveis fósseis, como gás natural e carvão 

mineral, consequentemente, o custo da energia aumenta refletindo no encarecimento das 

tarifas cobradas aos consumidores. Outro ponto que aumenta o valor da energia, são as 

perdas do SIN, de acordo o Ministério de Minas e Energia (MME), elas chegam a 15% 

do total de energia transmitida e distribuída, estas perdas estão associadas a fatores 

técnicos (distâncias entre as usinas e os centros de consumo) e comerciais (desvios de 

energia por parte de alguns clientes). 

O consumo energético brasileiro vem crescendo de forma consistente com o PIB 

nacional, elevando a intensidade energética da economia brasileira em torno de 2% ao 

ano (PEREIRA et al., 2017). Pelo MME, espera-se que o consumo total de eletricidade 

aumente de 465TWh (2010) para 1605TWh em 2050. Para tentar suprir esta crescente 

demanda, é necessário aumentar a matriz energética nacional, de modo que a energia não 

seja tão dependente dos regimes de chuva, não fique tão distantes dos centros 

consumidores e nem assuma preços tão elevados. Uma solução eficaz é a utilização de 

fontes renováveis tais como biomassa, eólica e solar. 

Percebe-se pelo figura 1 que a participação das fontes renováveis ainda é pequena 

se comparada as fontes principais, elas são consideradas apenas como um “suporte” para 

complementar a geração tradicional. Porém, na conjuntura atual, de aumento de demanda 

de energia, busca pela diversificação da matriz energética, preservação do meio ambiente 

e desenvolvimento industrial, estas fontes vem ganhando destaque e incentivos 

governamentais para o seu desenvolvimento. 

O Brasil é um país com características bastante favoráveis para o aproveitamento 

dos recursos renováveis, com destaque para a energia solar. O país está situado próximo 

a linha do equador, fazendo com que haja pouca variação na incidência solar ao longo do 

dia, o que implica em elevados índices de irradiação em todo território nacional, até 

mesmo no inverno a irradiação pode alcançar bons níveis (EPE, 2016). A figura 3 mostra 

a irradiação média anual no mundo. 
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Figura 3 - Irradiação média anual no mundo 

 

FONTE: SOLARGIS (2013). 

A capacidade instalada fotovoltaica, contabilizada em 2016, foi de 227GWp, 

sendo a China o país com maior capacidade instalada (43,5GWp) seguida da Alemanha 

(39,7GWp) e do Japão (34,4GWp), o Brasil possui de potência instalada apenas 81MWp 

(NASCIMENTO, 2017), porém, é notório, pela figura 3, que as características brasileiras 

de irradiação são mais favoráveis que os países em que este tipo de geração é mais 

expressivo, principalmente no nordeste, mostrando que esta fonte pode desempenhar um 

papel muito importante na matriz energética nacional. 

O aproveitamento do recurso energético solar consiste na conversão da energia 

emitida pelo sol em energia térmica ou diretamente em energia elétrica (processo 

fotovoltaico). O uso de tecnologias de conversão vem crescendo mundialmente a taxas 

elevadas, fazendo com que este tipo de energia se torne competitiva no mercado 

(PEREIRA et al., 2017). Além do uso dos sistemas fotovoltaicos para geração 

centralizada (usinas de maior porte, contratadas por meio de Leilões de energia), eles 

podem ser utilizados em projetos de geração distribuída (GD). A GD consiste em plantas 

de pequena e média escala instaladas em edifícios residenciais e comerciais que produzem 

energia para o consumo próprio e despacham o excedente para a distribuição da rede no 

sistema elétrico (PEREIRA et al., 2017), foi autorizada pela ANEEL em 2012 por meio 

da Resolução Normativa – REN nº482/2012 (os termos da resolução serão explicados 

posteriormente no capítulo 4).  A principal vantagem deste tipo de geração, do ponto de 

vista do SIN, está na redução das perdas de transmissão, devido à proximidade entre a 
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geração e o consumo. 

Pelo fato dos sistemas fotovoltaicos serem bem mais acessíveis, possuírem pouca 

manutenção e seus custos estarem caindo bastante ao longo do tempo (redução no valor 

do módulo de US$3,90/Wp, em 2007, para US$0,39/Wp, em 2017), eles são preferíveis 

para instalações de GD (PEREIRA et al., 2017). De acordo o Balanço Energético 

Nacional (BEN) de 2017 (base de dados 2016), houve um aumento de 76,6% de 2015 

para 2016 da capacidade instalada brasileira de geração distribuída com sistemas 

fotovoltaicos, totalizando 57MWp instalados, que representa 70,4% de toda energia 

proveniente de fonte solar no Brasil (EPE, 2017). 

Além de todos fatores técnicos e comerciais favoráveis à implantação destes 

sistemas, existem diversos incentivos governamentais para o aproveitamento da fonte 

solar.  Em 2015, o Ministério de Minas e Energia (MME), por meio da Portaria MME 

nº538, criou o Programa de Geração Distribuída – ProGD, que tem como objetivo 

promover e incentivar a geração distribuída a partir de fontes renováveis e cogeração em 

edifícios públicos e privados (NASCIMENTO, 2017). O programa prevê expansão das 

linhas de crédito, incentivo a industriais de tecnologias fotovoltaicas (equipamentos e 

componentes), a criação de postos de trabalhos (estima-se a criação de 25 a 30 postos de 

trabalha para cada 1MW instalado) e investimentos nacionais e internacionais (MME, 

2017). Com o Pro-GD já foi possível a instalação de 10MWp nos lagos das usinas 

hidrelétricas de Sobradinho (BA) e Balbina (AM) e 69kWp no prédio do MME no Distrito 

Federal. 

Outros incentivos governamentais às fontes alternativas de energia são (DOS 

SANTOS, 2016 apud ANEEL; MME, 2016): 

a) Isenção do IPI: conforme o Decreto nº 7.212, de 15/06/2010, a energia 

elétrica, os derivados do petróleo, os combustíveis e minerais são isentos do 

Imposto sobre Produtos Industrializados,  

b) Isenção do ICMS: pelo Convênio ICMS 101/97, há isenção do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias (ICMS) para as operações com equipamentos e 

componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica, válido até 

31/12/2021; 

c) Isenção de ICMS, PIS e Cofins na Geração Distribuída: os convênios 

ICMS 16, 44 e 52, 130 e 157, de 2015, do Conselho Nacional de Política 
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Fazendária (CONFAZ), firmados pelos Estados do Acre, Tocantins, 

Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, 

Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, isentam o ICMS sobre a energia que o 

consumidor gerar. O tributo se aplica somente sobre a diferença entre a energia 

consumida e a energia injetada na rede no mês. O mesmo se aplica para o PIS 

e Confins (Lei 13.169, de 06/10/2015); 

d) Inclusão no programa “Mais Alimentos”: os equipamentos para produção 

de energia solar e eólica passaram a fazer parte do programa “Mais 

Alimentos”, o que possibilitou financiamentos a juros mais baixos; 

e) Apoio BNDES: pela Lei 13.203, de 08/12/2015, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social passou a financiar os projetos de 

geração distribuída em hospitais e escolas públicas com taxas diferenciadas; 

f) Plano Inova Energia: foi criado em 2003 pelos BNDES, Financiadora e 

Estudos e Projetos (FINEP) e ANEEL, com o foco na empresa privada e com 

o objetivo de incentivar as pesquisas e inovações tecnológicas em várias áreas, 

inclusive em relação as fontes alternativas; 

g) Recursos da Caixa Econômica Federal (CEF): a CEF disponibiliza linha de 

crédito por meio do Construcard que permite compra de equipamentos de 

energia solar fotovoltaica para uso residencial (NASCIMENTO, 2017); 

h) Linha de crédito do Banco do Nordeste - FNE Sol: linha de crédito 

financiada pelo Banco do Nordeste direcionada para a sistemas de micro e 

minigeração distribuída de fontes renováveis. Esta linha permite o 

financiamento de até 100% da instalação e compra de equipamentos. O valor 

das parcelas é equivalente à redução projetada na conta de energia do cliente. 

O mutuário pode receber bônus de 15% sobre o juros nas prestações pagas 

dentro do vencimento. Os prazos podem se estender por 12 anos com carência 

de 6 meses a 1 ano (BNB, 2016). 

Mesmo com os inúmeros incentivos, apenas 0,01% das residências brasileiras 

possuem sistemas fotovoltaicos instalados, totalizando 8818 UC’s no primeiro semestre 

de 2017 (NASCIMENTO, 2017). 

O consumo residencial de energia elétrica corresponde a 29% do valor total de 

eletricidade consumida no país (EPE, 2017), mesmo assumindo um papel bastante 
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significativo, o valor da tarifa cobrada para esta classe representa o segundo maior valor 

dentre as 11 classes de clientes estabelecidas pela ANEEL (ANEEL, 2017). De acordo 

com a REN-482/2012, a tarifa aplicada ao faturamento do consumo de energia, por parte 

das concessionárias, deve ser a mesma aplicada à energia gerada pela geração distribuída 

(DOS SANTOS, 2016), portanto, quanto maior a tarifa, maior será a economia 

proporcionada para o cliente. 

Para uma unidade consumidora entrar no grupo de geração distribuída é 

necessário realizar um estudo de viabilidade econômica, para verificar o valor do 

investimento e o retorno do mesmo, e solicitar a permissão da concessionária de energia 

local. A solicitação deve ser feita formalmente mediante entrega de documentos e do 

projeto elétrico do sistema fotovoltaico em questão, devidamente assinado pelo 

engenheiro responsável. 

Diante deste cenário favorável para implantação de geração distribuída em 

unidades consumidoras da classe residencial, este trabalho propõe a análise da viabilidade 

econômica e o esboço do projeto elétrico a ser submetido a concessionária local, no caso 

do Ceará, a Enel distribuição Ceará para interligação do sistema à rede. 
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1.1. Objetivos do trabalho 

Este trabalho tem por objetivo, dimensionar um sistema fotovoltaico conectado 

ao sistema elétrico de distribuição, bem como analisar a viabilidade econômica do estudo 

em questão e expor as etapas relacionadas a elaboração do projeto elétrico a ser submetido 

à concessionária de energia. 

1.2. Estrutura do trabalho 

O presente trabalho está dividido em seis capítulos. O introdutório, onde foram 

apresentados os objetivos e a motivação, seguidos de cinco capítulos. 

No capítulo 2 são apresentados os conceitos básicos a respeito da energia solar 

fotovoltaica, mostrando suas principais características e como se dá o processo de 

conversão de energia, o aproveitamento do recurso. Por fim, será explicado a metodologia 

utilizada para fazer o dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos. 

No capítulo 3 são apresentadas as Normas e Resoluções vigentes que regem a 

geração distribuída no Brasil. Estes conceitos são indispensáveis para projetar o sistema 

fotovoltaico a ser interligado à rede. 

O capítulo 4 apresenta as características do cliente em questão, a análise 

preliminar do projeto e a avaliação financeira, mostrando o investimento necessário e o 

payback do cliente. 

No capítulo 5 são descritas as etapas necessárias para a elaboração do projeto de 

microgeração distribuída interligado a rede. 

Por fim, no capítulo 6 é apresentada a conclusão, os resultados obtidos e possíveis 

trabalhos futuros. 
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2. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

2.1. Recurso Solar 

O Sol é a principal estrela da Terra sendo constituído por uma mistura de gases, 

em seu interior ocorre a fusão nuclear que converte o hidrogênio em Hélio, da qual resulta 

a liberação de energia (TOLMASQUIM, 2016), parte desta energia, em forma de 

radiação, chega à Terra e dela derivam a maioria das fontes energéticas do planeta. O Sol 

pode ser considerado uma fonte de energia renovável e praticamente inesgotável, 

podendo ser utilizada para suprir as necessidades energéticas da sociedade 

(TOLMASQUIM, 2016). 

A energia irradiada pelo Sol é responsável por alimentar todos os processos 

térmicos, dinâmicos e químicos na Terra, sejam eles naturais (fotossíntese, ciclo 

hidrológico, dinâmica da atmosfera e dos oceanos) ou artificialmente desenvolvidos 

(aquecimento solar, geração de eletricidade, climatização de ambientes) (PEREIRA et al., 

2017). A energia proveniente desta estrela, que chega à Terra, é da ordem de 1,5x1018 

kWh/ano, o que corresponde a 10000 vezes o consumo mundial de energia elétrica por 

ano (CRESESB, 2006). 

A energia solar pode ser aproveitada pelo homem de três modos: arquitetura 

bioclimática, efeito fototérmico e efeito fotovoltaico. A arquitetura bioclimática consiste 

em aproveitar a luz natural do Sol e calor, ou evitá-los, através de formas de integração 

arquitetônica às condições locais (DI SOUZA, 2016). O efeito fototérmico consiste na 

captação da irradiação solar e conversão direta em calor, geralmente é feito através do 

aquecimento de fluidos para posterior aproveitamento, podendo ser utilizada em 

aplicações residenciais ou geração de eletricidade utilizando turbinas a vapor. Por fim, o 

efeito fotovoltaico, consiste no aparecimento de uma diferença de potencial nos extremos 

de um semicondutor, quando esse absorve a luz visível, sendo a célula fotovoltaica a 

unidade fundamental desse processo de conversão (CRESESB, 2014). 

A disponibilidade do recurso energético solar e sua variabilidade espacial e 

temporal estão relacionadas a conceitos astronômicos. Um dos fatores que deve ser 

considerado é o movimento de translação da Terra, como este movimento apresenta uma 

trajetória elíptica a distância entre os astros varia fazendo com que o fluxo de radiação 

solar (energia que incide na superfície) oscile ao longo do ano, o valor médio da 

irradiância, definido como constante solar, é igual a 1366W/m2 (INPE, 2017 apud NREL, 
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2017). Outro ponto que deve ser levado em consideração é o movimento de rotação da 

Terra, que vai determinar a radiação recebida pela superfície ao longo do dia. 

A irradiação solar varia de acordo com a posição terrestre e o consequente ângulo 

de incidência dos raios solares. Os principais ângulos solarimétricos são: a declinação 

solar (δ), ângulo formado pela inclinação do plano equatorial da Terra, apresenta uma 

variação entre -23º,27’ e 23º,27’ ao longo do período de um ano; o ângulo solar (ω) que 

corresponde ao deslocamento angular do movimento aparente do Sol devido a rotação da 

Terra e varia entre -180º e 180º, por convenção, é positivo pela manhã, negativo pela tarde 

e nulo ao meio dia; o ângulo azimutal que é formado entre a linha de projeção da direção 

do Sol no plano horizontal com o meridiano do observador e o ângulo zenital solar (θz) 

formado entre a vertical no ponto de observação e a direção da linha que liga o mesmo 

ponto da superfície da Terra ao Sol, este ângulo é igual a 90º quando o Sol está no 

horizonte (no nascer ou pôr do sol). A Figura 4 mostra a representação dos ângulos citados 

(PEREIRA et al., 2017). 

Figura 4 – Ângulos notáveis em solarimetria 

 

FONTE: INPE (2017). 
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As regiões onde os raios solares atingem a Terra paralelamente, próximo à linha 

do Equador, apresentam menor variação de irradiação ao longo do ano, já as regiões onde 

a incidência dos raios não é perpendicular, no caso das regiões com maiores latitudes, 

apresentam maior variação na irradiação total, possuindo assim estações bem definidas, 

e consequentemente, a energia solar anual total recebida é menor (TOLMASQUIM, 

2016). A Figura 5 exemplifica a variação da irradiação (energia) ao longo do ano 

dependendo da latitude da região.  

Figura 5 – Irradiação Solar X Latitude 

 

FONTE: Tolmasquim (2016). 

A energia solar incidente também sofre influência dos processos físicos que 

reduzem a intensidade da radiação ao longo do percurso. Como os raios solares são 

emitidos em forma de radiação eletromagnética, os vários comprimentos de onda 

interagem de forma distinta com os constituintes atmosféricos, sofrendo processos de 

absorção e espalhamento. Consequentemente, a atenuação da radiação faz com que a 

irradiância incidente na superfície atinja valor máximo de 1000W/m2 no meio dia solar 

em condições de céu claro (PEREIRA et al., 2017). Estes processos dependem 

diretamente da espessura da camada atmosférica e do ângulo zenital, a espessura da massa 

de ar é definida por meio de um coeficiente denominado AM (Air Mass) e pode ser 

calculado através da equação (2.1) (DOS SANTOS apud VILLALVA, 2012): 

 
𝐴𝑀 =

1

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧
 (2.1) 
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Onde: 

 AM: Massa de ar; 

𝜃𝑧: Ângulo zenital. 

A equação (2.1) mostra que quanto maior o ângulo zenital mais espessa é a camada 

atmosférica, como consequência a energia incidente vai sofrer mais atenuações. Quanto 

maior a latitude, maior será o valor de AM. 

A irradiância solar (G0) que incide na superfície é formada de duas componentes, 

a direta (Gdir) e a difusa (Gdif). A irradiância solar direta, representa a parcela de energia 

que não sofreu com os processos de absorção e espalhamento. Já a irradiância difusa é 

proveniente de todas as demais direções decorrente do processo de espalhamento 

(PEREIRA et al., 2017). Para superfícies inclinadas em relação a horizontal existe uma 

terceira componente que é refletida pelo ambiente ao redor, denominada albedo. A soma 

das três componentes dá origem a irradiância global (G) (CRESESB, 2014). A Figura 6 

mostra a representação das componentes incidindo sobre uma placa fotovoltaica. 
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Figura 6 - Componentes da irradiância solar 

 

FONTE: INPE (2017). 

Para o aproveitamento fotovoltaico a irradiação global é a mais importante por 

quantificar a radiação recebida por uma superfície plana horizontal, neste caso o painel 

solar (TOLMASQUIM, 2016). 

A irradiação solar ou irradiação solar pode ser definida como a densidade de 

potência solar que incide em uma superfície, expressa em W/m² (Watt por metro 

quadrado), quanto mais radiação incidir sobre a superfície em determinado intervalo de 

tempo, maior será a energia captada (DOS SANTOS, 2016). O valor da radiação incidente 

varia ao longo do dia, atingindo valores mínimos (começo da manhã e final da tarde) e 

máximos (meio dia solar). O comportamento da radiação ao longo do dia pode ser visto 

no gráfico da Figura 7. 
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Figura 7 – Perfil da irradiância solar ao longo do dia 

 

FONTE: DI SOUZA (2016). 

O período compreendido entre duas a três horas antes e depois do meio dia solar, 

período em que a irradiação chega próximo ao seu valor máximo de 1000W/m², é 

chamado de Horas de Sol Picos ou Horas de Sol Pleno, sendo seu valor aproximado igual 

a 5,5 horas (DI SOUZA, 2016). A área abaixo da curva de irradiação representa a energia 

disponibilizada durante o dia, a esta densidade de energia dá-se o nome de insolação, 

sendo expressa em Wh/m² (Watt hora por metro quadrado) (DOS SANTOS, 2016). 

Para calcular o valor de horas de sol pleno (HSP) de uma determinada região é 

necessário conhecer a insolação incidente do local, conforme a equação (2.2) (CRESESB, 

2014): 

 
𝐻𝑆𝑃 =  

𝐼𝑖𝑛𝑐

𝐺𝑟𝑒𝑓
  (2.2) 

Onde: 

Iinc: Insolação incidente (Wh/m².dia); 

Gref: Irradiância padrão de 1000 W/m²; 
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O valor de HSP é bastante importante para projetar sistemas fotovoltaicos, já que 

é neste período que o painel gerará a sua maior potência (DI SOUZA, 2016). 

2.2. Célula fotovoltaica 

A descoberta do efeito fotovoltaico se deu em 1839, quando o cientista Alexandre 

Edmond Becquerel observou o aparecimento de uma diferença de potencial nos terminais 

de uma célula eletroquímica quando esta absorvia luz visível. Então, em 1883, surgiram 

os primeiros dispositivos denominados células fotovoltaicas. Na década de 1950, devido 

a corrida espacial, surgiram inúmeras tecnologias, principalmente no ramo da eletrônica, 

que impulsionaram a produção industrial em larga escala das células. Neste período foram 

feitas as primeiras células de Silício Cristalino, as quais atingiram um eficiência de 

conversão de 6% e uma potência de 5mW, um desempenho bastante alto para a época. O 

preço dessas tecnologias diminuiu bastante e hoje já são fabricadas células com eficiência 

na ordem dos 30% e com preços acessíveis (CRESESB, 2014). 

O efeito fotovoltaico pode ser definido como a transformação da radiação solar 

diretamente em corrente elétrica utilizando células fotovoltaicas, as quais são fabricadas 

a partir de materiais semicondutores (DI SOUZA, 2016). Os semicondutores são 

constituídos por átomos que possuem banda de valência totalmente preenchida por 

elétrons e uma banda de condução vazia, na temperatura de zero absoluto (0K). A 

principal característica que diferencia os semicondutores dos outros materiais (condutores 

e isolantes) é a quantidade de energia que separa a banda de condução da banda de 

valência, o espaço entre elas é denominado banda proibida, ou gap, e é representada por 

Eg, podendo atingir valor máximo igual a 3eV (elétron-volt) (CRESESB, 2014). A Figura 

8 esquematiza a diferença entre os isolantes, semicondutores e condutores.  

Figura 8 - Estrutura de bandas de energia em (a) condutores, (b) semicondutores e (c) 
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isolantes 

 

FONTE: CRESESB (2014). 

A condutividade dos semicondutores é diretamente proporcional à temperatura 

devido à excitação térmica dos elétrons, os quais tendem a deixar a banda de valência e 

migrarem para a banda de condução, deixando na primeira as lacunas, que são os 

portadores de cargas positivas. Por isso, em temperaturas superiores a 0K, há sempre no 

semicondutor o mesmo número de lacunas e de elétrons livres nas bandas de valência e 

condução, respectivamente, denominados portadores intrínsecos. A propriedade 

fundamental que permite os semicondutores serem os principais elementos das células 

fotovoltaicas é a capacidade de geração de pares elétron-lacuna quando fótons, com 

energia superior a Eg, incidem no material. A absorção da energia proveniente dos fótons 

resulta em dissipação de energia em forma de calor (CRESESB, 2014). 

As lacunas e os elétrons fotogerados podem mover-se dentro do material, 

aumentando sua condutividade gerando o chamado efeito fotocondutivo. Este princípio é 

aproveitado para a fabricação de fotocélulas e fotoresistores (CRESESB, 2014). Porém, 

esse efeito não é suficiente para gerar o potencial elétrico adequado para o funcionamento 

das células fotovoltaicas. Para que seja possível o aproveitamento da corrente e da tensão 

elétrica é necessário dopar o semicondutor. 

A dopagem é o processo em que são adicionadas impurezas à rede cristalina 

formada pelos semicondutores. Primeiramente adicionam-se os dopantes tipo P, e depois 

são adicionados os dopantes tipo N. Os dopantes tipo P são materiais com déficit de 

elétrons (elementos trivalentes, geralmente o boro), que quando combinados com o 

semicondutor (elementos tetravalentes, geralmente o Si) formam íons positivos, 
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originando regiões com “lacunas”, denominadas camada tipo P. Já os dopantes tipo N são 

elementos que possuem excesso de elétrons (elementos pentavalentes, geralmente o 

Fósforo), quando combinados com o semicondutor formam íons negativos, originando 

regiões com elétrons livre, denominadas camada tipo N (CRESESB, 2014). A Figura 9 

mostra e rede cristalina de um semicondutor dopado com elementos tipo P e N. 

Figura 9 - Estruturas moleculares dos semicondutores P e N 

 

FONTE: VILLALVA (2012). 

A dopagem do semicondutor resulta na formação da junção P-N. Os elétrons livres 

da camada tipo N fluem para ocupar as lacunas na camada tipo P até gerar um campo 

elétrico na região de transição entre as camadas, conhecida como zona de depleção (DI 

SOUZA, 2016). Quando o material semicondutor dotado de junção P-N é exposto a luz 

visível, com fótons que possuem energia superior à Eg, os elétrons conseguem quebrar a 

zona de depleção e passar da camada N para a camada P, formando uma diferença de 

potencial. Se forem conectados eletrodos metálicos em cada uma das junções, os elétrons 

circularão entre as junções formando uma corrente elétrica, denominada fotocorrente, esta 

corrente circulará enquanto o material estiver exposto a luz (DOS SANTOS, 2016 apud 

VILLALVA; ZILLES, 2012). A Figura 10 representa um esquemático da estrutura básica 

de uma célula fotovoltaica. 
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Figura 10 - Estrutura básica de uma célula fotovoltaica de silício destacando: (1) região 

tipo N; (2) região tipo P; (3) zona de carga especial onde se formou a junção P-N e o 

campo elétrico; (4) geração de par elétron-lacuna; (5) filme antireflexivo (6) contatos 

metálicos 

 

FONTE: CRESESB (2014). 

As células fotovoltaicas podem ser fabricadas a partir de diversos semicondutores 

sendo que cerca de 90% das células no mercado são produzidas a partir do Silício 

Cristalino (GARRIDO, 2010), devido a sua abundância (segundo elemento mais 

abundante na Terra) e preço baixo. Os tipos mais comuns de células fotovoltaicas são 

fabricados com silício monocristalino, silício policristalino e filme fino de silício amorfo 

(pequena escala de comercialização) (DI SOUZA, 2016). 

As células de silício monocristalino (m-Si) são produzidas a partir de cristais de 

Si, obtido pelo método de Czochalski. Estas células apresentam preço alto, porém 

possuem eficiência elevada, se comparada às demais, o que possibilita a fabricação de 

módulos em escala comercial com eficiência de 15 a 18% (DI SOUZA, 2016). As células 

de silício policristalino (p-Si) são produzidas a partir de um bloco de Si multi-cristalino, 

apresentam menor eficiência, se comparada as m-Si, 13 a 15%. Porém como seu custo de 

produção é menor, possui preços reduzidos no mercado (SANTANA, 2011 apud GREEN, 

2004). As células de filme fino de silício amorfo (a-Si) tiveram sua tecnologia 
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desenvolvida recentemente, apresentam baixa eficiência (5 a 9%). Além disso, 

apresentam degradação de eficiência ao longo do tempo. Porém, apresentam baixo custo 

de produção por utilizar menos matéria prima, são leves, podem ser utilizados em 

superfícies curvas e apresentam espessura bem reduzida (DI SOUZA, 2016). 

As células fotovoltaicas apresentam eficiência relativamente baixa, pois de toda 

radiação que incide sobre elas, apenas 13% é utilizável para produção de energia (DI 

SOUZA, 2016). Dentre os fatores que limitam a eficiência das células fotovoltaicas estão 

a reflexão na superfície frontal, sombreamento, absorção de fótons com gap inferior a Eg, 

impurezas da matéria-prima utilizada para a confecção das placas e perdas devido a 

resistências dos condutores (CRESESB, 2014).  

2.3. Sistemas fotovoltaicos conectados à rede 

Os sistemas fotovoltaicos são definidos como um conjunto de equipamentos que 

convertem energia solar em eletricidade (efeito fotovoltaico), gerando corrente contínua. 

Eles podem ser isolados (sistemas off-grid) ou diretamente conectados à rede das 

distribuidoras de energia por meio de inversores (sistemas on-grid).  

Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede (SFCR) diferem-se dos sistemas 

isolados por não precisarem de controladores de cargas e baterias. Estes sistemas ora 

injetam energia na rede, quando a carga consome menos energia do que é gerado, ora 

consomem energia da rede, quando a carga necessita de mais energia do que é gerado 

(DOS SANTOS, 2016). 

Os SFCR são formados, basicamente, pelo gerador fotovoltaico, quadros de 

proteção, inversores e medidor bidirecional. A Figura 11 ilustra os componentes básicos 

de um SFCR. 
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Figura 11 - Componentes básicos de um sistema fotovoltaico conectado à rede 

FONTE: DOS SANTOS (2016). 

2.3.1. Módulos fotovoltaicos 

O conjunto de células fotovoltaicas conectadas em arranjos para se obter a tensão 

e corrente de operação desejados é denominado módulo fotovoltaico. A Figura 12 

exemplifica o módulo fotovoltaico e suas partes constituintes. 

Figura 12 - Camadas de um módulo fotovoltaico típico 

 

FONTE: Tolmasquim (2016). 
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A moldura é a parte externa do módulo responsável por sua fixação no ambiente, 

feita, geralmente, de alumínio. O selante é um adesivo que une a moldura ao restante do 

módulo, além de ser responsável por proteger o sistema contra choques mecânicos. O 

vidro protege a célula do ambiente externo e permite a entrada de luz para conversão, é 

feito de material antireflexivo para evitar perdas. O encapsulamento é o filme que envolve 

e protege a célula, comumente feito de EVA (Etil Vinil Acetato). E a folha de fundo 

(backsheet) é responsável pela isolação da célula.  Além das camadas de revestimento, os 

módulos possuem caixas de conexão, cabos condutores e pontos de aterramento 

(TOLMASQUIM, 2016). Vale ressaltar que as células associadas devem possuir as 

mesmas características de fabricação para evitar que haja incompatibilidade e perda de 

eficiência no módulo (CRESESB, 2014). 

Para os teste de rotulagem e desempenho dos módulos fotovoltaicos é utilizado 

um padrão de irradiância, massa de ar e temperatura, denominado Condições Padrão de 

Teste (STC – Standard Test Conditions). Como o desenvolvimento da tecnologia 

fotovoltaica iniciou em países Europeus e EUA, os critérios para massa de ar são 

estabelecidos com base nas características das zonas temperadas. Então os valores 

considerados padrões são, para irradiância igual a (G) 1000W/m², massa de ar (AM) igual 

a 1,5, e temperatura da célula igual a 25ºC. Todos os módulos fotovoltaicos comerciais 

tem em suas fichas de dados (datasheet) os valores dos parâmetros em STC (DI SOUZA, 

2016). 

Os principais parâmetros que determinam as características elétricas dos módulos 

fotovoltaicos são (CRESESB, 2014; DI SOUZA, 2016): 

a) Tensão nominal (Vn): tensão padrão para a qual o módulo foi produzido para 

trabalhar. Depende do número de células associadas em série; 

b) Tensão de circuito aberto (Voc): tensão máxima que o módulo fornece 

quando seus terminais estão em vazio; 

c) Tensão de máxima potência (Vmpp): tensão máxima que o módulo gerará em 

seu ponto de máxima potência, nas STC; 

d) Corrente nominal (In): corrente padrão para a qual o módulo foi produzido 

para trabalhar. Depende do número de associações de células em paralelo; 

e) Corrente de curto-circuito (Isc): corrente máxima que o módulo fornece 

quando seus terminais estão curto-circuitados em STC. Normalmente seu 

valor é 5% acima da corrente de máxima potência (DOS SANTOS, 2016); 
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f) Corrente de máxima potência (Imp): é a corrente fornecida pelo módulo 

quando este trabalha no ponto de máxima potência em STC; 

g) Potência de pico ou máxima potência (Pmp): é a potência máxima que o 

módulo pode fornecer ao sistema, produto entre Imp e Vmp, expressa em Wp 

(Watt-pico). É o parâmetro que usualmente identifica os módulos 

fotovoltaicos; 

h) Eficiência (η): relação entre a potência elétrica máxima gerada e a irradiância: 

 
𝜂 =

𝑃𝑚𝑝

𝐺 ∗ 𝐴𝑚
 𝑥100 [%] (2.3) 

Onde Am é a área do módulo em m². 

As principais curvas características do módulo fotovoltaico são, a curva I versus 

V, que determina as características elétricas do módulo e a curva P versus V, que identifica 

o ponto de máximo valor de potência. A Figura 13 mostra o gráfico das curvas 

características (CRESESB, 2014). 

Figura 13 - Curva característica I-V e curva de potência P-V para um módulo com 

potência nominal de 1000Wp em STC 

 

FONTE: CRESESB (2014). 
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Outro parâmetro importante, determinado pela curva I-V, é o fator de forma (FF), 

o qual expressa quanto a curva característica se aproxima de um retângulo. Quanto melhor 

a qualidade das células no módulo, mais próxima da forma retangular será sua curva I-V 

(CRESESB, 2014). A Figura 14 define o fator de forma. 

Figura 14 - Definição do fator de forma 

 

FONTE: CRESESB (2014). 

 Além das informações em STC, as folhas de dados oferecem os valores dos 

parâmetros nas condições de temperatura normal de operação da célula (NOCT – Normal 

Operation Cell Temperature). Os valores adotados pelos fabricantes e órgãos 

internacionais de normatização são: temperatura das células igual a 48,4ºC (temperatura 

média da célula quando ela está operando em um ambiente com 20ºC); massa de ar igual 

a 1,5; e irradiância igual a 800W/m² (DOS SANTOS, 2016 apud VIANA, 2010; 

VILLALVA, 2012). 

Percebe-se que as características dos módulos fotovoltaicos são influenciadas 

diretamente pelos valores de irradiância e temperatura, em especial a tensão e a corrente 

elétrica. 

A variação da irradiância influencia diretamente a corrente elétrica no módulo, 
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pois com o aumento dos fótons incidentes nas células, maior será a energia aplicada aos 

elétrons, aumentando o fluxo de corrente. A variação de tensão é mínima se comparada à 

corrente (DI SOUZA, 2016). A Figura 15 mostra os efeitos da variação da irradiância na 

curva característica I-V. 

Figura 15 - Efeito causado pela variação da irradiância solar sobre a curva caracteristica 

I-V para um módulo fotovoltaico de 36 células de c-Si a 25ºC 

 

FONTE: CRESESB (2014). 

A variação de temperatura é inversamente proporcional a tensão elétrica, quanto 

maior a temperatura incidente sobre as células, maior será a queda de tensão. Esta 

característica reduz significativamente a potência dos módulos. A corrente é diretamente 

proporcional à temperatura, porém apresenta elevações pouco significativas se 

comparadas às variações da tensão (CRESESB, 2014; DI SOUZA, 2016). A Figura 16 

mostra os efeitos da variação da temperatura na curva característica I-V. 
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Figura 16 - Efeito causado pela variação da temperatura sobre a curva caracteristica I-V 

para um módulo fotovoltaico de 36 células de c-Si sob irradiância de 1000W/m² 

 

FONTE: CRESESB (2014). 

Sabe-se que a temperatura das células não é a mesma da do ambiente devido ao 

efeito da radiação. Por isso, para dimensionar um SFCR é importante atentar-se aos 

coeficientes de temperaturas (estes dados estão presentes nas folhas de dados dos 

módulos). Com as variações de temperatura a tensão pode alcançar valores capazes de 

danificar um inversor em dias muito frios, ou apresentar valores muito baixos em dias 

quentes (DI SOUZA, 2016). 

2.3.1.1.Associação de módulos fotovoltaicos 

Os módulos fotovoltaicos comercialmente disponíveis apresentam tensões na 

faixa de 12V e 24V (CRESESB, 2014), como estes valores são baixos para os sistemas 

conectados à rede, os módulos são associados para fornecer a tensão e corrente desejadas 

para atender as necessidades da carga, constituindo os arranjos fotovoltaicos. Eles podem 

ser conectados em série e/ou em paralelo. 

Nas associações de painéis em série, também chamada de fileiras (strings), os 

terminais negativos de um módulo são conectados aos positivos de outro módulo em 

sequência, de modo que a tensão global do conjunto seja a soma das tensões de todos os 

módulos individuais e a corrente seja a média das correntes dos módulos. A conexão em 
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série deve ser feita apenas com módulos que possuam as mesmas características de 

corrente (DI SOUZA, 2016). A Figura 17 exemplifica o comportamento de uma 

associação em série. 

Figura 17 - Comportamento de uma associação em série de módulos fotovoltaicos 

 

FONTE: Herrero (2016). 

Nas associações em paralelo, os terminais positivos de todos os módulos são 

conectados entre sim, assim como todos os terminais negativos, de modo que a corrente 

global seja a soma da corrente de todos os módulos individuais e a tensão seja a média 

das tensões de todos os módulos (DI SOUZA, 2016). A Figura 18 exemplifica o 

comportamento de uma associação em paralelo (CRESESB, 2014; DI SOUZA, 2016). 
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Figura 18 - Comportamento de uma associação em série de módulos fotovoltaicos 

 

FONTE: Herrero (2016). 

Para alcançar a potência desejada para o sistema, as fileiras são associadas em 

paralelo, obtendo, assim, a corrente e a tensão necessária para gerar a potência de 

operação do sistema. 

2.3.1.2. Efeitos de sombreamento 

Quando uma célula fotovoltaica recebe menos radiação que as demais células do 

arranjo em série, a corrente do sistema ficará limitada a corrente mais baixa, afetando a 

eficiência de todo o conjunto. A redução da radiação incidente pode ser consequência do 

sombreamento parcial do módulo, depósito de sujeira ou alguma coisa que venha a cair 

sobre uma das células (CRESESB, 2014). 

Além da redução da potência gerada pelo sistema, o sombreamento dos módulos 

pode causar os chamados pontos quentes (hot-spot). Quando uma célula está sombreada, 

ela ficará inversamente polarizada e passará a consumir energia, se comportando como 

uma carga, convertendo eletricidade em calor. Dependendo da intensidade da corrente, o 

calor intenso provocará danos irreversíveis na célula que comprometerá todo o sistema 

(DI SOUZA, 2016). 

Para evitar que o efeito do sombreamento comprometa todo o sistema, os módulos 
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são protegidos com diodos e fusíveis. Os diodos de desvio ou bypass são utilizados para 

desviar a corrente inversa que surge, evitando a formação de pontos quentes, são 

conectados em antiparalelos e devem suportar a mesma corrente das células. São 

instalados no quadro de conexão dos módulos juntamente com os fusíveis contra 

sobrecorrente (CRESESB, 2014; DI SOUZA, 2016). A Figura 19 ilustra o esquema de 

ligação dos diodos de desvio nos arranjos. 

Figura 19 - Esquema de ligação dos diodos de desvio 

FONTE: Adaptado DOS SANTOS (2016) apud GREENPRO (2004). 

Outro tipo de proteção utilizada são os diodos de bloqueio, os quais são 

conectados nas fileiras para evitar que uma fileira inteira se transforme em carga quando 

um dos módulos é inversamente polarizado. O diodo impede que o fluxo de corrente 

circule de um conjunto em série com tensão maior para um conjunto com tensão menor 

(SI SOUZA, 2016). 

2.3.2. Inversores 

Os SFCR devem possuir todos os parâmetros elétricos, tensão e frequência, 

sincronizados com à rede. Além disso, os módulos fotovoltaicos geram corrente continua 

(CC), sendo necessário um dispositivo que promova a conversão desta corrente para 

alternada (CA). O equipamento responsável por adequar estas características é o inversor. 

Ele pode ser conectado diretamente à rede ou através do ponto de conexão da edificação 

com a concessionária (conexão usual para microgeração) (DI SOUZA, 2016). A Figura 

20 mostra o princípio básico de funcionamento de um inversor para SFCR. 
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Figura 20 – Princípio de funcionamento de inversores para SFCR 

 

FONTE: DOS SANTOS (2016) apud Gazzoli (2012). 

O inversor apresenta um conjunto de quatro sistemas principais: sistema de 

controle de corrente; detecção de ilhamento; sistema de sincronismo; e sistema de MPPT 

(GAZZOLI, 2012). 

O sistema de controle de corrente é o responsável pela conversão CC-CA e por 

garantir o formato de onda senoidal da corrente, livre de harmônicos indesejáveis e em 

sincronismo com a rede. O sistema de detecção de ilhamento é responsável por 

desconectar o SFCR sempre que a rede for desenergizada, seja por falta ou manutenções 

programadas, garantindo a segurança das pessoas e equipamentos (CRESESB, 2016). O 

sistema de sincronismo é responsável pela leitura da tensão, por meio de sensores, 

produzindo uma onda senoidal com as mesmas características que a componente 

fundamental da rede (DOS SANTOS, 2016). O sistema de MPPT (Maximum Power Point 

Tracking) ou seguimento do ponto de máxima potência, é o mecanismo de controle 

eletrônico, o qual detecta continuamente as modificações da curva característica I-V, de 

modo a manter o gerador fotovoltaico operando na tensão correspondente à tensão de 
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máxima potência, maximizando a transferência de potência e evitando perdas nas células 

(CRESESB, 2016). 

Os inversores para SFCR podem ser monofásicos ou trifásicos. Quando a potência 

do sistema é inferior a 5kWp, utiliza-se inversores monofásicos, quando a potência é 

superior ao valor de referência, utiliza-se inversores trifásicos (DI SOUZA, 2016). As 

topologias dos SFCR são dependentes da forma de conexão dos inversores ao sistema, 

elas podem ser com inversor central, inversor para um conjunto de módulos e micro-

inversores. 

Os SFCR com inversor central utilizam um único inversor para todo o arranjo 

fotovoltaico, neste caso a potência do inversor deve ser igual a potência de pico do 

sistema. Este tipo de configuração não é adequado para módulos que possuam 

características funcionais diferentes, já que a eficiência do sistema pode ser 

comprometida. Além de não ser usual para arranjos com fileiras muito longas (DI 

SOUZA, 2016; DOS SANTOS, 2016). A Figura 21 apresenta a configuração de um grupo 

gerador com inversor central. 

Figura 21 - Sistema com inversor central 

 

FONTE: DOS SANTOS (2016). 

Os SFCR com inversor para grupo de módulos é, usualmente, utilizado para grupo 

painéis com diferentes configurações (orientação, inclinação e sombreamento parciais), 

sendo cada grupo conectado a um inversor com potência de pico correspondente ao 

conjunto. Este tipo de configuração consegue otimizar o aproveitamento da irradiância 
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(DI SOUZA, 2016). Este tipo de configuração pode ser utilizado para sistemas trifásicos, 

onde um conjunto de três inversores monofásicos são conectados à cada uma das fases. 

A Figura 22 ilustra este tipo de configuração. 

Figura 22 - Inversores de grupo de módulos 

 

FONTE: DOS SANTOS (2016). 

Os sistemas com módulo CA utilizam um micro-inversor para cada módulo 

fotovoltaico, os quais podem operar em seu MPPT, otimizando a eficiência de todo o 

sistema. Porém, esta topologia apresenta investimentos iniciais elevados e a eficiência 

dos micro-inversores é menor se comparada aos inversores convencionais, o que pode 

tornar o projeto inviável (DI SOUZA, 2016). Além disso, as normas brasileiras não se 

aplicam para este tipo de configuração (CRESESB, 2014). A Figura 23 ilustra um sistema 

com micro-inversor. 
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Figura 23 - Sistema com micro-inversores 

 

FONTE: DOS SANTOS (2016). 

2.4.  Dimensionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede 

O dimensionamento de SFCR visa ajustar a energia irradiada pelo sol da melhor 

forma de ser aproveitada pelos módulos fotovoltaicos para suprir as necessidades de 

energia elétrica da carga. Os projetos de SFCR tem por objetivo dimensionar os painéis 

fotovoltaicos, escolher o inversor que melhor se adequa as necessidades do sistema, 

definir os arranjos fotovoltaicos e calcular toda proteção necessária. As principais etapas 

para projetar um SFCR serão abordadas neste tópico. 

Primeiramente, para projetar um sistema fotovoltaico é necessário identificar a 

região em que serão instalados os módulos, para se determinar o valor da radiação solar 

da localidade. Estes valores estão disponíveis, em forma de banco de dados, nos 

endereços de Internet de algumas instituições, como no CRESESB, Centro de Referência 

para Energia Solar e Eolica Sergio de Salvo Brito, e no SWERA, Solar and Wind Energy 

Resourse Assessment. Para o presente estudos serão utilizados os dados do SWERA. 

O SWERA, no caso do Brasil, compila os dados fornecidos pelo INPE (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais) e fornece os valores de radiação média mensal das 

regiões brasileiras, além de fornecer o valor da média anual (BLUESOL, 2016). Os dados 

da radiação são importantes para a determinação das Horas de Sol Pleno, representada 

pela equação (2.2). 
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Depois de especificada a radiação solar, é importante definir a carga que o sistema 

fotovoltaico irá atender. No caso da microgeração, o sistema é utilizado para suprir parcial 

ou integralmente o consumo da unidade consumidora. A forma mais fácil de mensurar a 

energia utilizada pela unidade é através da conta de energia elétrica fornecida pela 

distribuidora. Consta, nas contas, um panorama anual do consumo mensal de energia.  A 

partir dos dados é possível encontrar o valor da energia média anual consumida. 

De posse desses valores, pode-se calcular a potência máxima do gerador 

fotovoltaico, de acordo com a equação (2.4) (CRESESB, 2014): 

 
𝑃𝐹𝑉 =

𝐸

𝑇𝐷 𝑥 𝐻𝑆𝑃 𝑥 30
 (2.4) 

Onde: 

PFV: Potência de pico do gerador fotovoltaico (kWp); 

E: Consumo médio mensal (total ou parcial) (kWh); 

HSP: Horas de Sol Pleno (h); 

TD: Taxa de desempenho, adimensional. 

A taxa de desempenho (TD) é definida como a relação entre o desempenho real 

do sistema e o desempenho máximo teórico possível. Ele é utilizado para avaliar o sistema 

e leva em consideração as perdas envolvidas como: sombreamento, temperatura, sujeira 

acumulada, perdas nos condutores e baixa eficiência dos inversores. O valor de TD varia 

de 60% a 90%. (CRESESB, 2014; MOREIRA, 2016). 

O próximo passo para o dimensionamento do SFCR é escolher a potência do 

módulo fotovoltaico para determinar a quantidade total de painéis que serão utilizados. A 

quantidade total de módulos (Nmódulos) pode ser determinada pela equação (2.5) 

(MOREIRA, 2016): 

 
𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =

𝑃𝐹𝑉

𝑃𝑀𝑃 𝑥 1000
 (2.5) 

Onde: 



50 

 

 PMP: Potência de pico do módulo fotovoltaico (Wp); 

O sistema de condicionamento de potência pode ser dimensionado levando em 

consideração a potência de saída (potência pico ideal do gerador fotovoltaico) ou levando 

em consideração a soma das potências individuais dos módulos (BLUESOL, 2016). Em 

ambos os casos é importante verificar a compatibilidade ideal entre inversor e gerador, 

uma vez que se houver incompatibilidade irá afetar diretamente na eficiência do conjunto. 

A potência do inversor pode ser até 25% menor que a dos painéis, sem que haja perda de 

eficiência no sistema (MOREIRA, 2016). Outro parâmetro que deve ser levado em 

consideração para o dimensionamento dos inversores é o FDI (Fator de Dimensionamento 

do Inversor) representado pela relação entre a potência nominal do inversor e a potência 

pico do gerador fotovoltaico, equação (2.6) (CRESESB, 2014): 

 
𝐹𝐷𝐼 =  

𝑃𝑖

𝑃𝐹𝑉
 (2.6) 

Idealmente, o FDI deveria ser unitário, porém devido a variações de irradiância e 

temperatura é quase inviável chegar a este valor. Como a escolha do inversor depende do 

projetista, determinou-se que a faixa de valores aceitáveis para o FDI, de modo que o 

sistema não perca potência, seriam entre 70% e 120% (DOS SANTOS, 2016 apud DA 

COSTA, 2010). 

Após a determinação da potência do gerador, da quantidade de painéis e da 

potência do inversor, deve-se definir como serão montados os arranjos fotovoltaicos de 

modo a obter a potência adequada. Inicialmente, mensura-se a quantidade de painéis que 

serão colocados em série. Sabendo o valor da tensão total dos módulos em série, calcula-

se a quantidade de fileiras que serão colocadas em paralelo. Para a determinação do 

arranjo deve-se respeitar os limites de operação do inversor escolhido: a tensão de 

máxima potência da fileira deve estar dentro do intervalo de operação do inversor; a 

tensão de circuito aberto da fileira deve ser menor que a tensão máxima do inversor; e a 

corrente de curto-circuito do arranjo deve ser inferior a corrente máxima do inversor. 

Outro ponto que deve ser levado em consideração durante o dimensionamento dos 

arranjos, é a influência da temperatura nos módulos, por isso deve-se corrigir os valores 

das tensões de máxima potência e de circuito aberto, levando em consideração o pior 

caso. Para correção das tensões, pode-se utilizar as equações (2.7) e (2.8) (CRESESB, 

2014): 
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𝑉𝑀𝑃(𝑇) =  𝑉𝑀𝑃(𝑆𝑇𝐶)𝑥 [1 +

𝛽𝑇

100
(𝑇 − 25)] (2.7) 

 
𝑉𝑂𝐶(𝑇) =  𝑉𝑂𝐶(𝑆𝑇𝐶)𝑥 [1 +

𝛽𝑇

100
(𝑇 − 25)] (2.8) 

Onde: 

VMP(T): tensão de máxima potência do módulo em condições de temperatura 

extrema, em (V); 

VMP (STC)(T): tensão de máxima potência do módulo em STC definida na folha de 

dados em (V); 

VOC(T): tensão de circuito aberto do módulo em condições de temperatura 

extrema, em (V); 

VOC (STC)(T): tensão de circuito aberto do módulo em STC definida na folha de 

dados em (V); 

ΒT: coeficiente de temperatura da tensão de circuito aberto do módulo, em (%/ºC); 

T: temperatura de operação em condições extremas, em (ºC). 

A quantidade de módulos fotovoltaicos utilizados para montar as fileiras pode ser 

estimada pelas equações (2.9) e (2.10) (DOS SANTOS, 2016 apud VILLALVA, 2012; 

ZILLES, 2012): 

 𝑉𝑀𝑃_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑉𝑀𝑃(𝑆𝑇𝐶)𝑥 𝑁𝑠é𝑟𝑖𝑒𝑠 = [𝑉𝑖𝑀𝑃_𝑚í𝑛 𝑎 𝑉𝑖𝑀𝑃_𝑚á𝑥] (2.9) 

 𝑉𝑜𝑐_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑉𝑂𝐶(𝑆𝑇𝐶)𝑥 𝑁𝑠é𝑟𝑖𝑒𝑠 = [𝑉𝑖𝑀𝑃_𝑚í𝑛 𝑎 𝑉𝑖𝑀𝑃_𝑚á𝑥] (2.10) 

Onde: 

VMP (STC): tensão de máxima potência do módulo em STC (25ºC) disponível na 

folha de dados; 

VMP_total: tensão de MPPT produzida pelos módulos em série; 

VOC (STC): tensão de circuito aberto do módulo em STC (25ºC) disponível na 

folha de dados; 
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VOC_total: tensão de circuito aberto produzida pelos módulos em série; 

ViMP_mín: tensão mínima de entrada do inversor; 

ViMP_máx: tensão máxima de entrada do inversor; 

Nsérie: número de módulos possíveis de serem conectados em série. 

O dimensionamento da quantidade de fileiras em paralelo pode ser feito de acordo 

com a equação (2.11) (CRESESB, 2014): 

 
𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑁𝑠é𝑟𝑖𝑒
 (2.11) 

Onde: 

Nparalelo: quantidade de fileiras associadas em paralelo. 

Vale ressaltar que a corrente total das fileiras em paralelo tem que ser menor que 

a corrente máxima de entrada do inversor (CRESESB, 2014). 

Depois de calculado o arranjo, pode-se determinar a potência nominal do gerador 

fotovoltaico através da equação (2.12) (DOS SANTOS, 2016 apud ZILLES, 2012): 

 𝑃𝑛𝐹𝑉 = 𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑥𝑁𝑠é𝑟𝑖𝑒𝑥𝑃𝑀𝑃 (2.12) 

Onde: 

PnFV: potência nominal do gerador fotovoltaico, em (W). 
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3. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONEXÃO DA GERAÇÃO 

DISTRIBUÍDA À REDE 

No Brasil entre os anos de 2010 e 2011, iniciaram-se audiências públicas com o 

intuito de discutir a regulamentação para conexão de geração distribuída de pequeno porte 

à rede de distribuição, resultando em 2012 na Resolução Normativa – REN nº482, que 

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 

correspondente (ANEEL, 2016). 

Entende-se por Geração Distribuída a instalação de geradores juntos ou próximos 

às unidades consumidoras (UC), provenientes de fontes renováveis, ou não, com 

diferentes tecnologias e potências. Este tipo de geração caracteriza-se por possuir baixo 

impacto ambiental e ajudar na diversificação da matriz energética (ANEEL, 2016). Por 

mais que o aumento do número destes sistemas na rede possa torná-la mais complexa, 

eles ajudam a reduzir as perdas na transmissão e distribuição, com a redução do 

carregamento, e amenizam as oscilações de tensão, melhorando a estabilidade da mesma. 

Em 2015 a REN nº482/2012 e a seção 3.7 do PRODIST foram revisadas pela 

Resolução Normativa – REN nº687, a atualização proporcionou redução nos custos e no 

tempo para a conexão dos sistemas à rede e compatibilizou o Sistema de Compensação 

de Energia com as Condições Gerais de Fornecimento da REN nº414/2010, com o intuito 

de aumentar o público alvo e melhorar as informações contidas na fatura (DOS SANTOS, 

2016). 

A REN – nº 482/2012 define micro e minigeração distribuída como centrais 

geradoras de energia elétrica, que utilizem cogeração qualificada, conforme 

regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectadas à rede 

de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. A microgeração é 

caracterizada por possuir potência instalada menor ou igual a 75kW, já a minigeração 

caracteriza-se por possuir potência maior que 75kW e menor que 3000kW, para fontes 

hídricas, ou 5000kW para as demais fontes renováveis (ANEEL, 2016). 
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3.1. Sistema de Compensação de Energia  

O Sistema de Compensação de Energia, também conhecido como net metering, 

pode ser definido como sistema em que a energia ativa injetada por unidade consumidora 

com micro e minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à 

distribuidora local e posteriormente compensada com consumo (ANEEL, 2012). Ou seja, 

toda energia produzida pela UC irá para à rede, para posteriormente ser consumida pela 

mesma, caso a energia injetada seja maior que a consumida, o consumidor ficará com 

crédito de energia, o qual poderá ser utilizado para compensar faturas posteriores, e terá 

validade de 60 meses, passado o período os créditos serão revertidos a favor da 

modacidade tarifária, tornando o valor da tarifa mais acessível para todos os 

consumidores (ANEEL, 2016). A Figura 24 exemplifica o sistema net metering. 

Figura 24 - Diagrama esquemático do Sistema de Compensação de Energia Elétrica 

 

FONTE: KRAAFTEN (2015). 

Os créditos de energia podem ser utilizados por outras unidades consumidoras, 

em local diferente do ponto de consumo, as quais devem estar cadastradas dentro da 

mesma área de concessão e caracterizadas como auto consumo remoto, geração 

compartilhada ou integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras 

(condomínios). 

Os clientes enquadrados no autoconsumo remoto, são àquelas que possuem a 

mesma titularidade da UC onde está instalada a geração distribuída. A geração 

compartilhada é caracterizada pela reunião de consumidores por meio de consórcio ou 

cooperativa que possua uma unidade consumidora com geração distribuída. E os 

condomínios são caracterizados pela utilização da energia elétrica de forma independente, 
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no qual cada fração com uso individualizado constitua uma unidade consumidora e as 

instalações para atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade 

consumidora distinta, de responsabilidade do condomínio, com geração distribuída, e 

desde que as unidades consumidoras estejam localizadas em uma mesma propriedade ou 

em propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, de passagem aérea 

ou subterrânea e de propriedades de terceiros não integrantes do empreendimento 

(ANEEL, 2016). Vale salientar que para as duas últimas modalidades, é necessário 

contrato para comprovar que todos estão de acordo. Cabe ao proprietário da UC com a 

micro ou minigeração distribuída informar à concessionária o percentual de energia que 

os clientes que usufruíram dos créditos irá receber. 

Os créditos remanescentes de um ciclo de faturamento alocados em outra UC 

devem permanecer na UC a que foram destinados. A compensação de energia deverá ser 

feita primeiramente no posto tarifário em que ocorreu a geração e posteriormente nos 

demais postos. Quando a utilização dos créditos se der em um posto tarifário diferente do 

qual ele foi gerado, o saldo de energia gerada deve ser multiplicada pela relação entre as 

Tarifas de Energia aplicáveis a unidade consumidora na qual ocorrerá a utilização dos 

créditos. Além disso, quando os créditos forem gerados em UC’s faturadas na modalidade 

convencional (sem postos tarifários), o crédito excedente deve ser considerado como 

geração em período fora de ponta (ANEEL, 2016). Vale salientar que em casos de troca 

de titularidade os créditos de energia não são transferidos para o novo titular (ANEEL, 

2012). 

Pelo Art. 7º da Resolução nº482/2012, o faturamento das UC’s com geração 

distribuída deve considerar a energia consumida, deduzidos a energia injetada (ou 

percentual de energia excedente alocado) e eventual crédito de energia acumulado em 

ciclos de faturamento anteriores, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da 

tarifa em R$/MWh. Mesmo que a energia injetada consiga suprir todo o consumo da 

unidade, o consumidor deve pagar, pelo menos, o valor referente ao custo de 

disponibilidade para o consumidor grupo B, ou a demanda contratada para o consumidor 

grupo A. (ANEEL, 2012). Os consumidores grupo B, são aqueles conectados em baixa 

tensão, podendo ser monofásicos, tensão fase neutro igual a 220V, ou trifásicos, tensão 

entre fases igual a 380V (no Ceará não é permitida a ligação bifásica), com potência 

instalada inferior a 75kW.  Já os consumidores do grupo A são aqueles conectados a 

tensões superiores a 2300V, possuem subestação de transformação própria e tarifa 
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diferenciado dependendo do posto tarifário, são faturados tanto pelo consumo quanto pela 

demanda e possuem carga instalada maior que 75kW e demanda contratada entre 30kW 

e 2500kW (Coelce, 2011). 

Entende-se por custo de disponibilidade, àquele valor pago pela potência 

disponibilizada à UC pela concessionária. A potência disponibilizada, para clientes grupo 

B, conectados em baixa tensão, é o produto entre corrente nominal do disjuntor e tensão 

nominal da rede pelo número de fases do sistema utilizado, o valor mínimo pago por 

clientes monofásicos é o equivalente ao consumo de 30kWh, para clientes bifásicos 

50kWh e para clientes trifásicos 100kWh. Já para os clientes grupo A, conectados em alta 

tensão, a potência disponibilizada é a mesma demanda contratada em kW. 

Percebe-se que o sistema de compensação de energia não visa o enriquecimento 

do cliente, ou seja não é possível comercializar o excedente de energia gerada. O sistema 

tem por objetivo apenas o autoconsumo das unidades consumidoras conectadas e 

consequentemente a diversificação da matriz energética. 

3.2. Acesso de micro e minigeração distribuída 

O módulo 3, seção 3.7 (Acesso de micro e minigeração distribuída), do PRODIST 

apresenta todos os procedimentos necessários para conexão do sistema de geração 

distribuída na rede. As etapas para conexão da geração distribuída estão exemplificadas 

no fluxograma da Figura 25, todas elas serão explicadas individualmente. 

Figura 25 - Fluxograma para acesso conexão de micro e minigeração à rede 

 

 

 FONTE: Própria 

*O prazo entre as etapas 1 e 2 variam dependendo do tipo de geração, para microgeração o prazo é de 15 dias, caso 

necessite de obras para reforço da rede, este prazo se estende para 30 dias. Para a minigeração o prazo é de 30 dias, caso 

necessite de obras para reforço da rede, este prazo se estende para 60 dias. 
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A primeira etapa para viabilizar a conexão do sistema de geração distribuída à 

rede de energia é a apresentação formal da Solicitação de Acesso, requerimento 

formulado pelo cliente, acessante, e entregue à distribuidora, acessada, apresentando toda 

documentação necessária para solicitar a interligação. Na documentação deve constar: o 

formulário de solicitação de acesso, o qual depende da potência instalada do cliente 

(segue no Anexo A o modelo para o projeto em questão); projeto elétrico, devidamente 

assinado pelo engenheiro responsável, contemplando diagrama unifilar (geração, 

proteção e medição) e memorial descritivo; certificado de conformidade do inversor 

utilizado; documentações e contratos referentes à distribuição de créditos de energia a 

outras unidades consumidoras; e, caso o consumidor seja enquadrado pelo ANEEL como 

cogeração qualificada, é necessário o documento de reconhecimento. Para a geração por 

meio de sistema fotovoltaicos não é necessário a emissão de licenças ambientais. 

Após a entrega da Solicitação de Acesso, a distribuidora deve encaminhar um 

recibo formalizando o recebimento. De posse da documentação, a acessada deverá tomar 

as medidas cabíveis para analisar a viabilidade da solicitação e apresentar ao acessante o 

Parecer de Acesso, documento formal obrigatório, sem custo adicional para o cliente, em 

que são informadas as condições de acesso, compreendendo a conexão, o uso e os 

requisitos técnicos legais (ANEEL, 2016). Deve constar, ainda, as características do 

sistema de distribuição, orçamento de obra (se for necessário) e participação financeira 

(microgeradores são isentos) do consumidor e modelo do Acordo Operativo, para 

minigeração, ou do Relacionamento Operacional (Anexo B), para a microgeração. Estes 

dois documentos, dispensam a necessidade de contrato de conexão e uso da rede por parte 

da geração. Ambos documentos devem ser devidamente assinados e entregue à 

distribuidora até a aprovação do ponto de conexão (ANEEL, 2016). 

A Figura 25 mostra os prazos que a distribuidora deve cumprir para entrega do 

Parecer de Acesso. Caso a documentação não esteja dentro das normas e 

regulamentações, o cliente é avisado e deve fazer uma nova solicitação de acesso. 

Assim que o parecer de acesso é entregue ao cliente, o acessante tem um prazo de 

120 dias para solicitar a vistoria. A acessada terá um prazo de 7 dias para executar o 

serviço. Nesta etapa a distribuidora verifica a veracidade das informações passadas e as 

características técnicas da central geradora. Se todos os requisitos estiverem dentro da 

norma, a distribuidora terá um prazo de 7 dias para aprovar o ponto de conexão. Nos casos 

em que for detectada alguma irregularidade, a distribuidora emitirá um relatório para o 
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acessante, em até 5 dias, com as pendências e as providências corretivas. Depois das 

correções, o cliente deverá solicitar nova vistoria. 

Aprovado o ponto de conexão, a concessionária de energia local interligará o 

cliente à rede de distribuição. E encaminhará a ANEEL todos os documentos para 

registrar a nova central geradora. 

3.3. Requisitos técnicos 

Para o sistema de geração distribuída ser conectado à rede ele deve seguir os 

procedimentos técnicos dispostos no PRODIST e nas Normas Técnicas (NT) das 

distribuidoras locais. No caso do Ceará, a Enel Distribuição Ceará disponibiliza a NT-Br 

010/2016 R-01 – "Conexão de micro e minigeração distribuída ao sistema Elétrico da 

Ampla/Coelce", norma técnica que estabelece os requisitos técnicos e legais para conexão 

das centrais geradoras. 

Para a solicitação da conexão ser aprovada, a unidade geradora deve possuir, além 

das proteções comumente instaladas, os requisitos técnicos mínimos em função da 

potência instalada, segue na Tabela 1 os equipamentos de proteção necessários. 
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Tabela 1 - Requisitos mínimos em função da potência instalada 

EQUIPAMENTO 

POTÊNCIA INSTALADA 

Menor ou igual 

a 75kW 

Maior que 75kW e menor 

ou igual a 500kW 

Maior que 500kW e 

menor ou igual a 5MW 

Elemento de 

desconexão 
SIM SIM SIM 

Elemento de 

interrupção 
SIM SIM SIM 

Transformador 

de acoplamento 
NÃO SIM SIM 

Proteção de sub e 

sobretensão 
SIM SIM SIM 

Proteção de sub e 

sobrefrequência 
SIM SIM SIM 

Proteção contra 

desequilíbrio de 

corrente 

NÃO SIM SIM 

Proteção contra 

desbalanço de 

tensão 

NÃO SIM SIM 

Sobrecorrente 

direcional 
NÃO SIM SIM 

Sobrecorrente 

com restrição de 

tensão 

NÃO SIM SIM 

Relé de 

sincronismo 
SIM SIM SIM 

Anti-ilhamento SIM SIM SIM 

Medição 

Sistema de 

medição 

Bidirecional 

Medidor 4 quadrantes Medidor 4 quadrantes 

 

FONTE: Adaptado ANEEL (2016). 

Atualmente, a maioria dos sistemas de geração são conectados à rede por meio de 

inversores de frequência, os quais possuem todas as proteções necessárias para a 

microgeração, tornando-se redundante o uso de outros dispositivos. Quando a unidade é 

conectada por meio de inversores é necessário que o equipamento fique em local de fácil 

acesso, e o cliente deve apresentar certificados atestando que os inversores foram 

submetidos a ensaios e aprovados conforme NBR IEC 62116 (sistemas fotovoltaicos), ou 

o número de registro da concessão do Inmetro para o modelo e a tensão nominal de 

conexão constantes na solicitação de acesso, de forma a atender aos requisitos de 

segurança e qualidade estabelecidos (ANEEL, 2016).  
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O ponto de conexão do sistema é o mesmo ponto de entrega da unidade 

consumidora. A potência instalada fica limitada à potência disponibilizada, em casos de 

aumento de potência instalada é necessário informar à distribuidora (ANEEL, 2016). Para 

microgeração qualquer obra é de total responsabilidade da acessada. 

Além das proteções o acessante com microgeração deve garantir a qualidade da 

energia elétrica gerada. O módulo 8 do PRODIST – Qualidade da Energia Elétrica, 

determina os parâmetros necessários para manter o sistema estável. Levando em 

consideração os critérios estabelecido neste módulo, a NT-Br 010/2016 da ENEL indica 

os ajustes das proteções: 

a) Tensão: para o sistemas conectados na baixa tensão (220/380V), a 

faixa de operação normal se dá entre 209V a 231V, ou seja, uma 

margem de 0,05pu da tensão nominal. Em casos de sobretensão, a 

proteção deve desconectar o sistema em 0,2s. Já nos casos de subtensão 

a proteção deve atuar em 0,4s; 

b) Frequência: as proteções para a frequência devem atuar seguindo os 

critérios estabelecidos pela tabela 2; 

Tabela 2 - Ajuste de sobrefrequência e subfrequência 

Faixa de frequência do ponto de 

conexão (Hz) 
Tempo de desconexão (s) 

f ≤ 56,5 Instantâneo 

56,5 < f ≤ 57 5 

57,5 < f ≤ 58,5  10 

f < 59,5 30 

59,9 ≤ f ≤ 60,1 Operação Normal 

f > 60,5 30 

63,5 ≤ f < 66 10 

f ≥ 66 Instantâneo 
 

FONTE: Adaptado (ENEL,2016) 

c) Injeção de componente CC: se a injeção de componente CC à rede 

for maior que 0,5% da corrente nominal, a proteção deve atuar em 1s; 

d) Harmônicos: a taxa de distorção não deve ultrapassar 5%; 

e) Fator de potência: as faixas de valores dos fatores de potência seguem 

na tabela 3. 



61 

 

Tabela 3 - Faixa de fator de potência 

Potência Nominal - Pn 

(kW) 
Faixa de fator de potência 

Pn ≤ 3 0,98 indutivo – 0,98 capacitivo 

3 < Pn ≤ 6 0,95 indutivo – 0,95 capacitivo 

Pn > 6  0,90 indutivo – 0,92 capacitivo 

 

FONTE: Adaptado (ENEL, 2016) 

f) Ilhamento: em casos de interrupção de fornecimento de energia a 

proteção deve atuar em até 2s. As unidades consumidoras podem 

operar em modo de ilha, desde que estejam fisicamente desconectadas 

da rede (ENEL, 2016); 

g) Reconexão: a reconexão do sistema só poderá ser executada passados 

180s de operação normal do sistema (tensão e frequência com seus 

valores normais); 

h) Religamento automático da rede: o sistema deve ser capaz de 

suportar o religamento automático do sistema de distribuição, na pior 

condição possível, em oposição de fase (ENEL, 2016). 

Outra medida de segurança que o cliente com sistema de microgeração deve 

assegurar é a placa de sinalização que deve ser colocada no padrão de entrada com os 

dizeres: "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO GERAÇÃO PRÓPRIA". 

A medição do acessante é de responsabilidade da distribuidora devendo ser 

bidirecional de energia ativa, ou seja, o medidor deve marcar a energia injetada na rede 

pela geração e deve marcar, também, a energia consumida pela UC. A medição pode ser 

feita com medidor específico ou com dois medidores unidirecionais. Para clientes com 

minigeração, a medição é feita através do medidor de quatro quadrantes, estes 

equipamentos, na maioria dos casos, possui comunicação com a distribuidora em tempo 

real (medição do grupo A), e deve permitir a visualização no display de todas as grandezas 

elétricas instantâneas referentes às tensões e correntes que estão sendo aplicadas, como: 

módulo, sentido ângulos e a energia instantânea correspondente, das energias ativa e 

reativa e o sentido (CEEE-D, 2012). 

O sistema de microgeração está sujeito a desativação compulsória, desde que a 

concessionária perceba qualquer carga ou equipamento que possa gerar distúrbios e venha 
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a comprometer o sistema de distribuição ou as instalações de outros acessantes. A 

interrupção deverá ser justificada e o sistema somente será conectado mediante as devidas 

correções. 
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4. ANÁLISE PRELIMINAR DO CLIENTE 

Este trabalho tem por objetivo fazer a análise de viabilidade econômica e projeto 

elétrico de um sistema fotovoltaico conectado à rede para atender a demanda energética 

total da empresa Só Gelo, localizada na rua Doutor Otávio Lobo, no município de Santa 

Quitéria, estado do Ceará. A Só Gelo atende, além do município de Santa Quitéria, toda 

a região do Norte do estado. A empresa trabalha com alugueis de móveis para festa, venda 

de bebidas, mas o foco principal é a produção de gelo. O estabelecimento é atendido pela 

distribuidora local de energia, Enel distribuição Ceará, em baixa tensão (cliente grupo B), 

com medição trifásica, na classe tarifária industrial trifásico.  

A fabricação de gelo demanda uma quantidade elevada de energia para atender 

aos equipamentos de refrigeração, além disso, a empresa apresenta planos futuros de 

aumentar a produção, fazendo a aquisição de novos equipamentos, consequentemente 

haverá mais gastos com energia. As tarifas da Enel aumentaram 3% entre os meses de 

novembro de 2016 e novembro de 2017 (ENEL, 2017). 

Diante deste cenário, o proprietário da Só gelo optou pela microgeração de energia 

elétrica com fonte solar. Como abordado no capítulo 2, para este tipo de projeto deve-se, 

primeiro, fazer a análise preliminar do cliente, verificar a viabilidade econômica e 

posteriormente desenvolver o projeto elétrico seguindo os critérios estabelecidos pela 

distribuidora local. 

4.1. Localização do cliente e radiação solar incidente 

A empresa está localizada na região Norte do estado do Ceará. O local apresenta 

clima tropical, com pluviosidade média anual de 739mm e temperatura média igual a 27, 

2º, os meses mais frios são junho e julho e o mês mais quente é setembro. A temperatura 

ao longo do ano é praticamente constante, com variação média de 1,9ºC 

(CLIMATE_DATE, 2017). Apresentando características favoráveis a implantação da 

geração fotovoltaica. 

Por meio do programa Google Earth® foi possível localizar a edificação e 

identificar as coordenadas geográficas do local (dados importantes para montar a planta 

de situação, a qual será apresentada no capítulo 5). A empresa está situada na latitude 

4,3319º Sul e longitude 40,1546ºOeste. A Figura 26 mostra a imagem da empresa via 

satélite, extraída do Google Earth®. 
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Figura 26 - Localização da empresa Só Gelo no município de Santa Quitéria 

 

FONTE: Google Earth® (2017). 

Pela imagem, nota-se que o estabelecimento é praticamente todo coberto, por isso 

a inclinação dos módulos será determinada pela inclinação dos telhados, não sendo 

necessário dimensionar o ângulo de inclinação dos suportes. 

Para encontrar a irradiação solar média anual em base diária do município de Santa 

Quitéria, utilizaram-se os dados fornecidos SWERA®. O programa determina que o valor 

da irradiação média anual é 5,639kWh/m²/dia em relação ao plano horizontal. A Figura 

27 mostra o gráfico com os valores de irradiação mensal ao longo do ano. 

Figura 27 – Gráfico da irradiação solar diária média do município de Santa Quitéria no 
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plano horizontal 

 

FONTE: Própria. 

Percebe-se que a irradiação apresenta uma pequena variação ao longo do ano, 

como já esperado, os meses de menor irradiação são os meses mais frios. Esta variação 

influencia na geração energética, porém, devido ao sistema de compensação de energia, 

o excedente gerado no período de maior irradiação restituirá os demais períodos. 

A partir do valor da irradiação é possível calcular o valor das horas de sol pleno, 

utilizando a equação (2.2), tem-se: 

 
𝐻𝑆𝑃 =

5639

1000
= 5,64ℎ/𝑑𝑖𝑎 (4.1) 

4.2.  Análise do consumo de energia 

A melhor maneira de estimar o consumo é por meio do histórico de consumo 

fornecido na conta de energia. Verificando a conta do cliente foi possível obter o consumo 

mensal ao longo de um ano (novembro de 2016 a novembro de 2017), além disso, 

verificou-se também os gastos mensais. A tabela 4 compila as informações analisadas. 
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Tabela 4 – Histórico do consumo mensal energia da empresa Só Gelo 

MÊS CONSUMO (kW) TARIFA (kWh) VALOR 

nov/16 5503 0,7167  R$ 3.944,06  

dez/16 5363 0,7275  R$ 3.901,48  

jan/17 4155 0,7138  R$ 2.965,91  

fev/17 3392 0,7134  R$ 2.419,85  

mar/17 6815 0,7268  R$ 4.953,21  

abr/17 2868 0,7247  R$ 2.078,38  

mai/17 2561 0,6871  R$ 1.759,71  

jun/17 4175 0,7514  R$ 3.137,01  

jul/17 3987 0,6995  R$ 2.788,95  

ago/17 4055 0,7180  R$ 2.911,33  

set/17 3718 0,7467  R$ 2.776,19  

out/17 2874 0,7336  R$ 2.108,40  

nov/17 4122 0,7396  R$ 3.048,88  

Consumo médio 4122 Valor médio R$ 2.984,10  

 
FONTE: ENEL (2017). 

Pela Tabela 4, observa-se que o consumo médio do cliente é 4122kWh, o qual 

corresponde a um valor aproximado, pago, mensamente, de R$ 3.000,00. Por se tratar de 

um cliente grupo B, para o cálculo de potência, é necessário descontar do valor consumido 

a energia equivalente à taxa de disponibilidade, a qual para clientes trifásicos equivale a 

100kWh. Então o valor médio da energia será de 4122kWh. 

4.3. Dimensionamento do gerador fotovoltaico 

Sabendo os valores das HSP e o consumo médio do cliente, é possível determinar 

o valor da potência prévia do gerador através da equação (4.2). Considerou-se o valor 

para a taxa de desempenho igual a 0,88, então tem-se: 

 
𝑃𝐹𝑉 =

4122

0,88 ∗ 5,64 ∗ 30
= 27,68𝑘𝑊𝑝 (4.2) 

A potência do sistema igual a 27,01kWp supriria toda a necessidade energética do 

cliente, porém, o mesmo pretende expandir sua capacidade de produção através da 

compra de um compressor e duas máquinas de gelo. O compressor é da marca Danfoss 

tipo Maneurop e modelo MT40-9VM, pelo catálogo da máquina a potência consumida é 

igual a 2600W e o consumo mensal esperado igual a 1260kWh (Danfoss, 2017). A 
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máquina de gelo é da marca Everest modelo EGC150/MA, pelo catálogo, a potência do 

equipamento é igual a 1256W e consumo mensal esperado igual a 377kWh (Everest, 

2017), para as duas máquinas de gelo o consumo mensal será de 754kWh. Então a 

potência total do gerador fotovoltaico deverá ser: 

 
𝑃𝐹𝑉 =

4122 + 1260 + 754

0,88 ∗ 5,64 ∗ 30
= 41,21𝑘𝑊𝑝 (4.3) 

É importante verificar se é necessário solicitar da distribuidora um aumento de 

carga, para isso, analisa-se a potência máxima do ramal de entrada. A capacidade do 

disjuntor de entrada do estabelecimento é igual a 80A e a tensão de entrada trifásica é 

igual a 380V, considerando um fator de potência igual a 0,92, a potência máxima de 

entrada será: 

 
𝑃𝑚á𝑥 =

√3 ∗ 80 ∗ 380

1000
= 52,65𝑘𝑊 (4.4) 

Percebe-se que a potência do gerador está dentro dos limites, não sendo necessário 

solicitar aumento de carga à distribuidora. 

Sabendo a potência do gerador foram escolhidos os equipamentos que irão fazer 

parte do sistema. Existem diversas empresas que trabalham com equipamentos para 

sistema fotovoltaicos, eles podem ser vendidos separadamente ou em forma de conjuntos, 

os quais são escolhidos através da capacidade de geração. Para o presente estudo, optou-

se por usar o conjunto Kit Gerador Fotovoltaico da empresa Solar Jinco com potência 

total igual a 41,16kWp, conjunto trifásico com tensão igual a 380V. Percebe-se que a 

potência comercialmente disponível é bem próxima da potência calculada. A tabela 5 

mostra todos os componentes que vem no conjunto. 
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Tabela 5 - Descrição do conjunto Kit Gerador Fotovoltaico PHB 41,16kWp da Solar Jinco 

EQUIPAMENTOS/COMPONENTES QUANTIDADE 

CABO SOLAR PRETO COM PROTECAO UV 4,0mm² 250 

CABO SOLAR VERMELHO COM PROTECAO UV 4,0mm² 250 

CABO SOLAR VD/AM COM PROTECAO UV 6,0mm² 250 

CONECTOR (PAR) MC4 4MM SOLAR  32 

INTER CLAMP KIT 40MM (GRAMPO INTERMEDIARIO) 288 

END CLAMP KIT 40MM (GRAMPO TERMINADOR)  64 

HOOK DE ACO KIT # TELHA (A DEFINIR NO PEDIDO) 224 

EMENDA PERFIL DE ALUMINIO GS  32 

GRAMPO DE ATERRAMENTO  32 

ABRACADEIRA CABOS 160 

JUMPER DE ATERRAMENTO  32 

CLIP DE ATERRAMENTO 288 

PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO P/ MODULOS FV 

(4,20M) GS 
 32 

PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO P/ MODULOS FV 

(6,10M) GS  
 32 

STB04-1000V/02,STRING BOX CC+CA 2 

PHB20K-DT,INVERSOR FOTOVOLTAICO 2 

MODULO FOTOVOLTAICO 260WP; (JKM260P-60) JINKO  160 

 

FONTE: Solar Jinco (2017). 

Percebe-se que o conjunto é completo e traz todos os equipamentos necessários 

para montar o sistema fotovoltaico. Como houve uma mudança na potência do gerador, 

será calculada a nova energia que o sistema é capaz de suprir: 

 𝐸 = 41,16 ∗ 0,88 ∗ 5,64 ∗ 30 = 6128,56𝑘𝑊 (4.5) 

Como é visto na tabela 5, o conjunto já define a quantidade de módulos e de 

inversores necessários para o SFCR. Nota-se que a topologia do SFCR será do tipo 

inversor de grupo de módulos. As tabelas 6 e 7 trazem as informações técnicas contidas 

nas folhas de dados dos respectivos equipamentos. 
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Tabela 6 - Especificações técnicas do módulo JKM260P-60B 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  

Tipo do módulo 

STC NOCT 

JKM260P-60B 

Potência máxima (Pmáx) 260Wp 193Wp 

Tensão para máxima potência (Vmp) 31,1V 28,7V 

Corrente para máxima potência (Imp) 8,37A 6,71A 

Tensão de circuito aberto (Voc) 38,1V 35,2V 

Corrente de curto circuito (Isc) 8,98A 7,31A 

Eficiência do módulo STC (%) 15,89% 

Temperatura de operação (ºC)  -40ºC ̴ +85ºC  

Tensão máxima 1000VDC(UL) 

Corrente máxima do fusível 15A 

Tolerância da potência  0 ̴ +3% 

Coeficiente de temperatura para Pmáx  -0,41%/ºC 

Coeficiente de temperatura para Voc  -0,31%/ºC 

Coeficiente de temperatura para Isc 0,06%/ºC  
FONTE: Solar Jinco (2017). 

 

Tabela 7 - Especificações técnicas do inversor fotovoltaico PHB20K - DT da Solar 

Jinco 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DADOS DA ENTRADA CC 

Máxima potência Fotovoltaica 26000W 

Máxima tensão CC 1000V 

Faixa de operação SPMP 260V - 850V 

Tensão CC de partida 250V 

Corrente CC máxima 22/22A 

Número de fileiras em 

paralelo/MPPT 
4/2(permite paralelar) 

DADOS DA SAÍDA CA 

Potência CA nominal 20000W 

Máxima potência CA 20000W 

Máxima corrente CA 30A 

Saída nominal CA 60Hz;380/220Vca 

Faixa de operação CA 57,5-62Hz; 176 - 242Vca 

Fator de potência 
Unitário (0,9 Capacitivo/0,9 

Indutivo) 

MÁXIMA EFICIÊNCIA 98,40% 

EFICIÊNCIA SPMP >99,9% 
FONTE: Solar Jinco (2017). 

 

 



70 

 

De posse das especificações técnicas dos módulos e dos inversores, é possível 

definir como será o arranjo fotovoltaico do SFCR e o FDI. O primeiro passo é determinar 

a quantidade de módulos que podem ser colocados em série. Pela tabela 3, sabe-se que a 

tensão Vmp é igual a 31,1V e Voc é igual a 38,1V, pela tabela 7 sabe-se a faixa de operação 

do inversor é de 260V a 850V, então pode-se determinar as quantidades limites de 

módulos aplicando as equações (2.9) e (2.10): 

 
𝑁𝑠é𝑟𝑖𝑒_𝑚í𝑛 =  

260

31,1
= 8,36~9 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 (4.6) 

 
𝑁𝑠é𝑟𝑖𝑒_𝑚á𝑥 =  

850

38,1
= 22,31~22 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 (4.7) 

Nas STC, pode-se escolher, para formar as fileiras, no mínimo 9 módulos e no 

máximo 22 módulos. Entretanto, sabe-se que a região de operação dos módulos possui 

clima com temperaturas elevadas, por isso, é importante fazer a correção dos valores das 

tesões de máxima potência e circuito aberto para temperaturas maiores do que as STC. 

Será considerado o valor máximo de operação dos módulos igual a 70ºC. Pela tabela 6, o 

valor do coeficiente de temperatura para tensão é de - 0,31%/ºC, aplicando-se as equações 

(2.7) e (2.8), tem-se que: 

 
𝑉𝑀𝑃(70℃) =  31,1 𝑥 [1 +

(−0,31)

100
(70 − 25)] = 26,76𝑉 (4.8) 

 
𝑉𝑂𝐶(70℃) =  38,1 𝑥 [1 +

(−0,31)

100
(70 − 25)] = 32,78𝑉 (4.9) 

Então para os valores corrigidos de tensão, podem-se determinar as quantidades 

limites de painéis: 

 
𝑁𝑠é𝑟𝑖𝑒_𝑚í𝑛 =  

260

26,76
= 9,71~10 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 (4.10) 

 
𝑁𝑠é𝑟𝑖𝑒_𝑚á𝑥 =  

850

32,78
= 25,93~26 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 (4.11) 

Com os valores corrigidos, determinou-se que a quantidade mínima e máxima de 

módulos que podem ser colocados em série está compreendida entre 10 e 22 módulos, 

respectivamente. 
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Depois de verificada a quantidade de módulos em série, é possível determinar a 

quantidade de fileiras que serão colocadas em paralelo, lembrando que a corrente máxima 

do conjunto deve ser menor que a corrente máxima de entrada do inversor. Pela tabela 6, 

o valor de IMP é igual a 8,3A e pela tabela 7, o valor da corrente máxima do inversor é de 

22A, então:  

 𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑥 8,37 < 22  

 𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 < 2,62 (4.12) 

Pela folha de dados do inversor, sabe-se que cada inversor opera com dois 

MPPT’s, ou seja, duas entradas do lado CC, então pode-se trabalhar com quatro fileiras 

em paralelo. Para o presente estudo, considerando que o conjunto do Solar Jinco é 

composto por 160 módulos, o arranjo será formado por 4 fileiras em paralelo, com 20 

módulos em série conectados por inversor. Definida a quantidade de módulos no arranjo 

é possível calcular o FDI. A potência total em cada inversor será a soma das potências de 

todos os módulos, então pela equação (2.6): 

 
𝐹𝐷𝐼 =

80 𝑥 260

41160
= 1,01 (4.13) 

Percebe-se que o valor do FDI está dentro da faixa do que é aconselhável para o 

dimensionamento. 

A configuração do arranjo no estabelecimento será discutida no capítulo 5. 

4.4. Energia gerada com o SFCR 

A partir do dimensionamento do SFCR foi possível determinar o valor estimado 

da energia gerada e a economia que o cliente poderia obter no primeiro ano com o sistema. 

Para as estimativas considerou-se a irradiação ao longo do ano (Figura 27) no plano 

horizontal, o consumo mensal do cliente, no qual somou-se a taxa referente aos novos 

equipamentos em todos os meses e a potência do gerador. A Tabela 8 apresenta os 

resultados da análise. 
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Tabela 8 - Geração esperada no primeiro ano de operação do SFCR 

MÊS 
IRRADIAÇÃO 

ANUAL (kWh/m².dia) 

ENERGIA 

GERADA (kWh) 

CONSUMO 

MÊS (kWh) 

CRÉDITO 

(kWh) 

nov/16 5,80 6299 7517 0 

dez/16 5,61 6100 7377 0 

jan/17 5,37 5837 6169 0 

fev/17 5,58 6061 5406 655 

mar/17 5,76 6254 8829 0 

abr/17 5,75 6249 4882 1367 

mai/17 5,18 5630 4575 1055 

jun/17 4,81 5231 6189 0 

jul/17 4,93 5356 6001 0 

ago/17 6,04 6561 6069 492 

set/17 6,19 6723 5732 991 

out/17 6,25 6790 4888 1902 
FONTE: Própria. 

Percebe-se que a energia gerada se aproxima do consumo estimado, em alguns 

meses a geração não é suficiente para suprir a demanda energética, porém devido aos 

créditos gerados pode-se compensar a energia dos desses meses. A Figura 28 apresenta a 

relação entre o consumo do cliente e a geração. 

Figura 28 - Gráfico da relação entre a geração do SFCR e o consumo do cliente 

 

FONTE: Própria. 

A Tabela 9 mostra a economia gerada, considerando os valores de tarifa ao longo 

do ano. 
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Tabela 9 - Economia estimada gerada pelo SFCR 

MÊS 

ENERGIA 

GERADA 

(kWh) 

CONSUMO 

(kWh) 

ENERGIA 

FATURADA 

COM SFCR 

(kWh) 

VALOR DA 

TARIFA 

VALOR PAGO 

SEM SFRC 

VALOR PAGO 

COM SFRC 
ECONOMIA 

nov/16 6299 7517 1218 R$         0,72 R$        5.387,51 R$           872,84 R$        4.514,67 

dez/16 6100 7377 1277 R$         0,73 R$        5.366,62 R$           928,77 R$        4.437,85 

jan/17 5837 6169 332 R$         0,71 R$        4.403,54 R$           236,74 R$        4.166,80 

fev/17 6061 5406 100 R$         0,71 R$        3.856,64 R$             71,34 R$        3.785,30 

mar/17 6254 8829 2575 R$         0,73 R$        6.417,01 R$        1.871,88 R$        4.545,12 

abr/17 6249 4882 100 R$         0,72 R$        3.537,89 R$             72,47 R$        3.465,42 

mai/17 5630 4575 100 R$         0,69 R$        3.143,57 R$             68,71 R$        3.074,86 

jun/17 5231 6189 958 R$         0,75 R$        4.650,29 R$           719,82 R$        3.930,47 

jul/17 5356 6001 645 R$         0,70 R$        4.197,76 R$           451,21 R$        3.746,55 

ago/17 6561 6069 100 R$         0,72 R$        4.357,30 R$             71,80 R$        4.285,50 

set/17 6723 5732 100 R$         0,75 R$        4.280,03 R$             74,67 R$        4.205,36 

out/17 6790 4888 100 R$         0,73 R$        3.585,89 R$             73,36 R$        3.512,52 

    TOTAL R$   53.184,04 R$     5.513,60 R$   47.670,44 

FONTE: Própria. 

Percebe-se que a economia estimada para o primeiro ano de operação do sistema, 

R$ 47.670,44, representa, aproximadamente, 90% do valor que deveria ser pago sem a 

geração, R$ 53.184,04, percebe-se que para este caso não foram considerados os créditos 

gerados. A Tabela 10 mostra a economia levando em conta os créditos gerados, os valores 

em vermelho representam geração insuficiente. 

Tabela 10 - Economia estimada gerada pelo SFCR considerando os créditos gerados 

MÊS 

ENERGIA 

GERADA 

(kWh) 

CONSUMO 

(kWh) 

CRÉDITOS 

(kWh) 

ENERGIA 

FATURADA 

COM SFCR 

(kWh) 

VALOR DA 

TARIFA 

VALOR PAGO 

COM SFRC 
ECONOMIA 

nov/16 6299 7517 -1218 1218  R$         0,72   R$              872,95   R$       4.514,56  

dez/16 6100 7377 -1277 1277  R$         0,73   R$              928,99   R$       4.437,63  

jan/17 5837 6169 -332 332  R$         0,71   R$              236,99   R$       4.166,56  

fev/17 6061 5406 655 100  R$         0,71   R$                71,34   R$       3.785,30  

mar/17 6254 8829 -2575 1920  R$         0,73   R$           1.395,48   R$       5.021,53  

abr/17 6249 4882 1367 100  R$         0,72   R$                72,47   R$       3.465,42  

mai/17 5630 4575 1055 100  R$         0,69   R$                68,71   R$       3.074,86  

jun/17 5231 6189 -958 100  R$         0,75   R$                75,14   R$       4.575,15  

jul/17 5356 6001 -645 100  R$         0,70   R$                69,95   R$       4.127,81  

ago/17 6561 6069 492 100  R$         0,72   R$                71,80   R$       4.285,50  

set/17 6723 5732 991 100  R$         0,75   R$                74,67   R$       4.205,36  

out/17 6790 4888 1902 100  R$         0,73   R$                73,36   R$       3.512,52  

  Crédito para dezembro 4201 TOTAL  R$        4.011,84   R$ 49.172,20  

FONTE: Própria. 
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Considerando os créditos, a economia anual foi de, aproximadamente, 92% 

sobrando, ainda, 4201kWh de créditos para o mês seguinte. Os valores apresentados 

mostram o quão econômico pode ser a implantação de um SFCR. 

4.5. Viabilidade econômica 

4.5.1. Indicadores de retorno 

Em qualquer tipo de projeto, é importante verificar a viabilidade econômica do 

mesmo antes de fazer qualquer tipo de investimento. No projeto em estudo, a viabilidade 

econômica foi determinada a partir de três indicadores de retorno: Valor presente líquido 

(VPL); Taxa Interna de Retorno (TIR); e Retorno do investimento ou Payback. A 

avaliação dessas taxas foi definida por meio da economia de energia elétrica gerada com 

a implantação do SFCR, apresentada na seção 4.4. 

O VPL representa o valor presente de pagamentos futuros descontados de uma 

taxa de juros, a taxa mínima de atratividade, subtraído do investimento inicial. Essa taxa 

mostra o que os pagamentos futuros somados valeriam atualmente, indica a riqueza 

gerada pelo projeto (MÁXIMO, 2017). O VPL é representado pela equação (4.14):  

 
𝑉𝑃𝐿 = −𝐶𝐹0 + ∑

𝐶𝐹𝑗

(1 + 𝑇𝑀𝐴)𝑡

𝑛

𝑡=1

 (4.14) 

Onde: 

CF0: investimento inicial; 

CFj: fluxo de caixa no t-ésimo período; 

TMA: taxa mínima de atratividade 

t: período considerado. 

A TMA é representado por três fatores: o custo de oportunidade, corresponde a 

remuneração que poderia ser obtida caso o dinheiro não fosse aplicado em nenhuma 

alternativa analisada; o risco do negócio; e a liquidez do negócio, que é definida como a 

velocidade do com a qual o projeto pode sair de uma posição do mercado e assumir outra 

(MÁXIMO, 2017). O TMA depende de fatores como taxa de juros, inflação, opção de 

outro negócio, sendo determinada pelo investidor. Um projeto só se torna viável caso o 
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valor do VPL seja maior que zero. 

A TIR é uma taxa de desconto hipotética que aplicada ao fluxo de caixa para faz 

com que os valores das despesas se igualem aos retornos do investimento, ambos trazidos 

para o valor presente, essa taxa pode ser usada tanto para analisar a dimensão do retorno, 

quanto a dimensão do risco (MÁXIMO, 2016). Em suma, a TIR é a taxa que anula o VPL, 

ela é representada pela equação (4.15): 

 
𝑉𝑃𝐿 = −𝐶𝐹0 + ∑

𝐶𝐹𝑗

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

= 0 (4.15) 

Onde i é o valor da taxa interna de retorno. Um projeto só é viável se o TIR for 

maior que o TMA. 

O retorno do investimento é o prazo entre o investimento inicial e o momento em 

que o lucro líquido acumulado se iguala ao valor do investimento inicial, ou seja número 

de períodos necessários para que o fluxo de benefícios supere o capital investido. Ele 

pode ser simples, quando calculado com base no fluxo de caixa com valores nominais, 

ou descontado, quando calculado com base no fluxo de caixa trazido para o valor presente 

líquido (MÁXIMO, 2017). As equações (4.16) e (4.17) representam o retorno simples e 

o descontado, respectivamente: 

 
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 =

𝐶𝐹0

𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 (4.16) 

 
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = ∑

𝐶𝐹𝑗

(1 + 𝑇𝑀𝐴)𝑡

𝑛

𝑡=1

 (4.17) 

O prazo para o retorno é determinado pelo investidor, o projeto só se torna viável 

se o prazo encontrado for menor do que o estabelecido (DOS SANTOS, 2016). 

4.5.2. Análise do cliente 

No projeto em estudo, os valores que o cliente precisará investir para dá 

continuidade ao SFCR estão descritos na tabela 11. 
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Tabela 11 - Custos necessários para a implantação do SFCR 

CUSTOS DO SFCR 

DESCRIÇÃO VALOR 

Kit gerador fotovoltaico PHB - 

41,16kWp - Completo - trifásico 380V 
R$ 155.691,85 

Projeto elétrico +obra R$ 31.138,37 

Frete para o Kit R$ 9.000,00 

TOTAL R$ 195.830,22 

FONTE: SOLAR JINCO (2017). 

Percebe-se que além do gasto com os equipamentos, estão incluídos também os 

custos com o projeto, obra e o transporte dos materiais para o destino final. O 

investimento inicial é relativamente alto, e diante dos diversos incentivos do governo, 

uma das melhores opções para o cliente é fazer um financiamento pelo Banco do 

Nordeste.  

O valor financiado seria a soma do valor do conjunto fotovoltaico somados com 

o valor do projeto e a obra (o frete não entra no financiamento), totalizando 

R$ 186.830,22. Considerou-se o período de financiamento de 60 meses, 5 anos, com taxa 

de juros de 0,75% a.m., para os cálculos das parcelas utilizou-se o programa Simulador 

FNE-MPE, fornecido pelo Banco do Nordeste (BANCO DO NORDESTE, 2017). As 

parcelas iniciam com o valor de R$ 4.522,56 e terminam no valor de R$ 3.138,52, o 

apêndice A mostra os valores encontrados pelo simulador. Nota-se que o valor das 

parcelas é menor do que o valor pago pelo consumo de energia (visto na tabela 9). Ao 

final do período de 5 anos, o valor total pago pelo cliente seria de R$ 230.389,56, o qual 

R$ 43.559,35 representa o total de juros. 

Então para o cálculo dos indicadores do retorno, o valor considerado como 

investimento inicial foi o total do financiamento acrescido dos R$ 9000,00 referente ao 

frete, totalizando R$ 239.392,77. 

Para o cálculo do retorno do investimento, considerou-se um período de 25 anos, 

tempo previsto de vida útil dos módulos fotovoltaicos e inversores, determinados pelos 

fabricantes (SOLAR JINKO, 2017). Os módulos apresentam redução de desempenho ao 

longo dos anos, chegando ao final de sua vida útil com eficiência igual a 80,7%, essa 

queda é causada pela degradação das células fotovoltaicas, em média, a redução de 

desempenho sofrida pela célula é de aproximadamente 0,8% ao ano (DOS SANTOS, 
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2016 apud SAMPAIO, 2016). Então, para o cálculo da energia produzida ao longo do 

período de 25 anos, foi depreciado, anualmente, 0,8% da energia gerada pelo SFCR. 

Considerou-se, ainda, para efeito de cálculo, os mesmos valores de irradiação e consumo 

do cliente utilizados para o primeiro ano de geração. Vale ressaltar que foram 

desconsiderados os créditos gerados. 

O valor da tarifa de energia elétrica sofre reajuste anuais definidos pela ANEEL, 

com base nas variações do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) e no Índice 

Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), o objetivo do reajuste é reestabelecer 

o poder de compra da distribuidora e leva em consideração os gastos com compra, 

transmissão e distribuição da energia, custos operacionais e investimentos (ANEEL, 

2017). A ANEEL aplica as tarifas de acordo com as características de cada concessionária, 

no caso da Enel Distribuição Ceará, o reajuste é aplicado nos meses de abril, no ano de 

2016 o valor da taxa aplicada sobre a tarifa foi de 12,97%, já em abril de 2017 o valor do 

reajuste foi de 0,43% (ANEEL, 2017). Levando em consideração as variações ao longo 

dos anos, considerou-se, para o cálculo da energia gerada, o valor de reajuste tarifário 

anual igual a 7,5%, valor conservador, o qual foi aplicado a partir de abril de 2018 e 

considerado até o final do período de 25 anos. O apêndice B traz os valores supostamente 

economizados com a implantação do SFCR ao longo de 25 anos. 

De posse dos valores economizados com energia devido a geração fotovoltaica, 

foi possível calcular os índices de retorno. De acordo Duque (2017), a taxa mínima de 

atratividade para projetos de implantação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede é 

igual a 12,25%, valor que foi considerado para obtenção do valor presente líquido. Com 

todos os parâmetros definidos (valor de investimento, fluxo de caixa e TMA), foi possível 

determinar o retorno do investimento. A Tabela 12 mostra os valores encontrados do 

payback simples e descontado. 
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Tabela 12 - Valor do retorno do investimento  

ANO 
PAYBACK 

SIMPLES DESCONTADO 

Ano 0 -R$   239.392,77  -R$      239.392,77  -R$   239.392,77  -R$   239.392,77  

Ano 1  R$     47.670,44  -R$      191.722,33  R$ 42.468,10 -R$   196.924,67  

Ano 2  R$     49.276,28  -R$      142.446,05  R$ 39.107,96 -R$   157.816,71  

Ano 3  R$     52.750,25  -R$        89.695,80  R$ 37.296,27 -R$   120.520,43  

Ano 4  R$     56.470,04  -R$        33.225,76  R$ 35.569,08 -R$     84.951,35  

Ano 5  R$     60.453,11   R$         27.227,35  R$ 33.922,43 -R$     51.028,92  

Ano 6  R$     64.718,17   R$         91.945,51  R$ 32.352,52 -R$     18.676,40  

Ano 7  R$     69.285,25   R$       161.230,76  R$ 30.855,77  R$     12.179,36  

Ano 8  R$     74.175,82   R$       235.406,58  R$ 29.428,73  R$     41.608,10  

Ano 9  R$     79.412,88   R$       314.819,46  R$ 28.068,15  R$     69.676,25  

Ano 10  R$     85.021,06   R$       399.840,52  R$ 26.770,90  R$     96.447,15  

Ano 11  R$     91.026,76   R$       490.867,28  R$ 25.534,02  R$   121.981,17  

Ano 12  R$     97.458,26   R$       588.325,54  R$ 24.354,68  R$   146.335,85  

Ano 13  R$   104.327,34   R$       692.652,88  R$ 23.226,06  R$   169.561,91  

Ano 14  R$   111.614,49   R$       804.267,37  R$ 22.136,64  R$   191.698,55  

Ano 15  R$   119.412,50   R$       923.679,87  R$ 21.098,64  R$   212.797,20  

Ano 16  R$   127.757,31   R$    1.051.437,19  R$ 20.109,63  R$   232.906,83  

Ano 17  R$   136.687,41   R$    1.188.124,59  R$ 19.167,28  R$   252.074,12  

Ano 18  R$   146.201,98   R$    1.334.326,57  R$ 18.264,13  R$   270.338,25  

Ano 19  R$   156.322,37   R$    1.490.648,95  R$ 17.397,25  R$   287.735,49  

Ano 20  R$   178.720,96   R$    1.669.369,91  R$ 17.719,38  R$   305.454,87  

Ano 21  R$   191.100,58   R$    1.860.470,49  R$ 16.879,08  R$   322.333,95  

Ano 22  R$   204.340,65   R$    2.064.811,14  R$ 16.078,85  R$   338.412,80  

Ano 23  R$   218.331,43   R$    2.283.142,57  R$ 15.304,89  R$   353.717,69  

Ano 24  R$   233.274,52   R$    2.516.417,09  R$ 14.567,83  R$   368.285,52  

Ano 25  R$   249.243,27   R$   2.765.660,36  R$ 13.866,43  R$   382.151,95  

 
FONTE: Própria. 

Percebe-se que o tempo previsto para retorno do investimento, considerando o 

payback simples, é igual a 4 anos. Já para o payback descontado o tempo total previsto é 

de 6 anos. Usualmente, para cálculos de retorno utiliza-se o valor obtido pelo payback 

composto. A Figura 29 mostra a tendência do fluxo de caixa acumulado. 
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Figura 29 - Tendência de fluxo de caixa acumulado 

 

FONTE: Própria. 

Percebe-se que o retorno do investimento começa a ser positivo a partir do 7º ano, 

com valor presente líquido igual a R$ 12.179,36, mostrando que o sistema vai gerar lucros 

por 18 anos, totalizando um VPL ao fim do período considerado igual a R$ 382.151,95. 

A TIR obtido até o 7º foi igual a 13,74% a.a., valor maior que a TMA considerada, 

12,25%. Considerando o prazo de retorno igual a 6 anos, o projeto se torna viável. 

Comparando a TIR encontrada com o índice de rendimento anual da poupança 

dos últimos anos, 6,99% em 2017 e 8,34% em 2016 (PORTAL BRASIL, 2017), percebe-

se que o valor encontrado é maior, de modo que o SFCR é um investimento mais rentável 

que uma aplicação na caderneta de poupança. 
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5. PROJETO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE 

Depois da análise preliminar do cliente, constatou-se que o projeto é um 

investimento viável, então para que o SFCR seja de fato implantado é necessária a 

autorização da distribuidora de energia, a Enel Distribuição Ceará. Conforme descrito no 

capítulo 3, além de toda da documentação necessária para a solicitação, é preciso 

encaminhar o projeto elétrico do sistema a ser conectado. 

Define-se projeto elétrico como a descrição detalhada da instalação elétrica, nele 

devem conter: memorial descritivo; planta de situação; diagramas unifilares da instalação 

e proteções necessárias. Deve-se constar, também, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica do Projeto (ART), emitida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura) sob responsabilidade de um profissional qualificado. O projeto, além de ser 

necessário para solicitar o acesso à distribuidora, é um documento importante que o 

cliente deve manter no local da instalação sempre atualizado e a disposição dos 

profissionais responsáveis. 

Para o presente estudo, neste capítulo, serão explicadas as principais partes 

constituintes de um projeto elétrico para SFCR conforme exigências da Enel Distribuição 

Ceará, apresentadas no capitulo 3. Além da NT-010, será levada em consideração a norma 

brasileira que determina os critérios necessários para projetar instalações elétricas de 

baixa tensão, a Norma Brasileira ABNT NBR-5410:2004 – Instalações elétricas de Baixa 

Tensão. Os diagramas e plantas necessárias serão feitas no software AutoCAD®. 

5.1. Planta de situação 

Um dos pontos mais importantes para o projeto é a planta de situação ou 

localização, a qual tem por objetivo situar o estabelecimento em relação aos terrenos e os 

logradouros próximos. Na planta deve conter a rua da propriedade, ruas adjacentes, 

pontos de acesso, pontos de referências, limites da propriedade, linhas de distribuição e 

transmissão e ponto de conexão pretendido. No ponto de conexão deve ser indicado o 

local da medição e dos inversores, os quais deverão ser identificados em coordenadas 

geográficas em latitude e longitude em formato UTM (Universal Transversa de Mercator) 

(COELCE, 2012). Serão identificados, ainda, na planta a localização dos arranjos 

fotovoltaicos.  

Como mencionado anteriormente, a empresa Só Gelo localiza-se no munícipio de 
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Santa Quitéria, bairro Centro na Rua Doutor Otávio Lobo. Porém, a medição da 

propriedade situa-se na rua lateral à entrada atual, na Praça Arthur Timóteo, onde era a 

antiga entrada do estabelecimento. Mesmo com a implantação do SFCR a medição 

continuará no mesmo lugar, a Figura 30 traz a fachada do cliente e a localização do ramal 

de entrada e da medição trifásica. 

Figura 30 - Fachada da antiga entrada da Só Gelo com o ramal de entrada e a medição 

 

FONTE: Própria. 

Percebe-se pela figura que a rede de distribuição passa acima da propriedade e a 

medição situa-se em um local de fácil acesso. 

A propriedade possui uma área aberta, dois galpões e duas salas alugadas, como 

pode-se ver na figura 29, ambos estabelecimentos são alugados, mas fazem parte da 

propriedade do cliente. O arranjo fotovoltaico será montado nos telhados das áreas 

cobertas. Um galpão (galpão 1) possui área igual a 70m² (10x7m), o outro galpão maior 

(galpão 2) possui área igual a 164m² (18,1x9m) e os dois pontos alugados possuem uma 

área igual a 72m² (12x6m). Totalizando uma área igual a 306m². A Figura 31 traz a 
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representação da propriedade e da localização da medição e da entrada principal. 

Figura 31 - Representação do espaço física da Só Gelo 

 

FONTE: Própria. 

De acordo a folha de dados do módulo fotovoltaico o mesmo possui as seguintes 

dimensões: 1650 x 992 x 40mm (comprimento x largura x altura). Com área total igual a 

16368mm², ou aproximadamente 1,64m². O sistema necessita ao todo de 160 painéis, o 

qual ocupará uma área igual a 262m². Como o estabelecimento possui ao todo 306m², é 

possível fazer os arranjos nos telhados. Vale salientar que além dos módulos, deve-se 

deixar um espaço entre o limite do telhado e os arranjos. 

Sabendo que o SFCR será formado por um conjunto de 4 arranjos, os quais são 

constituídos por duas fileiras, de 20 módulos em série, conectados em paralelo, montou-

se a seguinte configuração nos telhados disponíveis: no galpão 1 serão colocados 40 

módulos, onde serão montadas 4 linhas de 10 módulos; no galpão 2 serão colocados 90 

módulos, onde serão montadas 5 linhas de 18 módulos; e no telhado das lojas serão 

colocados 30 módulos, onde serão montadas 3 linhas de 10 módulos. A Figura 32 mostra 

o esquema dos arranjos. 
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Figura 32 - Configuração dos módulos fotovoltaicos 

 

FONTE: Própria. 

Os inversores e a caixa com as proteções ficarão localizadas dentro do galpão 2, 

na sala da gerência, já que é uma região centralizada e protegida. A distância entre os 

inversores e a medição será de aproximadamente 30m. Será montado, junto com os 

inversores, um quadro geral de distribuição, já que a instalação ainda não possui. Segue 

no apêndice C a planta de situação e no apêndice D o arranjo fotovoltaico, ambas as 

pranchas foram feitas no software AutoCAD®. 

5.2. Dimensionamento dos condutores 

O dimensionamento dos condutores de qualquer sistema elétrico é um ponto 

determinante na segurança tanto da rede quanto das pessoas. Os fatores básicos que 

envolvem o dimensionamento de um condutor são: tensão e frequência nominal; potência, 

fator de potência e natureza da carga; tipo de sistema; e corrente de curto circuito. Uma 

avaliação mal feita implica em operação inadequada da carga com alta probabilidade de 

falhas na instalação e até mesmo riscos de incêndios. Por isso, o adequado 

dimensionamento depende das proteções associadas, as quais devem ser dimensionadas 

de modo que sobrecargas e sobrecorrentes não afetem a isolação dos condutores 

(MAMEDE, 2007). 

No caso de projetos de sistemas fotovoltaicos deve-se levar em consideração a 

existência de duas topologias de corrente, corrente contínua, gerada pelas células 

fotovoltaicas, e corrente alternada na saída do inversor. Para o presente estudo, em ambos 

os casos, optou-se por utilizar o critério de queda de tensão e capacidade de corrente para 

dimensionar os condutores do SFCR. 
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A queda de tensão admissível para geração fotovoltaica é determinada pela norma 

internacional IEC 60354-7-712 Ed 1: Electrical installantions of buildings – Part 7-712: 

Requirements for special installation or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply 

systems. Segue na Tabela 13 o valor admissível pela mesma. 

Tabela 13 - Queda de tensão admissível para trechos de ligação entre componentes e 

sistemas fotovoltaicos 

Queda de tensão para sistemas conectados à rede 

Painel fotovoltaico – Inversor 1% 

FONTE: IEC 60354-7-712 (2002). 

Em relação a queda de tensão admissível entre a saída do gerador (inversores), até 

a o ponto de conexão com a rede (medição), a NBR-5410:2004, estabelece que o valor 

máximo de queda de tensão admissível é igual a 7%. 

O cálculo para encontrar a seção mínima do condutor, pelo critério de queda de 

tensão, que interliga o painel fotovoltaico ao inversor é dado pela equação (5.1) (NBR 

5410,2004): 

 
𝑆𝑚𝑚² =

2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙

𝜎 ∗ ∆𝑉 ∗ 𝑉𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎
 (5.1) 

Onde 

Smm²: seção mínima do condutor; 

L: distância entre o conector e a caixa de proteções (m); 

Ipainel: corrente de curto circuito do painel fotovoltaico (A); 

𝜎: condutibilidade do material condutor (alumínio = 32); 

∆V: queda de tensão permitida, em decimal; 

Vfileira: tensão em máxima potência do string (V). 

Sabe-se que a corrente de curto circuito do painel é definida como a soma das 

correntes das fileiras associadas em paralelo, considerando uma folga de 25%, então para 

determinar a corrente do painel utiliza-se a equação (5.2) (NBR 5410,2004): 
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 𝐼𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙 = 𝐼𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎 ∗ 𝑁𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 ∗ 1,25 (5.2) 

Onde: 

Ifileira: Corrente de curto circuito de cada fileira; 

Nfileiras: número de fileiras associadas em paralelo. 

Vale ressaltar que as correntes provenientes do gerador são correntes contínuas. 

Os condutores que interligam o inversor ao ponto de conexão da rede, devem ser 

dimensionados de modo a atender as características da rede de distribuição, sistema 

trifásico com corrente alternada. A seção mínima desses condutores pode ser obtida 

através da equação (5.3) (MAMEDE, 2007): 

 
𝑆𝑚𝑚² =

√3 ∗ 𝜌 ∗ ∑(𝐿 ∗ 𝐼𝑐)

∆𝑉 ∗ 𝑉𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎
 (5.3) 

Onde 

Smm²: seção mínima do condutor; 

L: distância entre o inversor e o ponto de conexão (m); 

Ic: corrente total do circuito (A); 

𝜌: resistividade do material condutor (cobre = 1/56Ω.mm²/m); 

∆V: queda de tensão permitida, em decimal; 

Vlinha: tensão de linha da rede (V). 

Para os casos em que são utilizados vários inversores, os mesmos serão 

direcionados para o quadro geral de distribuição e serão protegidos mediante a ação de 

um disjuntor, então deve-se levar em consideração a distância entre o ponto em comum 

dos inversores e o ponto de conexão. 

5.2.1.Dimensionamento dos condutores para corrente contínua 

 Os cabos que interligam os módulos fotovoltaicos devem ser resistentes a 
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radiação solar, classificados para tensões entre 300V e 1000V e capazes de trabalhar em 

temperaturas entre -10ºC e 75ºC. Recomenda-se que o cabo das fileiras sejam capazes de 

suportar a corrente de curto circuito com folga de 25% (NBR 5410,2004). De acordo a 

Tabela 5 e o manual do fabricante do Kit Gerador Fotovoltaico PHB, no estudo em 

questão, os condutores que interligarão os módulos serão do tipo cabo solar providos de 

proteção UV com seção de 4mm², os quais atendem aos requisitos citados. 

O cabo que irá conectar os painéis ao inversor deve obedecer aos valores da tabela 

13. Sabendo que Ifileiras é igual a 8,98A e que serão colocados duas fileiras em paralelo, 

pode-se encontrar o valor de Ipainel, por meio da equação (5.2): 

 𝐼𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙 = 8,98 ∗ 2 ∗ 1,25 = 22,45𝐴 (5.4) 

Pela tabela 6, o valor de tensão de máxima potência de cada módulo é igual a 

26,76V, cada fileira é composta por 20 módulos, então o valor da Vfileira é igual a 535,2V. 

Considerando que o cabo será de alumínio e a distância máxima entre o sistema e o 

inversor é de 20m, pela equação (5.1): 

 
𝑆𝑚𝑚² =

2 ∗ 20 ∗ 22,45

32 ∗ 0,01 ∗ 535,2
= 5,24𝑚𝑚² (5.5) 

De modo a atender aos requisitos mínimos para escolha do condutor, optou-se por 

utilizar um cabo solar provido de proteção UV com seção de 6mm² (este cabo também 

vem no conjunto escolhido). O condutor positivo será representado pela cor vermelha e 

o condutor negativo será representado pela cor preta. Pela NBR-5410:2004, os condutores 

de proteção terão as mesmas seções dos condutores de fase, o qual será representado pela 

cor verde. Os eletrodutos escolhidos para protegerem os cabos, serão do tipo rígido de 

PVC rosqueado de 2 polegadas. 

5.2.2. Dimensionamento dos condutores para corrente alternada 

Para o estudo em questão, serão utilizados dois inversores trifásicos para compor 

o sistema. Os inversores possuem uma corrente de saída igual a 30A, eles serão 

conectados em paralelo e ligados ao disjuntor do quadro de distribuição, a corrente 

máxima que circulará para o quadro será igual a 60A. Sabendo que a tensão de linha do 

sistema é igual a 380V e que a distância até o medidor é igual a 30m, a seção mínima do 

condutor pode ser obtida através da equação (5.3): 
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𝑆𝑚𝑚² =
√3 ∗

1
56

∗ 30 ∗ 60

0,07 ∗ 380
= 2,09𝑚𝑚² (5.6) 

Levando em consideração o critério de capacidade de corrente, optou-se por 

escolher um condutor com seção igual a 16mm², multiplexado de cobre isolado com 

isolação XLPE 0,6/1kV. Os condutores de fase serão representados pela cor vermelha. O 

condutor de proteção e o neutro terão a mesma seção que os condutores de fase e serão 

representados pelas cores verde e azul, respectivamente. Os eletrodutos escolhidos para 

proteção dos cabos serão de rígido de PVC do tipo rosqueado de 3 polegadas. Segue no 

apêndice E o diagrama elétrico da instalação feito no AutoCAD®. 

5.3. Proteções do sistema 

Os dispositivos de proteção, como o próprio nome sugere, são responsáveis por 

proteger a instalação de possíveis problemas que podem ocorrer no sistema, como faltas, 

sobrecorrentes e sobretensões. O esquema de proteção das instalações deve ser capaz de 

selecionar a parte danificada da rede e retirá-la de serviço sem afetar os circuitos sãos e 

garantir ao sistema uma alta confiabilidade operativa. É importante que os dispositivos 

sejam selecionados de modo a garantir a coordenação do sistema (MAMEDE, 2007). 

Em SFCR devem existir proteções para o lado de corrente contínua e outra para o 

lado de corrente alternada. 

5.3.1. Proteções para corrente contínua 

As proteções utilizadas contra sobrecorrente são, usualmente, os fusíveis, os quais 

são escolhidos de acordo com a corrente de curto-circuito das fileiras em paralelo. 

Recomenda-se utilizar fusíveis do tipo cartucho com corrente de ruptura não superior a 

três vezes a corrente de curto-circuito dos painéis (NBR 5410,2004). 

Outra proteção que o sistema deve possuir é a chave seccionadora geral, que deve 

ficar entre o painel e o inversor, ela deve permitir o isolamento do inversor em casos de 

manutenções. A capacidade nominal da corrente da chave deve ser capaz de controlar a 

corrente de curto-circuito do painel com uma folga em torno de 40% (NBR 5410,2004). 

Os dispositivos de proteção contra surtos (DPS), também são elementos 

importantes que protegem o circuito contra sobretensão. Os DPS tem a responsabilidade 
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de proteger o sistema contra descargas atmosféricas que possam produzir elevadas 

tensões nos módulos fotovoltaicos e nos cabos. Eles são interligados entre os condutores 

e o ponto de equipotencialização (ligado ao aterramento do neutro do ramal de entrada) 

para desvirem para o terra as correntes geradas por tensões acima dos valores nominais 

(NBR 5410,2004). 

5.3.2. Proteções para corrente alternada 

 Em sistemas em corrente alternada o dispositivo utilizado para proteção contra 

sobrecorrente é o disjuntor tripolar, dispositivo de seccionamento o qual permite que o 

inversor seja mantido fora do circuito sem que haja necessidade de desligar todo o sistema 

(NBR 5410,2004). Os disjuntores devem ser dimensionados de modo a proteger os cabos 

da instalação. Cada circuito deve possuir seu próprio disjuntor, os quais devem ser 

devidamente coordenados com o disjuntor geral. 

Assim como no sistema de CC, outro dispositivo que deve fazer parte das 

proteções é o DPS, que também tem a finalidade de proteger o circuito contra sobretensão 

causada por descargas atmosféricas. 

No estudo em questão, toda proteção necessária vem no conjunto Kit Gerador 

Fotovoltaico PHB. A caixa com as proteções, também chamada string box, é dividida em 

proteções para o lado CC e para o lado CA. 

No lado CC ela conta com os seguintes equipamentos: um DPS; chave 

seccionadora de corte dos painéis com 1000Vcc/32A; e fusíveis de proteção em CC. Já o 

lado CA é composto por: DPS para as fases 175Vca – 50kA; DPS para o neutro 175Vca 

– 45kA; e disjuntor tripolar de 50A. 

Vale ressaltar que além dos disjuntores individuais dos inversores, haverá, no 

quadro geral, um disjuntor tripolar com corrente nominal igual a 63A, para garantir a 

proteção dos dois inversores. Percebe-se que a coordenação do sistema está garantida, 

uma vez que a corrente nominal do disjuntor geral da instalação é igual a 80A. 

O esquema de ligação das proteções é mostrado no diagrama unifilar da 

instalação, o qual segue em anexo no apêndice F. 
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5.4. Aterramento 

Para que a instalação opere corretamente, mantendo a continuidade do serviço e a 

segurança, o neutro do sistema, os equipamentos e as demais partes metálicas não 

destinadas à condução de corrente devem ser aterradas (ENEL, 2017). O objetivo do 

sistema de aterramento é uniformizar o potencial de toda área da instalação, para prevenir 

acidentes que possam surgir durante faltas ou descargas atmosféricas (MAMEDE, 2007). 

Os condutores de aterramento são dimensionados conforme o item 6.4.3.1.3 da 

norma brasileira NBR-5410:2004, os quais seguem na tabela abaixo. 

Tabela 14 - Seção mínima do condutor de proteção 

Seção dos condutores de 

fase (S) 

Seção mínima do condutor de proteção 

correspondente 
S ≤ 16mm² S 

16mm² ≤ S ≤ 35mm² 16mm² 

S > 35mm² S/2 

 

FONTE: ABNT NBR-5410 (2004). 

Para o sistema em estudo, como todos os condutores de fase possuem seção menor 

ou igual a 16mm², os condutores de proteção terão a mesma seção que os de fase, e para 

identificação será utilizada a cor verde. O condutor de terra deve ser conectado na haste 

de terra e ao parafuso da caixa de medição, não deve haver nenhum tipo de seccionamento 

no caminho e os mesmos devem ser protegidos por eletroduto rígido (COELCE, 2012). 

A haste de terra, no caso do SFCR, é utilizada para aterramento dos componentes 

que compõe o sistema. A haste escolhida foi a de aço com seção circular (aço cobreado), 

com as seguintes dimensões: 2,40m x 5/8'. 

5.5. Memorial descritivo 

O memorial descritivo é o documento que contém as informações sobre todo o 

projeto, como características do cliente, objetivo premissas básicas adotadas durante o 

projeto, cálculos de queda de tensão, detalhamento das proteções, medição e aterramento, 

lista de materiais e orçamento. Em relação ao memorial descritivo para SFCR, à Enel 

estabelece, por meio da NT-010/2016, alguns pontos que precisam ser abordados, os 

quais serão descritos ao longo do capítulo. 
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5.5.1. Características do cliente e do gerador fotovoltaico 

Em relação às características do cliente, deve constar no memorial a atividade 

desenvolvida pela UC, demonstrativo de demanda, quadro de geração instalado e 

demonstrativo do cálculo de geração, os quais foram abordados no capítulo 4. Além dos 

pontos já mencionados, deve-se citar a data de previsão da ligação e o quadro de cargas 

instalado. 

A data de previsão da ligação ainda não foi definida pelo engenheiro responsável, 

então a mesma não será apresentada no estudo. No quadro de carga instalada do cliente 

deve constar todos os equipamentos que consomem energia dentro do estabelecimento e 

são alimentados pela rede Enel. O levantamento de carga da empresa Só Gelo segue na 

tabela 11, vale ressaltar que no levantamento já constam os dois equipamentos que serão 

adquiridos depois da implantação do SFCR. 

Tabela 15 - Quadro de carga instalada 

LEVANTAMENTO DE CARGA 

Equipamento Quantidade 
Potência 

(W) 

Potência total 

(kW) 

Máquina de gelo 8 1256 10,05 

Freezer horizontal 2 porta 2 500 1,00 

Freezer horizontal 1 porta 1 300 0,30 

Ar condicionado janeleiro 1 1400 1,40 

Computador 1 300 0,30 

Impressora 1 45 0,05 

Compressor Maneurop 10A 2 2600 5,20 

Bomba 1 736 0,74 

Lâmpada Fluorescente 5 20 0,10 

  TOTAL 19,13 

FONTE: Própria. 

5.5.2. Cálculo de queda de tensão 

No memorial deve constar o cálculo de seção mínima do condutor entre a geração 

(inversor) e o ponto de conexão (medição), o qual deve ser feito baseado no critério de 

queda de tensão, com queda admissível igual a 7%, conforme calculado na equação (5.6). 

5.5.3. Proteções 
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Todas as proteções que o sistema possui devem vir descritos no memorial, no caso 

de inversores que possuam as proteções em conjunto é necessário enviar em anexo a folha 

de dados do inversor que contem certificações exigidas pela Inmetro. No estudo em 

questão, todas as proteções foram descritas na seção 5.3. 

5.5.4. Aterramento 

No memorial deve constar a seção dos condutores de aterramento e qual o tipo de 

haste utilizada, conforme descrito na seção 5.4. 
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6. CONCLUSÃO 

6.1. Considerações finais 

O presente trabalho teve por objetivo apresentar as vantagens da microgeração 

distribuída e propor o dimensionamento de um sistema solar fotovoltaico de pequeno 

porte para uma fábrica de gelo, como alternativa para redução dos custos com energia. 

Ademais, foi apresentada a análise da viabilidade econômica do projeto, e o projeto 

elétrico necessário para interligar o sistema à rede de distribuição.  

A microgeração distribuída vem apresentando crescimento acentuado nos últimos 

anos, devido aos incentivos governamentais e redução dos preços das tecnologias 

associadas à geração. Este sistema tem como vantagem a proximidade com os centros de 

consumo, reduzindo, assim, as perdas relacionadas a transmissão e distribuição de 

energia, além de usar fontes limpas e renováveis para geração de energia elétrica, em 

especial a solar, diminuindo a emissão de gases poluentes. 

A energia solar fotovoltaica é a principal opção para a microgeração, pois os 

geradores solares apresentam menor grau de complexidade para serem instalados e 

operados se comparado as demais fontes para produção de energia elétrica. As 

características de irradiação solar no Brasil também são um atrativo para este tipo de 

geração. Por mais que os sistemas fotovoltaicos apresentem baixa eficiência e 

investimento inicial elevado, as características climáticas do país, juntamente, com o 

sistema de compensação de energia, torna-os viáveis. 

Os geradores fotovoltaicos são formados basicamente pelos módulos 

fotovoltaicos, responsáveis pela conversão da energia e os inversores, os quais 

transformam a corrente contínua gerada em corrente alternada exigida pela rede. Para o 

correto dimensionamento do sistema, é necessário levar em consideração as variações de 

temperatura e irradiação do ambiente, uma vez que os dois equipamentos principais são 

diretamente influenciados por estas características. Todos os aparelhos que compõe o 

gerador, usualmente, são comprados em forma de conjuntos, o que reduz o risco de 

incompatibilidade entre os equipamentos. 

A REN – nº 482/2012 apresenta todas as diretrizes relacionadas à microgeração 

distribuída, e a NT-010 mostra todos os requisitos necessários para interligação da 

microgeração à rede de distribuição da Enel, por isso, é importante apresentar os termos 
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destes documentos aos interessados em implantar um gerador próprio. Além dos termos 

legais, é importante apresentar ao cliente a viabilidade econômica do projeto em questão, 

sendo o financiamento uma opção favorável, diante dos incentivos e descontos existentes. 

A fábrica Só Gelo localiza-se em uma região favorável à implantação de 

microgeração com fonte solar, como a empresa pretende aumentar sua produção, a 

geração distribuída se tornou a melhor alternativa para reduzir os gastos com energia. Por 

isso o sistema foi dimensionado baseado no consumo do cliente e na pretensão de 

expansão. Depois da escolha do conjunto do gerador, verificou-se que o projeto para 

implantação do mesmo é viável diante dos indicadores econômicos analisados: o VPL do 

projeto foi positivo; a TIR ficou maior que a TMA; e o retorno do investimento estimado 

é de aproximadamente 6 anos, frente aos 25 aos de vida útil do sistema. Por isso, foi feito 

o projeto elétrico para a interligação do sistema à rede de distribuição o qual foi baseado 

na ABNT NBR – 5410: 2004, seguindo os requisitos técnicos exigidos pela distribuidora 

de energia local. 

Portanto, conclui-se que a microgeração com energia solar fotovoltaica apresenta 

vantagens técnicas, ambientais, sociais e econômicas, se tornando uma alternativa viável 

para pequenas industriais, e até mesmo residências de grande porte, para reduzir os gastos 

com energia elétrica. 

6.2. Trabalhos futuros 

Os assuntos que poderiam complementar o presente estudo e fazer parte de outros 

trabalhos futuramente poderiam ser: execução da obra para implantação do SFCR e 

análise da energia gerada; análise da qualidade da energia na rede de distribuição depois 

da implantação do sistemas; e análise da confiabilidade do sistema de proteção utilizado. 
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APÊNDICE A – SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE 60 MESES 

PARA IMPLANTAÇÃO DO SFCR UTILIZANDO O SIMULADOR FNE – MPE 

DO BANCO DO NORDESTE 

 

 

  
 

              

     

SIMULADOR FNE-MPE       

      

      

                

VALOR DO FINANCIAMENTO: R$ 186.830,22   DATA: 30/11/2017 

PRAZO TOTAL (EM MESES): 60     
TAXA DE 

JUROS: 0,75%a.m. 

CARÊNCIA (EM MESES):   TARIFA DE LIMITE DE CRÉDITO: R$ 1.401,23 

                

1. Valores das parcelas são só parâmetros, não sendo necessariamente iguais às quantias cobradas; 

2. Juros da carência são cobrados trimestralmente e as prestações de forma mensal; 

3. Operações FNE possuem 100% de isenção de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); 

4. Operações adimplentes terão bônus de 15% incidentes sobre juros da operação; 

5. A cobrança de Tarifa de Limite de Crédito altera o Custo Efetivo Total (CET) do financiamento. Para mais 
informações sobre o CET, consulte o seu gerente. 

TOTAL 
DE 

JUROS 
PAGOS 

43.555,40 
TOTAL 

DESCONTO 

(BÔNUS) 
7.686,25 

TOTAL 
PRESTAÇÕES 

238.071,87 
TOTAL 

PRESTAÇÕES COM 
BÔNUS 

230.385,63 

SEQ DE 
PAGMT 

JURO NA 
CARÊNC 

SEQUÊNCIA 
DE 

AMORTIZAÇÃO 
DE PRINCIPAL 

DATAS DOS 
PAGAMENTOS 

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO 
VALOR DO 
BÔNUS DE 

ADIMPLÊNCIA PRINCIPAL JUROS 
TOTAL 

PRESTAÇÃO 
 PRESTAÇÃO   
COM BÔNUS 

    TOTAIS 186.830,22 51.241,65 238.071,87 230.385,63 7.686,25 

0 1 30/12/2017 3.113,83 1.657,34 4.771,17 4.522,56 248,60 

0 2 30/01/2018 3.113,83 1.684,28 4.798,11 4.545,47 252,64 

0 3 28/02/2018 3.113,83 1.548,46 4.662,29 4.430,02 232,27 

0 4 30/03/2018 3.113,83 1.574,47 4.688,30 4.452,13 236,17 

0 5 30/04/2018 3.113,83 1.598,64 4.712,47 4.472,68 239,80 

0 6 30/05/2018 3.113,83 1.519,22 4.633,05 4.405,17 227,88 

0 7 30/06/2018 3.113,83 1.541,55 4.655,38 4.424,15 231,23 

0 8 30/07/2018 3.113,83 1.463,98 4.577,81 4.358,21 219,60 

0 9 30/08/2018 3.113,83 1.484,45 4.598,28 4.375,62 222,67 

0 10 30/09/2018 3.113,83 1.455,91 4.569,74 4.351,35 218,39 

0 11 30/10/2018 3.113,83 1.381,11 4.494,94 4.287,78 207,17 

0 12 30/11/2018 3.113,83 1.398,81 4.512,64 4.302,82 209,82 

0 13 30/12/2018 3.113,83 1.325,87 4.439,70 4.240,82 198,88 

0 14 30/01/2019 3.113,83 1.341,72 4.455,55 4.254,29 201,26 

0 15 28/02/2019 3.113,83 1.228,09 4.341,92 4.157,71 184,21 

0 16 30/03/2019 3.113,83 1.243,00 4.356,83 4.170,38 186,45 

0 17 30/04/2019 3.113,83 1.256,08 4.369,91 4.181,50 188,41 

0 18 30/05/2019 3.113,83 1.187,76 4.301,59 4.123,42 178,16 

0 19 30/06/2019 3.113,83 1.198,98 4.312,81 4.132,97 179,85 
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0 20 30/07/2019 3.113,83 1.132,51 4.246,34 4.076,47 169,88 

0 21 30/08/2019 3.113,83 1.141,89 4.255,72 4.084,44 171,28 

0 22 30/09/2019 3.113,83 1.113,34 4.227,17 4.060,17 167,00 

0 23 30/10/2019 3.113,83 1.049,65 4.163,48 4.006,03 157,45 

0 24 30/11/2019 3.113,83 1.056,25 4.170,08 4.011,64 158,44 

0 25 30/12/2019 3.113,83 994,40 4.108,23 3.959,07 149,16 

0 26 30/01/2020 3.113,83 999,15 4.112,98 3.963,11 149,87 

0 27 29/02/2020 3.113,83 939,16 4.052,99 3.912,11 140,87 

0 28 30/03/2020 3.113,83 911,54 4.025,37 3.888,64 136,73 

0 29 30/04/2020 3.113,83 913,51 4.027,34 3.890,32 137,03 

0 30 30/05/2020 3.113,83 856,29 3.970,12 3.841,68 128,44 

0 31 30/06/2020 3.113,83 856,42 3.970,25 3.841,79 128,46 

0 32 30/07/2020 3.113,83 801,05 3.914,88 3.794,72 120,16 

0 33 30/08/2020 3.113,83 799,32 3.913,15 3.793,26 119,90 

0 34 30/09/2020 3.113,83 770,78 3.884,61 3.768,99 115,62 

0 35 30/10/2020 3.113,83 718,18 3.832,01 3.724,28 107,73 

0 36 30/11/2020 3.113,83 713,68 3.827,51 3.720,46 107,05 

0 37 30/12/2020 3.113,83 662,94 3.776,77 3.677,33 99,44 

0 38 30/01/2021 3.113,83 656,59 3.770,42 3.671,93 98,49 

0 39 28/02/2021 3.113,83 587,35 3.701,18 3.613,08 88,10 

0 40 30/03/2021 3.113,83 580,07 3.693,90 3.606,89 87,01 

0 41 30/04/2021 3.113,83 570,95 3.684,78 3.599,13 85,64 

0 42 30/05/2021 3.113,83 524,83 3.638,66 3.559,93 78,72 

0 43 30/06/2021 3.113,83 513,85 3.627,68 3.550,60 77,08 

0 44 30/07/2021 3.113,83 469,58 3.583,41 3.512,97 70,44 

0 45 30/08/2021 3.113,83 456,76 3.570,59 3.502,07 68,51 

0 46 30/09/2021 3.113,83 428,21 3.542,04 3.477,81 64,23 

0 47 30/10/2021 3.113,83 386,71 3.500,54 3.442,54 58,01 

0 48 30/11/2021 3.113,83 371,12 3.484,95 3.429,28 55,67 

0 49 30/12/2021 3.113,83 331,47 3.445,30 3.395,58 49,72 

0 50 30/01/2022 3.113,83 314,02 3.427,85 3.380,75 47,10 

0 51 28/02/2022 3.113,83 266,98 3.380,81 3.340,76 40,05 

0 52 30/03/2022 3.113,83 248,60 3.362,43 3.325,14 37,29 

0 53 30/04/2022 3.113,83 228,38 3.342,21 3.307,95 34,26 

0 54 30/05/2022 3.113,83 193,36 3.307,19 3.278,19 29,00 

0 55 30/06/2022 3.113,83 171,29 3.285,12 3.259,42 25,69 

0 56 30/07/2022 3.113,83 138,11 3.251,94 3.231,23 20,72 

0 57 30/08/2022 3.113,83 114,19 3.228,02 3.210,89 17,13 

0 58 30/09/2022 3.113,83 85,65 3.199,48 3.186,63 12,85 

0 59 30/10/2022 3.113,83 55,25 3.169,08 3.160,79 8,29 

0 60 30/11/2022 3.114,25 28,55 3.142,80 3.138,52 4,28 
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APÊNDICE B – ESTIMATIVA DE ECONOMIA MENSAL COM A 

IMPLANTAÇÃO DO SFCR NO PERÍODO DE VIDA ÚTIL DOS MÓDULOS E 

INVERSORES 

MÊS 

ENERGIA 

GERADA 

(kWh) 

CONSUMO 

(kWh) 

ENERGIA 

FATURADA 

COM SFCR 

(kWh) 

VALOR DA 

TARIFA 

VALOR PAGO 

SEM SFRC 

VALOR PAGO 

COM SFRC 

(R$) 

ECONOMIA 

nov/16 6299 7517 1218  R$         0,72   R$        5.387,51   R$           872,84   R$    4.514,67  

dez/16 6100 7377 1277  R$         0,73   R$        5.366,62   R$           928,77   R$    4.437,85  

jan/17 5837 6169 332  R$         0,71   R$        4.403,54   R$           236,74   R$    4.166,80  

fev/17 6061 5406 100  R$         0,71   R$        3.856,64   R$             71,34   R$    3.785,30  

mar/17 6254 8829 2575  R$         0,73   R$        6.417,01   R$        1.871,88   R$    4.545,12  

abr/17 6249 4882 100  R$         0,72   R$        3.537,89   R$             72,47   R$    3.465,42  

mai/17 5630 4575 100  R$         0,69   R$        3.143,57   R$             68,71   R$    3.074,86  

jun/17 5231 6189 958  R$         0,75   R$        4.650,29   R$           719,82   R$    3.930,47  

jul/17 5356 6001 645  R$         0,70   R$        4.197,76   R$           451,21   R$    3.746,55  

ago/17 6561 6069 100  R$         0,72   R$        4.357,30   R$             71,80   R$    4.285,50  

set/17 6723 5732 100  R$         0,75   R$        4.280,03   R$             74,67   R$    4.205,36  

out/17 6790 4888 100  R$         0,73   R$        3.585,89   R$             73,36   R$    3.512,52  

nov/17 6249 7517 1268  R$         0,72   R$        5.410,68   R$           912,86   R$    4.497,81  

dez/17 6052 7377 1325  R$         0,73   R$        5.389,70   R$           968,42   R$    4.421,28  

jan/18 5791 6169 378  R$         0,72   R$        4.422,48   R$           271,24   R$    4.151,24  

fev/18 6013 5406 100  R$         0,72   R$        3.873,22   R$             71,65   R$    3.801,58  

mar/18 6203 8829 2626  R$         0,73   R$        6.444,60   R$        1.916,45   R$    4.528,15  

abr/18 6199 4882 100  R$         0,73   R$        3.553,10   R$             72,78   R$    3.480,32  

mai/18 5585 4575 100  R$         0,74   R$        3.379,34   R$             73,87   R$    3.305,48  

jun/18 5189 6189 1000  R$         0,81   R$        4.999,06   R$           807,60   R$    4.191,46  

jul/18 5313 6001 688  R$         0,75   R$        4.512,59   R$           517,27   R$    3.995,33  

ago/18 6509 6069 100  R$         0,77   R$        4.684,10   R$             77,18   R$    4.606,92  

set/18 6669 5732 100  R$         0,80   R$        4.601,03   R$             80,27   R$    4.520,76  

out/18 6736 4888 100  R$         0,79   R$        3.854,83   R$             78,86   R$    3.775,96  

nov/18 6199 7517 1318  R$         0,77   R$        5.816,48   R$        1.020,01   R$    4.796,47  

dez/18 6003 7377 1374  R$         0,79   R$        5.793,92   R$        1.079,07   R$    4.714,85  

jan/19 5744 6169 425  R$         0,77   R$        4.754,17   R$           327,28   R$    4.426,88  

fev/19 5965 5406 100  R$         0,77   R$        4.163,72   R$             77,02   R$    4.086,70  

mar/19 6154 8829 2675  R$         0,78   R$        6.927,94   R$        2.099,13   R$    4.828,82  

abr/19 6150 4882 100  R$         0,78   R$        3.819,58   R$             78,24   R$    3.741,35  

mai/19 5540 4575 100  R$         0,79   R$        3.632,79   R$             79,41   R$    3.553,39  

jun/19 5148 6189 1041  R$         0,87   R$        5.373,99   R$           904,22   R$    4.469,77  

jul/19 5271 6001 730  R$         0,81   R$        4.851,04   R$           590,42   R$    4.260,62  

ago/19 6456 6069 100  R$         0,83   R$        5.035,40   R$             82,97   R$    4.952,43  

set/19 6616 5732 100  R$         0,86   R$        4.946,11   R$             86,29   R$    4.859,82  

out/19 6682 4888 100  R$         0,85   R$        4.143,94   R$             84,78   R$    4.059,16  

nov/19 6149 7517 1368  R$         0,83   R$        6.252,71   R$        1.137,76   R$    5.114,95  

dez/19 5955 7377 1422  R$         0,84   R$        6.228,47   R$        1.200,55   R$    5.027,92  

jan/20 5698 6169 471  R$         0,83   R$        5.110,73   R$           389,90   R$    4.720,83  

fev/20 5917 5406 100  R$         0,83   R$        4.475,99   R$             82,80   R$    4.393,20  

mar/20 6105 8829 2724  R$         0,84   R$        7.447,54   R$        2.298,09   R$    5.149,45  

abr/20 6100 4882 100  R$         0,84   R$        4.106,05   R$             84,11   R$    4.021,95  

mai/20 5496 4575 100  R$         0,85   R$        3.905,25   R$             85,36   R$    3.819,89  

jun/20 5106 6189 1083  R$         0,93   R$        5.777,04   R$        1.010,48   R$    4.766,56  
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CONTINUAÇÃO 

MÊS 

ENERGIA 

GERADA 

(kWh) 

CONSUMO 

(kWh) 

ENERGIA 

FATURADA 

COM SFCR 

(kWh) 

VALOR DA 

TARIFA 

VALOR PAGO 

SEM SFRC 

VALOR PAGO 

COM SFRC 

(R$) 

ECONOMIA 

jul/20 5228 6001 773  R$         0,87   R$        5.214,86   R$           671,34   R$    4.543,52  

ago/20 6405 6069 100  R$         0,89   R$        5.413,06   R$             89,19   R$    5.323,87  

set/20 6563 5732 100  R$         0,93   R$        5.317,06   R$             92,76   R$    5.224,30  

out/20 6629 4888 100  R$         0,91   R$        4.454,73   R$             91,14   R$    4.363,60  

nov/20 6100 7517 1417  R$         0,89   R$        6.721,67   R$        1.267,08   R$    5.454,58  

dez/20 5907 7377 1470  R$         0,91   R$        6.695,60   R$        1.333,83   R$    5.361,77  

jan/21 5653 6169 516  R$         0,89   R$        5.494,03   R$           459,74   R$    5.034,29  

fev/21 5870 5406 100  R$         0,89   R$        4.811,69   R$             89,01   R$    4.722,69  

mar/21 6056 8829 2773  R$         0,91   R$        8.006,10   R$        2.514,73   R$    5.491,37  

abr/21 6052 4882 100  R$         0,90   R$        4.414,01   R$             90,41   R$    4.323,59  

mai/21 5452 4575 100  R$         0,92   R$        4.198,15   R$             91,76   R$    4.106,38  

jun/21 5066 6189 1123  R$         1,00   R$        6.210,32   R$        1.127,26   R$    5.083,06  

jul/21 5187 6001 814  R$         0,93   R$        5.605,98   R$           760,77   R$    4.845,21  

ago/21 6354 6069 100  R$         0,96   R$        5.819,04   R$             95,88   R$    5.723,16  

set/21 6510 5732 100  R$         1,00   R$        5.715,84   R$             99,72   R$    5.616,13  

out/21 6576 4888 100  R$         0,98   R$        4.788,84   R$             97,97   R$    4.690,87  

nov/21 6051 7517 1466  R$         0,96   R$        7.225,79   R$        1.409,02   R$    5.816,77  

dez/21 5860 7377 1517  R$         0,98   R$        7.197,77   R$        1.479,98   R$    5.717,79  

jan/22 5608 6169 561  R$         0,96   R$        5.906,09   R$           537,52   R$    5.368,57  

fev/22 5823 5406 100  R$         0,96   R$        5.172,57   R$             95,68   R$    5.076,89  

mar/22 6007 8829 2822  R$         0,97   R$        8.606,56   R$        2.750,56   R$    5.856,00  

abr/22 6003 4882 100  R$         0,97   R$        4.745,06   R$             97,19   R$    4.647,86  

mai/22 5408 4575 100  R$         0,99   R$        4.513,01   R$             98,64   R$    4.414,36  

jun/22 5025 6189 1164  R$         1,08   R$        6.676,09   R$        1.255,51   R$    5.420,58  

jul/22 5145 6001 856  R$         1,00   R$        6.026,43   R$           859,49   R$    5.166,93  

ago/22 6303 6069 100  R$         1,03   R$        6.255,47   R$           103,07   R$    6.152,39  

set/22 6458 5732 100  R$         1,07   R$        6.144,53   R$           107,20   R$    6.037,34  

out/22 6523 4888 100  R$         1,05   R$        5.148,00   R$           105,32   R$    5.042,68  

nov/22 6003 7517 1514  R$         1,03   R$        7.767,72   R$        1.564,72   R$    6.203,00  

dez/22 5813 7377 1564  R$         1,05   R$        7.737,61   R$        1.640,15   R$    6.097,45  

jan/23 5563 6169 606  R$         1,03   R$        6.349,04   R$           624,00   R$    5.725,04  

fev/23 5776 5406 100  R$         1,03   R$        5.560,51   R$           102,86   R$    5.457,66  

mar/23 5959 8829 2870  R$         1,05   R$        9.252,05   R$        3.007,21   R$    6.244,84  

abr/23 5955 4882 100  R$         1,04   R$        5.100,94   R$           104,48   R$    4.996,45  

mai/23 5365 4575 100  R$         1,06   R$        4.851,48   R$           106,04   R$    4.745,44  

jun/23 4985 6189 1204  R$         1,16   R$        7.176,80   R$        1.396,30   R$    5.780,51  

jul/23 5104 6001 897  R$         1,08   R$        6.478,41   R$           968,39   R$    5.510,02  

ago/23 6252 6069 100  R$         1,11   R$        6.724,63   R$           110,80   R$    6.613,82  

set/23 6407 5732 100  R$         1,15   R$        6.605,37   R$           115,24   R$    6.490,14  

out/23 6471 4888 100  R$         1,13   R$        5.534,10   R$           113,22   R$    5.420,88  

nov/23 5955 7517 1562  R$         1,11   R$        8.350,30   R$        1.735,42   R$    6.614,88  

dez/23 5767 7377 1610  R$         1,13   R$        8.317,93   R$        1.815,60   R$    6.502,33  

jan/24 5518 6169 651  R$         1,11   R$        6.825,22   R$           720,03   R$    6.105,19  

fev/24 5730 5406 100  R$         1,11   R$        5.977,55   R$           110,57   R$    5.866,98  

mar/24 5912 8829 2917  R$         1,13   R$        9.945,96   R$        3.286,46   R$    6.659,50  

abr/24 5908 4882 100  R$         1,12   R$        5.483,51   R$           112,32   R$    5.371,18  

mai/24 5322 4575 100  R$         1,14   R$        5.215,34   R$           114,00   R$    5.101,35  

jun/24 4945 6189 1244  R$         1,25   R$        7.715,06   R$        1.550,73   R$    6.164,33  
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CONTINUAÇÃO 

MÊS 

ENERGIA 

GERADA 

(kWh) 

CONSUMO 

(kWh) 

ENERGIA 

FATURADA 

COM SFCR 

(kWh) 

VALOR DA 

TARIFA 

VALOR PAGO 

SEM SFRC 

VALOR PAGO 

COM SFRC 

(R$) 

ECONOMIA 

jul/24 5063 6001 938  R$         1,16   R$        6.964,29   R$        1.088,41   R$    5.875,88  

ago/24 6202 6069 100  R$         1,19   R$        7.228,97   R$           119,11   R$    7.109,86  

set/24 6355 5732 100  R$         1,24   R$        7.100,78   R$           123,88   R$    6.976,90  

out/24 6419 4888 100  R$         1,22   R$        5.949,16   R$           121,71   R$    5.827,45  

nov/24 5907 7517 1610  R$         1,19   R$        8.976,58   R$        1.922,47   R$    7.054,11  

dez/24 5721 7377 1656  R$         1,21   R$        8.941,77   R$        2.007,69   R$    6.934,08  

jan/25 5474 6169 695  R$         1,19   R$        7.337,11   R$           826,54   R$    6.510,57  

fev/25 5684 5406 100  R$         1,19   R$        6.425,87   R$           118,87   R$    6.307,00  

mar/25 5864 8829 2965  R$         1,21   R$      10.691,91   R$        3.590,22   R$    7.101,69  

abr/25 5860 4882 100  R$         1,21   R$        5.894,77   R$           120,74   R$    5.774,02  

mai/25 5279 4575 100  R$         1,23   R$        5.606,49   R$           122,55   R$    5.483,95  

jun/25 4905 6189 1284  R$         1,34   R$        8.293,69   R$        1.720,05   R$    6.573,64  

jul/25 5023 6001 978  R$         1,25   R$        7.486,61   R$        1.220,57   R$    6.266,04  

ago/25 6153 6069 100  R$         1,28   R$        7.771,15   R$           128,05   R$    7.643,10  

set/25 6305 5732 100  R$         1,33   R$        7.633,33   R$           133,17   R$    7.500,16  

out/25 6368 4888 100  R$         1,31   R$        6.395,35   R$           130,84   R$    6.264,51  

nov/25 5860 7517 1657  R$         1,28   R$        9.649,82   R$        2.127,32   R$    7.522,50  

dez/25 5675 7377 1702  R$         1,30   R$        9.612,40   R$        2.217,90   R$    7.394,50  

jan/26 5430 6169 739  R$         1,28   R$        7.887,39   R$           944,52   R$    6.942,87  

fev/26 5638 5406 100  R$         1,28   R$        6.907,81   R$           127,78   R$    6.780,03  

mar/26 5817 8829 3012  R$         1,30   R$      11.493,80   R$        3.920,56   R$    7.573,24  

abr/26 5813 4882 100  R$         1,30   R$        6.336,88   R$           129,80   R$    6.207,08  

mai/26 5237 4575 100  R$         1,32   R$        6.026,98   R$           131,74   R$    5.895,24  

jun/26 4866 6189 1323  R$         1,44   R$        8.915,72   R$        1.905,58   R$    7.010,13  

jul/26 4982 6001 1019  R$         1,34   R$        8.048,11   R$        1.366,00   R$    6.682,10  

ago/26 6103 6069 100  R$         1,38   R$        8.353,98   R$           137,65   R$    8.216,33  

set/26 6254 5732 100  R$         1,43   R$        8.205,83   R$           143,16   R$    8.062,68  

out/26 6317 4888 100  R$         1,41   R$        6.875,00   R$           140,65   R$    6.734,35  

nov/26 5813 7517 1704  R$         1,38   R$      10.373,56   R$        2.351,56   R$    8.022,00  

dez/26 5629 7377 1748  R$         1,40   R$      10.333,33   R$        2.447,84   R$    7.885,50  

jan/27 5387 6169 782  R$         1,37   R$        8.478,95   R$        1.075,07   R$    7.403,88  

fev/27 5593 5406 100  R$         1,37   R$        7.425,89   R$           137,36   R$    7.288,53  

mar/27 5771 8829 3058  R$         1,40   R$      12.355,83   R$        4.279,73   R$    8.076,10  

abr/27 5767 4882 100  R$         1,40   R$        6.812,14   R$           139,54   R$    6.672,61  

mai/27 5195 4575 100  R$         1,42   R$        6.479,01   R$           141,62   R$    6.337,39  

jun/27 4827 6189 1362  R$         1,55   R$        9.584,40   R$        2.108,79   R$    7.475,61  

jul/27 4943 6001 1058  R$         1,44   R$        8.651,71   R$        1.525,92   R$    7.125,80  

ago/27 6055 6069 100  R$         1,48   R$        8.980,53   R$           147,97   R$    8.832,56  

set/27 6204 5732 100  R$         1,54   R$        8.821,27   R$           153,90   R$    8.667,38  

out/27 6266 4888 100  R$         1,51   R$        7.390,62   R$           151,20   R$    7.239,42  

nov/27 5766 7517 1751  R$         1,48   R$      11.151,57   R$        2.596,92   R$    8.554,66  

dez/27 5584 7377 1793  R$         1,51   R$      11.108,33   R$        2.699,24   R$    8.409,09  

jan/28 5344 6169 825  R$         1,48   R$        9.114,87   R$        1.219,37   R$    7.895,50  

fev/28 5549 5406 100  R$         1,48   R$        7.982,84   R$           147,67   R$    7.835,17  

mar/28 5725 8829 3104  R$         1,50   R$      13.282,52   R$        4.670,16   R$    8.612,36  

abr/28 5721 4882 100  R$         1,50   R$        7.323,05   R$           150,00   R$    7.173,05  

mai/28 5154 4575 100  R$         1,52   R$        6.964,93   R$           152,24   R$    6.812,69  

jun/28 4789 6189 1400  R$         1,66   R$      10.303,23   R$        2.331,24   R$    7.971,99  
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jul/28 4903 6001 1098  R$         1,55   R$        9.300,59   R$        1.701,64   R$    7.598,95  

ago/28 6006 6069 100  R$         1,59   R$        9.654,07   R$           159,07   R$    9.495,00  

set/28 6154 5732 100  R$         1,65   R$        9.482,87   R$           165,44   R$    9.317,43  

out/28 6216 4888 100  R$         1,63   R$        7.944,92   R$           162,54   R$    7.782,38  

nov/28 5720 7517 1797  R$         1,59   R$      11.987,94   R$        2.865,26   R$    9.122,69  

dez/28 5540 7377 1837  R$         1,62   R$      11.941,46   R$        2.974,00   R$    8.967,46  

jan/29 5301 6169 868  R$         1,59   R$        9.798,49   R$        1.378,73   R$    8.419,76  

fev/29 5504 5406 100  R$         1,59   R$        8.581,55   R$           158,74   R$    8.422,81  

mar/29 5679 8829 3150  R$         1,62   R$      14.278,71   R$        5.094,49   R$    9.184,22  

abr/29 5675 4882 100  R$         1,61   R$        7.872,28   R$           161,25   R$    7.711,03  

mai/29 5112 4575 100  R$         1,64   R$        7.487,30   R$           163,66   R$    7.323,64  

jun/29 4750 6189 1439  R$         1,79   R$      11.075,97   R$        2.574,64   R$    8.501,33  

jul/29 4864 6001 1137  R$         1,67   R$        9.998,14   R$        1.894,62   R$    8.103,52  

ago/29 5958 6069 111  R$         1,71   R$      10.378,13   R$           189,53   R$  10.188,59  

set/29 6105 5732 100  R$         1,78   R$      10.194,08   R$           177,85   R$  10.016,24  

out/29 6166 4888 100  R$         1,75   R$        8.540,79   R$           174,73   R$    8.366,06  

nov/29 5675 7517 1842  R$         1,71   R$      12.887,04   R$        3.158,60   R$    9.728,43  

dez/29 5495 7377 1882  R$         1,74   R$      12.837,07   R$        3.274,17   R$    9.562,90  

jan/30 5259 6169 910  R$         1,71   R$      10.533,37   R$        1.554,54   R$    8.978,83  

fev/30 5460 5406 100  R$         1,71   R$        9.225,17   R$           170,65   R$    9.054,52  

mar/30 5633 8829 3196  R$         1,74   R$      15.349,61   R$        5.555,56   R$    9.794,05  

abr/30 5630 4882 100  R$         1,73   R$        8.462,70   R$           173,34   R$    8.289,36  

mai/30 5072 4575 100  R$         1,76   R$        8.048,85   R$           175,93   R$    7.872,92  

jun/30 4712 6189 1477  R$         1,92   R$      11.906,67   R$        2.840,85   R$    9.065,81  

jul/30 4825 6001 1176  R$         1,79   R$      10.748,00   R$        2.106,41   R$    8.641,59  

ago/30 5910 6069 159  R$         1,84   R$      11.156,49   R$           291,37   R$  10.865,12  

set/30 6056 5732 100  R$         1,91   R$      10.958,64   R$           191,18   R$  10.767,45  

out/30 6117 4888 100  R$         1,88   R$        9.181,35   R$           187,83   R$    8.993,51  

nov/30 5629 7517 1888  R$         1,84   R$      13.853,56   R$        3.479,16   R$  10.374,40  

dez/30 5451 7377 1926  R$         1,87   R$      13.799,85   R$        3.601,97   R$  10.197,87  

jan/31 5216 6169 953  R$         1,84   R$      11.323,37   R$        1.748,35   R$    9.575,02  

fev/31 5417 5406 100  R$         1,83   R$        9.917,05   R$           183,45   R$    9.733,61  

mar/31 5588 8829 3241  R$         1,87   R$      16.500,83   R$        6.056,46   R$  10.444,37  

abr/31 5585 4882 100  R$         1,86   R$        9.097,41   R$           186,35   R$    8.911,06  

mai/31 5031 4575 100  R$         1,89   R$        8.652,51   R$           189,13   R$    8.463,39  

jun/31 4675 6189 1514  R$         2,07   R$      12.799,67   R$        3.131,88   R$    9.667,78  

jul/31 4786 6001 1215  R$         1,93   R$      11.554,10   R$        2.338,70   R$    9.215,39  

ago/31 5863 6069 206  R$         1,98   R$      11.993,22   R$           406,66   R$  11.586,56  

set/31 6008 5732 100  R$         2,06   R$      11.780,54   R$           205,52   R$  11.575,01  

out/31 6068 4888 100  R$         2,02   R$        9.869,95   R$           201,92   R$    9.668,03  

nov/31 5584 7517 1933  R$         1,98   R$      14.892,58   R$        3.829,32   R$  11.063,26  

dez/31 5408 7377 1969  R$         2,01   R$      14.834,84   R$        3.959,82   R$  10.875,01  

jan/32 5175 6169 994  R$         1,97   R$      12.172,63   R$        1.961,82   R$  10.210,80  

fev/32 5373 5406 100  R$         1,97   R$      10.660,83   R$           197,20   R$  10.463,63  

mar/32 5544 8829 3285  R$         2,01   R$      17.738,40   R$        6.600,52   R$  11.137,88  

abr/32 5540 4882 100  R$         2,00   R$        9.779,71   R$           200,32   R$    9.579,39  

mai/32 4991 4575 100  R$         2,03   R$        9.301,45   R$           203,31   R$    9.098,14  

jun/32 4637 6189 1552  R$         2,22   R$      13.759,64   R$        3.449,92   R$  10.309,72  
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jul/32 4748 6001 1253  R$         2,07   R$      12.420,66   R$        2.593,36   R$    9.827,30  

ago/32 5816 6069 253  R$         2,12   R$      12.892,71   R$           536,81   R$  12.355,91  

set/32 5960 5732 100  R$         2,21   R$      12.664,08   R$           220,94   R$  12.443,14  

out/32 6020 4888 100  R$         2,17   R$      10.610,20   R$           217,07   R$  10.393,13  

nov/32 5539 7517 1978  R$         2,13   R$      16.009,52   R$        4.211,66   R$  11.797,86  

dez/32 5365 7377 2012  R$         2,16   R$      15.947,45   R$        4.350,34   R$  11.597,11  

jan/33 5133 6169 1036  R$         2,12   R$      13.085,57   R$        2.196,77   R$  10.888,80  

fev/33 5330 5406 100  R$         2,12   R$      11.460,39   R$           211,99   R$  11.248,40  

mar/33 5499 8829 3330  R$         2,16   R$      19.068,78   R$        7.191,34   R$  11.877,44  

abr/33 5496 4882 100  R$         2,15   R$      10.513,19   R$           215,35   R$  10.297,84  

mai/33 4951 4575 100  R$         2,19   R$        9.999,06   R$           218,56   R$    9.780,50  

jun/33 4600 6189 1589  R$         2,39   R$      14.791,61   R$        3.797,32   R$  10.994,29  

jul/33 4710 6001 1291  R$         2,22   R$      13.352,20   R$        2.872,38   R$  10.479,83  

ago/33 5770 6069 299  R$         2,28   R$      13.859,67   R$           683,33   R$  13.176,34  

set/33 5912 5732 100  R$         2,38   R$      13.613,88   R$           237,51   R$  13.376,37  

out/33 5971 4888 100  R$         2,33   R$      11.405,96   R$           233,35   R$  11.172,61  

nov/33 5495 7517 2022  R$         2,29   R$      17.210,24   R$        4.629,00   R$  12.581,24  

dez/33 5322 7377 2055  R$         2,32   R$      17.143,51   R$        4.776,35   R$  12.367,16  

jan/34 5092 6169 1077  R$         2,28   R$      14.066,99   R$        2.455,17   R$  11.611,82  

fev/34 5288 5406 118  R$         2,28   R$      12.319,92   R$           269,89   R$  12.050,03  

mar/34 5455 8829 3374  R$         2,32   R$      20.498,94   R$        7.832,84   R$  12.666,10  

abr/34 5452 4882 100  R$         2,31   R$      11.301,68   R$           231,50   R$  11.070,18  

mai/34 4911 4575 100  R$         2,35   R$      10.748,99   R$           234,95   R$  10.514,04  

jun/34 4563 6189 1626  R$         2,57   R$      15.900,98   R$        4.176,67   R$  11.724,31  

jul/34 4672 6001 1329  R$         2,39   R$      14.353,62   R$        3.177,93   R$  11.175,69  

ago/34 5724 6069 345  R$         2,45   R$      14.899,14   R$           847,89   R$  14.051,25  

set/34 5865 5732 100  R$         2,55   R$      14.634,92   R$           255,32   R$  14.379,60  

out/34 5924 4888 100  R$         2,51   R$      12.261,41   R$           250,85   R$  12.010,56  

nov/34 5451 7517 2066  R$         2,46   R$      18.501,01   R$        5.084,37   R$  13.416,63  

dez/34 5279 7377 2098  R$         2,50   R$      18.429,27   R$        5.240,93   R$  13.188,34  

jan/35 5052 6169 1117  R$         2,45   R$      15.122,02   R$        2.739,17   R$  12.382,84  

fev/35 5245 5406 161  R$         2,45   R$      13.243,92   R$           393,76   R$  12.850,15  

mar/35 5412 8829 3417  R$         2,50   R$      22.036,36   R$        8.529,23   R$  13.507,13  

abr/35 5408 4882 100  R$         2,49   R$      12.149,30   R$           248,86   R$  11.900,45  

mai/35 4872 4575 100  R$         2,53   R$      11.555,16   R$           252,57   R$  11.302,59  

jun/35 4527 6189 1662  R$         2,76   R$      17.093,56   R$        4.590,75   R$  12.502,81  

jul/35 4635 6001 1366  R$         2,57   R$      15.430,14   R$        3.512,39   R$  11.917,76  

ago/35 5678 6069 391  R$         2,64   R$      16.016,58   R$        1.032,33   R$  14.984,25  

set/35 5818 5732 100  R$         2,74   R$      15.732,54   R$           274,47   R$  15.458,07  

out/35 5876 4888 100  R$         2,70   R$      13.181,01   R$           269,66   R$  12.911,35  

nov/35 5408 7517 2109  R$         2,65   R$      19.888,58   R$        5.581,09   R$  14.307,50  

dez/35 5237 7377 2140  R$         2,69   R$      19.811,47   R$        5.747,42   R$  14.064,05  

jan/36 5011 6169 1158  R$         2,64   R$      16.256,17   R$        3.051,11   R$  13.205,06  

fev/36 5203 5406 203  R$         2,63   R$      14.237,21   R$           533,81   R$  13.703,41  

mar/36 5368 8829 3461  R$         2,68   R$      23.689,08   R$        9.285,08   R$  14.404,00  

abr/36 5365 4882 100  R$         2,68   R$      13.060,50   R$           267,52   R$  12.792,98  

mai/36 4833 4575 100  R$         2,72   R$      12.421,80   R$           271,51   R$  12.150,28  

jun/36 4491 6189 1698  R$         2,97   R$      18.375,57   R$        5.042,58   R$  13.332,99  

 

 



105 

 
CONTINUAÇÃO 

MÊS 

ENERGIA 

GERADA 

(kWh) 

CONSUMO 

(kWh) 

ENERGIA 

FATURADA 

COM SFCR 

(kWh) 

VALOR DA 

TARIFA 

VALOR PAGO 

SEM SFRC 

VALOR PAGO 

COM SFRC 

(R$) 

ECONOMIA 

jul/36 4598 6001 1403  R$         2,76   R$      16.587,40   R$        3.878,31   R$  12.709,10  

ago/36 5632 6069 437  R$         2,84   R$      17.217,82   R$        1.238,61   R$  15.979,21  

set/36 5771 5732 100  R$         2,95   R$      16.912,48   R$           295,05   R$  16.617,43  

out/36 5829 4888 100  R$         2,90   R$      14.169,59   R$           289,89   R$  13.879,70  

nov/36 5364 7517 2153  R$         2,84   R$      21.380,23   R$        6.122,71   R$  15.257,51  

dez/36 5195 7377 2182  R$         2,89   R$      21.297,33   R$        6.299,43   R$  14.997,90  

jan/37 4971 6169 1198  R$         2,83   R$      17.475,38   R$        3.393,50   R$  14.081,88  

fev/37 5162 5406 244  R$         2,83   R$      15.305,00   R$           691,69   R$  14.613,31  

mar/37 5325 8829 3504  R$         2,88   R$      25.465,76   R$      10.105,34   R$  15.360,43  

abr/37 5322 4882 100  R$         2,88   R$      14.040,04   R$           287,59   R$  13.752,45  

mai/37 4794 4575 100  R$         2,92   R$      13.353,43   R$           291,88   R$  13.061,56  

jun/37 4455 6189 1734  R$         3,19   R$      19.753,74   R$        5.535,44   R$  14.218,30  

jul/37 4561 6001 1440  R$         2,97   R$      17.831,46   R$        4.278,48   R$  13.552,98  

ago/37 5587 6069 482  R$         3,05   R$      18.509,16   R$        1.468,93   R$  17.040,23  

set/37 5725 5732 100  R$         3,17   R$      18.180,92   R$           317,18   R$  17.863,73  

out/37 5783 4888 100  R$         3,12   R$      15.232,31   R$           311,63   R$  14.920,68  

nov/37 5321 7517 2196  R$         3,06   R$      22.983,74   R$        6.713,13   R$  16.270,61  

dez/37 5153 7377 2224  R$         3,10   R$      22.894,63   R$        6.900,87   R$  15.993,76  

jan/38 4931 6169 1238  R$         3,05   R$      18.786,03   R$        3.769,12   R$  15.016,92  

fev/38 5120 5406 286  R$         3,04   R$      16.452,88   R$           869,24   R$  15.583,64  

mar/38 5283 8829 3546  R$         3,10   R$      27.375,70   R$      10.995,34   R$  16.380,36  

abr/38 5279 4882 100  R$         3,09   R$      15.093,04   R$           309,16   R$  14.783,89  

mai/38 4756 4575 100  R$         3,14   R$      14.354,94   R$           313,77   R$  14.041,17  

jun/38 4419 6189 1770  R$         3,43   R$      21.235,27   R$        6.072,88   R$  15.162,40  

jul/38 4525 6001 1476  R$         3,19   R$      19.168,82   R$        4.715,92   R$  14.452,90  

ago/38 5543 6069 526  R$         3,28   R$      19.897,35   R$        1.725,65   R$  18.171,70  

set/38 5679 5732 100  R$         3,41   R$      19.544,49   R$           340,97   R$  19.203,52  

out/38 5736 4888 100  R$         3,35   R$      16.374,73   R$           335,00   R$  16.039,73  

nov/38 5279 7517 2238  R$         3,29   R$      24.707,52   R$        7.356,54   R$  17.350,98  

dez/38 5112 7377 2265  R$         3,34   R$      24.611,72   R$        7.555,98   R$  17.055,75  

jan/39 4892 6169 1277  R$         3,27   R$      20.194,99   R$        4.180,95   R$  16.014,04  

fev/39 5079 5406 327  R$         3,27   R$      17.686,84   R$        1.068,46   R$  16.618,39  

mar/39 5241 8829 3588  R$         3,33   R$      29.428,87   R$      11.960,86   R$  17.468,01  

abr/39 5237 4882 100  R$         3,32   R$      16.225,02   R$           332,34   R$  15.892,68  

mai/39 4718 4575 100  R$         3,37   R$      15.431,56   R$           337,30   R$  15.094,26  

jun/39 4384 6189 1805  R$         3,69   R$      22.827,92   R$        6.658,74   R$  16.169,18  

jul/39 4488 6001 1513  R$         3,43   R$      20.606,48   R$        5.193,91   R$  15.412,57  

ago/39 5498 6069 571  R$         3,52   R$      21.389,65   R$        2.011,35   R$  19.378,30  

set/39 5634 5732 100  R$         3,67   R$      21.010,32   R$           366,54   R$  20.643,78  

out/39 5690 4888 100  R$         3,60   R$      17.602,84   R$           360,12   R$  17.242,71  

nov/39 5237 7517 2280  R$         3,53   R$      26.560,59   R$        8.057,50   R$  18.503,09  

dez/39 5071 7377 2306  R$         3,59   R$      26.457,60   R$        8.269,36   R$  18.188,25  

jan/40 4853 6169 1316  R$         3,52   R$      21.709,61   R$        4.632,24   R$  17.077,37  

fev/40 5039 5406 367  R$         3,52   R$      19.013,36   R$        1.291,51   R$  17.721,85  

mar/40 5199 8829 3630  R$         3,58   R$      31.636,04   R$      13.008,15   R$  18.627,89  

abr/40 5195 4882 100  R$         3,57   R$      17.441,90   R$           357,27   R$  17.084,63  

mai/40 4680 4575 100  R$         3,63   R$      16.588,93   R$           362,60   R$  16.226,33  

jun/40 4349 6189 1840  R$         3,97   R$      24.540,01   R$        7.297,20   R$  17.242,81  
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VALOR PAGO 

COM SFRC 

(R$) 

ECONOMIA 

jul/40 4453 6001 1548  R$         3,69   R$      22.151,96   R$        5.716,00   R$  16.435,96  

ago/40 5454 6069 615  R$         3,79   R$      22.993,87   R$        2.328,85   R$  20.665,02  

set/40 5589 5732 143  R$         3,94   R$      22.586,10   R$           563,79   R$  22.022,31  

out/40 5645 4888 100  R$         3,87   R$      18.923,05   R$           387,13   R$  18.535,92  

nov/40 5195 7517 2322  R$         3,80   R$      28.552,63   R$        8.820,94   R$  19.731,69  

dez/40 5031 7377 2346  R$         3,86   R$      28.441,92   R$        9.045,98   R$  19.395,95  

jan/41 4814 6169 1355  R$         3,78   R$      23.337,83   R$        5.126,52   R$  18.211,31  

fev/41 4998 5406 408  R$         3,78   R$      20.439,36   R$        1.540,78   R$  18.898,58  

mar/41 5157 8829 3672  R$         3,85   R$      34.008,74   R$      14.143,96   R$  19.864,78  

abr/41 5154 4882 100  R$         3,84   R$      18.750,04   R$           384,06   R$  18.365,97  

mai/41 4643 4575 100  R$         3,90   R$      17.833,10   R$           389,79   R$  17.443,30  

jun/41 4314 6189 1875  R$         4,26   R$      26.380,51   R$        7.992,78   R$  18.387,74  

jul/41 4417 6001 1584  R$         3,97   R$      23.813,36   R$        6.286,05   R$  17.527,31  

ago/41 5411 6069 658  R$         4,07   R$      24.718,41   R$        2.681,23   R$  22.037,18  

set/41 5544 5732 188  R$         4,24   R$      24.280,05   R$           795,46   R$  23.484,59  

out/41 5600 4888 100  R$         4,16   R$      20.342,28   R$           416,17   R$  19.926,11  

nov/41 5153 7517 2364  R$         4,08   R$      30.694,08   R$        9.652,20   R$  21.041,88  

dez/41 4990 7377 2387  R$         4,14   R$      30.575,07   R$        9.891,23   R$  20.683,84  

jan/42 4775 6169 1394  R$         4,07   R$      25.088,17   R$        5.667,63   R$  19.420,54  

fev/42 4958 5406 448  R$         4,06   R$      21.972,31   R$        1.818,87   R$  20.153,45  

mar/42 5116 8829 3713  R$         4,14   R$      36.559,40   R$      15.375,59   R$  21.183,80  

abr/42 5112 4882 100  R$         4,13   R$      20.156,29   R$           412,87   R$  19.743,42  

mai/42 4606 4575 100  R$         4,19   R$      19.170,58   R$           419,03   R$  18.751,55  

jun/42 4279 6189 1910  R$         4,58   R$      28.359,05   R$        8.750,37   R$  19.608,68  

jul/42 4382 6001 1619  R$         4,27   R$      25.599,36   R$        6.908,24   R$  18.691,13  

ago/42 5367 6069 702  R$         4,38   R$      26.572,29   R$        3.071,85   R$  23.500,44  

set/42 5500 5732 232  R$         4,55   R$      26.101,06   R$        1.057,09   R$  25.043,97  

out/42 5555 4888 100  R$         4,47   R$      21.867,95   R$           447,38   R$  21.420,57  
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ANEXO A – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA 

MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA  

1 - Identificação da Unidade Consumidora - UC 

Código da UC:       Classe:         

Titular da UC:                 

Rua / Av.:         Nº:   CEP:     

Bairro:         Cidade:         

E-mail:                   

Telefone: (          )       Celular: (          )       

CNPJ/CPF:                 

2 - Dados da Unidade Consumidora 

Carga instalada (kW):     Tensão de atendimento (V):     

Capacidade do Disjuntor(A):               

Tipo de conexão: monofásica 
 

  bifásica 
 

  trifásica 
 

3 - Dados da Geração 

Potência instalada de geração (kW):             

Tipo da Fonte de Geração:         

Hidráulica 
 

 

Solar 
 

Eólica 
 

Biomassa 
 

Cogeração 

Qualificada 
 

Outra (especificar):                 

4 - Documentação a Ser Anexada 

1. 

 

ART do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de microgeração 
 

2. 

 

Diagrama unifilar contemplando Geração/Proteção(inversor, se for o caso)/Medição e memorial 
 

  descritivo da instalação. 

3. 

 

Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro da concessão do Inmetro do(s) 
 

  inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede. 

4. 

 

Dados necessários para registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL: 
 

  www.aneel.gov.br/scg 

5. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver) indicando a 

  

 

porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIII do art. 2º da 
 

  Resolução Normativa nº 482/2012 

6. 

 

Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se 
 

  houver) 

 

 

Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da cogeração qualificada (se houver) 

 

 

 

 

 

 
 

5 - Contato na Distribuidora (preenchido pela Distribuidora) 

http://www.aneel.gov.br/scg
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Responsável/Área:                 

Endereço:          

Telefone:          

E-mail:                   

6 - Solicitante 

Nome/Procurador Legal:               

Telefone:          

E-mail:           

            

            

            

____________________________ _______/_______/_______ ______________________________________ 

Local Data Assinatura do Responsável 

          

 

Declaro que as informações prestadas neste documento correspondem ao 

empreendimento em referência e estão de acordo com a legislação aplicável em especial 

com o disposto nas resoluções da ANEEL que tratam sobre a outorga de empreendimentos 

de geração.  

Estou ciente de que declarações falsas ou inexatas caracterizam crime de falsidade 

ideológica (art. 299 do Código Penal).  

_______________________, ____ de ______________ de 20____ 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do Proprietário ou Representante Legal 
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ANEXO B – ADESÃO AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1. Este documento contém as principais condições referentes ao Relacionamento 

Operacional entre o proprietário de sistema de microgeração distribuída e 

responsável pela unidade consumidora que adere ao Sistema de Compensação de 

Energia Elétrica (nome do proprietário) (CPF/Identidade); (CNPJ/MF); (endereço 

da localização da microgeração); (Cidade); (Estado); (UF); e (número de 

referência da unidade consumidora) e a (nome/sigla) 

concessionária/permissionária de distribuição de energia elétrica. 

2. Este documento prevê a operação segura e ordenada das instalações elétricas 

interligando o sistema de microgeração ao sistema de distribuição de energia 

elétrica da (sigla da distribuidora). 

3. Para os efeitos deste Relacionamento Operacional são adotadas as definições 

contidas nas Resoluções Normativas nº 414, de 9 de setembro de 2010, e nº 482, 

de 17 de abril de 2012. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4. Conforme Contrato de Fornecimento, Contrato de Uso do Sistema de Distribuição 

ou Contrato de Adesão disciplinado pela Resolução nº 414/2010. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ABRANGÊNCIA 

5. Este Relacionamento Operacional aplica-se à interconexão de sistema de 

microgeração distribuída aos sistemas de distribuição. 

6. Entende-se por microgeração distribuída a central geradora de energia elétrica 

com potência instalada menor ou igual a 75 kW, conforme definição dada pela 

Resolução Normativa nº 482/2012. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA ESTRUTURA DE RELACIONAMENTO 

OPERACIONAL 

7. A estrutura responsável pela execução da coordenação, supervisão, controle e 

comando das instalações de conexão é composta por: 

Pela distribuidora: (área responsável - telefone de contato); 

Pelo responsável pelo sistema de microgeração: (nome – telefone de contato). 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

8. O sistema de microgeração compreende: gerador (fonte); (capacidade instalada – 

kW); (descrição) conectado ao sistema de distribuição através (descrição do ponto 

de conexão – tensão – chave seccionadora – elemento de interrupção automático 

- condições de acesso para a manutenção do ponto de conexão ). 
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CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES NO RELACIONAMENTO 

OPERACIONAL 

9. A área responsável da distribuidora orientará o responsável pelo sistema de 

microgeração distribuída sobre as atividades de coordenação e supervisão da 

operação, e sobre possíveis intervenções e desligamentos envolvendo os 

equipamentos e as instalações do sistema de distribuição, incluídas as instalações 

de conexão. 

10. Caso necessitem de intervenção ou desligamento, ambas as partes se obrigam a 

fornecer com o máximo de antecedência possível um plano para minimizar o 

tempo de interrupção que, em casos de emergência, não sendo possíveis tais 

informações, as interrupções serão coordenadas pelos encarregados das 

respectivas instalações. 

11. As partes se obrigam a efetuar comunicação formal sobre quaisquer alterações nas 

instalações do microgerador e da distribuidora. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA 

12. A área responsável da distribuidora orientará o responsável pelo sistema de 

microgeração distribuída sobre os aspectos de segurança do pessoal durante a 

execução dos serviços com equipamento desenergizado, relacionando e anexando 

as normas e/ou instruções de segurança e outros procedimentos a serem seguidos 

para garantir a segurança do pessoal e de terceiros durante a execução dos serviços 

em equipamento desenergizado. 

13. As intervenções de qualquer natureza em equipamentos do sistema ou da 

instalação de conexão, só podem ser liberadas com a prévia autorização do Centro 

de Operação da (sigla da distribuidora). 

 

CLÁUSULA OITAVA: DO DESLIGAMENTO DA INTERCONEXÃO 

14. A (sigla da distribuidora) poderá desconectar a unidade consumidora possuidora 

de sistema de microgeração de seu sistema elétrico nos casos em que: (i) a 

qualidade da energia elétrica fornecida pelo (proprietário do microgerador) não 

obedecer aos padrões de qualidade dispostos no Parecer de Acesso; e (ii) quando 

a operação do sistema de microgeração representar perigo à vida e às instalações 

da (sigla da distribuidora), neste caso, sem aviso prévio. 

15. Em quaisquer dos casos, o (proprietário do sistema de microgeração) deve ser 

notificado para execução de ações corretivas com vistas ao restabelecimento da 

conexão de acordo com o disposto na Resolução Normativa nº 414/2010. 

 

CLÁUSULA NONA: DE ACORDO 

Pela Ampla ou Coelce: 

_________________________________________________ 

 

Pelo proprietário do sistema de microgeração: 

_________________________________________________ 

 

Data/local: 

_________________________________________________ 

 

 

 


