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RESUMO 
 
 

MICROGERAÇÃO RESIDENCIAL: UM ESTUDO DE CASO PARA UM 
SISTEMA FOTOVOLTAICO EM BELO HORIZONTE – MG. 

 
AUTOR: Adriano José Pinto Pinheiro 

ORIENTADOR: Dr. Geomar Machado Martins 
 
 

A produção de energia elétrica através de instalações de pequena escala, conhecida 
como microgeração, apresenta um forte potencial para a redução da fatura de 
energia atual e, simultaneamente, contribui para a redução de gases que provocam 
o efeito estufa. Desde 17 de abril de 2012, quando entrou em vigor a Resolução 
Normativa ANEEL nº 482/2012, o consumidor brasileiro pode gerar sua própria 
energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada e inclusive 
fornecer o excedente para a rede de distribuição de sua localidade. Trata-se da 
micro e da minigeração distribuídas de energia elétrica, inovações que aliam 
economia financeira, consciência socioambiental e autossustentabilidade. O 
presente trabalho tem por objetivo apresentar as tecnologias atuais para 
implantação da microgeração no setor residencial, sendo estas, tecnologias de 
Microturbinas, Micro Centrais Hidrelétricas, Painéis Solares Fotovoltaicos e 
Aerogeradores de Pequeno Porte. Também será apresentado um estudo de caso de 
uma usina solar fotovoltaica implantada em uma residência na cidade de Belo 
Horizonte. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Microgeração; Geração Distribuída; Resolução Normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

RESIDENTIAL MICROGENATION: A CASE STUDY FOR A 
PHOTOVOLTAIC SYSTEM IN BELO HORIZONTE - MG. 

 
AUTHOR: Adriano José Pinto Pinheiro 

ADVISOR: Dr. Geomar Machado Martins 
 
 

The production of electricity through small-scale facilities, known as microgeneration, 
presents a strong potential for the reduction of the current energy bill and, at the 
same time, contributes to the reduction of gases that cause the greenhouse effect. 
Since April 17, 2012, when ANEEL Normative Resolution 482/2012 came into force, 
the Brazilian consumer can generate its own electricity from renewable sources or 
qualified cogeneration and even supply the surplus to the distribution network of its 
locality. These are micro and distributed minigeneration of electric energy, 
innovations that combine financial economy, social-environmental awareness and 
self-sustainability. The present work aims to present the current technologies for the 
implantation of microgeneration in the residential sector, being these technologies of 
Microturbines, Micro Hydropower Plants, Photovoltaic Solar Panels and Small Wind 
Turbines. We will also present a case study of a photovoltaic solar plant located in a 
residence in the city of Belo Horizonte. 
 
 
 
 
 
Keywords: Microgeneration; Distributed Generation; Normative Resolution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A geração de energia sempre constituiu um dos principais fatores para a 

melhoria do estado de vida dos povos, principalmente após o aparecimento da 

máquina a vapor, pilastra mestra da atual era industrial. A denominada “crise do 

petróleo” levou as nações a desenvolverem pesquisas, visando buscar fontes de 

energia que pudessem, em parte, substituir o petróleo, sem prejuízo dos benefícios 

já colocados à disposição da humanidade. 

Para tanto, torna-se indispensável que todos, particularmente engenheiros, 

técnicos e comunidade acadêmica, tenham conhecimentos, mesmo que 

rudimentares, sobre as várias fontes de energia, as máquinas e os aparelhos que 

permitem realizar sua transformação em formas de energia prontas para o uso.  

No cenário atual com os constantes aumentos da conta de energia e a 

escassez de recursos naturais devido aos fatores climáticos, como à água, 

contribuíram ainda mais pela busca por novas fontes de energia e eficiência 

energética, levando a uma mudança de visão e comportamento da sociedade, 

consumidores, agentes do setor elétrico e da indústria.  

Hoje os sistemas elétricos convencionais não conseguem garantir o 

suprimento sustentável de energia elétrica com a abrangência e a qualidade exigida 

pela sociedade a um custo aceitável. Esse fato, associado ao enorme avanço 

tecnológico dos últimos anos, abriu razoável espaço para o aparecimento de 

tecnologias que reduzissem não só o custo da energia, mas que contribuíssem 

também para a redução do impacto sobre o meio ambiente. Dentre estas 

tecnologias podemos destacar a Microgeração Distribuída para o uso eficiente da 

energia em residências. 

A Microgeração residencial consiste na produção de energia elétrica a partir 

de pequenas centrais geradoras que utilizam fontes renováveis de energia elétrica 

ou cogeração qualificada, conectadas à rede de distribuição por meio de instalações 

de unidades consumidoras. 

A inserção da Geração Distribuída (GD) no Brasil vem se intensificando nos 

últimos anos, sendo grande parte dessa inserção caracterizada por 

empreendimentos de pequeno e médio porte conectados em Media Tensão (MT). 

Contudo as conexões em Baixa Tensão (BT) são uma novidade no Brasil, uma vez 

que a legislação que trata desta modalidade de conexão entrou em vigor apenas em 
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2012, por meio da publicação da Resolução Normativa – REN nº 482/12 [ 1 ] e da 

Resolução Normativa – REN nº 517/12 [ 2 ]. Referências interessantes que discutem 

este aspecto são [ 5 ] e [13]. 

A GD é caracterizada por unidades geradoras conectadas em tensões de 

distribuição, que correspondem a valores inferiores e iguais a 138 kV. Pelo fato de 

se conectar diretamente às redes de distribuição, possui como característica a 

proximidade aos centros de consumo. 

Com relação à legislação brasileira, a GD foi mencionada pela primeira vez 

pelo governo brasileiro em 15/03/2004 na Lei 10.848 e detalhada por meio do 

Decreto 5.163/04 de 30/07/2004. Em 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), por meio da REN nº 482, de 17/04/2012, estabeleceu as condições gerais 

para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de 

distribuição de energia elétrica, e criou o sistema de compensação de energia 

elétrica, onde o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a partir 

de fontes renováveis ou cogeração qualificada e inclusive fornecer o excedente para 

a rede de distribuição de sua localidade. 

Com o acompanhamento da implantação da REN nº 482/2012, realizado pela 

ANEEL nos últimos anos, permitiu-se identificar diversos pontos da regulamentação 

que necessitavam de aprimoramento. Dessa forma, com o objetivo de reduzir os 

custos e o tempo para a conexão da micro e minigeração, compatibilizar o Sistema 

de Compensação de Energia Elétrica com as Condições Gerais de Fornecimento 

(Resolução Normativa - REN nº 414/2010), aumentar o público alvo e melhorar as 

informações na fatura, a ANEEL realizou a Audiência Pública nº 26/2015 (de 

7/5/2015 a 22/6/2015) que culminou com a publicação da Resolução Normativa - 

REN nº 687/2015, a qual revisou a REN nº 482/2012 e a seção 3.7 do Módulo 3 dos 

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional 

(PRODIST). 

Desde então, diversas empresas vêm atuando neste mercado, instalando 

sistemas de geração distribuída, em especial a energia solar fotovoltaica. Em outros 

países, a conexão de GD às redes de distribuição já é uma realidade há vários anos. 

Entretanto, no Brasil, tal inserção ainda constitui uma novidade para o setor. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivos gerais 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar as tecnologias atuais que 

estão sendo implantadas para microgeração residencial conectadas em BT. 

Estas tecnologias serão aqui apresentadas como sendo: Microturbinas, Micro 

Centrais Hidrelétricas, Aerogeradores de Pequeno Porte e Painéis Solares 

Fotovoltaicos. Elas se caracterizam em função da faixa de potências, que vão 

desde dezenas de Watts até a ordem de quilowatts, e, também, da 

praticidade e facilidade de instalação. Os custos para implantação de cada 

tecnologia variam de acordo com a necessidade de cada consumidor e da 

região onde será instalada, sendo considerada ainda baixa em relação a 

geração descentralizada, mais ainda alta para a maioria dos consumidores. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Com a finalidade de atingir o objetivo geral foram definidos três 

objetivos específicos: 

 

• Descrever as tecnologias de microgeração para residências – os 

equipamentos chamados de microgeradores e o impacto sobre o 

consumo de energia, bem como apresentar os equipamentos 

existentes; 

• Avaliar o potencial uso de microgeradores no setor residencial 

brasileiro; 

• Apresentar estudo de caso de uma usina fotovoltaica localizada da 

cidade de Belo Horizonte, MG. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS  

 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos.  
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No primeiro capítulo a uma contextualização do tema em estudo, 

referenciando as motivações que levaram a escolha do mesmo e os objetivos 

que se pretendem cumprir com este trabalho.  

No capítulo 2 é abordado a Geração Distribuída e a Microgeração 

próximas aos centros urbanos. Evidenciando as Resoluções Normativas da 

ANEEL que regulamentam o setor, dando destaque a produção de energia 

elétrica para uso residencial. 

No capítulo 3 é apresentado um estudo de caso referente a um projeto de 

microgeração de energia solar fotovoltaica para uso residencial, localizada na 

cidade de Belo Horizonte/MG, conectado à rede elétrica de distribuição. Neste 

capitulo se demonstra toda a estrutura da usina bem como, os procedimentos e 

responsabilidades para sua implantação e sua viabilidade econômica. 

No capítulo 4 são apresentadas as conclusões e as recomendações 

futuras à aplicação da microgeração no setor residencial. 

Por fim o último capítulo, capítulo 5 apresenta às referências bibliográficas 

e logo após os anexos de catálogos e documentos utilizados no processo de 

implantação da usina solar fotovoltaica e também apresenta as tecnologias 

aplicáveis ao setor residencial como a energia solar, eólica e hidráulica tendo 

como destaque o uso das Microturbinas, das Micro Centrais Hidrelétricas, dos 

Painéis Solares Fotovoltaicos e dos Aerogeradores.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 GERAÇÃO DISTRIBUIDA 

 

O termo Geração Distribuída (GD) é usualmente empregado para designar 

a geração de energia elétrica localizada próxima dos centros de consumo. Ela 

independe da potência, fonte ou tecnologia, mas deve se conectar diretamente 

às redes de distribuição de energia. 

A GD, que começou a ser explorada inicialmente com Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCH) vem evoluindo ao longo dos anos, diversificando as fontes e 

também as potências instaladas. Nesse sentido, atualmente é possível encontrar 

potências instaladas cada vez menores. Consequentemente, as conexões que 

eram realizadas na MT, agora passam a estar presentes também na BT. 
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Muitos países optaram por incentivar a evolução das tecnologias aplicadas 

a GD nas últimas décadas e isso propiciou o aumento da relevância da GD no 

panorama mundial [ 9 ]. No Brasil, com o fim do monopólio da geração elétrica, o 

desenvolvimento das tecnologias voltou a ser incentivado, resultando na redução 

dos custos envolvidos. 

Na década de 90, a reestruturação do setor elétrico brasileiro permitiu a 

competição no fornecimento do serviço de energia, criando a concorrência e 

proporcionando um aumento de interesse da iniciativa privada pela produção de 

energia elétrica por meio dos incentivos do governo federal. 

Como exemplo, pode-se citar a Resolução Normativa – REN nº 077/2004 

que estabeleceu descontos nas Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição 

(TUSD) e de Transmissão (TUST), para empreendimentos de geração com 

potência total instalada de até 30 MW. 

Em comparação com a geração centralizada, ou seja, por meio de grandes 

centrais de geração de energia elétrica, a GD apresenta como vantagem principal 

a possibilidade de redução das perdas com o transporte da energia, uma vez que 

estão próximas aos centros de consumo. Outras vantagens da GD, em relação à 

geração centralizada, são os custos de implantação, o menor tempo necessário 

para instalação, um tempo de resposta adequado à demanda por energia, além 

dos reduzidos impactos ambientais. 

No Brasil, onde a matriz elétrica é predominantemente hidráulica, a GD 

apresenta uma vantagem adicional que é a possibilidade de armazenamento da 

energia suprida pela GD, nos grandes reservatórios das hidrelétricas, e, também, 

um melhor aproveitamento da sazonalidade à qual alguns tipos de geração estão 

associados. Tais fatores se mostram complementares à geração hidráulica, 

conforme abordado em [14]. 

Ainda em termos da legislação e regulamentação, observa-se que a GD foi 

abordada pelo governo brasileiro, pela primeira vez, através do Decreto 

5.163/2004 de 30 de julho de 2004. Neste decreto ela foi definida como produção 

de energia elétrica conectada diretamente no sistema elétrico de distribuição. 

Em Abril de 2012, com o objetivo de diminuir as barreiras para inserção de 

GD, que utilizem fontes incentivadas, às redes de distribuição, a ANEEL publicou 

a REN nº 482/2012 que estabeleceu, entre outras coisas, o regime de 

compensação de energia elétrica no Brasil. 
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O sistema de compensação de energia se baseia na comparação dos 

montantes de energia gerada e consumida. Ao final de cada mês é verificado o 

montante de energia gerada e o montante de energia consumida. Caso a 

geração supere o consumo, o consumidor terá um crédito, em energia, 

correspondente à diferença entre geração e consumo, que poderá ser utilizado 

num período de 36 meses subsequentes ao mês da apuração. Caso o consumo 

supere a geração, o consumidor pagará apenas a diferença entre o consumo e a 

geração. 

A resolução trouxe ainda a inclusão de uma nova seção ao módulo 3 do 

PRODIST [ 3 ]. A Figura 1 apresenta os tipos de fontes incentivadas que foram 

adotadas na REN nº 482/2012. 

 

 

Figura 1 - Fontes incentivadas objeto da REN nº 482/2012 

 

 
 

Fonte: ANEEL  
 

 

Com a revisão da REN nº 482/2012 através da REN nº 687/2015 foram 

estabelecidos novos patamares de GD: microgeradores, central geradora de 

energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW, e 

minigeradores, central geradora de energia elétrica, com potência instalada 

superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor ou 

igual a 5 MW para cogeração qualificada. 

Para fins de validação do compromisso entre as partes (distribuidora e 

consumidor), a ANEEL dispensou as partes da celebração de contratos 

específicos. Para os microgeradores, o documento de validação é o 
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“Relacionamento Operacional”, cujo modelo elaborado pela agência foi 

disponibilizado na seção 3.7 do módulo 3 do PRODIST. Para os minigeradores, o 

documento de validação é o acordo operativo. Diferentemente do documento 

para os minigeradores, o acordo operativo não tem um modelo a ser seguido, 

sendo livre o seu conteúdo, cabendo às partes a elaboração e celebração do 

referido acordo [12].  

Com relação aos níveis de tensão, aos quais deverão ser conectadas as 

GDs, a ANEEL estabeleceu os patamares apresentados na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 - Níveis de tensão de conexão em função da potência. 

 

Potência instalada Nível de tensão de conexão 

<10kW BT (mono, bi ou trifásico) 

10 a 100kW BT (trifásico) 

101 a 500kW (*) BT (trifásico) /MT 

501 a 1MW MT 

 
(*) o nível de tensão de conexão da central geradora é definido pela distribuidora em função das 
limitações técnicas da rede. 
Fonte: ANEEL 

 

 

As distribuidoras tiveram um prazo de 240 dias para adequação à 

regulamentação. Levando em conta que a resolução foi divulgada em 17 de abril 

de 2012, a data limite para adequação foi 13 de dezembro de 2012. 

O sistema elétrico brasileiro, que por muito tempo se baseou na 

centralização da geração, foi estruturado para um fluxo unidirecional de potência, 

ou seja, a energia era gerada nas grandes centrais, transmitida para subestações 

transmissoras e, posteriormente, direcionada para subestações de distribuição e, 

finalmente, após ser transformada para patamares adequados de tensão, 

distribuída através das redes de distribuição de energia de MT e BT, chegando 

ao seu destino, o consumidor final. 

Com o advento da inserção da GD, essa realidade passa a ser diferente, 

uma vez que, em casos onde a inserção da GD for significativa, o fluxo 
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originalmente unidirecional poderá passar a ser bidirecional, ou seja, a potência 

poderá retornar até as subestações de distribuição. Este fato é um fator 

complicador para a operação e manutenção nas redes de distribuição, além de 

implicar novos desafios de controle por parte das distribuidoras.  

 

2.2 MICROGERAÇÃO 

 

O conceito de Microgeração tem sido objeto de estudo por vários autores, 

tendo sido definida como sendo a produção de calor ou energia em pequena 

escala quando comparada com as centrais termoelétricas típicas, normalmente 

variando de alguns kW até algumas dezenas de MW. 

Ao contrário das grandes centrais na microgeração as fontes de produção 

de eletricidade são localizadas junto aos locais de consumo e são constituídas 

por equipamentos de pequena escala, nomeadamente microgeradores 

fotovoltaicos, microgeradores eólicos, microturbinas ou outro tipo de tecnologia 

[11]. 

O conceito de microgeração localizada não é, no entanto, um conceito 

propriamente novo. Já em 1882 Thomas Edison imaginou um mundo baseado na 

microgeração. Edison julgava que a melhor forma de satisfazer as necessidades 

energéticas dos seus clientes seria através de redes de pequenas unidades de 

geração descentralizada, localizadas perto das casas ou dos escritórios onde 

existiam essas necessidades [ 4 ]. 

A World Alliance for Descentralized Energy (WADE) [15] define Produção 

Dispersa (PD) como sendo a energia produzida perto ou no local de consumo, 

independentemente do tamanho, tecnologia ou combustível utilizado, podendo 

ser ligadas a rede ou funcionar independentemente em sistema isolado. Também 

define microgeração com sendo aplicações de PD de pequena escala, 

tipicamente à escala de uma casa isolada. 

 

2.3 TECNOLOGIAS APLICÁVEIS AO SETOR RESIDENCIAL 

 

Para que se possa produzir eletricidade ou calor para consumo residencial, 

existem inúmeras tecnologias no mercado, podendo-se optar por uma ou por várias, 

sendo a escolha determinada pela eficiência, custo, etc. 



21 

 

Dentro das tecnologias existentes para aplicação no setor residencial 

destacam-se: 

 

• Energia Solar 

� Painéis Solares Térmicos; 

� Painéis Solares Fotovoltaicos; 

 

• Energia Eólica 

� Micro e Minigeradores eólicos; 

 

• Cogeração 

� Turbina a vapor; 

� Turbina a Gás; 

� Motores Alternativos; 

� Motores Stirling; 

� Microturbinas; 

 

• Energia Hidráulica 

� Micro Centrais Hidrelétricas (MCH). 

 

No que tange às modalidades de microgeração conectadas às redes de BT, 

tem-se principalmente quatro modalidades de geração: Microturbinas, Microcentrais 

Hidrelétricas, Microturbinas Eólicas e Painéis Solares Fotovoltaicos. Elas se 

caracterizam em função da faixa de potências, que vão desde dezenas de Watts até 

a ordem de quilowatts, e, também, da praticidade e facilidade de instalação. 

Dentre as modalidades, algumas necessitam de estudos específicos para sua 

correta aplicação, tais como a eólica, que requer um levantamento prévio das 

velocidades de vento no local da instalação, para o dimensionamento e 

especificação do aerogerador, e a micro central hidrelétrica, que requer uma análise 

da vazão afluente e queda d’água disponível no rio. 

As outras duas modalidades são de ampla aplicação. No caso da 

microturbina, é necessário apenas um suprimento de gás natural. No caso da solar 

fotovoltaica, tem-se o recurso, no Brasil, em qualquer lugar, recurso este que pode 

ser considerado virtualmente infinito. 
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Visando dar uma visão geral sobre as modalidades de geração, são 

apresentados nos próximos itens as principais características de cada uma das 

opções de microgeração aplicadas às redes de BT. 

 

3 ESTUDO DE CASO  

 

Este estudo de caso tem como objetivo apresentar um projeto de 

microgeração de energia solar fotovoltaica para uso residencial, localizada na cidade 

de Belo Horizonte/MG, conectado à rede elétrica de distribuição, com potência 

instalada de 2,435 kWp. 

 

3.1 MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO SOLAR 

FOTOVOLTAICA CONECTADO À REDE ELÉTRICA 

 

Este memorial descritivo apresenta a instalação de uma unidade de 

microgeração de energia solar fotovoltaica, conectada à rede elétrica, com 

potência instalada de 2,435 kWp, cuja finalidade é a geração de energia elétrica 

e injeção do excedente de energia, se houver, na rede de baixa tensão da 

concessionária distribuidora de energia, Cemig Distribuição S.A, caracterizando o 

sistema de compensação de energia elétrica previsto na REN nº 482 da ANEEL.  

A instalação do sistema de microgeração solar fotovoltaica foi realizada 

pelo próprio proprietário, sem a contratação de empresa especializada, na 

residência localizada à Rua Faria Lobato, nº 317, Bairro Santa Amélia, Belo 

Horizonte, Minas Gerais. Sendo o número do cliente Cemig Distribuição S.A.: 

7005663263 e número da instalação: 3006256490. 

Todo material utilizado para a instalação da usina, sendo eles módulos 

fotovoltaicos, micro inversores, estrutura de suporte e miscelâneas, foram 

adquiridos pelo próprio proprietário em viagem ao exterior e através de empresas 

fornecedoras de módulos fotovoltaicos.  

A instalação do sistema fotovoltaico foi feita em duas etapas. A primeira 

etapa foi no ano de 2013, com a instalação de 04 micro inversores de 215 W 

cada e 04 módulos fotovoltaicos, sendo 02 de 255 Wp, 01 de 215 Wp e 01 de 

240 Wp. A segunda etapa foi no ano de 2015, onde o sistema fotovoltaico sofreu 
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uma ampliação, acrescentando 01 micro inversor de 1500 W e 06 módulos 

fotovoltaicos de 245 Wp. 

O custo total para implantação de todo sistema fotovoltaico ficou em R$ 

5.100,00. Este valor ficou abaixo do valor de mercado devido à parte do material 

ter sido adquirida no exterior. Os módulos fotovoltaicos foram adquiridos a preço 

de custo e a mão de obra para instalação foi do próprio proprietário. Em 

processos normais de aquisição destes equipamentos no Brasil, esta usina teria 

um custo estimado em torno de R$17.000,00, conforme pesquisa de mercado na 

cidade de Belo Horizonte. 

Os principais aspectos técnicos deste sistema fotovoltaico de capacidade 

já referida e instalada tem nome cadastrado de “USF GALO FORTE 2013”, para 

fins de consulta de acesso junto à Cemig Distribuição S.A, considerando o 

disposto na REN n°. 482, de 17 de abril de 2012 e da norma de distribuição 

interna ND.5.30 da Cemig Distribuição S.A. 

 

3.2 LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

A Figura 2 mostra a vista aérea da residência indicando o local de 

instalação e posição dos módulos fotovoltaicos em sua cobertura. A residência 

está localizada sobre as coordenadas: latitude -19.8470419, longitude -

43.9823421, elevação 831m. 
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Figura 2 - Vista aérea da residência 

 

 
 
Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/19%C2%B050'49.4%22S+43%C2%B058'56.4% 
22W/@-19.8470419,-43.9823421,790m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-19.8470 
419!4d-43.9823421 

 

 

A instalação dos módulos fotovoltaicos ocupa aproximadamente 20m² do 

telhado da residência, onde estarão dispostos na quantidade de 10 módulos.  

 

3.3 ORIENTAÇÃO E INCLINAÇÃO DO PAINEL FOTOVOLTAICO 

 

Para uma operação adequada e eficiente, os módulos devem estar 

orientados em direção a linha do Equador. Nas instalações localizadas no 

hemisfério Sul, a face dos módulos fotovoltaicos deve estar orientada em direção 

ao Norte Verdadeiro. O mesmo ocorre quando a instalação está no hemisfério 

Norte, logo os módulos fotovoltaicos devem estar orientados com sua face 

voltada para o Sul Verdadeiro. Quando, no local, não coincide o Norte ou Sul 

Verdadeiro com o Magnético, que é o indicado pela bússola, faz necessário a 

correção do referencial magnético, Figura 3. Essa correção do referencial 

magnético é chamada de Declinação Magnética (δ) que é a posição do sol ao 
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meio dia solar em relação ao Equador. A declinação varia entre -23,45º ≤ δ ≤ 

23,45º, sendo o positivo lado Norte e o negativo lado Sul.  

 

 

Figura 3 - Exemplo de correção para uma declinação magnética local de 20º 
negativos 

 

 
 
Fonte: Manual de Engenharia FV, 2014, 367p. 
 

 

Os módulos fotovoltaicos devem estar orientados para o ponto azimutal, e 

de preferência com ângulo azimutal de superfície igual a zero. Ângulo Azimutal 

de Superfície (aw) é o ângulo entre a projeção da normal à superfície do painel 

solar e a direção norte-sul. Para o hemisfério Sul o azimute é o norte e, portanto, 

o deslocamento angular será à partir deste ponto cardeal, sendo positivo em 

sentido horário (Leste) e negativo no sentido anti-horário (Oeste). O ângulo 

azimutal de superfície estará entre -180º ≤ aw ≤ 180°. Internacionalmente 

convenciona-se o azimute 0º como sendo o Sul e o Norte como 180º. Na Figura 

4, exemplo do ângulo azimute.  
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Figura 4 - Ângulo Azimutal 

 

 
 

Fonte: http://biblus.accasoftware.com/ptb/desenho-de-uma-usina-fotovoltaica/ 
 

 

Dentro da zona tropical, o sol declina para norte e para sul durante as 

diferentes estações do ano, o que pode fazer com que um painel corretamente 

orientado, não receba os raios solares diretamente em alguns períodos do ano. 

Nesses casos é recomendável a utilização de mastros, tanto para as pequenas 

instalações, quanto para as grandes usinas. Este último caso se beneficia dos 

sistemas de seguimento do sol (sun-tracking). No caso das instalações 

residenciais, ou as que aproveitam o espaço livre dos telhados, o melhor é 

compensar essa dificuldade durante os cálculos do projeto. 

A inclinação ideal dos painéis fotovoltaicos varia de acordo à latitude da 

localidade, e também quanto ao tipo de sistema fotovoltaico. Para sistemas 

isolados um painel com maior inclinação é recomendável, pois garante maior 

captação nos períodos de menor irradiância, próximo ao solstício de inverno. 

Para os sistemas conectados à rede, inclinações menores propiciam maior 

captação nos períodos próximos ao solstício de verão, o que gera mais energia 

e, nos países com tarifas diferenciadas, maiores ganhos financeiros. 

Para sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, o ângulo de 

inclinação igual ao da Latitude é normalmente o melhor ângulo para se instalar 

um módulo fotovoltaico, garantindo uma maior produção de energia. Segundo a 

Blue-Sol [ 6 ] é possível calcular o valor aproximado de inclinação de um sistema 

isolado, utilizando a seguinte equação: 
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� = ∅ + 	∅
4� 

Onde: 

β = inclinação do painel em relação ao plano horizontal. 

∅ = latitude da localidade 

 

Em todo caso devem ser evitados os ângulos maiores que 30°, tanto para 

leste, quanto para oeste. Para cada 15° de desvio do norte geográfico, teremos 

uma hora de diferença para a captação máxima. Para leste, haverá um 

adiantamento, e para oeste haverá atraso. O adiantamento em determinadas 

localidades pode ser benéfico, como em locais tropicais, onde chove no meio ou 

fim da tarde, prejudicando a geração. Além disso, a maior irradiância que 

acontece ao meio dia solar não será aproveitada em sua totalidade. 

No caso da residência em estudo a latitude é -19.8470419, se aplicarmos 

este valor na equação iremos obter o valor de 24,81° de inclinação.  

O ângulo de inclinação também pode ser obtido através do uso do banco 

de dados de Radiação Solar do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica 

Sérgio de Salvo Brito (CRESESB), que se destina ao cálculo da irradiação solar 

diária média mensal em qualquer ponto do território nacional servindo de apoio 

ao dimensionamento de sistemas fotovoltaicos.  

O CRESESB possui um banco de dados denominado SunData que é 

baseado no banco de dados Valores Medios de Irradiacion Solar Sobre Suelo 

Horizontal do Centro de Estudios de la Energia Solar (CENSOLAR), contendo 

valores de irradiação solar diária média mensal no plano horizontal para cerca de 

350 pontos no Brasil e em países limítrofes.  

Para consultar o banco de dados SunData, Figura 5, é necessário informar 

a latitude e longitude do local de instalação do sistema fotovoltaico. Com a 

informação de latitude e longitude que pode ser obtida através do Google Maps, 

a consulta pode ser feita, tendo como resultado uma tabela com os valores de 

radiação solar em média mensal e os melhores ângulos de inclinação. 
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Figura 5 - CRESESB - Banco de Dados SunData 

 

 
 
Fonte: http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata 

 

 

Fazendo a consulta utilizando a latitude de -19.8470419 e longitude -

43.9823421 da residência, obtivemos o resultado indicado no Quadro 1. 

 

 

Quadro 1 - SunData - Resultado da Consulta ao Banco de dados 

 

 
 
Fonte: http://www.cresesb.cepel.br/index.php#data 
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O resultado do Quadro 1 sugere uma inclinação de 20º para o painel 

fotovoltaico. Este ângulo se considerado na fase de projeto poderá produzir 

ótimos resultados. O SunData também disponibiliza como resultado a média 

mensal dada em (kWh/m².dia) da irradiação solar diária que pode servir como 

referência para o dimensionamento de módulos fotovoltaicos, Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 - Irradiação Solar no Plano Horizontal Para Cidade de Belo 
Horizonte 

 

 
 
Fonte: SunData 

 

 

O ângulo de inclinação que foi utilizado pelo proprietário ficou definido em 

25º graus devido a construção do telhado, orientação Sudeste – SE e com desvio 

azimutal de 75° graus. Este valor ficou bem próximo dos valores encontrados 

através da equação e do resultado da consulta ao banco de dados SunData. 

 

3.4 DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 

GALO FORTE 2013 

 

O sistema fotovoltaico para uso residencial tem como função gerar energia 

elétrica de origem renovável, ou seja, este sistema pode ser visto e denominado 

como uma usina geradora de energia onde será feito a conversão da energia 

solar captada pelos módulos fotovoltaicos em energia elétrica. Esta energia 
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produzida será parcialmente injetada na rede de distribuição da empresa de 

energia elétrica da localidade, neste caso, Cemig Distribuição S.A. O sistema 

fotovoltaico em questão será composto pelos seguintes elementos: 

 

• Módulos fotovoltaicos;  

• Equipamentos conversores de energia denominados micro inversores;  

• Estruturas metálicas fixas de suporte para os módulos fotovoltaicos;  

• Condutores elétricos: cabos CC, CA e para aterramento; 

• Dispositivos de proteção da instalação: disjuntores termomagnéticos, 

dispositivos de proteção contra surtos (DPS’s). 

 

Uma visão geral da estrutura de conexão elétrica a ser adotada na USF 

Galo Forte 2013, até a rede de distribuição da Cemig Distribuição S.A, pode ser 

vista na Figura 6 e também no Diagrama Unifilar Básico (DUB) - GF21013-001 no 

ANEXO G. 
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Figura 6 - Estrutura de conexão a ser adotada na USF Galo Forte 2013 

 

 

 
Fonte: O autor 
 

 

O sistema de geração fotovoltaico conectado à rede tem uma potência de 

2,36 KW, conforme soma das potências dos micro inversores, e será composto 

por um total de 10 módulos fotovoltaicos, totalizando uma potência de 2,435 

KWp.  

Os módulos fotovoltaicos foram assim constituídos: 

 

• 02 módulos Solar World com potência de 255 Wp cada, modelo SW255 

Mono; 

• 01 módulo Solaria com potência de 215 Wp, modelo S6P2G215; 

• 01 módulo Martifer com potência de 240 Wp, modelo Mprime M240P; 

• 06 módulos Yingli com potência de 245 Wp, modelo 245P-29b. 
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O sistema foi composto por 06 módulos ligados em série denominado 

“string”, conectados em paralelo com mais 04 módulos conectados em paralelo, 

Figura 6. 

Os módulos fotovoltaicos foram instalados sobre estruturas metálicas 

fixas, Figura 7. As estruturas de suporte são calculadas para resistir a cargas de 

vento e suportar as condições meteorológicas adversas, minimizando a 

manutenção. Todos os acessórios de ferragem são de aço galvanizado. Cada 

módulo fotovoltaico está fixado à estrutura por meio de 4 pontos de fixação, 

garantindo que os efeitos de dilatação térmica e flexão não causem danos aos 

módulos fotovoltaicos.  

 

 

Figura 7 - Estrutura de fixação 

 

 
 

Fonte: https://www.neosolar.com.br/loja/kit-montagem-fixacao-neosolar-telhado-inclinado-
ceramica-ganchos-3-paineis-fotovoltaicos.html 
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Figura 8 - Disposição dos módulos fotovoltaicos no telhado da residência 

 

 
 
Fonte: O autor 
 

 

O sistema de geração fotovoltaica resultante será conectado à rede de 

distribuição através de 04 micro inversores eletrônicos de potência, sendo a 

potência nominal de cada inversor igual a 215 W, modelo Enphase M215, 

totalizando 860 W, mais um micro inversor com potência de 1500 W, modelo 

PHB PHB1500-SS. O micro inversor permite transformar a corrente contínua CC 

da geração fotovoltaica em corrente alternada CA bifásica 220V.  

O sistema tem como proteção 04 disjuntores CA, bifásicos e 03 

dispositivos de proteção contra surtos – DPS, assim constituído: 

 

• 01 mini disjuntor de 16A, localizado no quadro de disjuntor e proteção, 

conectado na saída dos micro inversores; 

• 01 mini disjuntor de 32A, localizado no quadro de distribuição de circuitos, 

conectado ao barramento;  

• 01 disjuntor de 50A, localizado no quadro de distribuição de circuitos, 

conectado ao barramento e ao medidor bidirecional; 

• 01 disjuntor de 60A, localizado na caixa de medição direta, conectado ao 

medidor bidirecional e ao padrão de entrada da Cemig Distribuição S.A; 

• 03 dispositivos de proteção contra surtos – DPS, Classe II, 275V, 45kA. 
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O medidor bidirecional instalado pela Cemig Distribuição S.A. é 

responsável por contabilizar a geração de energia e o consumo mensal, sendo a 

interface de ligação entre a rede de distribuição e a usina solar fotovoltaica. 

 

3.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Existe diversas informação a serem consideradas ao escolher o módulo 

fotovoltaico, uma delas e muito importante é a eficiência energética do painel. 

Quando falamos em eficiência energética do módulo fotovoltaico, estamos 

falando na porcentagem (%) de energia do sol que atinge a superfície do painel 

fotovoltaico e é transformada em energia elétrica para o nosso consumo. A 

eficiência do módulo solar fotovoltaico também é traduzida em Watts hora por 

metro quadrado (Wh/m2).  

No Brasil temos como base apenas o Programa Brasileiro de Etiquetagem 

- PBE de Módulos Fotovoltaicos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO), que classifica como A, B, C, D e E a eficiência de 

diversos fabricantes de módulos fotovoltaicos.  

A tomada de decisão para a escolha de um módulo fotovoltaico não dever 

ser baseada apenas na classificação do INMETRO, pois para os padrões 

internacionais já existem atualmente módulos com eficiência maior que 13,5% e 

células de melhor qualidade e/ou tecnologias mais avançadas que a cristalinas, 

constantes em suas tabelas de classificação. 

O Quadro 2 ilustra como o INMETRO classifica os módulos fotovoltaicos 

quanto à respectiva eficiência energética: 
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Quadro 2 - Quadro de eficiência energética - Sistema de energia 
fotovoltaica – Módulos 

 

 
 

Fonte: INMETRO- Edição 2017 – Data de Atualização: 26/04/2017 
 

 

3.5.1 Módulo Solar World SW 255 MONO 

 

Os módulos fotovoltaicos fabricados pela empresa SETIN & STOYAN 

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA, marca Solar World, 

apresentam elevada eficiência energética, classificação “A” pelo INMETRO. 

Além disso, é certificado por várias instituições internacionais, seguindo os 

tradicionais e rigorosos padrões europeus e americanos. É constituído de 

células de silício monocristalino protegidas por um vidro antirreflexo 

texturizado o que resulta em uma cor azul uniforme aumentando a absorção 

da luz em todas as condições de clima. 

Os módulos são resistentes à corrosão causadas pela chuva, água e 

poluição atmosférica, além de suportar variações bruscas de temperatura e 

granizo. 

Portanto, trata-se de um módulo fotovoltaico que tem elevada 

durabilidade e apresenta menores perdas na conversão da energia solar para 

elétrica. As características técnicas desse módulo estão no ANEXO A. 

 

3.5.2 Módulo Solaria S6P2G215 

 

Os módulos fotovoltaicos fabricados pela empresa SOLARIA BRASIL 

COMERCIALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SOLUÇÕES 

ENERGÉTICAS LTDA, marca Solaria, apresentam boa eficiência, 

classificação “B” pelo INMETRO. Além disso, é certificado segundo a norma 
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IEC 61215, IEC 61730-1 e IEC 61730-2, seguindo os tradicionais e rigorosos 

padrões europeus e americanos. Ele é constituído de células de silício 

policristalino protegidas por um vidro antirreflexo texturizado o que resulta em 

uma cor azul uniforme aumentando a absorção da luz em todas as condições 

de clima. As características técnicas desse módulo estão no ANEXO B. 

 

3.5.3 Módulo Martifer MPRIME M240P 

 

Os módulos fotovoltaicos fabricados pela empresa MARTIFER SOLAR, 

marca Martifer, apresentam elevada eficiência, classificação “A” pelo 

INMETRO.  Além disso, é certificado por várias instituições internacionais, 

seguindo os tradicionais e rigorosos padrões europeus e americanos. Possui 

vidro de 4 mm de espessura projetado para cargas de neve pesadas e 

condições climáticas extremas, além disso, a sua superfície interior se destina 

a aumentar a absorção da radiação solar. Adequado para altas pressões de 

carga mecânica de 7000 Pa. Possui garantia de potência linear por 25 anos: 

redução máxima anual 0,68% após o segundo ano. Ano 25: 80,7%. As 

características técnicas desse módulo estão no ANEXO C. 

 

3.5.4 Módulo YINGLI SOLAR YL245P-29B 

 

Os Módulos Fotovoltaicos fabricados pela empresa YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL S.A., marca Yingli Solar, apresentam elevada 

eficiência, classificação “A” pelo INMETRO. Os módulos são testados 

independentemente conforme norma IEC 62804, sob condições ambientais 

adversas como ambiente salino, amônia e os fatores de risco do PID - 

Degradação Induzida pela Potência. O vidro possui alta transmissão, com 

uma única camada antirreflexo, que direciona mais luz sobre as células, 

resultando em uma maior eficiência energética. As características técnicas 

desse módulo estão no ANEXO D. 

 



37 

 

3.6  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MICRO INVERSORES 

 

Os micro inversores ou inversor fotovoltaico são equipamentos 

responsáveis por inverter a energia elétrica gerada pelo painel solar, em corrente 

continua CC para corrente alternada CA. O seu papel secundário é garantir a 

segurança do sistema fotovoltaico e gerar dados da geração de energia para o 

monitoramento do desempenho do seu sistema.  A eficiência do inversor é 

medida em percentual (%), indicando o quão eficiente este inversor é em 

converter a energia solar de corrente continua CC para corrente alternada CA. 

A Certificação do INMETRO para inversores conectados à rede surgiu 

através do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), denominado PBE 

Fotovoltaico. Este foi implementado em caráter compulsório por meio da Portaria 

INMETRO nº 004, de 4 de Janeiro de 2011, complementado pelos critérios 

estabelecidos na Portaria INMETRO n° 357/2014. O objetivo dessa legislação é 

regulamentar a avaliação da conformidade para sistemas e equipamentos para 

energia fotovoltaica como módulo, controlador de carga, inversor e bateria. 

Visando assim zelar pela eficiência energética dos sistemas e equipamentos para 

energia fotovoltaica, bem como estabelecer os requisitos mínimos de 

desempenho e segurança. 

 

3.6.1 Micro inversor Enphase M215 

 

O microinversor M215 da empresa ENPHASE é um inversor solar 

monofásico de simples instalação e com uma interface estudada para 

responder de forma mais linear e intuitiva às exigências do usuário. Este 

inversor se adequa a todas tecnologias de células fotovoltaicas do mercado 

nacional e internacional. Os inversores possuem as certificações 

internacionais: UL 1741, IEEE 1547 e possui uma eficiência máxima de até 

99,3%. As características técnicas desse inversor estão no ANEXO E. 

 

3.6.2 Inversor PHB Modelo PHB1500-SS 

 

O inversor PHB 1500-SS da empresa PHB ELETRÔNICA LTDA, 

marca PHB, foi o primeiro inversor brasileiro com certificação INMETRO e 
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adequado para todas as tecnologias de células fotovoltaicas do mercado 

nacional e internacional. Este inversor possui uma eficiência máxima de até 

97,8% e certificações: ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150 e ABNT NBR 

IEC 62116. As características técnicas desse inversor estão no ANEXO F. 

 

3.7 ESTRUTURAAS METÁLICAS PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

A estrutura metálica que suporta os módulos foi projetada para uma 

melhor disposição dos módulos, Figura 9, garantindo durabilidade e resistência 

quanto a fenômenos naturais, como chuvas fortes e ventos. O material utilizado é 

aço galvanizado e alumínio com a finalidade de se obter o tempo de vida 

semelhante ao dos painéis fotovoltaicos com vida útil superior a 25 anos. A 

estrutura possui cavidade semi-abrigada para proteção dos cabos, permitindo 

maior espaçamento entre as bases, resistência estrutural em conformidade com 

ABNT NBR 6123, resistência à corrosão: alumínio e aço inoxidável 304 com 

tratamento térmico T6 e cabos para aterrar a carcaça metálica em conformidade 

com a norma IEC 60364-7-712. 

 

 

Figura 9 - Presilhas e Suporte para Módulos Fotovoltaicos 

 

 
 

Fonte: https://websustentavel.blogspot.com.br/2017/04/estruturas-de-suporte-e-ancoragem.html 
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3.8 CONECTORES E CABOS CC PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Para a conexão entre a fileira de módulos e a entrada CC do inversor 

foram utilizados conectores do tipo MC4, Figura 10. Estes conectores tipo MC4 

foram concebidos especificamente para utilização com sistemas fotovoltaicos. Os 

módulos fotovoltaicos já saem de fábrica com um cabo e conectores MC4, assim 

como a entrada CC do inversor já é preparada para este tipo de conector que 

melhora a qualidade da instalação, facilita a conexão entre módulos e 

apresentam melhor durabilidade quando expostos as condições climáticas típicas 

de sistemas fotovoltaicos. 

 

 

Figura 10 - Conectores CC Tipo MC4 

 

 

 
Fonte: https://www.solutionsolar.com.br/conectores/ 

 

 

Os cabos CC promovem o fluxo de energia entre eles, para que seja 

possível utilizar a energia solar em forma de energia elétrica. As 

especificações dos tipos de cabos CC a serem utilizados vão depender de 

qual for a variação de painel solar a ser instalado. Deve-se levar em conta 

também as distâncias entre os componentes do sistema, sabendo que há 

uma distância máxima permitida entre dois pontos a serem conectados que, 

quando ultrapassada, provoca uma queda de tensão que minimiza a 

eficiência do sistema. Assim, vale lembrar que o indicado é sempre buscar 
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situar os componentes nas menores distâncias possíveis, para minimizar as 

perdas energéticas durante o trajeto. 

O cabo CC realiza a ligação entre a caixa de junção dos painéis 

fotovoltaicos e o inversor. Estes cabos são sensíveis à radiação ultravioleta e, 

por esse motivo, o mais indicado é que a caixa de junção seja instalada em 

ambientes internos. Caso não haja essa opção, há a necessidade de entubar 

estes cabos para protegê-los de serem danificados. 

Neste projeto foi utilizado os cabos CC da fabricante Prysmian, modelo 

Tecsun (PV) PV1-F, 2,5mm2, com garantia de 30 anos a 90 ºC, Figura 11, 

Anexo N. Esse cabo apresenta resistência a alta corrosão, abrasão e agentes 

químicos e também é um cabo não propagador do fogo. 

 

 

Figura 11 - Cabo Prysmian para sistemas fotovoltaicos 

 

 

 
Fonte:https://www.prysmiangroup.com/sites/default/files/atoms/files/TECSUNPVPV1-

F_EN.pdf 

 

 

3.9 CONECTORES E CABOS CA PARA SISTEMAS FOTOVOLTICOS 

 

A conexão será feita por meio de cabos e conectores CA específicos dos 

inversores. A distância entre os inversores e o quadro de distribuição de circuitos 

- QDC da residência é de aproximadamente 22 metros. A recomendação é de 

uma queda de tensão máxima admissível de 4%, conforme NBR 5410. A fórmula 

para calcular a seção mínima do cabo CA e dado por: 
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����(��) = 	2 × � × � × �
�� × ∆� � × 100 = 	2 × 22 × 2360 × 0,0178

220� × 4 � × 100
= 0,95$$� 

 

Onde: 

l = Comprimento (m) 

p = Potência consumida (W) 

P = Resistividade do cobre 

V = Tensão (V) 

∆V = Queda de tensão percentual 
 

Como a seção mínima encontrada para o cabo CA foi de 0,95mm2, foi 

adotado um cabo CA com seção de 2,5 mm² e tensão máxima de 1 KV. Para 

este caso teremos uma queda de tensão inferior aos 4% recomendados. A queda 

de tensão máxima nos cabos CA será de: 

 

∆�(%) = 	2 × � × � × 0,0178
�� × >��?@AB�C

� × 100 = 	2 × 22 × 2360 × 0,0178
220� × 2,5 � × 100

= 1,53% 

 

Ou seja, aquém do valor máximo sugerido de 4%. 

 

3.10 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E TENSÃO 

 

Embora não seja obrigatória a utilização de dispositivos de proteção contra 

surtos - DPS’s, a norma ND.5.30 da Cemig Distribuição S.A., recomenda a 

utilização destes dispositivos. Segundo recomendações internacionais, caso a 

distância entre os módulos e a entrada do inversor seja inferior a 15 metros, no 

lado CC, é possível empregar os DPS´s somente do lado do inversor. Para 

distâncias maiores, é desejável que sua utilização seja na saída das fileiras de 

módulos, ou seja, na entrada CC dos inversores. Para o sistema fotovoltaico da 

USF Galo Forte 2013, onde a conexão é direta não há necessidade de DPS’s no 

lado CC. 
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Do lado CA a proteção contra surtos consiste em 03 DPS’s termicamente 

protegidos de metal óxido, instalados entre cada fase e o terra e entre as fases.  

As características técnicas dos DPS´s são: 

 

• Máxima tensão de operação = 320 Vac; 

• Tensão de grampeamento = 845 V; 

• Faixa de proteção = 1.2 kV; 

• Corrente máxima de descarga = 15 kA (8/20 μs); 

• Energia máxima = 430 J. 

 

Conectados aos DPS´s, entre os inversores e o QDC será instalado um 

disjuntor termomagnético de 16 A, com a finalidade de proteger o cabo de 2,5 

mm². 

 

3.11 ATERRAMENTO 

 

Todos os módulos fotovoltaicos assim como as estruturas metálicas foram 

aterradas, com a conexão feita junto ao terra da instalação como indicado no 

Diagrama Unifilar DUB-GF2013-001 no ANEXO G.  

 

3.12 MEDIDOR BIDIRECIONAL 

 

O sistema de medição de energia utilizado nas unidades consumidoras 

que façam a adesão ao sistema de compensação de energia deverá ser 

bidirecional, ou seja, possui registradores independentes para apuração da 

energia ativa consumida e da energia ativa injetada conforme ND.5.30 da Cemig 

Distribuição S.A.  

Para o sistema instalado será utilizado um medidor bidirecional certificado 

pelo INMETRO e homologado pela Cemig Distribuição S.A. A substituição do 

medidor existente pelo medidor bidirecional é de atribuição da Cemig Distribuição 

S.A.  

A diferença entre o custo do medidor bidirecional e o medidor 

convencional é de responsabilidade do cliente. A Figura 12 apresenta a 
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disposição do medidor bidirecional instalado no padrão de entrada de energia da 

unidade consumidora. 

 

 

Figura 12 - Disposição simplificada do medidor bidirecional 

 

 
 

Fonte: ND.5.30- Requisitos para a conexão de Acessantes ao Sistema de Distribuição Cemig – 
Conexão em Baixa Tensão 

 

 

3.13 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

No contexto do atual modelo do setor elétrico e especificamente voltado 

para fontes renováveis de energia, a ANEEL publicou dois importantes 

regulamentos: a REN n° 482/2012 e posteriormente a REN n° 687/2015. Estas 

resoluções descrevem como as unidades consumidoras, conectadas em baixa 

tensão, serão cobradas em relação a sua produção de energia através de 

sistemas de microgeração distribuída. 

Em resumo, durante o dia, a energia gerada pelo sistema fotovoltaico é 

consumida pelos aparelhos eletroeletrônicos em funcionamento e o excedente da 

geração é injetada na rede de distribuição gerando créditos para o consumidor. 

Os créditos podem ser utilizados em até 36 meses ou em outra instalação com 

mesmo CPF ou CNPJ. Durante a noite, os créditos gerados durante o dia são 

consumidos, sendo que a energia fornecida vem da rede de distribuição. O 

medidor de energia bidirecional contabiliza a geração de energia e o consumo 

mensal. 
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O consumidor residencial mesmo produzindo sua própria energia, deve 

pagar uma quantia mínima para a distribuidora. Entender como essa cobrança 

funciona é importante para que o mesmo seja capaz de avaliar como anda seu 

consumo. 

A conta de energia de qualquer distribuidora do país tem por obrigação 

informar a energia elétrica consumida em kWh, a diferença do custo da 

disponibilidade e a energia injetada em kWh, conforme pode ser observado na 

conta de energia da Cemig Distribuição S.A, Figura 13. 

 

 

Figura 13 - Conta de Energia Elétrica da Cemig Distribuição S.A 

 

 
 
Fonte: Disponibilizado pelo consumidor 
 

 

O custo de disponibilidade é uma quantidade mínima de energia que todo 

consumidor residencial de energia elétrica deve comprar mensalmente da 

distribuidora por estar conectado à rede. É um valor que remunera a distribuidora 

por disponibilizar a energia elétrica para as residências, mesmo sem haver 

consumo nenhum.  

Ainda que a energia injetada na rede seja superior ao consumo, será 

cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade. O valor 
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mínimo a ser pago referente ao custo de disponibilidade depende do tipo de 

ligação com a rede elétrica. Caso seja ligada a uma, duas ou três fases deve 

pagar por uma quantia mínima de energia equivalente a 30, 50 ou 100 kWh, 

respectivamente. Por exemplo, caso um consumidor com ligação trifásica 

consuma 75 kWh em um determinado mês, ele paga na verdade por 100 kWh. 

Esta situação não inviabiliza economicamente para o consumidor, pois a 

produção de energia fotovoltaica na sua totalidade traz economia no faturamento 

mensal desde que bem projetado e utilizado. E o valor mínimo cobrado, neste 

caso de 100kWh, são apenas para manter os custos com a infraestrutura 

oferecida pela concessionária de energia para o cliente. 

O tipo de ligação da unidade consumidora (monofásica, bifásica ou 

trifásica) é indicado na conta de energia. Podemos observar na conta 

apresentada na Figura 13, na parte superior da conta, indicando a classe 

residencial, neste caso Bifásico e a Subclasse, Residencial Geração Distribuída. 

O fluxo da energia produzida pelo sistema fotovoltaico pode ser visto na 

Figura 14. 

 

 

Figura 14 - Fluxo da energia sistema fotovoltaico 

 

 
 

Fonte: www.solarize.com.br 
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Podemos observar que a instalação residencial conectada à rede elétrica, 

pode-se utilizar tanto da energia gerada pelo sistema fotovoltaico como a 

convencional. Nesse tipo de conexão quando se tem um consumo elétrico maior 

que a energia produzida pelos módulos fotovoltaicos, isto ocorre normalmente ao 

amanhecer, durante a noite e nos dias sem ou com baixa radiação solar, a rede 

irá fornecer a energia necessária para o consumo da residência. Ao contrário, 

quando se tem um consumo baixo ou quando os módulos produzem energia 

acima do que está sendo consumido pela residência, o excesso de energia 

elétrica é injetado na rede de distribuição da concessionária.  

A Figura 15 demonstra, conforme descrito acima, que durante o período 

de 18h às 6h, período este em que não se tem radiação solar, a residência será 

atendida pela rede de distribuição da concessionária utilizando sua energia. No 

período de 6h às 18h a residência será atendida pelo sistema fotovoltaico 

consumindo a energia necessária para seu consumo. A produção do excedente 

de energia será injetada na rede da concessionária. 

 

 

Figura 15 - Curva de carga residencial 

 

 
  
 

Fonte: Adaptado pelo Autor 
 

 

Pode ser notado que, dependendo do tamanho do sistema fotovoltaico, do 

tipo de conexão à rede e dos hábitos de consumo de cada morador residencial, 

ele pode deixar de pagar energia para a concessionária e passar a receber desta 
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através da diferença do seu consumo em relação a energia injetada. Este valor 

vem descrito na fatura mensal da concessionária para o cliente. 

 

3.14 PROCEDIMENTOS, RESPONSABILIDADES E DEVERES DO 

PROPRIETÁRIO E DISTRIBUIDORA DE ENERGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO RESIDENCIAL SOLAR FOTOVOLTAICO.  

 

Para implantação de um sistema de microgeração residencial solar 

fotovoltaico alguns procedimentos, bem como responsabilidades e deveres 

devem ser seguidos pelo proprietário e distribuidora: 

 

1. Fazer o pré-dimensionamento do sistema fotovoltaico através de 

programas simuladores, por exemplo, utilizando o software RETScreen, 

informando dados de localidade, consumo de energia mensal, custo da 

energia, tipo de conexão e distribuidora de energia. A utilização de 

programas simuladores por conta do proprietário, só deve ser feita em 

casos de uso residencial e simplesmente para consulta e informação, nos 

casos de autoconsumo remoto, geração compartilhada e em condomínios, 

o mesmo deve ser evitado devendo o proprietário contratar uma empresa 

ou instituição especializada em projetos fotovoltaicos. 

 

2. Contratar uma empresa qualificada para projetar, instalar e conectar à 

rede o sistema fotovoltaico cumprindo todas as regras da REN nº 

482/2012 e 687/2015 da ANEEL, o Módulo 3, Seção 3.7, do PRODIST e 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e internas da 

distribuidora de energia. 

 

3. A empresa contratada para implantação do sistema fotovoltaico deverá 

obter junto à distribuidora de energia da localidade as normas, padrões e 

procedimentos técnicos que deverão ser seguidos na elaboração do 

projeto do microgerador. 
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4. A empresa contratada deverá executar uma inspeção minuciosa do local 

onde será instalado o microgerador, para verificar se algo pode dificultar a 

instalação evitando retrabalho e reprojeto do sistema a ser implantado. 

 

5. Projetar o microgerador a partir do pré-dimensionamento e da inspeção 

realizada. 

 

6. Solicitar à distribuidora de energia a conexão à rede por meio de envio do 

formulário de solicitação de acesso para microgeração distribuída, 

preenchido e acompanhado dos documentos exigidos anexados conforme 

lista disponível no anexo da REN n° 687/2015 ou da própria distribuidora. 

O formulário utilizado pelo proprietário para conexão da Usina Galo Forte 

2013 está no ANEXO H. Os demais formulários utilizados para solicitar 

acesso a microgeração distribuída na Cemig Distribuição S.A podem ser 

consultados nos ANEXOS I, J, K e L. 

 

7. Acompanhar junto à distribuidora de energia a aprovação da conexão. O 

prazo para atendimento do pedido e envio do parecer de acesso é de 

aproximadamente 15 dias e caso haja necessidade de execução de obras 

de melhoria ou reforço na rede de distribuição, o prazo pode chegar a 60 

dias dependo da distribuidora. 

 

8. Ao receber o parecer de acesso e no mesmo solicitar algumas 

adequações do sistema a ser implantado, o prazo será de 30 dias após a 

emissão do documento para as futuras adequações. 

 

9. Após adequações se necessário, a instalação e os testes do sistema de 

microgeração solar fotovoltaico pode ser implantado. 

 

10. Solicitar a vistoria da distribuidora de energia para que o ponto de conexão 

seja aprovado. Esta solicitação deve ser feita em até 120 dias após a 

emissão do parecer de acesso. A distribuidora de energia, por sua vez, 

deve realizar a vistoria em até 30 dias após ter feito o pedido formal. 
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11. Acompanhar a vistoria da distribuidora energia. Caso sejam detectados 

problemas na instalação, a distribuidora deve emitir um relatório de vistoria 

em até 15 dias após a vistoria. Neste caso o consumidor deverá realizar a 

adequação das instalações de acordo com o solicitado no relatório. 

 

12. Acompanhar a aprovação do ponto de conexão, a instalação do novo 

medidor bidirecional e o início do sistema de compensação de energia. A 

conexão deve ser feita pela distribuidora até 7 dias após a vistoria quando 

não forem encontradas pendências. 

 

13. Em caso de dificuldades com a distribuidora em relação a prazos e 

execução dos serviços prestados, o consumidor deverá abrir um protocolo 

de atendimento e caso o mesmo não seja resolvido, o consumidor deverá 

procurar a ouvidoria da empresa e se mesmo assim não for atendido 

entrar em contato coma ouvidoria da ANEEL para resolução do problema. 

 

14. É de responsabilidade e dever do proprietário providenciar os seguintes 

documentos:  

a. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) de acordo com as 

normas ABNT NBR 16149, 16150 e NBR IEC62116;  

b. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável 

técnico pelo projeto elétrico e pela instalação do sistema de 

microgeração. A ART do proprietário da Usina Galo Forte 2013 está 

no ANEXO M;  

c. Projeto elétrico das instalações de conexão e memorial descritivo;  

d. Diagrama unifilar contemplando geração, carga e proteção;  

e. Folha de dados contendo: quantidade, fabricante, modelo, e 

potência dos módulos fotovoltaicos e dos inversores, bem como a 

área dos arranjos e quantidade de instalações a receber o credito;  

f. Lista das unidades consumidoras do sistema de compensação, se 

houver, indicando a porcentagem de rateio e o enquadramento 

conforme incisos VI a VIII do art. 2º da Resolução Normativa nº 

482/2012;  
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g. Cópia do instrumento jurídico que comprove o compromisso de 

solidariedade entre os integrantes, se houver;  

h. Formulário de análise de carga, com os respectivos anexos 

necessários, para solicitação de ligação nova de unidade 

consumidora com geração distribuída ou conexão de geração 

distribuída com aumento de potência disponibilizada;  

i. Cópia da Carteira de Identidade do titular da unidade consumidora, 

ou de outro documento de identificação oficial com foto. 

 

15. Comunicar a distribuidora antes de qualquer intervenção no sistema 

fotovoltaico sobre serviços de manutenção ou outras intervenções nos 

equipamentos ou na instalação de conexão que só poderão ser feitos após 

a autorização da distribuidora. Os procedimentos recomendados pela 

distribuidora para garantir a segurança do pessoal e de terceiros durante a 

execução de serviços devem ser consultados com a mesma antes de 

qualquer execução intervenção. 

 

16. Após aprovação do ponto de conexão à rede, será implantado o sistema 

de compensação de energia. Para isso, o proprietário do microgerador 

terá de assinar com a distribuidora um documento denominado 

relacionamento operacional, não sendo necessário nenhum contrato 

adicional de uso da rede e conexão à mesma. 

 

17. Os custos com a adequação no sistema de medição de energia gerada e 

consumida deverão ser feitos pela distribuidora, sem cobrança de 

qualquer taxa para o proprietário do microgerador. A ANEEL exige que 

seja utilizado um medidor bidirecional, o qual mede tanto o que foi gerado 

quanto o que foi consumido, ou dois medidores unidirecionais, um para 

medir a energia injetada na rede e outro pra medir a energia consumida. 

Depois de instalado(s) o(s) medidor(es), a distribuidora é quem fica 

responsável pela operação e manutenção, incluindo os custos que isso 

possa envolver, bem como a realização e total custeio de todos os estudos 

para integração do sistema à rede. 
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18. A REN nº 482/2012 atualizada em 2015 pela REN nº 687/2015 exige das 

distribuidoras que incluam na conta de luz do consumidor com geração 

distribuída, os seguintes dados: 

a. Informação da participação da unidade consumidora no sistema de 

compensação de energia elétrica; 

b. O saldo anterior de créditos em kWh; 

c. A energia elétrica ativa consumida, por posto tarifário; 

d. A energia elétrica ativa injetada, por posto tarifário; 

e. Histórico da energia elétrica ativa consumida e da injetada nos 

últimos 12 ciclos de faturamento; 

f. O total de créditos utilizados no ciclo de faturamento, discriminados 

por unidade consumidora; 

g. O total de créditos expirados no ciclo de faturamento; 

h. O saldo atualizado de créditos; 

i. A próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar e o ciclo 

de faturamento em que ocorrerá. 

 

Essas informações podem ser anexadas à fatura, enviadas por correio eletrônico 

ou disponibilizadas na internet, em um espaço de acesso restrito ao cliente.  

 

3.15 PREVISÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA / CONSUMO  

  

Para a implantação da usina solar fotovoltaica o proprietário realizou um 

estudo, utilizando o software de simulação RETScreen, com o objetivo de prever 

quanto seria a produção energética anual da usina. O software RETScreen é um 

pacote de software de análise de projetos de energia limpa, gratuito, 

desenvolvido pelo governo do Canáda e que inclui as ferramentas RETScreen 4 

e RETScreen Plus. O RETScreen 4 foi o software utilizado neste projeto e é 

baseado em planilha Excel para tomada de decisão. Atualmente existem outros 

softwares para análise com o mesmo objetivo, como o HOMER que permite 

uma avaliação econômica a partir da variação dos custos de tecnologia 

envolvidos e a disponibilidade de recursos de energia, modelando tecnologias de 

energias renováveis, como por exemplo: energia eólica, assim como as 

convencionais. 
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O resultado obtido através do software foi de 4,066 MWh/ano, Figura 16. 

Este resultado representa as melhores condições de irradiação e localização, não 

contabilizando, por exemplo, a redução na eficiência do painel solar provocada 

por intempéries climáticas ou sujeiras. 

Os dados utilizados para obter os resultados da estimativa da geração 

foram com base na latitude, na inclinação do módulo fotovoltaico e o no ângulo 

azimute do projeto.  

 

 

Figura 16 - Resultado da Simulação da Previsão de Consumo através do 
Software de RETScreen 

 

 
 
Fonte: Software RETScreen 

 

 

O levantamento do consumo/faturamento da unidade consumidora foi feito 

através da central de atendimento da Cemig Distribuição S.A e pode ser 

visualizado conforme Quadro 3. O período de coleta foi de Outubro de 2014 a 

Julho de 2017, período este do início de operação da usina até os dias atuais. 
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Quadro 3 - Consumo e geração de energia 

 

 
 
Fonte: Dados fornecidos pela Cemig Distribuição S.A 
 

 

Como pode ser observado no Gráfico 2, a energia injetada no início do 

faturamento da usina, em 2014, não atendia sua demanda de consumo 

representando apenas 6,97% da energia ativa consumida no ano. Este fato se 

deve ao número insuficiente de módulos fotovoltaicos instalados. Em 2015 a 

usina sofreu uma ampliação devido a necessidade de maior geração 

proporcionando um aumento da energia injetada na rede em torno de 42,87%. 

Também pode ser observado que o consumo residencial a partir do ano de 2015 

a 2017 sofreu uma redução. Isto se deve ao número menor de moradores, 

passando de 4 para 3 pessoas. 
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No período de 2014 a 2017, conforme Quadro 3, o consumo total da 

residência foi de 7317 kWh e a energia injetada foi de 4101 kWh. 

 

 

Gráfico 2 - Consumo de Energia Ativa versus Energia Injetada na Rede 

 

 
 
Fonte: O autor 
 

 

O Gráfico 3 demonstra um comparativo de faturamento com e sem 

sistema fotovoltaico instalado. Durante o período de Outubro de 2014 a Agosto 

de 2015 pode se observar que a diferença entre os faturamentos ainda era 

pequena. Somente durante o período de Setembro de 2015 a Julho de 2017 que 

a diferença entre os faturamentos ficou maior proporcionando uma maior 

economia na conta de energia. 
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Gráfico 3 - Faturamento Com e Sem Sistema Fotovoltaico Instalado 

 

 
 
Fonte: O autor 

 

 

O Gráfico 4 apresenta os valores totais de faturamento do período de 

Outubro de 2014 a Julho de 2017, com e sem sistema fotovoltaico e a diferença 

entre eles. O valor total sem o sistema de R$ 6.025,50, representa o somatório 

dos valores informados na conta de energia descrito como “Energia Elétrica” e 

sem impostos. Já o valor total com o sistema de R$ 3.349,18, representa o 

somatório dos valores finais a serem cobrados na conta de energia. A diferença 

entre os sistemas de R$ 2.676,32, representa cerca de 55% de economia total no 

período correspondente aos 34 meses de implantação do sistema. Todos esses 

valores podem ser visualizados no Quadro 3. 
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Gráfico 4 - Valores Totais de Faturamento Com e Sem Sistema Fotovoltaico 

 

 
 
Fonte: O autor 

 

 

A economia gerada ao longo da vida útil de um sistema de microgeração 

de energia solar pode reduzir cerca de 90% a conta de energia.  

Além do benefício financeiro gerado pela implantação do sistema, existem 

outros benefícios que devem ser contabilizados tipo:  

 

• os módulos fotovoltaicos são 99% recicláveis e produzem energia elétrica 

em média, por 40 anos, sem poluir ou contribuir para o aquecimento 

global;  

• a microgeração e uma forma inteligente de se expandir a matriz energética 

Brasileira pelo simples fato de gerar a energia no mesmo local em que se 

consome evitando a construção linhas de transmissão e a necessidade de 

grandes investimentos em infraestrutura;  
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• um imóvel com um sistema de microgeração solar implantado seja para 

venda ou aluguel tem maior valorização de mercado que um imóvel sem o 

sistema;  

• a simplicidade no processo de instalação do sistema contribui para um 

melhor entendimento do consumidor final a respeito do seu 

funcionamento. 

 

3.16 VIABILIDADE ECONÔMICA DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

O estudo de viabilidade econômica do sistema de energia solar 

fotovoltaica se utilizará à análise dos aspectos econômico-financeiros como 

ferramenta para examinar o fluxo de caixa previsto para o empreendimento 

estabelecido dentro de um prazo de interesse, a fim de saber se o esforço 

produtivo a ser realizado vale mais do que a simples aplicação dos valores 

envolvidos a taxas mínimas de atratividade. 

Ende [ 7 ] confirma a utilização do estudo de viabilidade, dizendo que “O 

processo de elaboração e análise de projetos de investimento de capital, após 

passar pela construção do fluxo de caixa associado ao empreendimento, requer 

o cálculo da viabilidade econômico-financeira, a fim de ser possível tomar a 

decisão de aceitação ou rejeição do investimento”.  

A avaliação da viabilidade econômica de um projeto é baseada em 

indicadores que fornecem informações sobre como poderá ser o desempenho 

produtivo e financeiro do empreendimento. Os indicadores de viabilidade mais 

utilizados são calculados tendo como base o fluxo de caixa dos projetos, sendo 

eles: Payback simples ou descontado, Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor 

Presente Líquido (VPL). 

Para este estudo será utilizado o Payback simples, a TIR e o VPL, levando 

em consideração uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) que será baseada nos 

ganhos de uma aplicação financeira. Como o estudo está baseado em um 

consumidor residencial, se adotará uma taxa que seja dentro deste perfil de 

consumidor, e que atenda os requisitos mínimos conforme orienta Macedo [ 9 ], 

“A taxa de juros auferida no novo projeto deve ser no mínimo a taxa de juros 

equivalente à rentabilidade das aplicações correntes, seguras e de baixo risco”. 
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Será utilizada a taxa de 8,3480% correspondente a uma aplicação de 

caderneta de poupança, referente ao período de Janeiro/2016 a Dezembro/2016, 

conforme o site PortalBrasil.net. 

Para analisar o Payback do projeto será utilizada a Tabela 7 

demonstrando a depreciação do valor investido versus valor economizado na 

conta de luz. Para melhor entendimento, será apresentando o fluxo de caixa do 

período em que o projeto estará em atividade.  A estimativa de custo total do 

projeto é de R$ 5.100,00 sendo: R$ 3.600,00 gastos com os módulos 

fotovoltaicos, R$ 1.000,00 com os inversores e estrutura de suporte e R$ 500,00 

de miscelâneas. 

O período determinado para análise do projeto será de 25 anos e se refere 

ao período de garantia determinado pelos fabricantes para o funcionamento dos 

módulos fotovoltaicos.  

O fluxo de caixa de cada ano será dado pelo valor da média dos últimos 

34 meses, período de Outubro/2014 a Julho/2017, gastos com o fornecimento de 

energia elétrica, sendo o valor composto pelo consumo de energia (kWh) 

multiplicado pelo o valor da média dos últimos 12 meses da tarifa do kWh 

cobrado pela Cemig Distribuição S.A, R$ 0,82284012, Tabela 2. Tendo como 

valor de média final R$ 177,08 que multiplicado por 12 meses totalizara em um 

fluxo de caixa de R$ 2.124,96/ano.  
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Tabela 2 - Fluxo de caixa 

 

MÊS CONSUMO kWh/MÊS VALOR kWh CUSTO CONTA/MÊS 

jul/17 176 0,82284012 R$ 144,82 

jun/17 132 0,82284012 R$ 108,61 

mai/17 120 0,82284012 R$ 98,74 

abr/17 174 0,82284012 R$ 143,17 

mar/17 198 0,82284012 R$ 162,92 

fev/17 193 0,82284012 R$ 158,81 

jan/17 193 0,82284012 R$ 158,81 

dez/16 173 0,82284012 R$ 142,35 

nov/16 111 0,82284012 R$ 91,34 

out/16 274 0,82284012 R$ 225,46 

set/16 144 0,82284012 R$ 118,49 

ago/16 226 0,82284012 R$ 185,96 

jul/16 215 0,82284012 R$ 176,91 

jun/16 238 0,82284012 R$ 195,84 

mai/16 239 0,82284012 R$ 196,66 

abr/16 237 0,82284012 R$ 195,01 

mar/16 233 0,82284012 R$ 191,72 

fev/16 216 0,82284012 R$ 177,73 

jan/16 274 0,82284012 R$ 225,46 

dez/15 217 0,82284012 R$ 178,56 

nov/15 242 0,82284012 R$ 199,13 

out/15 197 0,82284012 R$ 162,10 

set/15 192 0,82284012 R$ 157,99 

ago/15 220 0,82284012 R$ 181,02 

jul/15 216 0,82284012 R$ 177,73 

jun/15 203 0,82284012 R$ 167,04 

mai/15 192 0,82284012 R$ 157,99 

abr/15 245 0,82284012 R$ 201,60 

mar/15 274 0,82284012 R$ 225,46 

fev/15 365 0,82284012 R$ 300,34 

jan/15 285 0,82284012 R$ 234,51 

dez/14 324 0,82284012 R$ 266,60 

nov/14 252 0,82284012 R$ 207,36 

out/14 127 0,82284012 R$ 104,50 

MEDIA 215,21 0,82284012 R$ 177,08 

    

 
Fonte: O Autor 
 

 

Para calculo do Payback simples e para efeito de estudo será utilizado a 

Tabela 3.  
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Tabela 3 - Depreciação do valor investido versus valor economizado na 
conta de luz 

 

Anos VALOR INVESTIMENTO 
NO PROJETO 

FLUXO DE CAIXA PAYBACK 

Ano 0 -R$ 5.100,00   

Ano 1  R$ 2.124,96 -R$2.975,04 

Ano 2  R$ 2.124,96 -R$ 850,08 

Ano 3  R$ 2.124,96 R$ 1.274,88 

Ano 4  R$ 2.124,96 R$ 3.399,84 

Ano 5  R$ 2.124,96 R$ 5.524,80 

Ano 6  R$ 2.124,96 R$ 7.649,76 

Ano 7  R$ 2.124,96 R$ 9.774,72 

Ano 8  R$ 2.124,96 R$ 11.899,68 

Ano 9  R$ 2.124,96 R$ 14.024,64 

Ano 10  R$ 2.124,96 R$ 16.149,60 

Ano 11  R$ 2.124,96 R$ 18.274,56 

Ano 12  R$ 2.124,96 R$ 20.399,52 

Ano 13  R$ 2.124,96 R$ 22.524,48 

Ano 14  R$ 2.124,96 R$ 24.649,44 

Ano 15  R$ 2.124,96 R$ 26.774,40 

Ano 16  R$ 2.124,96 R$ 28.899,36 

Ano 17  R$ 2.124,96 R$ 31.024,32 

Ano 18  R$ 2.124,96 R$ 33.149,28 

Ano 19  R$ 2.124,96 R$ 35.274,24 

Ano 20  R$ 2.124,96 R$ 37.399,20 

Ano 21  R$ 2.124,96 R$ 39.524,16 

Ano 22  R$ 2.124,96 R$ 41.649,12 

Ano 23  R$ 2.124,96 R$ 43.774,08 

Ano 24  R$ 2.124,96 R$ 45.899,04 

Ano25  R$ 2.124,96 R$ 48.024,00 

 
Fonte: O autor 
 

 

Conforme dados da Tabela 3, verifica-se que o Payback do projeto de 

instalação é dado no ano 3, ou seja, o projeto terá o retorno do investimento 

somente no terceiro  ano após sua instalação. Após este período, conta-se que 

os demais valores dos próximos fluxos de caixa serão de lucro para o 

proprietário, ou seja, no final dos 25 anos, a implantação do sistema terá um 

rendimento de R$ 48.024,00. 

Porém, somente a análise do Payback simples não fornece condições 

para a aceitação do projeto por não levar em consideração o valor do dinheiro no 

decorrer do projeto. Deste modo, o próximo passo é realizar a análise do 
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investimento considerando o valor do dinheiro durante a aplicação do projeto, 

que é de 25 anos. 

Para tanto, o cálculo do VPL e da TIR dará condições de se tomar a 

decisão em aceitar ou rejeitar o projeto. Logo, segundo Macedo [10] a fórmula do 

VPL é: 

 

VPL = −CFF + G CFj
(1 + i)I 

 

Na equação acima, fluxo de caixa inicial (CF0) representa o investimento 

inicial realizado no projeto e, por isso, está negativo, seguido pelo somatório dos 

fluxos de caixa esperado (CFj), descontado pelo período do investimento até a 

linha do período zero. 

Mediante o exposto, o VPL será encontrado pelo fluxo de caixa inicial de -

R$ 5.100,00, mais o somatório de R$ 2.124,96, descontado pela taxa de 

8,3480% por um período de 25 anos. 

Após cálculo do VPL, o valor encontrado foi de R$ 16.925,10, 

representando um VPL de valor positivo, portanto o projeto é viável. Segundo 

Ende [ 7 ] “se o VPL for maior ou igual a zero, o empreendimento apresenta 

viabilidade, pois garante retorno maior ou igual a seu custo de capital.”   

Vale ressaltar que o resultado para o VPL e a consequente decisão sobre 

a aceitação ou não do projeto é sensível à taxa de desconto utilizada. Caso essa 

taxa seja alterada e os demais valores permaneçam inalterados e o VPL 

novamente calculado o resultado pode vir a se apresentar negativo tornando o 

projeto inviável.  

Seguindo com a análise e adotando como critério de decisão final a 

aceitação do projeto cujo retorno, sintetizado na TIR, seja superior à taxa mínima 

de atratividade, ou seja, ao custo de capital, utilizaremos a equação segundo 

Macedo [10] para se obter o valor da TIR:  

 

CFF G CFI
(1 + TIR)I = 0 
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Onde: 

 

TIR= taxa interna de retorno 

CF= fluxo de caixa 

n= período do movimento no fluxo de caixa 

 

O valor da TIR calculado obteve o resultado de 41,66%, que é 

praticamente 5 vezes maior a taxa mínima de atratividade do investimento 

estabelecida de 8,3480%, ocasionando a aprovação do projeto. 

Podemos concluir com o estudo de viabilidade que a instalação de um 

sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica para a residência em 

questão foi uma boa oportunidade de investimento que irá gerar benefícios ao 

longo do tempo. A que se considerar que este projeto teve um investimento de 

R$ 5.100,00 a época da sua instalação, sendo um investimento muito inferior aos 

de novos projetos na faixa de R$ 17.000,00, cobrados por empresas 

especializadas para a mesma potência da usina instalada. 

 

3.17 CUSTO DE MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

 

Um dos grandes benefícios da tecnologia de geração de energia solar 

fotovoltaica é justamente o baixo custo de manutenção que os equipamentos dos 

sistemas demandam, já que não existem partes móveis. 

O papel da manutenção é garantir que o sistema fotovoltaico continue 

gerando energia ao longo de toda a vida útil nos mesmos níveis de desempenho 

esperados durante a elaboração do projeto. Desta forma, o impacto da falta de 

manutenção é justamente a possibilidade de perda de desempenho, reduzindo a 

geração de energia e a conseqüente economia do consumidor. 

De tempos em tempos, é preciso checar o sistema de energia fotovoltaico 

com o objetivo de identificar desgastes prematuros dos componentes, oxidação 

nas conexões elétricas, afrouxamento dos parafusos e peças nas estruturas 

mecânicas e, principalmente, de limpar e remover o acúmulo de eventuais 

sedimentos sobre as placas solares. Porém, a necessidade de inspecionar todo o 

sistema regularmente, pelo menos uma vez a cada ano ou a cada 6 meses. 
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Estudos conduzidos em 2010 pelo laboratório Nacional de Energias 

Renováveis dos Estados Unidos (NREL) reportam que a perda 

de desempenho anual dos módulos por degradação, normalmente é próxima a 

0,75%, podendo alcançar valores de 1 a 5% caso não seja realizada a limpeza    

[ 8 ]. 

Um dos efeitos da falta de limpeza que acentua a degradação dos 

módulos é conhecido como “hotspot”, que é o aquecimento excessivo de 

alguma(s) célula(s) do módulo. O aquecimento é causado pelo direcionamento 

de uma corrente elétrica excessiva para um determinado conjunto de células que 

esteja sendo sombreada, podendo causar, dentre outras conseqüências, a trinca 

do vidro do módulo naquela área. Uma das principais causas dos “hotspots” é o 

depósito de fezes de pássaros. 

Paralelamente, além da acentuação da degradação anual dos módulos, a 

perda de desempenho momentânea causada pelo acúmulo de impurezas pode 

chegar a 15%. Desta maneira, por exemplo, um sistema malcuidado que esteja 

gerando 400 kWh por mês poderia estar gerando na verdade 470 kWh. 

Considerando a tarifa residencial da CEMIG nos patamares atuais (R$ 0,85/kWh 

– julho de 2017), isso implica em deixar de economizar R$ 714,00 extras por ano, 

podendo aumentar o tempo de payback do projeto. 

A manutenção preventiva é toda ação sistemática de monitoramento 

e controle, que visa reduzir ou impedir falhas no desempenho de equipamentos. 

No caso do sistema de energia fotovoltaico, as falhas podem acarretar em 

quedas na produção de energia soltar. Para que isso não ocorra, são feitas as 

seguintes verificações: 

 

• Verificação da presença de poeira, salitre, fezes de pássaros ou outros 

detritos nos painéis fotovoltaicos. Essa checagem é importante, pois essas 

sujeiras podem sombrear a luz solar e prejudicar o nível de geração de energia; 

• Verificação da existência de conexões sobreaquecidas no inversor ou 

controlador de carga; 

• Verificação de possíveis peças mecânicas soltas ou frouxas nas estruturas de 

suporte e da necessidade de lubrificação de alguma parte; 
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• Verificação das vedações das tampas de caixas, quadros e entradas de 

cabos; 

• Verificação de possíveis cabos danificados; 

• Desligamento e religamento do inversor para verificar se ele reinicia 

corretamente. 

No longo prazo, existe o risco de danos permanentes aos módulos, causados 

pelos hotspots. Isso acontece porque os pontos cobertos de sedimentos ou objetos 

recebem uma menor incidência de radiação solar, o que acaba tornando-os mais 

resistentes ao fluxo de eletricidade dentro do circuito. Com isso, eles passam a gerar 

muito calor. O resultado é a deterioração prematura daquele ponto, fazendo com 

que a placa reduza sua produtividade como um todo. Além disso, o tempo de vida 

útil do equipamento é reduzido, podendo não atingir os 25 a 30 anos esperados. 

É por isso que a manutenção preventiva de um sistema fotovoltaico é tão 

importante. O acúmulo por um longo período de poeira, areia, fezes de pássaros e 

até mesmo de algumas folhas que caiam em cima das placas podem causar danos 

irreversíveis e a perda da garantia do equipamento. 

O custo médio de manutenção preventiva executado por empresa 

especializada gira em torno de R$250 a R$500,00, dependendo do projeto 

residencial implantado, conforme custo levantado com a empresa OCA Energia. 

Como o período de garantia dos principais equipamentos do sistema fotovoltaico é 

em média de 15 a 30 anos e os ganhos com o sistema neste período além de pagar 

o investimento gera lucro, estes valores devem ser previstos pelos proprietários do 

sistema de energia fotovoltaico para manutenção de seu sistema. Mas nada impede 

que o próprio proprietário execute a manutenção preventiva de seu sistema, desde 

que tenha a segurança e o conhecimento necessário para executá-la. 

 

3.18 VALORES ATUAIS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

O estudo de caso apresentou um projeto de energia solar fotovoltaica de 

uma residência na cidade de Belo Horizonte, com o valor final de investimento de 

R$5.100,00. Este valor ficou muito abaixo do valor de mercado devido ao 
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proprietário comprar parte do material no exterior e parte em representantes de 

painéis solares no Brasil. A Tabela 4 apresenta o valor total do mesmo sistema 

se fosse implantado atualmente com valor final de R$ 19.445,00. Este valor 

representa um acréscimo de 381% em relação ao valor investido pelo proprietário 

entre os anos de 2013 a 2015 de R$5.100,00. Os valores obtidos na Tabela 4 

foram adquiridos através de uma pesquisa feita na internet e serve de base para 

implantação de novos sistemas de energia solar fotovoltaica.  

 

 

Tabela 4 - Tabela com valores atuais para implantação de uma usina solar fotovoltaica 

 

 
 
Fonte: O autor 
 

 

4 CONCLUSÃO 

 
Neste trabalho analisaram-se as várias tecnologias atuais de microgeração 

aplicável a nível residencial, de acordo com a legislação existente, tendo como 

objetivo compreender o sistema de produção de energia elétrica de cada uma delas 

bem como, os impactos sobre o consumo de energia. 

A ANEEL em 2012 por meio da REN n° 482, revisada para REN nº 687 

estabeleceu a modalidade de compensação de energia para unidades de 

microgeração e de minigeração, proporcionando aos consumidores finais a 

possibilidade de instalação de sistemas eólicos e solares para sua própria produção 

de energia elétrica. 
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No Brasil a geração distribuída ainda está distante da realidade de muitos 

brasileiros. Entretanto, pela perspectiva de crescimento dessa modalidade de 

geração, quer seja pela redução dos custos de implantação versus o aumento da 

tarifa de energia, ou por incentivo governamental, mais cedo ou mais tarde estas 

tecnologias serão cada vez mais populares, aquecendo o mercado e proporcionando 

novas prestações de serviços, seja por empresas especializadas ou por profissionais 

autônomos. 

Este trabalho também apresentou um estudo de caso onde foi possível 

verificar que a adoção da instalação de um sistema de geração de energia elétrica 

fotovoltaica é uma oportunidade de investimento que poderá gerar benefícios ao 

longo do tempo. 

Verificou-se também que o investimento obteve valores que viabilizaram a 

aceitação do projeto.  Entretanto, não se pode analisar somente os aspectos 

econômicos, já que aspectos técnicos como localização do imóvel, espaço para 

instalação das placas e distância para conexão a rede da concessionária são 

elementos que alteram substancialmente o custo do sistema fotovoltaico. Deste 

modo, não há como descartar um possível incentivo do governo na ampliação do 

uso do sistema de geração de energia solar através das placas fotovoltaicas como o 

de isenção de impostos, incentivos de créditos, alteração de legislação a fim de 

viabilizar novos empreendimentos, dentre outras opções. 

A microgeração como qualquer outra forma de produção de energia elétrica 

apresenta vantagens e desvantagens. Nas vantagens podem-se salientar a do ponto 

de vista energético, ambiental, econômica e de qualidade de serviço. Sob o ponto de 

vista energético e ambiental, conta-se com a redução da dependência energética 

nacional, nas perdas associadas à distribuição e produção de eletricidade e na 

redução das emissões de gases de efeito estufa. Sob o ponto de vista de qualidade 

de serviço a microgeração veio aumentar assim a segurança de abastecimento, 

possibilitando operar interligada com a rede de distribuição BT, ou de forma isolada, 

quer por indisponibilidade da rede BT ou por ações de manutenção. As 

desvantagens estão associadas ao alto custo de aquisição do sistema de 

microgeração, que ainda é caro aos olhos do consumidor. A variação da produção 

de energia que de acordo com a situação climática ocasionam quedas na produção 

e a falta de financiamento a juros baixos e incentivos fiscais.    
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A aposta na microgeração conduz assim ao desenvolvimento de uma 

indústria específica, levando a um maior desenvolvimento na área, com 

possibilidade de exportação da tecnologia e ainda a criação de emprego. 

Como nota final, a microgeração aplicada ao meio residencial apresenta um 

enorme potencial tanto a nível econômico como no cumprimento das metas de 

produção de energia a partir de fontes renováveis e na redução dos gases de efeito 

estufa, no então, para que este potencial seja explorado de forma significativa é 

necessário percorrer um longo caminho, mas apesar de tudo os primeiros passos já 

foram dados. 
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ANEXO A – CATÁLOGO MÓDULO SW255 MONO 
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ANEXO B – CATÁLOGO MÓDULO SOLARIA S6P2G215 
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ANEXO C – CATÁLOGO MÓDULO MARTIFER MPRIME M240P 
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ANEXO D – CATÁLOGO MÓDULO YINGLI SOLAR YL245P-29B 
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ANEXO E – CATÁLOGO MICRO INVERSOR ENPHASE M215 
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ANEXO F – CATÁLOGO MICRO INVERSOR PHB 1500-SS 
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ANEXO G – DUB-GF2013 – DIAGRAMA UNIFILAR BÁSICO – SISTEMA 
FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE  
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ANEXO H – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO 
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSULTA DE ACESSO PARA MINIGERAÇÃO 
DISTRIBUÍDA 
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ANEXO J – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA 
MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 
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ANEXO K – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA 
MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA IGUAL OU INFERIOR A 10kW 
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ANEXO L – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA 
MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 10kW 
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ANEXO M – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 
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ANEXO N – CATÁLOGO CABO PRYSMIAN TECSUN 
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ANEXO O – TECNOLOGIAS APLICAVEIS AO SETOR RESIDENCIAL  
 

2.4 MICROTURBINA 

 

O termo microturbina, refere-se em geral, a um sistema de dimensões 

relativamente reduzidas composto por compressor, câmara de combustão, 

turbina e gerador elétrico. As microturbinas são pequenas turbinas de combustão 

na faixa de 20 a 250 kW que, geralmente, podem ser aplicadas em hospitais, 

cogeração, sistemas de emergência (arranque rápido), sistemas isolados e na 

produção de energia durante o horário de ponta para regularização tarifária. 

Podem utilizar diversos combustíveis, tais como: gasolina, gás natural, gás 

liquefeito de Petróleo (GLP), biogás, gás de poços de petróleo, diesel e 

querosene.  

O princípio de funcionamento de uma microturbina é semelhante ao das 

turbinas a gás, que utilizam o ciclo de Brayton [32]. O compressor comprime o ar, 

o qual é pré-aquecido usando um trocador de calor que recupera o calor dos 

gases de exaustão da turbina. O ar aquecido é então, misturado com o 

combustível na câmara de combustão. O calor liberado na combustão pode 

elevar a temperatura da mistura ar-combustível e, consequentemente a sua 

pressão. Ao passar pela turbina, a mistura expande-se e, desta forma transmite 

energia mecânica ao eixo acionando o gerador e o compressor, Figura 17. 

Normalmente a velocidade de rotação é muito elevada, da ordem de 50000 a 

60000 rpm [12]. 
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Figura 17 – Esquema de um sistema de microturbina 

 

 
 

Fonte: www.cogenportugal.com 
 

 

As microturbinas geralmente possuem um controlador digital de potência 

que controla a operação da microturbina e todos os subsistemas. O controlador 

digital desempenha as funções de conversão de potência, convertendo a tensão 

em frequência variável do gerador em tensão em Corrente Contínua (CC) e, 

então, para corrente em frequência constante ou tensão CC variável. Durante a 

partida, o controlador opera como um inversor de frequência e motoriza o 

gerador até que a potência esteja disponível a partir da microturbina. O 

controlador opera novamente como um inversor de frequência durante o 

resfriamento para dissipar o calor armazenado no recuperador e na estrutura, a 

fim de proteger os vários componentes da microturbina [37]. 

A Figura 18 apresenta os principais componentes de um sistema de 

microgeração de energia por intermédio de uma microturbina. 
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Figura 18 - Componentes de um sistema de uma microturbina 

 

 
 

Fonte: (LEITE, 1997, p. 37) 
 

 

A microturbina pode operar conectada à rede ou isolada. Quando 

conectada à rede, é ligada em paralelo e fornece energia elétrica para cargas 

também conectadas. A energia elétrica gerada por ela somente é fornecida a 

essas cargas quando a rede da distribuidora estiver presente [31]. Durante as 

interrupções do fornecimento pela distribuidora no ponto de conexão, o sistema 

de controle da microturbina detecta a interrupção e imediatamente se desconecta 

da rede. Quando há o retorno do fornecimento, a microturbina pode reiniciar 

automaticamente e fornecer energia para as cargas conectadas. No modo 

conectado à rede, a microturbina é somente uma fonte de corrente. Assim, tanto 

a frequência quanto a tensão da rede são as referências para a operação deste 

equipamento. Caso certos limites de tensão ou de frequência sejam 

ultrapassados, ou uma condição de ilhamento se apresente, a microturbina é 

desconectada automaticamente da rede. 

Operando no modo isolado da rede, cargas podem ser supridas 

diretamente, e a microturbina constitui uma fonte de tensão e corrente. Um 

sistema com baterias fornece energia para a partida e o gerenciamento de 

demanda transitória. 

Por serem de pequeno porte e produzirem energia elétrica na ordem de 

quilowatts, as microturbinas são, em geral, conectadas às redes de BT. 
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Dentre as vantagens das microturbinas, destacam-se: ausência de líquidos 

refrigerantes e lubrificantes, o que implica baixo índice de manutenção; altos 

rendimentos quando operam em sistemas de cogeração; podem operar em 

paralelo com a rede elétrica ou isoladamente; tecnologia modular (vários módulos 

operam em paralelo entre si e com a rede elétrica, sem a necessidade de 

sincronismo); apresentam tempos de arranque rápido e níveis de emissões muito 

baixos, além de seu controle ser automatizado [37]. 

 

2.5 MICRO CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (MCH)  

 

Historicamente, a energia hidráulica tem sido utilizada para fazer a água 

gerar trabalho útil como moer grãos, serrar madeira e fornecer energia para 

outras tarefas. A força das águas foi transferida para uma série de máquinas de 

movimento rotatório através de eixos, hastes, roldanas, polias, cabos e 

engrenagens. Os gregos utilizaram rodas d'água de eixo vertical já em 85 a.C. e 

de eixo horizontal por volta de 15 a.C. À força das águas foi a única fonte de 

energia mecânica, além do vento, disponível até o desenvolvimento do motor a 

vapor no século XIX [22].  

Outra importante invenção do século XIX foi o desenvolvimento do gerador 

elétrico. A energia hidráulica foi a fonte natural utilizada para abastecer estes 

geradores. A energia hidráulica converte energia potencial em energia cinética, 

em virtude de mudanças de elevação. Rios com uma ampla gama de variações 

nas taxas de vazão mostraram-se pouco adequados para a instalação de 

geradores, mas a construção de represas e barragens nos rios forneceu um meio 

de ajustar a vazão da água para atender às diversas demandas por eletricidade 

[22].  

No período entre os dois choques do petróleo, de 1973 a 1979, cresceu a 

valorização do gás por parte dos países industrializados e a incorporação da 

energia nuclear. O Brasil acrescentava a hidroeletricidade a sua matriz, enquanto 

os países industrializados utilizavam predominantemente a energia proveniente 

de combustíveis fósseis e nucleares [24].  

Hoje, há a predominância da energia hidráulica na matriz energética 

nacional, cerca de 68,1% da energia ofertada se dá pela geração hidráulica [15]. 
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As primeiras centrais hidrelétricas chegaram ao Brasil no final do século 

XIX e início do século XX. Na década de 50 o Brasil apoiou sua eletrificação nas 

pequenas e médias centrais, pertencendo ao município ou à iniciativa privada. 

Com isso, foram criadas verdadeiras malhas com a interligação de pequenos 

sistemas municipais, com o objetivo de obter confiabilidade e melhor operação 

desses empreendimentos. Com a inflação da época, houve uma diminuição dos 

investimentos privados no setor elétrico, impondo o Estado maior participação e 

com isso, incentivando grandes projetos de geração e deixando um pouco de 

lado os projetos de pequenas gerações.  

Hoje a realidade energética é diferente. Para implementar a livre 

concorrência e competitividade, as concessionárias de energias foram 

privatizadas, em busca de aparência para atrair o capital estrangeiro. Dentro 

dessa nova realidade, com o trauma da crise energética de 2001, a centralização 

do planejamento energético do país no Ministério de Minas e Energia (MME) e o 

programa de universalização de energia, os pequenos aproveitamentos 

hidroenergéticos voltaram a receber atenção dentro do cenário energético 

nacional.  

Para classificação das centrais hidrelétricas devem ser considerados, 

segundo Souza, Fuchs e Santos [38], alguns critérios como potência gerada, 

queda quanto à forma de captação de água, quanto à forma de utilizar as vazões 

naturais e quanto a sua função no sistema. A Tabela 5 ilustra esses critérios e 

suas subdivisões.  
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Tabela 5 - Classificação das Centrais Hidrelétricas 

 

 

 
Fonte: (SOUZA, 1983, p. 40). 

 

 

A geração de energia através de usinas hidrelétricas é a forma de 

obtenção de energia renovável mais empregada no mundo e, portanto, uma 

tecnologia bastante consolidada. No Brasil, terceiro maior produtor de 

hidroeletricidade no mundo e, por conseguinte, detentor de larga experiência no 

assunto, a ANEEL define MCH como sendo os aproveitamentos hidrelétricos com 

potência instalada até 100 kW [ 1 ]. 

As MCHs são usinas hidrelétricas de pequeno porte que operam a fio 

d’água, ou seja, não têm necessidade de grande reservatório. Normalmente, são 

empreendimentos de pequenas fazendas que aproveitam os recursos hídricos 

presentes na propriedade. Usualmente são destinadas a alimentar pequenas 
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cargas sem conexão com a rede elétrica. Uma referência interessante que trata 

das MCHs é a publicação [13]. 

Dependendo do nível de confiabilidade que for estabelecido, as MCHs se 

assemelham às PCHs (centrais geradoras com potência maior que 1 MW e 

menor que 30 MW). A Figura 19 apresenta uma MCH, cujos componentes 

principais (turbina e gerador) se assemelham aos de uma PCH. 

 

 

Figura 19 - Casa de força de uma MCH 

 

 

 
Fonte: Autor 

 

 

Como são aproveitamentos de pequeno porte, usualmente essas usinas 

apresentam represas de dimensões reduzidas que operam com variações 

mínimas, em nível praticamente constante. A energia potencial da água em um 

reservatório é transformada em energia cinética (ou em pressão), ou a própria 

energia cinética da correnteza do rio é utilizada para acionar a turbina hidráulica. 

Isso depende das diferentes tecnologias de turbinas hidráulicas que podem ser 

empregadas, tais como turbinas de ação (turbinas Pelton) e reação (turbinas 

Francis, Hélice e Kaplan). A escolha da turbina mais adequada depende de uma 

série de fatores: vazão da água, queda líquida, altitude do local de instalação, 

conformação da rotação da turbina com o gerador, altura de sucção, dentre 
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outros. Tal tecnologia é adequada para conexão em redes secundárias rurais 

[38]. 

Para que sejam conectadas à rede elétrica, as MCHs devem ser providas 

de reguladores automáticos de velocidade e de tensão, além de um sistema de 

proteção adequado. 

 

2.5.1 Princípio de Funcionamento de uma MCH 

 

O princípio de funcionamento de uma MCH se baseia em aproveitar a 

diferença de potencial de energia da água entre duas alturas, o que causa 

uma diferença de pressão entre o ponto de onde a água é obtida e o local 

onde a planta é colocada e transformá-la em energia elétrica através de um 

hidrogerador (conjunto turbina-gerador). Este hidrogerador é especificado de 

acordo com às necessidades do projeto e às condições de pressão e fluxo de 

água. No Brasil existem vários modelos de MCH produzidas por diversas 

empresas com o mesmo princípio de funcionamento, ou seja, um gerador 

conectado a uma turbina através de mancais. A diferença está no uso de 

materiais e na forma de montagem.  

Para título de exemplo será detalhado o funcionamento de uma MCH 

para uso residencial fornecida pela empresa Vernis Motors, espanhola, 

fabricante de maquinas elétricas rotativas, Figura 20. A MCH Vernis pode ser 

adquirida diretamente com o fabricante através de importação e é uma 

novidade no setor de geração de energia, por ter o gerador diretamente 

acoplado a turbina. 

Esta MCH quando operada em rede isolada, utiliza um conjunto 

transformador/retificador trifásico que alimenta um grupo de baterias 

auxiliares. Este conjunto é capaz de regular a carga das baterias de acordo 

com a potência exigida, sempre fornecendo as condições usuais de tensão e 

frequência de 220VCA-50/60Hz dependendo da região. Este sistema a 

baterias fornece mais autonomia à instalação, protegendo-a contra possíveis 

falhas na geração. 
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Figura 20 - Micro Central Hidrelétrica 

 

 

 
 

Fonte: Vernis Motors - http://www.vernismotors.com/index.php/es/ 

 

 

Uma vez que as baterias estão totalmente carregadas, todo o excesso 

de energia, produzida a mais do que é consumido, poderá ser utilizada em 

aquecedores elétricos que fornecerão água quente para uso domestico, que 

pode até ser usado para o ar condicionado. Agora se a opção for pela 

operação com venda de energia, não há necessidade de possuir as baterias, 

diminuindo assim os custos de implantação da MCH. 

Segundo a empresa Vernis Motors [43] uma usina hidráulica com uma 

média de geração de 1kW produzirá 8,64MWh / ano e poderá ser expandida 

com a adição de mais estações de geração para servir um conjunto de casas, 

fazendas ou pequenas indústrias. 

A Figura 21 mostra o esquema elétrico da MCH operando como um 

sistema isolado. Distingue-se pelo hidrogerador e pelo painel de 

transformação e controle (transformador, retificador, controlador e inversor) e 

elementos auxiliares de controle (baterias e aquecedor elétrico). 

  

 

Hidrogerador (Gerador e Turbina Acoplados) 

Quadro de transformação e controle e elementos auxiliares de regulação 

Entrada de água 

/ turbina do tipo 

turgo 
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Figura 21 - Esquema Elétrico de uma MCH Operando Como Sistema 
Isolado 
 

 

 

 
Fonte: Vernis Motors - http://www.vernismotors.com/index.php/es/ 

 

 

Os elementos que compõem a planta de uma MCH podem ser 

divididos em dois grandes grupos claramente diferenciados. Por um lado, á 

um hidrogerador, o dispositivo gerador de energia e, por outro lado, todos 

aqueles que estão a cargo da transformação, regulação, proteção e 

armazenamento de energia, que por sua vez serão subdivididos em dois 

conjuntos, controle e auxiliar. Os itens a seguir descrevem os elementos que 

compõem a MCH. 

 

2.5.1.1 Hidrogerador 

 

O Hidrogerador, Figura 22, é o elemento principal da MCH. É onde 

a diferença de energia potencial da água é transformada em energia 

elétrica. A MCH consiste em dois elementos: a turbina e o gerador.  

 

 

 

 

 

 

Baterias 

Inversor 
Hidrogerador 

Quadro de transformação e controle  
e elementos auxiliares de regulação 

Retificador Transformador 

Turbina 

Aquecedor Elétrico 

Gerador 
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Figura 22 – Hidrogerador 

 

 

 
Fonte: Vernis Motors - http://www.vernismotors.com/index.php/es/ 

 

 

2.5.1.2 Turbina 

 

Como pode ser visto na Figura 23, a turbina está montada dentro de 

uma caixa que, por sua vez, serve como base para o gerador e onde o 

impacto do fluxo de água sob pressão é injetado contra as lâminas. Este 

fluxo de água é direcionado por um ou mais bicos ligados à caixa metálica 

constituindo a extremidade do tubo do sistema hidráulico. 

 

 

Figura 23 – Turbina Tipo Turgo 

 

 

 
Fonte: Vernis Motors - http://www.vernismotors.com/index.php/es/ 
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A função da turbina tipo Turgo é girar o eixo do gerador. Para fazer 

isso, a água será pressionada contra as lâminas da turbina. 

Atualmente existem disponíveis diferentes modelos de turbinas, o 

que permite um maior uso de energia, uma vez que será possível usar 

quedas de 2 a 150 metros de altura com fluxos variados de 0,5 a 10 litros 

por segundo, a fim de aumentar o rendimento para que a seleção da 

turbina esteja de acordo com as condições de água disponíveis no local de 

instalação. 

As turbinas do tipo Turgo, são especialmente concebidas para 

aplicações em MCH. Este projeto de turbina foi escolhido em frente as 

turbinas Francis e Pelton, Figura 24, os outros dois tipos de turbinas que 

podem operar na mesma faixa da Turgo, pelas seguintes razões: 

 

o Cilindro com menor custo de fabricação do que a turbina Pelton; 

o Não há necessidade de invólucro hermético, como no caso da turbina 

Francis; 

o Possui uma velocidade específica maior e pode lidar com um fluxo 

maior para o mesmo diâmetro que uma turbina Pelton. Isso leva a uma 

redução no custo do gerador e instalação. 

 

 

Figura 24 - Tipos de Turbinas 

 

 

 
Fonte: www.mecamidi.com 
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2.5.1.3 Bico Injetor 

 

O bico injetor ou bocal regulador de fluxo é feito de policloreto de 

vinil (PVC) e é responsável por conduzir a água ao hidrogerador, Figura 

25. O bico é preso através de uma rosca fêmea de 1,5 polegadas de 

diâmetro. Dependendo do fluxo disponível, um a quatro bocais são 

colocados para maximizar a potência fornecida pelo gerador. 

 

 

Figura 25 - Bicos Injetores 

 

 

 
Fonte: Vernis Motors - http://www.vernismotors.com/index.php/es/ 

 

 

2.5.1.4 Base do Hidrogerador 

 

A base do hidrogerador, Figura 26, serve como suporte do gerador 

e, por sua vez, é o alojamento da turbina. Seu objetivo é orientar os bicos 

de regulação do fluxo e evitar a turbulência da água. Esta base deve ser 

ancorada a uma carcaça equipada com um conduto de drenagem para 

evacuar o líquido uma vez que passou pela turbina. 
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Figura 26 - Base do Hidrogerador 

 

 

 
Fonte: Vernis Motors - http://www.vernismotors.com/index.php/es/ 

 

 

A base é projetada em alumínio e acondiciona um a quatro bicos 

injetores proporcionando uma orientação ideal da saída de água em 

direção às lâminas da turbina. Para evitar a contaminação da água, a 

carcaça não possui tinta ou foi tratada com qualquer substância química. 

O acabamento da superfície é feito por jateamento. 

 

2.5.1.5 Gerador 

 

O gerador, Figura 27, é o responsável por produzir a energia 

necessária para a alimentação das cargas disponíveis na residência. O 

gerador transforma a energia mecânica do eixo, que está sendo movida 

pela turbina, em energia elétrica em seus terminais de saída. A rotação do 

rotor do gerador cria um campo magnético que induz as tensões no 

terminal do estator. Esta diferença de tensão produz uma corrente 

alternada e, portanto, eletricidade. Os terminais de saída do gerador serão 

conectados em estrela (conexão 'Y'), como regra geral, a fim de mitigar o 

máximo possível as perdas nos condutores que conectam o gerador com 

o equipamento de transformação. 
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Figura 27 – Gerador 

 

 

 
Fonte: Vernis Motors - http://www.vernismotors.com/index.php/es/ 

 

 

Podem existir vários tipos de geradores que serão selecionados em 

linha com a turbina para otimizar o volume de agua da cachoeira e poder 

obter a maior potência possível de acordo com a queda e o caudal 

disponíveis. Podendo ser obtido entre 300W e 2kW com um único 

hidrogerador, podendo assim expandir o número de usinas, desde que 

esteja disponível um fluxo suficiente para abastecê-las. 

As diferentes configurações do gerador para se trabalhar o mais 

próximo possível do ponto nominal (desempenho máximo), são 

alcançadas modificando o número de rotores de ímãs e seu tamanho, bem 

como o enrolamento do estator para se adequar ao número de rotações 

que podem ser obtidas pela turbina. 

 

2.5.1.6 Transformador 

 

O transformador, Figura 28, como o próprio nome indica, é 

responsável por transformar a corrente alternada trifásica do gerador 

(aproximadamente 220VCA se ele estiver conectado em estrela e 127VCA 

se a conexão estiver em triângulo) para 22 VCA no seu enrolamento 

secundário. Esta transformação é necessária para fornecer ao retificador a 

tensão adequada. O transformador é especialmente projetado para esta 

aplicação, pois incorpora três grupos de terminais de conexão no 
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enrolamento primário que facilita a instalação e o desempenho geral do 

sistema. 

 

 

Figura 28 – Transformador 

 

 

 
Fonte: Vernis Motors - http://www.vernismotors.com/index.php/es/ 

 

 

2.5.2 Processo de Geração de Energia da MCH Vernis Motors 

 

O equipamento utilizado para fazer a transformação e controlar a 

geração de energia é constituído por dispositivos que estabilizam e fornecem 

a tensão nas condições usuais de consumo, 220 VCA e 50/60 Hz. 

O processo de geração de energia até o consumo final, Figura 29, é 

descrito como sendo: 

 

• O hidrogerador fornece em seus terminais de saída uma tensão 

alternada trifásica (CA) na faixa de 220VCA que é transformada utilizando um 

transformador para a tensão de 22VCA; 

• A tensão de 22VCA é então retificada através de uma ponte de diodo 

ou através de um retificador trifásico para as tensões continuas de 24 a 28 

VCC;  

• Um controlador recebe a tensão continua retificada e direciona a 

energia excedente, ou seja, a energia a mais do que a consumida para as 

baterias. Caso as baterias estejam completamente carregadas, o excedente 
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da energia e direcionada para um aquecedor de água ou resistores de 

regulação; 

• Um inversor é utilizado para converter a tensão continua de 24 VCC 

em tensão alternada 220VCA, 50/60 Hz pronta para o consumo da residência. 

 

 

Figura 29 – Processo de Geração de Energia da MCH Vernis Motors 

 

 
(*)1ª- O Hidrogerador proporciona corrente alternada trifásica (A.C), 2ª Se transforma em 22V 
A.C, 3ª Se retifica para 24V em corrente continua, 4ª O controlador direciona a energia que 
sobra das baterias para o aquecedor de água, 5ª O inversor transforma a eletricidade para 
consumo na residência (A.C, 220V, 50Hz). 

 
Fonte: Vernis Motors - http://www.vernismotors.com/index.php/es/ 

 

 

(*) (*) (*) (*) (*) 

Hidrogerador Transformador Retificador   Controlador 

Baterias do 

Aquecedor de Água 

Inversor Tomada 
Esquema Elétrico 

A luz chegou em casa 

100% limpa. 

  Baterias 

  Resistências 

Carga das Baterias 

(Controlador “desligado”)= Modo Padrão 
Aquecedor de Água 

(Controlador “Ligado”)=  

Uma vez que as baterias  

estão totalmente carregadas 

  Aquecedor de Água 

  Água  

quente 

  Radiadores 
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Por meio deste sistema, a instalação é auto-regulada. O usuário deve 

selecionar o intervalo necessário que define o tamanho e a capacidade das 

baterias. Quanto maior a capacidade das baterias, maior autonomia estará 

disponível em caso de falha e permitirá períodos de demanda mais longos. 

Conforme já visto acima, o controlador direciona a energia excedente 

para as baterias ou, se estiverem completamente carregadas, para um 

aquecedor de água ou resistores de regulação. 

Além disso, o controlador tem a tarefa de regular o nível da tensão no 

ponto de entrada para as baterias. Este nível de tensão pode ser visualizado 

através do voltímetro colocado na porta do painel de controle onde o 

controlador está instalado, Figura 30.  

 

 

Figura 30 - Painel de Controle 

 

 

 
Fonte: Vernis Motors - http://www.vernismotors.com/index.php/es/ 

 

 

O controlador possui três estágios de operação. O primeiro, quando as 

baterias estão operando com baixa carga. Este é o estágio de carregamento 

das baterias na tensão máxima e consiste em aumentar gradualmente o nível 

de tensão nos terminais das baterias. Nesta fase, o diodo emissor de luz 
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(LED) do controlador pisca um a quatro vezes antes de pausar. O próximo 

estado, quando o LED pisca cinco vezes, é o estágio de absorção e indica 

que o nível de tensão de carga máxima, denominado "bulk", foi atingido e a 

corrente irá diminuir gradualmente à medida que a capacidade total da bateria 

for atingida. Finalmente, uma vez que as baterias estão totalmente 

carregadas, o controlador entra no terceiro estágio que é o estado flutuante (o 

LED acenderá de forma constante) e as baterias só absorverão a corrente 

mínima necessária para permanecer no mesmo estado de carga total, o 

excesso de corrente será disponibilizado para o aquecedor de água ou os 

resistores de regulação. 

Os resistores reguladores são um elemento fundamental para a auto-

regulação correta da instalação e serão ativados no momento em que o 

controlador está em fase flutuante e começará a conduzir a corrente em 

direção a eles. 

Sua operação é limitada para dissipar a energia que não estamos 

consumindo e que não pode ser armazenada nas baterias porque elas estão 

totalmente carregadas. Para não desperdiçar essa energia que o gerador 

fornece constantemente, pode ser instalado um aquecedor de água onde as 

resistências submersíveis são responsáveis pela transferência, como calor, 

para a água. Assim, desta maneira simples, obteremos água quente que pode 

ser usada para consumo ou para o ar condicionado. 

 

2.5.2.1 Potência e rendimento da MCH Vernis Motors 

 

A Tabela 6 apresenta a potência aproximada que a MCH pode 

gerar de acordo com a queda. Para potências superiores a 3kW é 

recomendado instalar mais MCH´s. A Tabela 7 já mostra o rendimento 

aproximado. Para potencias superiores a 3kW o rendimento pode chegar a 

60%. 
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Tabela 6 - Potência Aproximada da MCH (W) 

 

Potência Aproximada da MCH (W) 

Queda(Altura) 
Fluxo médio 

1l/s 1,5l/s 2l/s 2,5l/s 3l/s 3,5l/s 4l/s 6l/s 8l/s 

40m 165 259 353 471 577 686 800 1224 1663 

50m 206 331 451 601 750 875 1020 1559 2118 

60m 253 397 541 736 918 1092 1271 1942 2636 

70m 302 474 645 858 1071 1273 1538 2348 - 

80m 345 541 737 1000 1247 1483 1789 2730 - 

90m 397 622 847 1125 1430 1668 2048 - - 

100m 441 691 941 1275 1589 1888 2314 - - 

Turbina Media Grande 

 
Fonte: Autor 

 

 

Tabela 7 - Rendimento Aproximado da MCH (%) 

 

Rendimento Aproximado da MCH (%) 

Queda(Altura) 
Fluxo médio 

1l/s 1,5l/s 2l/s 2,5l/s 3l/s 3,5l/s 4l/s 6l/s 8l/s 

40m 42 44 45 48 49 50 51 52 53 

50m 42 45 46 49 51 51 51 52 53 

60m 43 45 46 50 52 53 54 55 56 

70m 44 46 47 50 52 53 56 57 - 

80m 44 46 47 51 53 54 57 58 - 

90m 45 47 48 51 54 54 58 - - 

100m 45 47 48 52 54 55 58 - - 

Turbina Media Grande 

 
Fonte: Autor 
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2.6 PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS 

 

O efeito fotoelétrico, descoberto pelo físico francês Edmond Becquerel, em 

1839, consiste no aparecimento de uma diferença de potencial nos extremos de 

uma estrutura de material semicondutor, produzida pela absorção da luz. Em 

1954, os laboratórios Bell produziram a primeira célula solar de silício, que 

rapidamente atraiu o interesse do programa espacial americano, devido a sua 

vantajosa relação entre potência por unidade de peso. Aperfeiçoando-se nas 

aplicações espaciais, a tecnologia fotovoltaica passou a se espalhar em 

aplicações terrestres [33]. 

A energia que é gerada pela célula solar é aquela que o elétron recebe do 

fóton, que o possibilita migrar da banda de valência para banda de condução. 

Nos semicondutores, há uma banda proibida entre elas, na qual não podem 

existir elétrons ou lacunas. Logo, o fóton deve fornecer energia suficiente para 

que o elétron ultrapasse essa banda proibida. A Figura 31 apresenta essa 

descontinuidade de energia.  

 

 

Figura 31 - Distribuição de energia no semicondutor 

 

 

 
Fonte: http://www.jaibasolar.com.br/ 

 

 

Os fótons com menos energia que é necessária para atravessar a banda 

proibida não são absorvidos, passando direto por meio do material semicondutor. 

Aqueles com mais energia são absorvidos e fornecem exatamente a energia 

necessária, transformando o excesso em calor. Essas duas situações 
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representam perdas de eficiência que podem ocorrer na conversão da energia 

solar em eletricidade. 

A energia solar é emitida, principalmente, como radiação eletromagnética 

entre o ultravioleta e o infravermelho, com comprimento de onda variando de 0,2 

a 3μmm. A Figura 32 apresenta a distribuição espectral da radiação solar no 

espaço e o seu decaimento devido ao efeito da atmosfera. 

 

 

Figura 32 - Distribuição espectral da radiação solar 

 

 

 
Fonte: http://www.pveducation.org/node/382  

 

 

Para converter o comprimento de onda em energia do fóton, a Equação 1 

pode ser utilizada, na qual λ é o comprimento de onda, v é a frequência da onda 

em Hertz e c é sua velocidade no vácuo (3x108m/s) [40]. 

 

KLM$N = O
P = 1,24

ℎP LR�N 
 

2.6.1 Curvas Características da Célula Fotovoltaica 

 

As células fotovoltaicas possuem curvas características de corrente, 

tensão e potência, conforme ilustradas na Figura 33.  Os parâmetros de 

tensão de circuito aberto (Voc), corrente de curto-circuito (Isc), tensão de 
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máxima potência (Vmp) e corrente de máxima potência (Imp) definem as 

características da placa utilizada. 

 

 

Figura 33 - Curvas características da célula fotovoltaica: (a) curva IxV, 
(b) curva PxV e (c) parâmetro de potência máxima. 

 

 

 
Fonte: http://www.jaibasolar.com.br/ 

 

 

2.6.1.1 Influência da irradiância e da temperatura nas curvas 

características 

 

Os dados de placa do painel fotovoltaico são validos para condições 

padrão de teste, com irradiância de 1kW/m2 e temperatura da célula de 

25ºC. Entretanto, em uma aplicação real, a temperatura da célula exposta 

a 1kW/m2 certamente será muito mais elevada, por estar diretamente 

exposta ao Sol e dentro de um invólucro que cria um efeito estufa, fazendo 

com que esses dados dificilmente sejam alcançados no cotidiano do 

sistema. 

O ponto de máxima potência é atingido no joelho da curva, isto é, 

no maior valor de tensão em que a corrente ainda permanece constante. 
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No entanto, esse ponto ótimo de operação é difícil de ser mantido, devido 

às variações que essas curvas sofrem ao serem expostas ás condições 

reais de temperatura e irradiância, fatores esses sempre existentes, pois o 

painel fotovoltaico é exposto diretamente do Sol. A Figura 34 apresenta 

essas variações. 

 

 

Figura 34 - Alteração ocorrida na curva característica IxV devido (a) ao 
efeito da temperatura na célula e (b) ao efeito da variação da 
irradiância incidente 

 

 

 
Fonte: http://www.jaibasolar.com.br/ 

 

 

2.6.2 Incidência solar sobre os painéis 

 

A energia solar é considerada uma fonte intermitente, porém a emissão 

dos raios do Sol ocorre de forma contínua. A interrupção no seu 

aproveitamento ocorre devido, entre outros fatores, aos movimentos de 

rotação e translação da Terra. A irradiância média gerada pelo Sol, conforme 

divulgado pela Organizacional Mundial de Meteorologia, corresponde a 

1.397W/m2, denominada constante solar (S), definida como a irradiância 

sobre uma superfície normal aos raios solares, à distância média Terra-Sol, 

na ausência de atmosfera [44]. 

Nessa condição ideal, um painel solar de 1 m2 pode gerar energia 

equivalente a 1,367 kW x 24 horas = 32,8kWh por dia, apresentando assim 
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um rendimento de 100% da energia solar. Entretanto, esse aproveitamento 

máximo não é possível ao nível do solo, devido a diversos fatores atenuantes. 

 

2.6.3 Tecnologias Fotovoltaicas 

 

A tecnologia fotovoltaica tem um vasto potencial de produção de 

energia e, em geral, é percebida como uma tecnologia para tutela ambiental. 

Um grande número de países implantou, ao longo dos anos, políticas 

especificas e incentivos para apoiar a implantação de usinas fotovoltaicas. 

O estado da arte das tecnologias fotovoltaicas existentes parte das 

tecnologias de silício, passando para as células de filmes finos e chegando à 

concentração fotovoltaica (em particular, á tecnologia baseada nas células 

solares de multijunção III-V e na Alta Concentração Fotovoltaica). As células 

solares orgânicas também fazem parte das novas tecnologias existentes. 

 

2.6.3.1 Tecnologias de Silício 

 

As células solares fotovoltaicas (FV) convertem a luz solar 

diretamente em eletricidade. Atualmente, o silício cristalino (c-Si) e as 

tecnologias de película fina (TF) dominam o mercado global de FV. Os 

intervalos do sistema de c-Si FV (wafers) de silício de grau solar (alta 

pureza) são feitos de células que são montadas em módulos e conectadas 

eletricamente. A tecnologia de TF consiste em camadas finas de material 

semicondutor depositado sobre substratos econômicos de grande porte, 

tais como vidro, polímero ou metal. O painel fotovoltaico de silício cristalino 

é o mais antigo e, atualmente, domina a tecnologia FV com 

aproximadamente, 91% da cota de mercado da tecnologia fotovoltaica de 

silício com base na produção total de wafer (multi e monossilício cristalino) 

[17], apresentado na Tabela 7.  
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Tabela 8 - Produção de tecnologia celular 

 

Tecnologia celular  Produção FV em 2013 

Multi c-Si  54,9% 

Mono c-Si  36,0% 

Película Fina 

a-Si 2,0% 

CdTe 5,1% 

CI(G)S 2,0% 

 
Fonte: https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-and-media/annual-reports 

 

 

O processo de fabricação de módulos completos baseados em 

silício compreende basicamente as seguintes etapas [41]: 

 

1. Produção de polissilício em escala solar de purificação do silício 

metalúrgico (cerca de 90% do polissilício é fornecido por algumas 

poucas empresas localizadas nos Estados Unidos, Japão, Europa e 

China) Figura 35. 

2. Após a etapa 1, duas formas são possíveis: processo de 

Czochralski, para silício em grande escala, ou fundição 

multicristalina. Essa ultima consiste na realização de lingotes da 

fusão do polissilício e corte desses lingotes em wafers (tipicamente 

150mm x 15mm). 

3. Realização das junções p-n e contatos metálicos posteriores e 

anteriores. Atualmente a tecnologia de fabricação dominante para 

produzir células solares cristalinas (mono e multi) é, tipicamente, 

definida como célula de Campo de Superfície Posterior de Alumínio, 

impressa em tela por meio de tratamento térmico. Essa tecnologia 

permite produzir dispositivos com potência de pico da faixa de 3-4, 

5Wp. 

4. Produção de módulos FV: as células são conectadas e 

encapsuladas com materiais protetores (por exemplo, vidro 

transparente, polímeros finos) e quadros, para aumentar a força do 
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módulo. O módulo c-Si padrão é, tipicamente, feito por 60 ou 72 

células, com uma potência nominal na faixa de 120-300Wp e uma 

superfície de 1,4-1,7m2. Atualmente, as capacidades de produção 

industrial na faixa de 500-1.000MWp por ano são comuns para 

obter economias de escala e reduzir os custos de fabricação, 

Figuras 36 e 37. 

 

 

Figura 35 - Etapas de fabricação de polissilício a Wafer 

 

 

 
Fonte: http://www.jaibasolar.com.br/ 
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Figura 36 - Célula solar monocristalina 

 

 

 
Fonte: http://www.jaibasolar.com.br/ 

 

 

Figura 37 - Esquema do módulo FV 

 

 

 
Fonte: http://www.jaibasolar.com.br/ 

 

 

2.6.3.2 Tecnologias de películas finas 

 

O diagrama na Figura 38 monitora o progresso dos fotovoltaicos 

obtidos com as diferentes abordagens nos últimos 45 anos [23]. Os mais 

altos níveis de eficiência são obtidos com as células do composto 

semicondutor III-V para altos fatores de concentração de sol. As melhores 

células solares de CdTe (Telureto de Cádmio) foram obtidas, em 2015, 
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pela First Solar, com eficiências registradas de 22,1%. Entre as outras 

tecnologias de película fina, vale mencionar o registro de 23,3% pela 

empresa alemã ZSW, em 2016, com a tecnologia de Cobre Índio Gálio e 

Seleneto (GIGS). Nenhuma grande melhoria foi obtida nos últimos 10 anos 

com a tecnologia de película fina de silício amorfo, que segue muito atrás, 

com sua eficiência recorde (14% para uma estrutura de a-Si/nc-Si/nc-Si), 

datada de 2016, pela AIST. O maior esforço em tal tecnologia centra-se, 

nesse caso, na melhoria da eficiência em termos de estabilidade, que é a 

fraqueza da tecnologia de silício amorfo. 

 

 

Figura 38 - Resumo histórico da eficiência da célula campeã para 
várias tecnologias fotovoltaicas. As mais altas eficiências foram 
obtidas com células solares de multijunção aumentando a uma taxa 
1% ao ano nos últimos anos [23] 

 

 

 
Fonte: https://www.nrel.gov/docs/fy13osti/43208.pdf 

 

 

Apesar da crise econômica que envolveu as principais economias 

mundiais, os anos mais rentáveis para a indústria solar FV e para a 

tecnologia baseada em película fina têm sido, até agora, os anos de 2008 
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a 2011, graças também á adoção de tarifas feed-in ou, em geral, 

mecanismos de incentivo. Os anos de 2011 a 2013 caracterizaram-se pela 

maior redução de preço dos módulos de silício cristalino. As películas finas 

sofreram a dinâmica de preço definida pelos módulos de silício cristalino e 

não se equiparam totalmente a eles. Consequentemente, elas não tiveram 

êxito para ganhar cotas de mercado significativas contra Si, que ainda 

contam com 91% do mercado FV. 

 

2.6.3.3 Tecnologias concentradoras fotovoltaicas 

 

A fabricação de células solares de silício cristalino, a chamada 

“primeira geração”, foram historicamente as primeiras células a serem 

desenvolvidas e disponibilizadas comercialmente desde o final dos anos 

70. No entanto, tal tecnologia de produção é vista como um fator limitante 

para o crescimento futuro do mercado de FV, que, para o seu 

desenvolvimento e consolidação, requer a disponibilidade de grandes 

quantidades de silício cristalino e também uma melhoria constante da 

eficiência de conversão, a fim de prosseguir a redução do custo da energia 

produzida. 

A “segunda geração” de células solares atendem apenas 

parcialmente à meta de redução de custos. A solução tecnológica das 

películas finas (CdTe, CIS/CIGS, silício amorfo), se de um lado tem 

permitido reduzir o custo de produção dos módulos, sofre de uma baixa 

eficiência, apesar do fato de que tal tecnologia beneficia um número maior 

de horas de produção, já que é mais sensível à radiação solar indireta que 

outras tecnologias concorrentes. 

A principal característica das células fotovoltaicas que podem ser 

definidas como “terceira geração” deve ser capaz de aumentar 

significativamente a eficiência de conversão, de modo que exceda os 

limites termodinâmicos subjacentes às células da primeira e segunda 

geração. 

A ideia básica desse tipo de células solares já é conhecida desde 

os anos 60 e consiste na realização de estruturas compostas por várias 

células elementares, cada uma das quais é otimizada para converter uma 
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parte bem definida do espectro solar e “empilhada” uma sobre a outra. A 

célula externa é aquela com maior gap de energia, e as células internas 

são caracterizadas pela diminuição progressiva dos gaps de energia. 

Uma célula de junção de multijunção é tipicamente formada por 

uma pilha epitaxial de semicondutores III-V crescida sobre um substrato 

de Germânio. A tecnologia atual consiste em três células de junção (3J), 

compostas por três subcélulas: InGap-junção superior, InGaAs-junção 

intermediaria e GE-junção inferior. 

As células solares de multijunção, baseadas em III-V, alcançaram a 

mais alta eficiência de conversão da luz solar em eletricidade e superam 

todos os outros materiais. Atualmente, o melhor valor recorde de eficiência 

de conversão para uma célula solar de concentrador terrestre é de 44,7%, 

enquanto, para aplicações solares de espaço, o recorde é de 35,1%, [23]. 

Essas eficiências recordes foram obtidas com células de laboratório, no 

entanto, no passado, foi mostrado que, dentro de um período curto, de 2-3 

anos, essas células tornariam-se produtos industriais. 

 

2.6.3.4 Tecnologias de células solares orgânicas 

 

As células solares orgânicas são uma tecnologia fotovoltaica de 

película fina, interessante devido a sua compatibilidade com os substratos 

flexíveis de janela de absorção sintonizável. 

O interesse crescente em fotovoltaicos orgânicos (OFV) está 

relacionado a sua promessa de conversão de energia com baixo custo. A 

fim de obter um impacto sobre o mercado da geração de energia a mais 

longo prazo, OFVs devem combinar alta eficiência de conversão com 

baixos custos de produção e estabilidade a longo prazo. 

A ideia de usar materiais orgânicos para células solares não é nova. 

Nos anos 60, alguns pesquisadores tentaram usar antraceno e 

poliacetileno para dispositivos fotovoltaicos, mas as eficiências foram 

pobres e os dispositivos instáveis. 

Nos anos 90, a síntese de polímeros orgânicos com alta mobilidade 

de transporte [18], agora usados para os transistores orgânicos e os 
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Diodos de Emissão de Luz Orgânicos (OLED) [10] por AT&T e Philips, 

convenceram vários grupos de pesquisa a voltarem à aplicação de FV. 

Os materiais orgânicos podem ser usados para produzir diferentes 

famílias de fotocélulas, geralmente divididas em quatro classes principais: 

 

a) células de polímero/de metal – estes são os dispositivos mais 

simples com materiais orgânicos. O polímero e depositado em um 

vidro coberto por Óxido de Índio e Estanho (ITO) e então coberto 

por um metal que realiza um contato ôhmico ou um Schottky. A 

melhor eficiência alcançada com esses dispositivos e 2,8% - 3,3%, 

usando um material de Pentaceno e Al ou Zn: O, respectivamente; 

b) células orgânicas/inorgânicas – as células solares 

orgânicas/inorgânicas são constituídas de um substrato inorgânico 

(geralmente um semicondutor n-dopado) coberto por uma película 

orgânica. O dispositivo com uma película orgânica com a mais alta 

eficiência pertence a esta classe e tem a seguinte estrutura: 

Au/PMeT/GaAs-n. O custo desse dispositivo é muito alto e seu 

interesse é apenas como demonstrador; 

c) células orgânicas completas doadoras/aceitantes (OFV) – os 

fotovoltaicos orgânicos completos são feitos de materiais aceitantes 

de elétrons e doadores de elétrons, em vez de junções p-n 

semicondutoras. As moléculas que formam a região doadora de 

elétrons de células FV orgânicas, em vez de pares de eletron-

lacunas excitados são gerados, são geralmente polímeros 

conjugados que possuem elétrons não localizados que, por sua 

vez, podem ser excitados pela luz em/ ou próximo à parte visível do 

espectro do orbital molecular ocupado de mais alta energia da 

molécula (Homo) até o orbital molecular desocupado de mais baixa 

energia (Lumo). Geralmente, há uma transferência de carga devido 

ao tempo de transição das moléculas doadoras para as aceitantes 

ser mais rápido do que o processo reverso. A banda proibida entre 

esse orbitais determina qual comprimento de onda de luz pode ser 

absorvido, Figura 39. Uma vantagem de se utilizar OFV é a 
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possibilidade de obterem módulos solares flexíveis e transparentes, 

Figura 40.  

 

Nesse contexto, durante 2014, a Heliatek GmbH, empresa líder no 

mundo na produção de película solar orgânica, alcançou um novo recorde 

na eficiência de células solares transparentes. O desenvolvimento mais 

recente permite níveis de transparência de até 40%, com uma eficiência 

acima de 7%, pelo uso de moléculas oligoméricas. A empresa já detém o 

recorde mundial de 12% de eficiência celular para células solares 

orgânicas opacas (não transparentes) [21]. Esses módulos são 

particularmente adequados para a integração de construções, uma vez 

que podem substituir as partes do telhado ou fachadas. Além disso, os 

fabricantes de automóveis estão estudando a instalação de painéis solares 

nos tetos dos carros. 

 

 

Figura 39 - Níveis de energia doadores e aceitantes 

 

 

 
Fonte: http://www.jaibasolar.com.br/ 
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Figura 40 - Módulo flexivel FV orgânico 

 

 

 
Fonte: http://www.jaibasolar.com.br/ 

 

 

d) células sensibilizadas por corante (DSC) – células solares 

sensibilizadas com corante ou células solares da Gratzel, com o 

nome do seu inventor, usam a conversão tanto fotovoltaica quanto 

fotoquímica. Elas são constituídas de junções de rede de 

interpenetração nanocristalinas para a coleta de luz e transporte de 

portador de carga. A célula solar sensibilizada com corante (DSC) 

usa colorantes ou pontos quânticos semicondutores como coletores 

de luz. O sensibilizador é colocado na interface entre um elétron e 

um material condutor de buraco – o primeiro sendo tipicamente um 

oxido de ampla banda proibida enquanto o último é um eletrólito de 

redox ou semicondutor tipo p. A foto corrente é gerada mediante a 

excitação de luz nos elétrons de injeção sensibilizadores e buracos 

no respectivo meio de transporte. A transparência e opções 

multicoloridas são recursos favoráveis de DSCs, oferecendo novas 

aplicações amplamente difundidas como janelas de produção de 

eletricidade ou fachadas de vidro nas construções. 

 

2.7 MODULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Uma célula fotovoltaica de silício cristalizado produz uma tensão de 

aproximadamente 0,46 a 0,56 volts e uma corrente de aproximadamente 

30mA/cm2. As células comerciais geram em torno de 1A, 2.5A, 3A, 5A e 7A. 



129 

 

Para se alcançar as potências comerciais, os fabricantes de módulos 

fotovoltaicos conectam células fotovoltaicas entre si, geralmente em série, em um 

processo de conexão que é feito soldando os terminais da parte frontal de uma 

célula à parte traseira da seguinte, e assim sucessivamente. Para construir um 

modulo de tensão nominal de 12 V, serão conectadas entre 30 a 40 células. A 

Figura 41 ilustra os principais tipos de módulos existentes no mercado e algumas 

de suas aplicações. 

 

 

Figura 41 - Principais módulos fotovoltaicos 

 

 

 
Fonte: (MACEDO, 2014, p. 27) 
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2.7.1 Características elétricas dos módulos fotovoltaicos 

 

Os módulos fotovoltaicos possuem características elétricas que devem 

ser observadas para que a escolha do módulo seja adequada ao projeto de 

instalação. As características elétricas são: 

 

a) tensão nominal: é a tensão padrão para qual o modulo foi 

desenvolvido para trabalhar. A quantidade de células fotovoltaicas 

determina esse parâmetro, segundo a Tabela 9 abaixo: 

 

 

Tabela 9 - Tensões nominais e Voc de módulos Standard 

 

Número de Células Tensão Nominal Tensão em circuito Aberto (Voc) 

18 células 6V 9,2V 

36 células 12V 17,4V 

72 células 24V 40,15V 

 
Fonte: http://www.bluesol.com.br 

 

 

A Tabela 8 se aplica aos módulos Standard que são os módulos mais 

adequados para sistemas fotovoltaicos isolados. Há no mercado, módulos 

non-stantard, que possuem variados números de células (40 ou 60) e são 

adequados para sistemas fotovoltaicos conectados a rede. 

 

b) tensão de Máxima Potência (Vmpp): é atenção máxima que o 

modulo ira gerar, em seu ponto de máxima potência, sob as condições 

padrão de teste (STC) 

c) tensão em Circuito Aberto (Voc): tensão máxima que o modulo 

fornece em seus terminais, sem a presença de uma carga (em vazio). 

É uma tensão de teste. 

d) corrente em Máxima Potência (Imp): corrente máxima que um 

modulo pode fornecer a uma carga, em condições padrão de teste. 
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e) corrente de Curto Circuito (Isc): corrente máxima que o modulo 

fornece quando seus terminais estão em curto circuito, sob as 

condições padrão de teste. A corrente em curto circuito, geralmente é 

5% superior à corrente máxima. 

f) potência Máxima: a corrente elétrica gerada por um módulo varia de 

zero ao Isc, enquanto a tensão entre os terminais varia de zero até o 

Voc sob diferentes condições de irradiância e temperatura. Como a 

potência é o produto da tensão pela corrente, essa so será a máxima 

para uma única combinação de tensão e corrente. Um modulo 

fotovoltaico estará fornecendo a máxima potência, quando o circuito 

externo possuir uma resistência tal, que determine os valores máximos 

de tensão e corrente e, portanto, o seu produto será o máximo. 

Existem aparelhos que conseguem alcançar o ponto de máxima 

potência (MPP-Maximum Power Point), Figura 42 em diversas 

condições de irradiância e temperatura denominados MPP Trackers. 

 

 

Figura 42 - Curva I x V de um módulo foltovoltaivo comercial 

 

 

 
Fonte: (MACEDO, 2014, p. 34) 

 

 

g) Eficiência: é o quociente entre a potência gerada e a irradiância 

incidente sobre o modulo. 
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h) Fator de Forma (Preenchimento): é um conceito teórico que mede a 

forma da curva definida pelas variáveis corrente (I) e tensão (V), Figura 

43, na seguinte equação: 

 

SS = T$�� ∗ �$��
TVO ∗ �WO = �$XY

TVO ∗ �WO 

 

  

Figura 43 - Fator de forma de um módulo comercial 

 

 

 
Fonte: (MACEDO, 2014, p. 35) 

 

 

2.8 SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE (SFCR) 

 

Sabe-se que a energia gerada por um SFCR possui um perfil muito 

particular em virtude de depender de uma fonte primaria de energia que, até 

certo ponto, pode ser considerada previsível, porém não controlada. Assim 

sendo, dependendo do recurso solar e da capacidade de geração disponíveis no 

local, essa energia pode tanto ser entregue à rede de distribuição como utilizada 

para alimentar os equipamentos elétricos de uma edificação. Dessa forma, além 

de consumidoras, essas edificações passam também a ser produtoras de 

energia. A produção elétrica dessas edificações poderá ser entregue à rede ou 

consumida, dependendo da forma como é feita a instalação e/ou do tipo de 

contrato firmado com a empresa distribuidora de eletricidade. 
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O fato de um SFCR ser conectado diretamente a rede elétrica dispensa a 

necessidade do uso de armazenadores de energia. Os sistemas fotovoltaicos 

que possuem armazenadores de energia, dependendo do dimensionamento 

realizado, podem desperdiçar capacidade de geração nos momentos em que os 

acumuladores estiverem cheios e não houver carga, porque o controlador de 

carga desconecta os geradores nesses momentos. Isso não ocorre nos sistemas 

conectados à rede. 

Os fluxos de energia na edificação são medidos por contadores de kWh, 

necessários para contabilizar a energia ativa consumida da rede e a energia 

ativa injetada na rede através de um medidor bidirecional. 

Para a aplicação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede pode-se 

considerar que a tensão de operação dos módulos fotovoltaicos, em um dia de 

céu claro e próximo ao meio dia, seja da ordem de 17V. Ou seja, 10 módulos de 

1m2, 100Wp cada um, associados em série, constituem um gerador fotovoltaico 

de 1kWp, 10m2, que teria uma tensão de operação de aproximadamente 170V, 

tal como mostra a Figura 44, e corrente em torno de 6,6A. 

Como já assinalado, normalmente o gerador fotovoltaico é constituído 

associando primeiro módulos em série, até conseguir a tensão desejada, e 

depois associando em paralelo várias associações em série, até obter o nível de 

corrente pretendido. O comportamento elétrico do gerador fotovoltaico é 

correspondente ao de um gerador de corrente continua, e suas características 

instantâneas de corrente e tensão variam com a intensidade da luz solar, a 

temperatura ambiente e a carga a ele associada. 

Em geral, o tamanho do gerador fotovoltaico é caracterizado por sua 

potência nominal, expressa em kWp (quilowatt pico), correspondente à soma 

das potências individuais dos módulos que o constituem. No entanto, a potência 

entregue por esses geradores varia conforme as condições externas a que são 

submetidos, a intensidade da luz incidente e a temperatura ambiente. A Figura 

44 mostra como pode variar a tensão e o nível de irradiância incidente no plano 

do gerador ao longo do dia, enquanto a Figura 45 mostra a potência entregue 

por dois geradores fotovoltaicos, Grupo N1 de 978Wp e Grupo N3 de 1802kWp, 

além da temperatura média dos módulos que constituem os geradores. 

Ressalta-se que ambos os parâmetros, PFV e Tc, são influenciados tanto pela 
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irradiância incidente no plano do gerador fotovoltaico quanto pela temperatura 

ambiente. 

 

 

Figura 44 - Variação, ao longo do dia, da tensão CC de um gerador 
fotovoltaico com dez módulos em série, operando em um SFCR 
 

 
 

Fonte: (MACEDO, 2014, p. 40) 

 

 

Nota-se que o gerador fotovoltaico opera em inúmeras condições ao 

longo de um mesmo dia de operação. Por isso, faz-se necessário estipular uma 

condição padrão de medida para que esses equipamentos sejam especificados 

pelo fabricante. Dessa forma, todos os módulos fotovoltaicos e, portanto, todos 

os geradores fotovoltaicos terão sua potência determinada nas condições 

padrão de medida (irradiância de 1000 W/m2; temperatura de célula de 25°C; 

conteúdo espectral AM=1,5). Logo, um gerador fotovoltaico deverá entregar a 

potência nominal apresentada pelo fabricante, sempre que estiver exposto às 

condições padrão de medida. 
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Figura 45 - Potência CC entregue ao inversor e temperatura média dos 
módulos fotovoltaicos em função da irradiância incidente no plano 
gerador. 
 

 

 
Fonte: (MACEDO, 2014, p. 40) 

  

 

Para demonstrar à utilidade e a aplicabilidade de um sistema fotovoltaico 

conectado à rede, será detalhado no item 4.3.7 um estudo de caso referente a 

implantação de um projeto de microgeração solar fotovoltaica para uso 

residencial.  
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2.9 AEROGERADORES 

 

Um aerogerador (turbina eólica ou sistema de geração eólica) é um 

equipamento que utiliza a energia cinética do vento, convertendo-a em energia 

elétrica. Como no processo é utilizado uma fonte de energia sem fim denomina-

se essa energia resultante de energia renovável, e também de energia eólica por 

ser utilizado o vento nesse processo. 

Segundo Magalhães [28] “A energia eólica é a energia obtida pelo 

movimento do ar, ou seja, o vento”. Esta energia pode ser aproveitada de várias 

formas como a moagem de grãos (sua utilidade mais antiga), bombeamento de 

água e também a geração de energia elétrica entre outras aplicações menos 

conhecidas. A transformação da energia dos ventos em energia elétrica ocorre 

através da utilização de equipamentos eletromecânicos cujo componente 

principal é o aerogerador. “Este equipamento é basicamente composto por uma 

torre de sustentação, um gerador elétrico e um conjunto de pás que são 

responsáveis pela captação do vento e acionamento do gerador elétrico”. 

A primeira turbina eólica comercial ligada à rede elétrica pública foi 

instalada em 1976, na Dinamarca. Atualmente, existem mais de 30 mil turbinas 

eólicas em operação no mundo. Nos Estados Unidos, o parque eólico existente 

é da ordem de 4.600 MW instalados e com um crescimento anual em torno de 

10%. Estima-se que em 2020 o mundo terá 12% da energia gerada pelo vento, 

com uma capacidade instalada de mais de 1.200GW [19]. 

 

2.9.1 Disponibilidade de recursos eólicos 

 

A avaliação do potencial eólico de uma região requer um grande 

trabalho de coleta e análise de dados sobre a velocidade e o regime dos 

ventos. Geralmente, uma avaliação rigorosa requer levantamentos 

específicos e dados a serem coletados em aeroportos, estações 

meteorológicas e outras aplicações similares para que forneçam uma 

estimativa do potencial bruto ou teórico de aproveitamento da energia eólica. 

Para que a energia eólica seja considerada tecnicamente aproveitável, 

é necessário que sua densidade seja maior ou igual a 500 W/m2, a uma 

altura de 50 m, o que requer uma velocidade mínima do vento de 7 a 8 m/s 
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[20]. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, em apenas 13% da 

superfície terrestre o vento apresenta velocidade média igual ou superior a 7 

m/s, a uma altura de 50 m. Essa proporção varia muito entre regiões e 

continentes, chegando a 32% na Europa Ocidental, como indicado na Figura 

46.  

 

 

Figura 46 - Distribuição da área de cada continente segundo a 

velocidade média do vento 

 

 

 
Fonte: Atlas de Energia Elétrica do Brasil, 2º Edição, Aneel 

 

 

Mesmo assim, estima-se que o potencial eólico bruto mundial seja da 

ordem de 500.000 TWh por ano. Devido, porém, a restrições socioambientais 

(existência de áreas densamente povoadas e/ou industrializadas e outras 

restrições naturais, como regiões muito montanhosas), apenas 53.000 TWh 

(cerca de 10%) são considerados tecnicamente aproveitáveis, Figura 47. 

Ainda assim, esse potencial líquido corresponde a cerca de quatro vezes o 

consumo mundial de eletricidade. 
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Figura 47 - Estimativas do potencial eólico mundial 

 

 

 
Fonte: Atlas de Energia Elétrica do Brasil, 2º Edição, Aneel 

 

 

No Brasil, os primeiros anemógrafos computadorizados e sensores 

especiais para energia eólica foram instalados no Ceará e em Fernando de 

Noronha (PE), no início dos anos 1990. Os resultados dessas medições 

possibilitaram a determinação do potencial eólico local e a instalação das 

primeiras turbinas eólicas do Brasil. 

Empresas de energia elétrica e órgãos do governo lançaram mapas 

eólicos informando o potencial eólico brasileiro e de alguns estados em 

separado. O Cepel em agosto de 2017 lançou o atlas do potencial eólico para 

todo território brasileiro com simulações feitas em 2013 em parceria com o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A Companhia Energética 

de Minas Gerais (Cemig) em 2010 fez o mapeamento eólico do estado de 

Minas Gerais, fazendo medições a 50, 75 e 100 metros de altura totalizando 

um potencial eólico de 175.669 GWh ano [06]. O estado de São Paulo em 

2012 através da Secretaria de Energia, lançou o atlas eólico totalizando um 

potencial de 13 TWh/ano em geração de energia, suficiente para atender 5 

milhões de residências durante um ano. Se todas as condições tecnológicas 

de implantação forem atendidas, a potência instalável é de aproximadamente 

4,7 mil MW [34]. Empresas como Eletrobrás, Copel, Coelba também fizeram 

mapeamento eólico nos estados de Alagoas, Paraná e Bahia. 

 

 



139 

 

2.9.2 Tecnologias aplicadas na geração eólica 

 
 

Uma turbina eólica capta uma parte da energia cinética do vento que 

passa através da área varrida pelo rotor e a transforma em energia mecânica 

de rotação. O eixo do rotor acionando o gerador elétrico transforma uma parte 

desta energia mecânica de rotação em energia elétrica. A potência elétrica 

gerada em watts é uma função da velocidade ao cubo do vento, [35] dada 

por: 

 

� = 1
2 Z. \] . ^ . (_`�). Pa 

. 

Onde η representa a eficiência do aerogerador (~0.93-0.98), isto é, o 

rendimento considerando as perdas no conjunto das transmissões mecânicas 

e as perdas no gerador. O termo CP representa o coeficiente aerodinâmico de 

potência do rotor, cujo valor máximo teórico é CPm= 0,593 e o valor usual 

assume CP = 0,45. O termo γ representa a massa específica do ar, que a 

15ºC e ao nível do mar vale γ =1,225kg /m3. O termo R representa o raio do 

rotor da turbina em metros e v a velocidade dos ventos em metros por 

segundo. 

Os rotores das turbinas eólicas são fabricados em materiais 

compósitos, com tecnologias e requisitos de peso, rigidez e aerodinâmica, 

características de estruturas aeronáuticas. A velocidade angular ωr do rotor 

da turbina em radianos por segundo é inversamente proporcional ao seu raio 

R, e pode ser calculada, aproximadamente, por: 

 

bc = _
30 	6.90 + 445

` � 

 

A geração de energia elétrica se inicia com velocidades de ventos da 

ordem de v0= 2,5m/s. Abaixo deste valor o conteúdo energético do vento não 

justifica o seu aproveitamento. Esta faixa de velocidade corresponde a região 

I na Figura 33. Na região II na Figura 33 a velocidade do vento varia de v0= 

2,5m/s até vn = 12,0m/s. Nesta região a potência disponível no eixo do 
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gerador varia com o cubo da velocidade do vento e corresponde a região 

onde se inicia o processo de conversão eletromecânica da energia do vento. 

Para velocidades de vento superiores a vn= 12,0m/s e menores que vm= 

25,0m/s, região III na Figura 33 é ativado o sistema de limitação automático 

de potência da turbina, que pode ser por controle do ângulo de passo das pás 

ou por estol aerodinâmico, dependendo do modelo da turbina. Nesta região a 

potência disponível no eixo do gerador é constante.  

Para ventos muito fortes com velocidade superior a vm = 25,0m/s, 

região IV na Figura 48, atua o sistema automático de proteção, reduzindo a 

rotação das pás e o gerador elétrico é desconectado da rede elétrica. 

 

 

Figura 48 - Curva de geração de energia elétrica extraída da turbina 

eólica 

 

 

 
Fonte: http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/download/atlas_eolico/AtlasEolicoRJ. 
pdf 
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2.9.3 Tipos de minigeradores eólicos para uso residencial 

 

Todo os micros e minigeradores eólicos possuem um rotor, que pode 

ser composto de duas, três ou mais pás. Ele é o responsável por capturar e 

transmitir a força mecânica dos ventos para o gerador propriamente dito. 

As principais tecnologias de aerogeradores de pequeno porte são com 

eixo horizontal ou vertical. As de eixo horizontal geralmente possuem 

eficiência maior e são mais comuns no mercado. Porém, sistemas eólicos 

com eixo vertical têm a vantagem de serem menos ruidosos e se integram 

melhor com as edificações. 

 

2.9.3.1 Tipos de minigeradores mediante o tipo do rotor 

 

Existem dois tipos básicos de rotores eólicos: os de eixo vertical e 

os de eixo horizontal. Os rotores se diferem mediante o seu custo relativo 

de produção, eficiência, e na velocidade do vento onde se têm sua maior 

eficiência. 

Os aerogeradores com rotor de eixo horizontal, Figura 49, são os 

mais conhecidos e os mais utilizados pela sua maior eficiência, 

compensando o seu custo mais elevado. Nesta categoria encontram-se 

os rotores multipás e os de 2 ou 3 pás. 

Os rotores constituídos por 3 pás são os mais utilizados para 

geração de energia elétrica em larga escala como fonte de energia 

renovável. Estes são impulsionados apenas pela força de sustentação. 
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Figura 49 - Aerogerador de Rotor Horizontal 

 

 

 
Fonte: https://www.primuswindpower.com/wind-power-products/air-breeze-turbine/ 

  

 

Os rotores horizontais apresentam maior eficácia pela sua menor 

resistência ao ar. A gama de potências dos aerogeradores estende-se 

desde os 100 W (comprimento das pás da ordem de 1 metro) até cerca 

de 8 MW (longitude das pás que supera os 80 metros). 

Estes rotores são os mais eficientes entre todos os tipos de 

microgeradores eólicos quando opera em condições de vento sem muitas 

mudanças de direção. Geralmente não possuem sistemas de controle das 

pás ou eixo interno, pode ser mais ruidoso que outros tipos. Este tipo de 

microgerador é inadequado para locais com ventos turbulentos 

Os aerogeradores de eixo horizontal são constituídos pelos 

principais componentes: 

 

• Pás: captam o vento, convertendo sua potência ao centro do rotor. São 

construídas em processo praticamente artesanal a partir de materiais 

como o plástico e a fibra de vidro. O desenho das pás emprega as 

mesmas soluções técnicas usadas pela Aeronáutica nos cálculos de 

engenharia das asas dos aviões. 
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• Rotor: elemento de fixação das pás que transmite o movimento de 

rotação para o eixo de movimento lento. Um de seus principais 

componentes é o sistema hidráulico que permite o movimento das pás em 

distintas posições para otimizar a força do vento ou parar a turbina por 

completo. 

• Torre: elemento que sustenta o rotor e a nacelle na altura apropriada 

ao seu funcionamento. Embora a maioria das torres sejam de aço, como 

foram originalmente construídas, hoje já existem outros modelos com 

diferentes tipos de material. 

• Nacelle: compartimento instalado no alto da torre composto por caixa 

multiplicadora, chassis, sistema de yaw (faz o alinhamento entre a 

gôndola e a direção do vento, esta última determinada com uma biruta ou 

cata-vento instalado na carenagem. Estes dados do vento fornecem a 

base para os movimentos do Yaw, os quais se realizam mediante motores 

elétricos situados sobre os dentes do rolamento de Yaw, que vincula a 

torre com a base da gôndola), sistema de controle eletrônico e sistema 

hidráulico. É o componente com maior peso do sistema. Dependendo do 

fabricante do aerogerador, pode ultrapassar as 72 toneladas; 

• Caixa de Velocidade: tem a função de transformar as rotações que as 

pás transmitem ao eixo de baixa velocidade (19 a 30 rpm), de modo que 

entregue ao eixo de alta velocidade as rotações que o gerador precisa 

para funcionar (1.500 rpm); 

• Gerador: converte a energia mecânica do eixo em energia elétrica; 

• Anemómetro: mede a intensidade, a velocidade e a direção do vento. 

Esses dados são lidos pelo sistema de controle, que garante o 

posicionamento mais adequado para a turbina. 

• Catavento: mede a direção do vendo, é responsável por transmitir ao 

sistema de controle a posição instantânea do vento, permitindo ao 

aerogerador manter-se orientado ao vento de forma a otimizar a energia 

cinética do vento, aumentando a potência produzida. 

 

Os aerogeradores com rotor de eixo vertical são geralmente mais 

caros que os de eixo horizontal, pois o gerador não gira seguindo a 
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direção do vento, apenas o rotor gira enquanto o gerador fica fixo, mas 

seu desempenho é inferior. 

São exemplos de rotores de eixo vertical os rotores do tipo 

Savonius e os rotores do tipo Darrieus. O rotor tipo Savonius é um 

aerogerador que aproveita a força do vento através do arrasto para girar 

seu rotor. Essa turbina se diferencia das outras por apresentar duas ou 

mais conchas em vez de pás. O desenho de um rotor Savonius é 

relativamente simples e torna sua construção e manutenção econômicas 

perante os outros modelos, conforme Figura 50. Os esforços estruturais 

são menos intensos que nas turbinas Darrieus, no entanto essa turbina 

apresenta um rendimento energético baixo, cerca de 15% o que à torna 

menos atrativa para a produção de eletricidade [11]. 

 

 

Figura 50 - Rotor Savonius 

 

 
Fonte: https://www.portal-energia.com 

 

 

Outro rotor de eixo vertical utilizado para uso residencial é o rotor 

Darrieus, Figura 51. O Rotor de Darrieus baseia-se no princípio da 

variação cíclica de incidência. Um perfil colocado ao vento segundo 

diferentes ângulos fica submetido a forças de intensidade e direção 

variáveis, a resultante destas forças gera um binário motor responsável 

pela rotação do dispositivo.  
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O rotor do tipo Darrieus é constituído por 2 ou 3 pás, funciona 

através de força de sustentação tendo assim uma eficiência melhor que a 

do rotor savonius, podendo chegar a 40% em ventos fortes. O rotor 

Darrieus tem como característica potências de nível maior, alguns 

modelos são bem ruidosos, normalmente precisa de sistema de 

aceleração inicial e geralmente é mais caro que outros tipos de 

aerogeradores. 

 

 

Figura 51 - Rotor Darrieus 

 

 

 
Fonte: https://www.portal-energia.com 

 

 

O rotor Darrieus H ou Giromill é um tipo de aerogerador que 

apresenta pás verticais planas, diferente das pás curvadas da Darrieus 

original, apresentando também um rendimento superior, uma vez que a 

possui uma área de passagem de escoamento maior, no entanto os 

esforços estruturais a que está sujeito são mais elevados. Turbinas 

Darrieus H são normalmente instaladas em telhados de habitações que 

se encontram em meio rural, Figura 52. 
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Figura 52 - Rotor Darrieus H 

 

 

 
Fonte: http://www.spectroimage.com/typo/solcool/turbine.htm 

 

 

Os aerogeradores estão sujeitos a grandes variações de torque 

durante cada período de rotação, o que pode provocar esforços de fadiga 

no eixo do rotor. O projeto de uma turbina vertical de pás torcidas permite 

reduzir a variação de torque no eixo do rotor, podendo ser reduzido ainda 

com o aumento do número de pás, uma vez que se distribui a força do 

torque em torno do rotor [11]. A Figura 53 é um exemplo de turbina 

Darrieus com pás torcidas. 
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Figura 53 - Rotor Darrieus de Pás Torcidas 

 

 

 
Fonte: https://pt.scribd.com/document/222035413/Marc-Twister-300-t 

 

 

Um aerogerador para geração de pequenas potências que vem 

sendo experimentado segundo Menezes [29] é o modelo Lenz, conforme 

a Figura 54. Esse modelo baseia-se nos princípios e projetos de outras 

turbinas de eixo vertical, como o Darrieus H e Savonius. O formato e 

posição são semelhantes às pás Darrieus H, a diferença está em umas 

das faces que não é totalmente fechada, o que a torna semelhante ao 

modelo Savonius. A vantagem da pá não ser totalmente fechada se 

encontra durante a partida da turbina, pois possibilita que a turbina inicie 

seu movimento em baixas velocidades de vento. Seu princípio se baseia 

nas forças aerodinâmicas de arrasto e sustentação e segundo Menezes 

[29] seu rendimento pode chegar a 41% tornando a adequada para a 

geração de energia elétrica, porém não apresenta um bom funcionamento 

quando submetido a velocidades de vento elevadas. 
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Figura 54 – Rotor Lenz2 

 

 

 
Fonte: http://greenterrafirma.com/wind%20turbines.html 

 

 

2.9.4 Sistemas domésticos de geração de energia eólica 

 

O uso da energia eólica doméstica faz parte da busca por uma energia 

renovável, pela preservação do meio ambiente e por um trilhar mais 

sustentável. O maior benefício veio com a REN nº 482 da Aneel [ 2 ], 

permitindo a micro e a mini geração distribuída, dando sinal verde para que os 

sistemas alternativos de energia limpa injetem sua produção na rede de 

distribuição local, gerando créditos na conta de luz. 

A Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica) coloca como 

vantagem para o consumidor residencial de energia eólica, o suprimento de 

sua demanda de energia, bem como o pagamento de menores valores de 

conta, devido ao ganho de créditos que geram descontos nas novas faturas, 

toda vez que a geração de energia é maior que o consumo [ 7 ]. 
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O incentivo de credito aos aerogeradores tem sido promovido por 

instituições financeiras como Caixa Econômica Federal através do 

Construcard, uma linha de financiamento de materiais de construção e 

através do Banco do Brasil que oferece o BB Consórcio que é um plano 

especial para a compra de sistemas de energia renovável e a contratação de 

serviços técnicos por prestadores especializados. 

A obtenção do benefício do crédito para investimento em aerogerador 

doméstico tem início na avaliação na demanda de energia da residência e na 

escolha de um modelo de gerador. Após escolha, utilizando mão de obra 

qualificada para execução do serviço de instalação o aerogerador é instalado 

junto ao imóvel. 

Hoje dois tipos de sistemas residenciais são utilizados o OFF Grid e o 

Grid Tie. O sistema for Off Grid é constituído de um microgerador de energia 

que pode ou não estar interligado à rede da concessionária, o que indica que 

produz tanta energia quanto pode consumir a energia onde foi instalado 

contando ou não com a rede pública, neste caso a conta de energia se 

restringirá aos impostos. Agora se a residência utilizar o sistema Grid Tie, um 

tipo de dispositivo eletrônico que permite o usuário de energia eólica interligar 

seu sistema com a rede da concessionária e injetar nela o excedente de 

energia produzido pelo sistema, ganhará créditos para as próximas faturas. 

Este tipo de sistema pode ser visualizado na Figura 55. 
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Figura 55 - Geração de energia eólica residencial 

 

 

 
Fonte:https://casa.abril.com.br/materiais-construcao/como-gerar-energia-eolica-em-casa/ 

 

 

Para ter acesso à microgeração distribuída, é preciso apresentar um 

projeto à distribuidora. Se aprovado, o cliente arcará com os custos de todos 

os equipamentos e do novo medidor, que registrará a entrada e a saída de 

energia. A Figura 55 mostra os principais componentes do sistema de uso 

residencial: 

 

1. Pás: sistemas eólicos funcionam apenas em locais com ventos fortes e 

constantes, capazes de tirar as pás da inércia e mantê-las em movimento. O 

design do aerogerador influencia seu desempenho. Alguns modelos contam 

com um dispositivo especial que posiciona as pás na direção do vento. 

2. Rotor: é a parte da turbina que gira em torno de seu próprio eixo, 

convertendo a energia cinética do vento na energia mecânica que, em 

seguida, movimenta um gerador elétrico. 

3. Baterias: em sistemas desconectados da rede pública (off grid), é 

necessário contar com um banco de baterias para armazenar a energia 

gerada. Já na microgeração distribuída (grid tie), como a energia produzida é 
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injetada na rede pública, as baterias viram uma opção para oferecer alguma 

autonomia contra apagões. 

4. Rede pública: para garantir a proteção, a segurança e a operação do 

sistema de distribuição, a concessionária estabelece padrões técnicos a 

serem cumpridos pelo cliente interessado no grid tié, que também pode 

combinar energia eólica com solar, por exemplo, para compensar períodos de 

menor incidência de ventos. 

5. Consumo: a energia gerada é contabilizada (em kWh) no medidor. A fatura 

representará a diferença entre a geração e o consumo familiar. Saldos 

positivos viram créditos que podem ser usados por 36 meses (inclusive em 

outros endereços, desde que sejam do mesmo titular e na mesma área de 

concessão). 

 

A Figura 56 mostra os cinco sistemas domésticos de geração eólica 

mais utilizados atualmente. Exemplificando, para uma família de quatro 

pessoas com consumo de 300 kWh/mês, equivalente a uma conta de energia 

elétrica R$ 190,00/mês, cuja residência está localizada em uma região com 

incidência média de ventos de 6 m/s, apenas o modelo Skystream, da 

fabricante Southwest Windpower, cobrirá o consumo da família com uma 

torre. A Skystream é comercializada no Brasil pela empresa Energia Pura. 

Este aerogerador possui sistema de monitoramento via Wi-Fi (Wireless 

Fidelity) e possui a seguinte especificação técnica: 

 

• Diâmetro do rotor: 3.72 m 

• Peso: 77 kg 

• Vento para início de geração: 3.5 m/s 

• Potência nominal: 2.4 kW 

• Velocidade nominal: 50 - 325 rpm 

• Alimentação: Inversor 120-240 v, 50-60 Hz 

• Sistema de Frenagem: Eletrônico com controle regulador 

• Hélices: Molde triplamente injetado 

• Vento nominal: 9.4 m/s 

• Kilowatt Hora por Mês: 400 kW/mês (5.4 m/s) 
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• Vento limite: 63 m/s (226 km/h) 

• Vida útil: 20 anos, sem manutenção 

• Certificações: UL1741, IEEE1547, IEC/EN 61000-3-2. Garantia: 5 anos 

  

  

Figura 56 - Sistemas domésticos de geração eólica 

 

 
 
Fonte: https://casa.abril.com.br/materiais-construcao/ 

 

 

O aerogerador Skystream tem como eficiência uma produção anual de 

cerca de 5000 kWh para velocidades média de ventos de 5.5m/s (20km/h), 

Figura 57. O posicionamento passivo da turbina minimiza o esforço de 

procura da direção do vento, Figura 58.  
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Figura 57 - Velocidade Média do Vento x Energia Produzida 

 

 

 
Fonte: http://www.energialateral.pt/aerogeradores-residenciais.html 
 

 

Figura 58 – Instalação Skystream 

 

 

 
Fonte: http://www.energialateral.pt/aerogeradores-residenciais.html 

 

 


