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RESUMO 

 

Em função dos parâmetros de avaliação pelo mercado e pela academia, a utilização de 

energias renováreis é um dos requisitos para o desempenho ambiental das organizações 

públicas , terceiro setor e privadas. O objetivo da pesquisa foi propor através de estudo de 

viabilidade técnica e econômica quanto a utilização de um sistema fotovoltaico como sistema 

redundante na geração de energia elétrica, suprindo uma edificação utilizada por uma 

instituição pública e conectada à rede de distribuição de uma concessionária, como também 

quantificar o impacto ambiental gerado pelo uso de um grupo motor gerador para suprir a 

mesma edificação, também na condição de fonte de energia redundante. A metodologia de 

pesquisa pode ser classificada como exploratória, bibliográfica, descritiva, de cunho dedutivo 

e abordagem quali-quantitativa. Adotou-se o método de pesquisa aplicada por meio de 

triangulação de múltiplas fontes de evidências para a coleta de dados: revisão teórica da 

literatura, análise documental, observação direta. Os resultados descritivos foram analisados 

comparativamente com outras pesquisas que trataram da utilização da fonte solar para geração 

de energia elétrica, possibilitando a adoção do método de pesquisa no estudo de outras 

edificações e em outros locais. Os resultados obtidos confirmaram a viabilidade da utilização 

do sistema fotovoltaico como redundância no fornecimento de energia elétrica, quando 

ocorrer a interrupção pela rede da concessionária, principalmente pelas características 

construtivas da edificação estudada, que permitiria a instalação dos módulos fotovoltaicos 

necessários para a geração da energia demandada. 

 

Palavras-chave: Energia renovável. Sistema fotovoltaico. Redundância. Impacto ambiental. 

Sustentabilidade. Ecoeficiência. 

 



 

ABSTRACT 

 

The use of renewable energies is one of the requirements for the environmental performance 

of public, third sector and private organizations according to the market and academic 

evaluation parameters. The objective of this research was to analyze technical and economic 

viability of the photovoltaic system as a redundancy system for generation of electric energy, 

supplying a building used by a public institution and connected to the distribution network of 

a concessionaire, as well as quantifying the environmental impact generated by the use of a 

generator motor group to supply the same building, as a redundant power source. The 

research methodology can be classified as exploratory, bibliographic, descriptive, deductive 

and qualitative-quantitative approach. The case study method was adopted by means of 

triangulation of multiple sources of evidence for the collection of data: theoretical review of 

the literature, documentary analysis, direct observation. The descriptive the results were 

analyzed comparatively with other studies that dealt with the use of the solar source for 

electric power generation, making the adoption of the research method in the study of other 

buildings and other places possible . The results confirmed the feasibility of using the 

photovoltaic system as redundancy in the electric power supply, when interruption occurs 

through the concessionaire network, mainly due to the constructive characteristics of the 

building studied, which would allow the installation of the photovoltaic modules needed to 

generate the demanded energy. 

 

 

Keywords: Renewable energy. Photovoltaic system. Redundancy. Environmental impact. 

Sustainability. Eco-efficiency. 
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1 Introdução 

 

1.1 Contexto da pesquisa 

Um dos motivos que podem gerar a interrupção na execução de qualquer atividade 

desempenhada na Administração Pública é a falha no fornecimento de energia elétrica 

utilizada como insumo do processo, geralmente oferecida por empresas concessionárias para 

tal serviço. Tais falhas colocam em risco a continuidade de atividades estratégicas que 

precisam às vezes ser executadas 24 (vinte e quatro) horas por dia, como exemplo o centro de 

dados de uma corporação ou um Setor de Atendimento Emergencial. 

A instituição pública a ser utilizada nesta pesquisa não dispõe de sistema redundante 

para fornecimento de energia elétrica, que seria acionado na falta da energia elétrica fornecida 

pelas empresas que detém concessão para tal. Sant’ana (2006) cita que redundância é uma 

técnica utilizada para aumentar a confiabilidade de sistemas, sem nenhuma mudança na 

confiabilidade das unidades individuais que o formam, e que tal técnica consiste no uso de um 

ou mais componentes adicionais, similares ou não, de modo a se efetuar a mesma função do 

componente inicialmente existente. 

Considerando a instabilidade sazonal na matriz energética brasileira, com 

predominância de usinas hidrelétricas e com o baixo volume de armazenamento dos seus 

reservatórios, em função das condições hidrológicas recentes (ONS, 2015), se faz necessário 

dispor desses sistemas redundantes para manutenção do fornecimento de energia elétrica por 

um tempo seguro. Um dos impactos gerados pela estiagem de chuva e queda do volume dos 

reservatórios das hidrelétricas foi no aumento do custo da energia elétrica, através das 

bandeiras tarifárias instituídas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

respaldadas pelo Decreto nº 8.401, de 04/02/2015, sendo aplicadas aos consumidores finais 

atendidos pelos agentes de distribuição mediante cobrança na tarifa de energia. 

Todavia, é comum a utilização de geradores de energia elétrica redundantes com 

acionamento por motores que utilizam a queima de combustíveis fósseis, gasolina ou diesel, 

requerendo manutenção permanente para seu funcionamento e com possibilidade de gerar 

impactos ambientais significativos. 

Ghafoor e Munir (2015) citam que a limitação na disponibilização dos combustíveis 

fósseis e os preços que poderão vigorar para sua disponibilização, assim como os efeitos 

ambientais consequentes pela sua utilização motivaram o aumento da utilização de fontes 

renováveis para geração de energia em todo o mundo. Ashourian et al. (2013), além de 

também citarem a possibilidade da escassez dos combustíveis fósseis, destacam os aspectos 
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negativos decorrentes de uma priorização na utilização dessa fonte energética, tais como: 

poluição do ar, poluição da água doce, poluição costeira, o desmatamento, a perda de 

biodiversidade e a deterioração do clima global pela emissão de gases pela combustão, 

principalmente CO2. 

Assim, pelas condições de obtenção dos combustíveis fósseis, pela necessidade de 

geração de energia, seja como fonte principal ou redundante, como também a poluição e o 

efeito estufa vigentes e já identificados, as energias renováveis têm sido identificadas como 

amigas do meio ambiente (DEMIROREN; YILMAZ, 2010), reduzindo a utilização da queima 

de combustíveis fósseis e consequentemente a emissão de CO2, que é a principal causa do 

aquecimento global (ROHANI et al, 2010). Essas condições e implicações citadas motivam a 

realização da pesquisa sobre a utilização de fonte renovável como geradora de energia 

elétrica, no caso analisada como redundância, em contraponto à fonte comumente utilizada 

para tal função. 

A ANEEL, através da Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, 

estabeleceu as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos 

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

outras providências. O Ministério de Minas e Energia (MME), através da Portaria nº 44, de 10 

de março de 2015, resolveu que os agentes de distribuição de energia elétrica deverão realizar 

Chamada Pública para incentivo à geração própria de unidades consumidoras. Assim, ambos 

ofereceram a oportunidade de comercialização de energia à concessionária distribuidora local, 

para as organizações que dispõem de sistemas geradores de energia elétrica próprios. A 

Resolução Normativa nº 690 também da ANEEL, de 08 de dezembro de 2015, regulou a 

forma de contratação da energia elétrica gerada pela unidade consumidora conectada à rede da 

distribuidora, através de créditos oferecidos pela concessionária responsável pela distribuição 

de energia elétrica, possibilitando um retorno financeiro com a utilização do sistema 

redundante instalado. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), em sua Cartilha Completa sobre o 

programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), a maioria dos prédios públicos 

não foi concebida e desenvolvida de forma sustentável, com aproveitamento dos recursos 

naturais como, por exemplo, o uso de energia solar ou das correntes de vento para 

fornecimento de energia elétrica. Porém, mesmo em um prédio já construído, é possível 

adotar medidas que visem a eficientização dos recursos naturais disponíveis (MMA, 2009). 

Algumas edificações de instituições públicas não dispõem de redundância no 

fornecimento de energia elétrica para suas instalações, e quando dispõem, é comum utilizarem 
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sistemas geradores que são acionados por motores alternativos de combustão interna, com 

queima de combustíveis fósseis. 

Diante do exposto, seria viável a utilização de sistema fotovoltaico como 

redundância no fornecimento de energia elétrica, seja tecnicamente e economicamente, com 

provável menor impacto ambiental na geração de energia elétrica? 

 

1.2 Objetivo geral da pesquisa 

O objetivo geral da pesquisa é analisar a utilização do sistema fotovoltaico como 

redundância no suprimento de energia elétrica em edificações da Administração Pública, 

considerando o impacto econômico e ambiental da solução, mantendo o funcionamento de 

atividades estratégicas da instituição, e comparando com solução não renovável e 

tradicionalmente utilizada para esse fim. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

O presente trabalho tem por objetivos específicos: 

 

a) identificar sistemas, tecnologias e práticas para geração de energia elétrica de 

forma redundante, com a participação de sistema fotovoltaico na geração, atendendo 

uma edificação da Administração Pública, com perfil de escritório; 

 

b) analisar parâmetros que possam ser utilizados na comparação de soluções e 

sistemas geradores de energia elétrica; 

 

c) analisar métodos ou ferramentas que possam avaliar as alternativas de geração 

de energia elétrica redundante; 

 

d) aplicar método ou ferramenta de avaliação na pesquisa aplicada da edificação 

da Sede da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

 

1.2.2 Perguntas da pesquisa 

 O sistema fotovoltaico apresenta viabilidade como redundância no 

fornecimento de energia elétrica para uma edificação da Administração Pública? 

 



19 

 Quais os parâmetros que poderiam ser utilizados para análise da viabilidade e 

do impacto gerado com a utilização de um sistema fotovoltaico na geração de 

energia elétrica na condição de redundância? 

 

 Como poderia ser feita a comparação entre o sistema fotovoltaico e o 

tradicionalmente utilizado na geração de energia elétrica redundante em edificações, 

com relação à performance e aos impactos gerados por suas utilizações? 

 

1.3 Delimitação da pesquisa 

A pesquisa se limitará na análise da utilização da energia solar na geração de energia 

elétrica como redundância, atendendo uma edificação em região urbanizada, apesar da 

utilização de fontes renováveis como a fotovoltaica e eólica constituir uma alternativa na 

geração de energia elétrica autônoma para locais remotos, onde não existe a oferta de uma 

rede de fornecimento de energia elétrica consolidada e estável, principalmente quando reúnem 

condições meteorológicas favoráveis para essas fontes energéticas (PRODROMIDIS, 

COUTELIERIS, 2011). 

Considerando as características construtivas das edificações da Sede da CNEN, que 

será utilizada como estudo de caso da pesquisa, sendo o entorno do imóvel com relevos e 

demais edificações residenciais, e com os valores de demanda de potência a serem fornecidos 

pelos sistemas redundantes, a pesquisa se limitará na análise comparativa entre a utilização de 

sistema fotovoltaico e a de gerador movido a combustível fóssil como sistemas redundantes 

para fornecimento de energia elétrica, em uma edificação utilizada por uma Autarquia da 

Administração Pública, com perfil de carga elétrica típico de escritório. 

O período entre o ano de 2011 e o decorrer de 2017 foi o utilizado para definição da 

demanda de potência a ser atendida pelos sistemas redundantes que serão analisados, 

objetivando uma maior estabilidade do perfil da carga demandada, sob influência das 

condições climáticas do local pesquisado, como também pelas mudanças possíveis nos 

ambientes e nas instalações que demandaram o fornecimento de energia elétrica para 

execução de suas atividades. 

Na execução do estudo de caso da pesquisa, delimitou-se o período da análise dos 

sistemas redundantes desde a aquisição e partida da utilização dos sistemas, mais o período de 

uso durante a vida útil dos sistemas especificados. A etapa da disposição final dos 

equipamentos, atendendo à Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal 

n°12.305/2010, que define a corresponsabilidade da Administração Pública como 
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consumidor, no controle do destino de resíduos sólidos gerados em suas aquisições, poderá 

ser motivo de pesquisa futura para análise de possíveis impactos ambientais na utilização e no 

descarte dos sistemas. 

A escolha do Município do Rio de Janeiro para a execução do estudo de caso da 

pesquisa se dá pela localização da Sede da CNEN, mais precisamente no Bairro de Botafogo, 

com a conjunção de edificações residenciais e vegetações nativas como vizinhança à 

edificação estudada, reforçando a importância da análise dos impactos gerados pelos sistemas 

analisados. Outro fator relevante sobre o Município do Rio de Janeiro é a presença local de 

várias edificações utilizadas pela Administração Pública Federal, oriundas desde quando a 

região foi utilizada como capital do país. 

 

1.4 Organização do estudo 

A organização do estudo está estruturada em cinco capítulos, conforme descrito a 

seguir. 

O Capítulo 1 apresenta o contexto da pesquisa, tratando sobre a necessidade de 

redundância no fornecimento de energia elétrica em edificações públicas, e a solução 

tradicionalmente adotada. Define os objetivos geral e específicos, as perguntas da pesquisa a 

serem respondidas e a delimitação da alcance da análise pesquisada. 

O Capítulo 2 apresenta a revisão da literatura, demonstrando a situação da utilização 

de fontes renováveis para geração de energia elétrica no mundo e no Brasil, a participação do 

sistema fotovoltaico entre as fontes renováveis e sua caracterização. Foram referenciadas as 

fontes utilizadas para definição de indicadores sobre impactos ambientais gerados pela 

utilização de fontes energéticas não renováveis, e dos métodos disponíveis para mensurar 

esses impactos. Finalmente, foi apresentado o embasamento teórico para definição da 

metodologia a ser utilizada para avaliação e dimensionamento dos sistemas de geração de 

energia elétrica pesquisados. No desenvolvimento do capítulo constam normas, resoluções e 

legislação para cada tema tratado na pesquisa. 

O Capítulo 3 apresenta a caracterização do método adotado na pesquisa, através dos 

critérios utilizados, suas classificações e descrições de execução. Foram apresentadas todas as 

fases da pesquisa, a definição dos objetivos a serem alcançados, as fontes da revisão 

bibliográfica e os critérios utilizados para seleção do referencial teórico. Por fim, foi detalhada 

a forma de execução do estudo de caso proposto, com a apresentação das fases na coleta dos 

dados utilizados para o estudo de análise das soluções avaliadas. 
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O Capítulo 4 apresenta a execução do estudo de caso da pesquisa, com o 

detalhamento de todas as suas etapas e dos dados utilizados, utilizando as referências e o 

embasamento teórico consolidado na revisão da literatura, sendo discutidos os resultados 

alcançados. 

O Capítulo 5 é o último da pesquisa, com a exposição das conclusões e de sugestões 

de pesquisas futuras, partindo dos temas tratados nesta dissertação 
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2 Revisão da literatura 

 

2.1 Fontes renováveis de energia elétrica 

O fornecimento de energia elétrica autônomo para uma determinada localidade ou 

instalação existente pode ser motivado pela interrupção no fornecimento ou ausência de uma 

rede de geração, transmissão e de distribuição convencional e estabelecida, usualmente em 

grande escala com geração através das matrizes hídrica, térmica ou nuclear. Sistemas de 

fornecimento de energia autônomos podem ser classificados como renováveis e não 

renováveis. Os renováveis se caracterizam pela utilização de fontes de energia renováveis 

como a hidrelétrica, solar, eólica, biomassa e geotérmica. Os não renováveis mais comumente 

utilizados se caracterizam pela utilização da queima de combustíveis fósseis, sendo derivados 

de petróleo ou gás natural. 

Kalogirou (2004) cita que os benefícios decorrentes da instalação e operação de 

sistemas de energia renováveis podem ser distinguidos em três categorias: economia de 

energia usualmente gerada, geração de novos postos de trabalho e diminuição da poluição 

ambiental. 

A utilização de fontes de energia renováveis no contexto mundial pode ser observada 

no Relatório do Estado Global de Energias Renováveis (REN21, 2017), através de suas 

representações gráficas. Este relatório foi elaborado pela Renewable Energy Policy Network 

for the 21st Century (REN21), uma associação internacional sem fins lucrativos, que tem por 

base o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (United Nations Environment 

Programme - UNEP), tendo como membros governos, entre eles o Brasil, organizações não-

governamentais, instituições de pesquisa e acadêmicas, organizações internacionais e 

associações da indústria. 

A Figura 2.1 apresenta a estimativa da participação das fontes de energia renováveis 

(renewable electricity) na produção global de eletricidade, no ano de 2016. Na constituição 

dos 24,5% da parcela de fontes renováveis, 16,6% são de hidrelétricas (hydropower), 4,0% de 

eólicas (wind power) e 1,5% de fotovoltaico (solar PV). 

A Figura 2.2 tem a representação da distribuição de postos de trabalhos no ano de 

2016, para cada tipo de fonte renovável utilizada, totalizando em 9,8 milhões de postos. Pode-

se observar que a energia solar apresentou a maior proporção entre as tecnologias de fontes 

renováveis citadas. 
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Figura 2.1 – Estimativa da quota de fontes renováveis na produção elétrica global 
Fonte: REN21. Renewable energy policy network for the, 21st century (2017). 

 

 

 

Figura 2.2 – Indicação de postos de trabalho no ramo de fontes renováveis em 2016 
Fonte: REN21. Renewable energy policy network for the, 21st century (2017) 

 

 

A Tabela 2.1 apresenta a distribuição dos postos de trabalho direto e indireto na 

utilização de fontes de energia renováveis no mundo, por tecnologia, como também a 

distribuição no Brasil. Em conformidade com a representação gráfica da Figura 2.2, a 

utilização das fontes solar e de bioenergia constituem as maiores parcelas na geração de 

postos de trabalho no ramo, sendo respectivamente 40,2% e 28,3%. Sobre o Brasil, a 

utilização de biocombustíveis líquidos é a maior geradora de postos de trabalho diretos e 
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indiretos no ramo de fontes renováveis, incluindo plantação de cana-de-açúcar, 

processamento de etanol, fabricação de equipamentos e biodiesel (REN21, 2017). 

 

Tabela 2.1 – Postos de trabalho diretos e indiretos estimados em 2016, no ramo de fontes 

renováveis no mundo e no Brasil, por tecnologia utilizada 

Tecnologias 
Postos de trabalho (1.000) 

Mundo Proporção Brasil 

Solar Fotovoltaico (Solar PV) 3.095 31,5% 4 

Biocombustíveis Líquidos (Liquid biofuels) 1.724 17,5% 783 

Hidrelétrica grande porte (Hydropower large scale) 1.519 15,5%% 183 

Eólica (Wind power) 1.155 11,8%% 32,4 

Aquecimento/Refrigeração Solar (Solar heating/cooling) 828 8,4% 43,4 

Biomassa (Solid biomass) 723 7,4% - 

Biogás (Biogas) 333 3,4% - 

Hidrelétrica pequeno porte (Hydropower small scale) 211 2,1% 11,5 

Energia Geotérmica (Geothermal energy) 182 1,9% - 

Heliotermica (CSP) 23 0,2% - 

Outras 31 0,3% 0,7 

Total 9.824 100% 1.058 

Fonte: REN21. Renewable energy policy network for the, 21st century (2017). 

 

A capacidade de geração de energia por fontes renováveis em 2016, excluindo a 

hidrelétrica, é apresentada na Figura 2.3, detalhando o tipo de fontes utilizadas no mundo, no 

BRICS, na União Européia, e nos seis principais países que utilizam essas fontes de energia. 

Observa-se que a fonte eólica constitui uma parcela significativa nos grupos indicados, 

principalmente na China e nos Estados Unidos, sendo destacada a utilização da energia 

fotovoltaica no Japão, na Alemanha e na Itália. Analisando a representação gráfica do BRICS, 

grupo no qual o Brasil é um dos países membros, junto com a Rússia, Índia, China e África do 

Sul, a energia eólica tem predominância na utilização, não considerando a participação da 

fonte hidrelétrica. 
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Figura 2.3 – Capacidade de geração de energia por fontes renováveis em 2016, 

excluindo a fonte hidrelétrica 
Fonte: REN21. Renewable energy policy network for the, 21st century (2017). 

 

Analisando ainda a indicação gráfica da Figura 2.3, consta a representação de 

utilização das fontes de energia pelas ondas do oceano e pela energia heliotérmica. A Energia 

Heliotérmica, também descrita como Concentrating Solar Power (CSP), tem por princípio o 

acúmulo e a concentração do calor oriundo do sol, através da reflexão de uma série de 

espelhos posicionados de forma a concentrar a luz solar em um receptor, acumulando assim 

uma grande quantidade de calor que pode ser convertida em eletricidade. A Espanha e os 

Estados Unidos possuem a maioria das plantas no mundo, em função dos subsídios e 

programas de fomento nesses países. 

No Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Ministério de 

Minas e Energia (MME) têm incentivado a pesquisa científica para utilização dessa 

tecnologia, com projetos a serem desenvolvidos em Petrolina/Pernambuco, Caiçara do Rio do 

Vento/Rio Grande do Norte e Pirassununga/São Paulo (IBICT, 2016). Um dos resultados do 

incentivo dessa tecnologia no país é a Plataforma Online de Energia Heliotérmica, que surgiu 

no âmbito do Projeto Energia Heliotérmica, que é fruto da cooperação entre o MCTI e a 

Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável por meio da Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e do Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW 

Entwicklungsbank). Neste projeto de cooperação, o MCTI e a GIZ estabelecem os pré-

requisitos para a aplicação e disseminação da Geração Heliotérmica no Brasil 
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As Figuras 2.4 e 2.5 demonstram algumas características do sistema de energia 

heliotérmica, apresentando formas de captura do calor solar para geração de energia elétrica. 

 

 

Figura 2.4 – Demonstração do ciclo heliotérmico simplificado sem armazenamento 
Fonte: Plataforma Online de Heliotermia. Disponível em: <http://energiaheliotermica.gov.br/pt-br> 

Acesso em: fev 2016 

 

 

Figura 2.5 – Tecnologias utilizadas em sistema heliotérmico,  

para captura e concentração do calor solar 
Fonte: Plataforma Online de Heliotermia. Disponível em: <http://energiaheliotermica.gov.br/pt-br> 

Acesso em: fev 2016 
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As características e proporções da geração de energia elétrica no Brasil são 

apresentadas pela ANEEL, através do Banco de Informações de Geração (BIG), que divulga 

dados sobre o parque gerador brasileiro, seja em operação, em construção e com construção 

não iniciada. 

Os Quadros 2.1, 2.2 e 2.3 a seguir, obtidos na consulta realizada em novembro de 

2017 no BIG do site da ANEEL, indicam os tipos de sistemas geradores de energia elétrica 

utilizados no Brasil, em cada situação do empreendimento e com suas respectivas potências 

outorgadas pela Agência. A codificação dos tipos de sistemas geradores é detalhada na 

legenda junto ao quadro 2.1. 

O Quadro 2.1 apresenta os empreendimentos em operação que se encontravam 

registrados na data pesquisada, indicando a predominância da geração hidrelétrica na matriz 

nacional e a parcela significativa de participação da geração termelétrica. O Brasil possuía na 

data pesquisada 4.696 empreendimentos em operação, totalizando 153.515.412kW de 

potência instalada. Os percentuais apresentados no Quadro fazem referência à Potência 

Fiscalizada, que é considerada a partir da operação comercial da primeira unidade geradora. A 

Potência Outorgada é a considerada no Ato de Outorga. 

 

Quadro 2.1 – Empreendimentos de geração de energia elétrica em operação no Brasil 

Empreendimentos em Operação 

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) Potência Fiscalizada (kW) % 

CGH 624 570.997 573.453 0,37 

EOL 484 11.909.439 11.855.743 7,61 

PCH 430 4.969.491 4.960.209 3,18 

UFV 63 418.325 418.325 0,27 

UHE 219 101.188.678 94.488.995 60,67 

UTE 2.942 42.811.077 41.463.401 26,62 

UTN 2 1.990.000 1.990.000 1,28 

Total 4.764 163.858.007 155.750.126 100 

Legenda: 

CGH - Central Geradora Hidrelétrica (potencial hidráulico igual ou inferior a 1MW); 

CGU - Central Geradora Undi-Elétrica (cinética da água, ondas do mar); 

EOL - Central Geradora Eólica; 

PCH - Pequena Central Hidrelétrica (capacidade instalada seja superior a 1MW e até 30MW, e cuja área do 

reservatório não seja maior que 3 km² = 300 ha); 

UFV - Central Geradora Solar Fotovoltaica; 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=10&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=7&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=5&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=12&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=1&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=2&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=9&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=0&fase=3
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UHE - Usina Hidrelétrica (capacidade instalada seja superior a 30MW, que possua reservatório maior que 3 km² 

= 300 ha); 

UTE - Usina Termelétrica; 

UTN - Usina Termonuclear. 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Disponível em: < http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm>. 

Acesso em: nov./2017. 

 

 

Outras informações a serem observadas no Quadro 2.1 são as parcelas da fonte eólica 

(7,13%), pequena ainda, porém acima da fonte termonuclear (1,30%), como também a parcela 

da geração solar fotovoltaica em operação (0,11%). Como já foi dito anteriormente, os 

percentuais são referentes à Potência Fiscalizada pela ANEEL. 

Sobre os Quadros 2.2 e 2.3, que tratam dos empreendimentos em construção e com 

construção não iniciada respectivamente, além da predominância na utilização da fonte 

hidrelétrica, pode-se observar o incremento na utilização das fontes eólica e fotovoltaica, 

como também da fonte térmica. Considerando os empreendimentos em construção e os com 

construção não iniciada, existia a previsão da adição de 24.449.369kW na capacidade de 

geração do País, proveniente dos 254 empreendimentos em construção e mais 590 em 

empreendimentos com construção não iniciada. 

 

Quadro 2.2 – Empreendimentos de geração de energia elétrica em construção no Brasil 

Empreendimentos em Construção 

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) % 

CGH 6 9.398 0,09 

EOL 143 3.281.850 29,89 

PCH 29 386.580 3,52 

UFV 37 1.063.400 9,69 

UHE 6 1.922.100 17,51 

UTE 29 2.965.494 27,01 

UTN 1 1.350.000 12,30 

Total 251 10.978.822 100 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Disponível em: < http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm>. 

Acesso em: nov/2017. 

 

 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=10&fase=2
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=7&fase=2
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=5&fase=2
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=1&fase=2
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=2&fase=2
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=9&fase=2
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=0&fase=2
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Quadro 2.3 – Empreendimentos de geração de energia elétrica com construção não iniciada 

no Brasil 

Empreendimentos com Construção não iniciada 

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) % 

CGH 37 26.531 0,25 

CGU 1 50 0 

EOL 118 2.518.110 23,83 

PCH 130 1.736.020 16,43 

UFV 59 1.471.093 13,92 

UHE 8 726.180 6,87 

UTE 183 4.088.206 38,69 

Total 536 10.566.190 100 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Disponível em: < http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm>. 

Acesso em: nov/2017. 

 

Tolmasquim (2014) destacou um fato que marcou a entrada da energia fotovoltaica 

em grande escala no território brasileiro. Foi o Leilão de Energia de Reserva de 2014, 

promovido pelo MME, que contou pela primeira vez com um certame exclusivo para a 

fotovoltaica, sendo realizados outros dois em 2015. 

 

2.2 Geração de energia elétrica por sistema solar fotovoltaico 

O avanço da utilização do sistema fotovoltaico na geração de energia elétrica no 

mundo, em um período de 10 anos entre 2006 e 2016, pode ser observado no Gráfico 2.1, 

obtido do Relatório do Estado Global de Energias Renováveis (REN21, 2017), demonstrando 

o incremento da capacidade de geração de 6GW em 2006 para 303GW em 2016. 

 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=10&fase=1
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=11&fase=1
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=7&fase=1
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=5&fase=1
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=12&fase=1
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=1&fase=1
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=2&fase=1
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=0&fase=1
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Gráfico 2.1 – Capacidade mundial de geração por sistema fotovoltaico, 

entre 2006 e 2016 

Fonte: REN21. Renewable energy policy network for the, 21st century (2017) 

 

 

O Relatório registrou também a capacidade de potência elétrica gerada por sistema 

solar fotovoltaico em 2016, nos 10 (dez) principais países que utilizam essa fonte de geração, 

como também o crescimento na capacidade de geração entre 2015 e 2016. Essas informações 

estão representadas na Tabela 2.2 e no Gráfico 2.2. 

 

Tabela 2.2 – Capacidade de geração com sistema fotovoltaico nos 10 (dez) principais países 

geradores, em 2015 e 2016 

Países Top 10 
Capacidade de geração em GW 

Final de 2015 Incremento em 2016  Final de 2016 Percentual Incrementado 

China 43,5 34,5 78,0 79% 

Japão 34,2 8,6 42,8 25% 

Alemanha 39,8 1,5 41,3 4% 

EUA 26,2 14,8 41,0 56% 

Itália 18,9 0,4 19,3 2% 

Reino Unido 9,7 2,0 11,7 21% 

Índia 5,1 4,1 9,2 80% 

França 6,6 0,6 7,2 9% 

Austrália 4,9 0,9 5,8 18% 

Espanha 5,4 0,1 5,5 2% 
Fonte: REN21. Renewable energy policy network for the, 21st century (2017) 
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Gráfico 2.2 – Capacidade da potência gerada por sistema solar fotovoltaico nos 10 (dez) 

principais países, com o crescimento de geração entre 2015 e 2016 
Fonte: REN21. Renewable energy policy network for the, 21st century (2017) 

 

Constata-se no Gráfico 2.2 e na Tabela 2.2 que a China foi o país que mais 

incrementou na geração de potência pelo sistema fotovoltaico, consolidando ainda mais a sua 

liderança mundial. A Índia e os Estados Unidos da América tiveram um incremento em 2016 

bem significativos, como também se observou que o Japão ultrapassou a Alemanha na 

capacidade de geração em 2016. 

Dos artigos utilizados para esta pesquisa, e nos que caracterizavam o sistema 

fotovoltaico e a demanda de carga elétrica atendida, foram observados perfis como o tipo da 

carga atendida, a região da instalação do sistema – local remoto ou urbano -, como também a 

oferta ou não de uma rede de distribuição elétrica. O Quadro 2.4 apresenta uma visão geral 

sobre os perfis de utilização do sistema fotovoltaico nos artigos analisados. 

As condições do caso a ser estudado nesta pesquisa são de região urbana, com 

disponibilização de uma rede de distribuição de energia elétrica, e atendendo demanda de 

carga elétrica com o perfil de instalação predial ocupada com escritórios. 

Os sistemas fotovoltaicos podem ser classificados por sua conexão com a rede de 

distribuição de energia elétrica ou não. Os não conectados são chamados de Sistemas 

Fotovoltaicos Isolados (SFI), podendo ser puramente fotovoltaicos (SFV) ou híbridos (SFH), 

quando são associados com outra fonte de geração elétrica diferente (CEPEL, 2014). 
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Quadro 2.4 – Visão geral dos perfis de utilização dos sistemas fotovoltaicos pesquisados 

Autores Localização 
Potência 

Instalada 

Característica 

da Carga 
Região 

Rede 

Elétrica 

Anzalchi e Sarwat (2015) EUA 500kW Bairro de casas Urbana Presente 

Ashourian et al (2013) Malásia 200kW Chalés em ilha Rural Ausente 

Bala e Siddique (2009) Bangladesh 2,4kW Residencial Rural Ausente 

Bortolini, Gamberi e Graziani (2014) Itália 350kW 
Edifício 

universitário 
Urbana Presente 

Demiroren e Yilmaz (2010) Turquia 
500 a 

25000kW 

Ocupação de 

uma ilha 
Rural Presente 

Ghafoor e Munir (2015) Paquistão 1,928kW Residencial Rural Ausente 

Hoppmann et al (2014) Alemanha 14kW Residencial Urbana Presente 

Ibrahim et al (2011) Malásia 2,4kW Residencial Urbana Presente 

Ismail, Moghavvemi e Mahlia (2013) Malásia 16,43kW Residencial Rural Ausente 

Johnson et al (2015) EUA 260kW 
Edifício 

universitário 
Urbana Presente 

Khoury et al (2015) Uganda 6kW Residencial Rural Presente 

Rohani, Mazlumi e Kord (2010) Irã 150kW 
Aldeia em 

local remoto 
Rural Ausente 

Wang, Palazoglu e El-Farra (2015) EUA 3,5kW Residencial Rural Ausente 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gholami, Khalilnejad e Gharehpetian (2015) citam que combustíveis fósseis como o 

petróleo e gás natural poderão estar esgotados dentro de um prazo estimado de 50 (cinqüenta) 

anos, e que o aumento da utilização desses recursos não só provoca a poluição do ar, como 

também o aumento da temperatura do planeta. Consideram que a escolha da utilização de 

fontes renováveis passa a ser uma decisão amigável com o meio ambiente, como a energia 

solar, já que nos últimos anos componentes como coletores e armazenadores de energia têm 

sido otimizados nos sistemas fotovoltaicos. 

Ismail, Moghavvemi e Mahlia (2014) mencionam que a utilização de fontes de 

energia renováveis, dentre elas a energia solar, pode mitigar os impactos dos gases de efeito 

estufa (GEE), cumprindo requisitos estabelecidos já no Protocolo de Quioto, com a redução 

da emissão dos gases CO2, NO, NO2 e SO2, emissão esta gerada pela utilização de fontes de 

energia não renováveis. Consideram também como principais vantagens dos sistemas de 

energia renováveis os seus baixos custos de manutenção e as baixas emissões de poluentes. 

Tsoutsos, Frantzeskabi e Gekas (2005) afirmam que tecnologias que utilizam a 

energia solar oferecem vantagens ambientais evidentes em comparação com as fontes 

convencionais de energia, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável das 

atividades humanas. Sem contar com o possível esgotamento dos recursos naturais para 

geração de energia, citam que a principal vantagem da energia solar está relacionada com a 
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redução das emissões de CO2 e normalmente a ausência de quaisquer outras emissões ao ar ou 

de resíduos de produtos durante a sua operação. 

Bortolini, Gamberi e Graziani (2014) consideram que os combustíveis fósseis ainda 

têm a principal incidência no setor de energia, mesmo sendo a volatilidade de seus preços e os 

seus impactos ambientais fatores relevantes para o incentivo na difusão da utilização de fontes 

renováveis. Citam também que neste contexto, os sistemas fotovoltaicos desempenham um 

papel crucial. 

Ismail, Moghavvemi e Mahlia (2013) mencionam que atualmente diferentes tipos de 

fontes de energia renováveis são utilizados em áreas rurais e urbanas, e que o sistema 

fotovoltaico é mais popular entre estes sistemas. Citam que o setor público e privado tem 

apresentado maior interesse na geração de energia a partir destes dispositivos, e que esta 

tecnologia oferece energia limpa, ambientalmente amigável e segura. Os autores consideram 

também que outra vantagem importante oferecida por esta tecnologia é o seu baixo custo de 

manutenção e operação, uma vez que não envolve quaisquer partes móveis, e que suas 

características tornam esta tecnologia apropriada para a produção de energia para diferentes 

aplicações. 

Khoury et al (2015) considera que desligamentos programados e não programados da 

rede de energia principal são um problema comum entre os vários países em 

desenvolvimento. Cita também que a busca por fontes alternativas de energia tornou-se uma 

obrigação, a fim de satisfazer as demandas de energia da população, especialmente com o 

aumento contínuo do consumo de eletricidade. Menciona que a instalação de geradores 

movidos a diesel é a substituição mais comum para a fonte primária de energia durante 

períodos de blackout, porém esta solução faz com que a poluição do ar acentue, requerendo 

manutenção regular, e que sofre influência do preço vigente do diesel e pelo tempo de uso 

devido ao período do blackout. 

Ibrahim et al (2011) considera o sistema fotovoltaico como uma fonte de energia 

competitiva e para diversas aplicações, graças a uma demanda crescente na busca de fontes de 

energia alternativas, principalmente as que se caracterizam como fontes de energia seguras, 

limpas e renováveis. Todavia, considera também que o sistema fotovoltaico não pode por si 

só suprir de forma contínua energia para uma determinada carga, devido a sua natureza 

imprevisível que depende da radiação solar e existindo somente durante o período diurno. 

Assim, se faz necessário combinar o sistema fotovoltaico com outras fontes de energia para 

suprir uma instalação durante o período de 24 horas. 
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2.2.1 Estruturação de um sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica 

As células fotovoltaicas utilizam a energia do sol para produzir energia elétrica. 

Usando conexões paralelas e em série, eles podem facilmente fornecer as características 

elétricas necessárias de tensão, corrente e potência, devido à sua modularidade. Porém, sua 

dependência das condições climáticas e as consequentes flutuações obrigam a utilização de 

equipamentos de armazenamento de energia para equilibrar a demanda da carga a ser atendida 

e a energia produzida na célula fotovoltaica (RIBEIRO, CARDOSO, BOCCALETTI, 2012). 

As células fotovoltaicas são constituídas por elementos classificados como 

semicondutores, sendo o Silício (Si) o mais usado, combinados com a introdução de forma 

controlada de elementos denominados impurezas ou dopantes. Como exemplo de elementos 

adicionados, tem-se o Fósforo (P), com característica de dopante doador de elétrons, e o Boro 

(B), com característica de aceitador de elétrons. Essa combinação de elementos, sujeita à 

exposição de fótons da energia solar, permite a geração de uma corrente pelo deslocamento de 

cargas, com diferença de potencial, ao qual se denomina efeito fotovoltaico (CEPEL, 2014). 

Uma representação do efeito fotovoltaico é apresentada na Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 – Representação do efeito fotovoltaico 
Fonte: CRESESB, 2016 

 

O sol é uma fonte de energia na forma de radiação, liberada através de reações 

termonucleares, na transformação por fusão de núcleos de hidrogênio em núcleos de hélio, em 

que parte da massa é transformada em energia, se caracterizando como um enorme reator de 

fusão (CEPEL, 2014). A composição química principal do sol é: 
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- 91,2% Hidrogênio; 

- 8,7% Hélio; 

- 0,078% Oxigênio; 

- 0,043% Carbono. 

A célula fotoelétrica é estruturada pela junção de superfícies de um semicondutor, 

uma adicionada com átomos de dopante doador de elétrons – material tipo N -, e outra com 

adição de átomo de aceitador de elétrons – material tipo P -. Com a exposição da superfície 

com átomo dopante doador de elétrons à irradiação solar, e com a absorção de fótons 

emitidos, a energia fornecida acentua a movimentação de elétrons, gerando a fotogeração de 

pares elétron-lacuna. Havendo contatos elétricos interligando as superfícies da célula 

fotoelétrica, através de um condutor, haverá uma circulação de elétrons, principalmente com a 

presença de um elemento de consumo elétrico. Representações das estruturas cristalinas do 

silício puro e com a dopagem de Fósforo (P), formando o material tipo N, e de Boro (B), 

formando o material tipo P, são apresentadas na figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7 – Visão comparativa da estrutura cristalina do silício, 

do material tipo N e do material tipo P 
Fonte: UNICAMP, 2017 

 

Um sistema fotovoltaico pode ser caracterizado na sua constituição com os seguintes 

blocos (CEPEL, 2014): 

- Bloco gerador, formado por módulos fotovoltaicos em diferentes associações, 

cabeamento elétrico de interligação e estrutura de suporte; 

- Bloco de condicionamento de potência, podendo ser formado por conversores c.c.-

c.c., seguidor de ponto de potência máxima (SPPM ou MPPT, de maximum power point 

tracking), inversores, controladores de carga – se houver armazenamento – e outros 

dispositivos de proteção, supervisão e controle; 
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- Opcionalmente Bloco de armazenamento, constituído por acumuladores elétricos, 

como baterias, e/ou outras formas de armazenamento. 

Os principais componentes de um sistema fotovoltaico seriam os módulos 

fotovoltaicos, controlador de carga, banco de baterias e inversor/conversor (GHAFOOR, 

MUNIR, 2015; KHOURY et al., 2015). Bortolini, Gamberi e Graziani (2014) mencionam que 

os preços dos componentes de sistemas fotovoltaicos, como os módulos fotovoltaicos e 

conversor, estão diminuindo rapidamente, fazendo com que os sistemas fotovoltaicos se 

tornem competitivos em relação às outras fontes de energia. 

Segundo a norma NBR 10899 (ABNT, 2013), o módulo fotovoltaico é uma unidade 

básica formada por um conjunto de células fotovoltaicas, interligadas eletricamente e 

encapsuladas, com o objetivo de gerar energia elétrica. A estruturação de uma matriz solar é 

representada na Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 – Configuração de Células Solares e formação de uma Matriz Solar 
Fonte: CEPEL (2014) 

 

As células fotovoltaicas são combinadas para formar um módulo fotovoltaico, 

obtendo a tensão, corrente e potência desejadas. Se as células fotovoltaicas são ligadas em 

série, em seguida, a corrente permanece o mesmo e a tensão aumenta. Se as células 

fotovoltaicas são conectadas em paralelo, a tensão permanece a mesma, mas a corrente 
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aumenta.. Um gerador fotovoltaico seria um grupo de módulos fotovoltaicos colocados juntos 

para gerar eletricidade (DEMIROREN; YILMAZ, 2010). 

A Figura 2.9 apresenta um diagrama referente a um sistema fotovoltaico com sistema 

de baterias para armazenamento de energia, interligados com uma rede de energia local 

estabelecida, com a indicação dos fluxos de energia. O sistema integra os módulos 

fotovoltaicos, o banco de baterias, controlador de carga, dispositivo de conversão elétrica 

necessário e as ligações à rede e da carga. O controlador de carga tem a função de carregar e 

proteger as baterias, evitando simultaneamente o risco de sobrecarga e do alcance de um nível 

de descarga excessiva. O sistema representado foi utilizado na pesquisa desenvolvida por 

Bortolini, Gamberi e Graziani (2014), utilizando a instalação de novos edifícios da Escola de 

Engenharia e Arquitetura da Universidade de Bolonha, na Itália. 

 

 

Figura 2.9 – Diagrama de um sistema fotovoltaico, com baterias de armazenamento 

de energia, interligados com rede elétrica local 
Fonte: Bortolini, Gamberi e Graziani (2014) 

 

O desempenho dos módulos fotovoltaicos é influenciado pela irradiância solar e pela 

temperatura das células que compõem os módulos. A corrente elétrica gerada pelo módulo 

aumenta com o aumento da irradiância solar. A incidência de radiação solar e a variação da 

temperatura ambiente implicam na temperatura das células fotovoltaicas dos módulos. A 

relação é a queda da tensão gerada nas células, com o aumento de sua temperatura (CEPEL, 

2014). 
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O projeto de um sistema fotovoltaico se inicia com a avaliação da oferta da 

irradiação solar, no local analisado para a instalação do sistema. (GHAFOOR; MUNIR, 

2015). Sites, como o http://www.americadosol.org/simulador/, que foi criado em uma parceria 

entre o Instituto Ideal e a Cooperação Alemã para o desenvolvimento sustentável, por meio da 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e KfW banco de 

fomento alemão, oferecem gratuitamente recursos para a simulação de um sistema 

fotovoltaico, calculando sua potência de geração e a área necessária para instalação dos 

módulos fotovoltaicos. Programas computacionais como o SunData, desenvolvido pelo 

CEPEL e Centro de Referência para Energia Solar e Eólica (CRESESB), e o RADIASOL 2, 

desenvolvido no LABSOL da UFRGS, são ferramentas de apoio para o dimensionamento de 

um sistema fotovoltaico. 

O ciclo de radiação solar muda diariamente e podem ser afetados por condições 

meteorológicas tais como nuvens e névoa. O ângulo da altitude da radiação solar no painel 

solar, a posição solar a qualquer hora do dia, a temperatura, etc, devem ser considerados na 

medição da radiação solar. A latitude é útil para calcular os valores de radiação, a partir de 

índices de clareza e para estimar a radiação incidente em uma superfície inclinada. O índice 

de claridade observa tanto o nível de disponibilidade de radiação solar, como também as 

variações das condições atmosféricas no local selecionado (ASHOURIAN et al., 2013). 

Os dados geográficos de um determinado local, importante para a avaliação da oferta 

da irradiação solar, podem ser obtidos através de sites que oferecem esses dados. O utilizado 

para esta pesquisa foi o “MyGeoPosition.com”, pois o mesmo apresenta duas opções na 

apresentação do geoposicionamento: como decimal ou em graus. 

Para validar a informação gerada pelo site, sobre os dados geográficos do endereço 

da Sede da CNEN, que será utilizada no estudo de caso desta pesquisa, buscou-se confirmar 

dados geográficos já conhecidos. Para isso, foram obtidas as coordenadas de estações no Rio 

de Janeiro da RBMC - Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS 

(Global Navigation Satellite System), cujo mantenedor do projeto RBMC é o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A validação das informações geradas pelo site “MyGeoPosition.com” pode ser 

observada através dos Quadros 2.5 e 2.6. Analisando os dados geográficos das estações no RJ 

da RBMC do IBGE, se verifica que são bem próximos dos dados geográficos gerados pelo 

“MyGeoPosition.com”, utilizando os endereços das estações. Assim, os dados obtidos no site 

para a Sede da CNEN serão utilizados para a pesquisa da irradiação solar em seu endereço. 
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Quadro 2.5 – Dados Geográficos das estações da RBMC do IBGE no RJ 

Local Endereço Latitude IBGE Longitude IBGE 

Estação 91720 
Av. Brasil, n° 15671 – Parada de Lucas – Rio de 

Janeiro - RJ 
22° 49’ 4,2” S 43° 18’ 22,5” W 

Estação 93921 
Rua General José Cristino, 77 – São Cristóvão – 

Rio de Janeiro - RJ 
22° 53’ 44,5” S 43° 13’ 27,5” W 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/rbmc/rbmc_est.php> 

Acesso em: 14 out 2016 

 

 

Quadro 2.6 – Dados Geográficos obtidos pelo MyGeoPosition 

Local Endereço Latitude Longitude 

Estação 91720 
Av. Brasil, n° 15671 – Parada de Lucas – Rio de 

Janeiro - RJ 
22° 49' 6,49'' S 43° 18' 28,92'' W 

Estação 93921 
Rua General José Cristino, 77 – São Cristóvão – 

Rio de Janeiro - RJ 
22° 53' 41,61'' S 43° 13' 32.29'' W 

Sede da CNEN 
Rua General Severiano, 90 – Botafogo – Rio de 

Janeiro - RJ 
22° 57' 10,00'' S 43° 10' 39,47'' W 

Sede da CNEN 
Rua General Severiano, 90 – Botafogo – Rio de 

Janeiro - RJ 
22,95º S (dec.) 43,18º W (dec.) 

Fonte: MyGeoPosition.com 

Disponível em: < http://pt.mygeoposition.com/ > 

Acesso em: 14 out 2016 

 

Módulos fotovoltaicos tornam-se menos eficazes com o aumento da temperatura. A 

energia produzida é cerca de antilinear no intervalo de temperatura em que os painéis 

fotovoltaicos são expostos. Fabricantes atribuem um valor a esta característica, e é geralmente 

expressa como uma variação percentual do total de energia por °C. Por exemplo, se um 

módulo tem um coeficiente de temperatura de potência que é 0,50% / °C, ele produz 0,5% 

menos energia para cada 1°C de aumento da temperatura (DEMIROREN; YILMAZ, 2010). 

O módulo fotovoltaico é geralmente identificado pela sua potência elétrica de pico 

(Wp), que é definida nas condições-padrão de ensaio, considerando irradiância solar de 

1.000W/m2, sob uma distribuição espectral padrão para coeficiente Massa de Ar (AM, do 

inglês Air Mass) 1,5 e temperatura de célula de 25ºC (CEPEL, 2014). 

Os parâmetros elétricos que caracterizam as células fotovoltaicas, que compõem os 

módulos fotovoltaicos, são: tensão de circuito aberto, corrente de curto-circutio, fator de 

forma e eficiência. O número de células conectadas em um módulo e seu arranjo, que pode 

ser em série e/ou paralelo, depende da tensão de utilização e da corrente elétrica desejadas 

(CEPEL, 2014). Representações gráficas da curva Corrente Elétrica (I) e Potencial Elétrico 

(V), correspondentes à associação de módulos fotovoltaicos idênticos, nas alternativas de 
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conexões em série ou em paralelo dos módulos, são apresentadas nas Figuras 2.10 e 2.11, 

caracterizando os efeitos obtidos na corrente elétrica e no potencial elétrico. 

 

 

Figura 2.10 – Curvas I-V para módulos idênticos associados em série 
Fonte: CEPEL (2014) 

 

 

 

Figura 2.11 – Curvas I-V para módulos idênticos associados em paralelo 
Fonte: CEPEL (2014) 

 

A tensão de circuito aberto (Voc) é a tensão entre os terminais de uma célula 

fotovoltaica quando não há corrente elétrica circulando e é a máxima tensão que uma célula 

fotovoltaica pode produzir. A corrente de curto-circuito (Isc) é a máxima corrente que se pode 

obter e é medida na célula fotovoltaica quando a tensão elétrica em seus terminais é igual a 

zero. Pode ser medida com um amperímetro curto-circuitando os terminais do módulo. O 
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Fator de Forma (FF) é a razão entre a máxima potência da célula e o produto da corrente de 

curto-circuito com a tensão de circuito aberto. A eficiência (η) representa a relação entre a 

potência elétrica produzida pela célula fotovoltaica e a potência da energia solar incidente 

(CEPEL, 2014). A curva característica I-V e curva de potência P-V de um módulo 

fotovoltaico são apresentadas na Figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12 – Curva característica I-V e curva de potência P-V de um módulo fotovoltaico 
Fonte: CEPEL (2014) 

 

 

Os dispositivos fotovoltaicos, que são constituídos por um conjunto de módulos 

associados eletricamente em série e/ou paralelo, têm os seus desempenhos influenciados pela 

irradiância solar incidente e a temperatura ambiente. A corrente elétrica gerada pelo módulo 

aumenta com o aumento da irradiância solar, conforme caracterizado na Figura 2.13. A tensão 

e a potência geradas pelos módulos fotovoltaicos variam inversamente com a temperatura de 

funcionamento, variando a corrente gerada, de forma quase desprezível, diretamente com a 

temperatura, conforme representado na Figura 2.14 (CEPEL, 2014). 

 



42 

 

Figura 2.13 – Efeito da variação da intensidade da luz na curva característica I x V, 

 para um módulo fotovoltaico 
Fonte: CEPEL (2014) 

 

 

 

Figura 2.14 – Efeito da temperatura da célula na curva característica I x V 

 (para 1000 W/m2), em um módulo fotovoltaico de silício cristalino 
Fonte: CEPEL (2014) 

 

 

As células e módulos fotovoltaicos comerciais são confeccionados em sua maioria 

com Silício Cristalino (c-Si), sendo outra opção com filmes finos de camadas de 

semicondutores. Os módulos comercializados no Brasil recebem etiquetas do Inmetro, com 

classificação de categoria de eficiência energética e demais dados técnicos obtidos por ensaios 



43 

realizados por laboratório credenciado. A representação da etiqueta do Inmetro para um 

módulo fotovoltaico é apresentada na Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15 – Etiqueta do Inmetro para módulos fotovoltaicos 
Fonte: INMETRO (2011) 

 

Os tipos de materiais dos módulos fotovoltaicos cadastrados na Tabela de Eficiência 

Energética – Sistema de Energia Fotovoltaica – Módulos, edição de 01/2016 do Programa 

Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, com as respectivas classificações de categoria de 

eficiência energética, são os seguintes: 

- Silício Mono Cristalino (Si-Mono); 

- Silício Poli Cristalino (Si-Poly); 

- Filmes Fino: Silício amorfo (a-Si),Telureto de cádmio (CdTe), Cobre, índio e gálio 

seleneto (CIS / CIGS). 

A definição para a escolha do tipo de material de um módulo fotovoltaico, além da 

relevância do custo, deve considerar outros fatores, como, durabilidade, procedência da 

fabricação e eficiência energética, principalmente se a disponibilidade de área para instalação 

dos módulos de um sistema fotovoltaico for crítica. A Tabela 2.3 apresenta potências médias 

por unidade de área, para cada tipo de tecnologia empregada. 
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Tabela 2.3 – Potências geradas por diferentes tecnologias em módulos fotovoltaicos 

Tecnologia 
Potência / área 

(Wp / m²) 

Si monocristalino – m-Si 150 

Si policristalino – p-Si 135 

Si amorfo – a-Si 85 

Disseleneto de Cobre-Índio e Gálio (CIGS) 100 

Telureto de Cádmio (CdTe) 110 
Fonte: CEPEL (2014) 

 

 

A vida útil de módulos fotovoltaicos foi citada em alguns dos artigos utilizados na 

pesquisa, apresentando uma certa uniformidade nos períodos indicados. Uma visão geral é 

dada no Quadro 2.7. Contra defeitos de fabricação, é oferecida geralmente uma garantia de 3 

a 5 anos, e para performance com rendimento mínimo de 80% da potência nominal, uma 

garantia de até 25 anos de vida útil. Essas garantias são oferecidas por fabricantes que 

atendem aos padrões internacionais de qualidade (TOLMASQUIM, 2016). A estruturação 

básica de um módulo fotovoltaico é apresentada na Figura 2.16. A degradação da potência 

dos módulos fotovoltaicos instalados em campo, utilizando a tecnologia de silício cristalino, é 

entre 0,5% e 1,0% por ano (CEPEL, 2014). 

 

 

Quadro 2.7 – Tempo de vida útil de módulo fotovoltaico em pesquisas realizadas 

Autor 
Característica da 

Carga Demandada 

Potência 

Instalada 
Localização 

Tempo de vida 

útil considerado 

Ghafoor e Munir (2015) Instalação residencial 1,928kWp Paquistão 20 anos 

Hoppmann (2014) Instalação residencial 0,4 a 14kWp Alemanha 25 anos 

Ashourian et al. (2013) Aldeia em ilha 200 a 250kW Malásia 20 anos 

Murphy e Twaha (2013) Locais remotos 100kW Uganda 20 anos 

Demiroren e Yilmaz (2010) Eletrificação em ilha 25MW Turquia 20 anos 

Bala e Siddique (2009) Comunidade em ilha 2,4kW Bangladesh 25 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 2.16 – Camadas de um módulo fotovoltaico típico 
Fonte: Tolmasquim (2016) 

 

Além do módulo fotovoltaico, outros componentes de um sistema fotovoltaico são 

avaliados em sua conformidade pelo Inmetro, segundo a Portaria n° 004, de 04/01/2011 e 

revisões posteriores, sendo eles: 

- Controlador de carga e descarga de baterias; 

- Inversor para sistemas autônomos com potência nominal entre 5W e 10kW; 

- Inversor para sistemas conectados à rede com potência nominal de até 10kW; 

- Bateria estacionária de baixa intensidade de descarga. 

Os sistemas fotovoltaicos autônomos, sem interligação com uma rede elétrica 

consolidada, precisam de dispositivos de armazenamento de energia para atender a demanda 

de cargas em períodos que a geração de energia é nula ou insuficiente, podendo ser observada 

durante a noite ou em dias chuvosos ou nublados, quando a irradiância solar tem baixo nível. 

A natureza intermitente e aleatória da fonte de energia solar sugere logicamente a 

adoção de um sistema de armazenamento de energia para atender à solicitação de 

carregamento, para compensar a diferença entre a energia disponibilizada e a carga 

demandada. As baterias de chumbo-ácido são as mais comumente utilizadas para sistemas de 

energia independentes (BORTOLINI; GAMBERI; GRAZIANI, 2014). 

A utilização de baterias em sistemas fotovoltaicos conectados com rede de 

fornecimento de energia também é possível, até para operação ilhada do sistema de geração 

no caso da falta de energia fornecida pela rede. Sistemas com essas características são 

encontrados na Europa e nos EUA. No Brasil, para o caso de microgeração - potência 

instalada menor ou igual a 75kW - e minigeração - potência instalada superior a 75kW e 

menor ou igual a 5MW -, regulamentado pela Resolução Normativa nº 482/2012 (ANEEL, 

2012), não há regulamentação prevendo este tipo de operação, sendo inclusive não aceito 
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pelas distribuidoras, exigindo o desligamento da geração para o caso de ilhamento da 

instalação (CEPEL, 2014). 

Bortolini, Gamberi e Graziani (2014) citam que a capacidade de um sistema de 

banco de baterias é afetada pela temperatura externa, diminuindo 1% por cada grau abaixo de 

20ºC. No caso de temperaturas elevadas, ocorre o aumento da taxa de autodescarga e a 

redução da vida útil. Por esses motivos, se deve buscar um ambiente controlado para a 

instalação das baterias, na ordem de 25ºC, que trata da temperatura utilizada para as 

especificações dos módulos fotovoltaicos, para evitar a redução de capacidade e da vida útil 

dos acumuladores. 

As baterias podem ser classificadas em recarregáveis e não recarregáveis, 

dependendo do tipo de célula que as compõe, podendo ser primárias e secundárias. As 

primárias compõem as baterias que podem ser utilizadas apenas uma vez. As secundárias 

compõem as baterias recarregáveis, que podem ser chamadas de acumuladores ou baterias de 

armazenamento, sendo úteis em aplicações por longos períodos, como por exemplo, em 

sistemas fotovoltaicos. 

As baterias de Chumbo-ácido (Pb-ácido) são as mais usuais no emprego em sistemas 

fotovoltaicos (CEPEL, 2014). Elas são compostas por um conjunto de células, conectadas em 

série e/ou em paralelo, com capacidade de armazenamento de energia elétrica na forma de 

energia química, através de um processo eletroquímico de oxidação e de redução. 

As células são dispostas dentro de um invólucro comum, com uma tensão nominal de 

2V, que sendo internamente ligadas em série, como exemplo no quantitativo de 6 células, 

oferecerão uma tensão de 12V para o bloco que as reúnem. No caso de um banco de baterias, 

elas se comportam como células individuais, sendo ligadas entre si em série ou em paralelo, 

criando diferentes níveis de tensão e de capacidade de armazenamento de energia (IST, 2004). 

Para caracterização de baterias, se torna relevante apresentar alguns termos relativos 

às mesmas (CEPEL, 2014). 

- Autodescarga: um processo espontâneo de descarga gradual, através de processos 

químicos internos, quando não estão em uso. A taxa de autodescarga é normalmente 

especificada como uma percentagem da capacidade nominal que é perdida a cada mês; 

- Capacidade Nominal: uma estimativa do número total de amperes-hora que pode 

ser retirada de uma bateria nova, para os valores especificados de corrente de descarga, 

temperatura e tensão de corte; 

- Ciclo: a sequência carga-descarga de uma bateria, até uma determinada 

profundidade de descara; 
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- Densidade de energia: capacidade de energia nominal normalizada pelo volume 

(Wh/L) ou pela massa (Wh/kg) da bateria; 

- Eficiência coulômbica ou de ampere-hora (Ah): relação entre a quantidade de carga 

elétrica (Ah) retirada de uma bateria durante a descarga e a quantidade necessária para 

restaurar o estado de carga inicial; 

- Eficiência voltaica ou de tensão (V): razão entre a tensão média durante a descarga 

de uma bateria e da tensão média durante a carga necessária para restaurar a capacidade 

inicial; 

- Eficiência global ou de watt-hora (Wh): é o produto das eficiências coulômbica e 

voltaica, sendo determinada pela razão entre a energia retirada da bateria durante a descarga e 

a energia total característica do estado de carga inicial; 

- Eletrólito: meio material que proporciona o transporte de íons entre os eletrodos 

anódico e catódico. Ele pode participar diretamente nas reações eletroquímicas de carga e 

descarga; 

- Estado de carga: capacidade remanescente disponível em uma bateria em 

determinado momento, expressa como percentagem da capacidade nominal. Em inglês é 

denominada SOC – State of Charge. É o valor complementar da profundidade de descarga. 

 

estado de carga (%) = 100 x capacidade remanescente (Ah) 

  capacidade nominal (Ah) 

 

profundidade de descarga (%) = 100 – estado de carga (%) 

 

- Profundidade de descarga: em percentual, quanto da capacidade nominal da bateria 

foi retirado a partir do estado de plena carga. Em inglês é denominado DOD – Depth of 

Discharge; 

- Taxa de carga: valor da corrente elétrica aplicada a uma bateria durante o processo 

de carga. 

Taxa de carga = Capacidade Nominal 

Intervalo de Carga 

 

- Taxa de descarga: valor da corrente elétrica durante o processo de descarga de uma 

bateria; 
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- Tensão de corte: valor de tensão em que a descarga da bateria é interrompida. Pode 

ser determinado pelo fabricante, a partir do qual danos irreversíveis podem ser causados à 

bateria; 

- Tensão nominal: tensão média de uma bateria, durante o processo de descarga, com 

uma determinada taxa de descarga, a uma determinada temperatura. 

As baterias recarregáveis apresentam uma constituição química que permite reações 

reversíveis, podendo ser recuperada a composição química inicial através de uma fonte 

externa, ficando apta para um novo ciclo de operação. Elas podem ser diferenciadas quanto à 

forma de confinamento do eletrólito, sendo classificadas como: 

- Baterias abertas: também denominadas de ventiladas, necessitam de verificação 

periódica e eventual correção do nível do eletrólito, que é líquido e livre, devendo assim 

trabalharem na posição vertical; 

- Baterias seladas: possuem o eletrólito confinado ou absorvido no separador ou sob 

a forma de gel. Elas também são conhecidas como livres de manutenção. 

Os principais atributos para a avaliação de baterias recarregáveis são: densidade de 

energia – volumétrica ou por peso -, eficiência, capacidade, vida cíclica, taxa de autodescarga, 

reciclabilidade dos materiais e custo (CEPEL, 2014). O ciclo de vida útil ou tempo de vida 

útil em anos da bateria, que depende da profundidade de descarga utilizada, pode ser 

apresentada pelo fabricante através de um gráfico ou de uma tabela, permitindo assim 

determinar qual o produto com a melhor relação custo-eficiência. O Gráfico 2.3 mostra a 

relação entre a profundidade de descarga e número de ciclos de uma bateria. 

 

Gráfico 2.3 – Relação entre profundidade de descarga e número de ciclos de bateria 
Fonte: IST (2004) 
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As baterias a serem utilizadas em sistemas fotovoltaicos deverão ter as seguintes 

características (IST, 2004): 

- Boa relação desempenho/preço; 

- Reduzidas exigências em termos de manutenção; 

- Longo período de vida útil; 

- Reduzida auto-descarga e elevada eficiência energética; 

- Possibilidade de carga para pequenas intensidades de corrente; 

- Elevada capacidade de armazenamento e densidade de potência (requisitos de 

volume e de peso); 

- Resistência mecânica à vibração (para o transporte); 

- Proteção contra a ocorrência de riscos para o meio ambiente e para a saúde, 

reciclável. 

As baterias para aplicações fotovoltaicas comercializadas no Brasil devem apresentar 

a etiqueta do Inmetro. O âmbito de aplicação da etiquetagem de baterias envolve baterias 

estacionárias de baixa intensidade de descarga, de tecnologia alcalina Níquel-Cádmio ou 

Chumbo-ácido, para aplicação fotovoltaica, excluindo-se baterias automotivas ou tracionarias. 

A vida útil de uma bateria se define no momento em que completamente carregada, 

ela apresenta 80% da sua capacidade nominal (IST, 2004). Mesmo nessa condição, pode-se 

continuar utilizando a bateria, porém a sua capacidade reduz-se continuamente, oferecendo o 

risco de uma súbita falha no funcionamento. 

O carregamento das baterias é uma operação crítica, afetando diretamente sua vida 

útil. O objetivo principal de um sistema de controle de carga é carregar as baterias de forma 

eficiente, evitando danos por motivo de carregamento excessivo. 

Bortolini, Gamberi e Graziani (2014) consideram o controlador de carga necessário 

para o carregamento e a proteção das baterias, quando utilizadas em um sistema fotovoltaico, 

evitando simultaneamente o risco de sobrecarga e o alcance de um nível de descarga 

excessivo. 

Ismail, Moghavvemi e Mahlia (2013) ressaltam a importância do controlador de 

carga pelo fato da energia gerada pelos painéis fotovoltaicos não ser constante, devido à 

dependência das condições ambientais, como também pelo impacto de sua eficiência na 

eficiência global do sistema. 

A utilização do controlador de carga permite a otimização do dimensionamento do 

banco de baterias e do seu carregamento, a desconexão das cargas alimentadas quando as 
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baterias estiverem com o mínimo estado de carga estabelecido e um maior nível de proteção 

contra aumento excessivo de consumo. Quando as baterias atingem carga plena, os 

controladores desconectam o gerador fotovoltaico. 

Os controladores de carga poderão atuar com as seguintes grandezas de controle: 

estado de carga da bateria, tensão e densidade do eletrólito da bateria. Para especificação do 

controlador, é importante saber o tipo de bateria utilizada, a tensão e a corrente de operação 

do sistema (CEPEL, 2014). 

Os controles de carga comercializados no Brasil apresentam um registro no Inmetro, 

cujo desempenho é aprovado pelo Instituto e caracterizado pela etiqueta apresentada na 

Figura 2.17. 

 

 

Figura 2.17 – Modelo de etiqueta do Inmetro para controladores de carga 
Fonte: Inmetro (2011) 

 

Para alimentar eletricamente a carga com as características do estudo de caso 

pesquisado, através de um sistema fotovoltaico, se faz necessário utilizar um inversor, que é 

um dispositivo eletrônico que fornece energia elétrica em corrente alternada (c.a.), a partir de 

uma fonte de energia elétrica em corrente contínua (c.c.), podendo ser as baterias ou os 

próprios módulos fotovoltaicos. 

A tensão de saída do inversor deve ter amplitude, freqüência e conteúdo harmônico 

adequados às cargas a serem alimentadas, como também, caso o sistema esteja conectado à 

rede elétrica, deve ser sincronizada com a tensão da rede. 

Os inversores podem dividir-se em três grupos: inversores centrais, inversores de 

cadeia de módulos e inversores integrados (IST, 2004). As Figuras 2.18, 2.19 e 2.20 

apresentam, respectivamente, cada grupo de inversor citado. 
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Figura 2.18 – Inversor central – gama de alta potência, trifásico 
Fonte: IST (2004) 

 

 

 

Figura 2.19 – Inversor de cadeia de módulos 
Fonte: IST (2004) 

 

 

 

Figura 2.20 – Unidade integrada inversor/módulo 
Fonte: IST (2004) 
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Johnson et al (2015) cita duas opções para conversão da energia elétrica gerada pelos 

módulos fotovoltaicos, de corrente contínua (CC) e tensão normalmente distinta da tensão de 

rede local, para corrente alternada (CA) e em tensão e freqüência de rede. As opções seriam 

utilizar inversor central para todo sistema, ou micro-inversor em cada módulo 

individualmente, que seria o inversor integrado. Das diferenças entre as opções, foram citadas 

maior flexibilidade para expansão da quantidade de painéis e uma garantia maior do 

fabricante para os micro-inversores, comparando com a maior rigidez na ampliação com o 

inversor central, que teria uma garantia menor de fábrica. Uma representação para 

comparação entre essas opções é apresentada nas Figuras 2.21 e 2.22. 

 

 

Figura 2.21 – Representação da utilização de inversor central 
Fonte: Portal Solar (2017) 

 

 

Figura 2.22 – Representação da utilização de micro inversor 
Fonte: Portal Solar (2017) 

 

Os atuais inversores utilizados em sistemas fotovoltaicos são capazes de realizar as 

seguintes funções: 

- A conversão da corrente contínua gerada pelo gerador fotovoltaico em corrente 

alternada, de acordo com os requisitos técnicos e de segurança que estão estipulados para a 

alimentação da carga e ligação à rede elétrica; 
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- Ajuste do ponto operacional do inversor à potência máxima do gerador 

fotovoltaico; 

- Registro de dados operacionais e sinalização, através de visualizadores, e 

permitindo armazenamento e transferência de dados; 

- Dispositivos de proteção em correntes alternada e contínua, de polaridade, contra 

sobrecargas e sobretensões, e na interligação com a rede receptora. 

Os inversores comercializados no Brasil devem apresentar também o registro do 

Inmetro, sendo a etiqueta de modelo idêntico à etiqueta de controladores de carga apresentada 

na Figura 2.17. 

 

2.2.2 Sistema híbrido para geração de energia elétrica 

Almeida et al (2008) define um sistema híbrido de geração de energia aquele que 

reúne pelo menos duas fontes de geração diferentes, dependendo a utilização e escolha da 

fonte a disponibilidade de sua energia primária de geração, como sol, vento, biomassa, 

hidrogênio, combustíveis fósseis, etc. Foi analisado em seu trabalho a utilização de um 

sistema híbrido constituído de fontes solar e eólica, além da própria rede local de distribuição 

de energia elétrica. A Figura 2.23 representa uma configuração de sistema híbrido para 

geração de energia elétrica, atendendo uma determinada carga demandada. 

 

 

Figura 2.23 – Representação de sistema híbrido solar/eólico/diesel 
Fonte: Critical Kinetics (2017) 
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Ismail, Moghavvemi e Mahlia (2014) consideram que o sistema híbrido, que se 

caracteriza pelo uso de mais de uma fonte de alimentação para fornecer energia para uma 

determinada aplicação, pode aumentar a segurança e a confiabilidade no fornecimento da 

energia, comparando com os sistemas com apenas uma única fonte de suprimento. 

Sevencan e Çiftcioglu (2013) consideram que um sistema híbrido pode ser usado 

como um sistema reserva para cobrir a falta de energia em situações críticas, causadas por 

exemplo por uma catástrofe natural, como também pode ser utilizado como uma fonte de 

energia independente. 

Rohani, Mazlumi e Kord (2010) citam que comumente sistemas de energia híbridos 

usam as fontes solar, eólica e hidrelétrica, embora a maior parte da energia renovável 

disponível na Terra seja composta por diferentes formas de energia solar. Um sistema 

combinando essas diferentes fontes tem a vantagem da estabilidade e do equilíbrio. Além 

disso, o uso de fontes de energia renováveis reduz a queima de combustíveis fósseis e 

consequentemente a emissão de CO2, que é a principal causa do aquecimento global. 

Para Ismail, Moghavvemi e Mahlia (2013), um sistema híbrido geralmente combina 

recursos de energia convencionais e renováveis. Que os sistemas híbridos são adequados para 

fornecer cargas em áreas isoladas, devido a diferentes benefícios alcançados em comparação 

com um único sistema renovável. Seriam sistemas mais confiáveis, pois atendem à demanda 

de carga em várias condições climáticas, sendo muitas vezes menos dispendiosos do que os 

sistemas com uma única fonte. O tipo de sistema híbrido a ser adotado para certas aplicações 

depende principalmente da disponibilidade de fontes de energia renováveis no local. 

Lazarov et al (2005) define sistemas de energias renováveis híbridos, em inglês 

hybrid renewable energy systems (HRES) como um sistema de energia que use uma fonte 

renovável e uma fonte de energia convencional, ou mais de um renovável com ou sem fontes 

de energia convencionais, que funciona no modo autônomo ou ligado à rede. 

Bala e Siddique (2009) definem que um sistema híbrido seria uma combinação de 

um ou mais recursos de energia renovável, como solar, eólica, micro-hidrelétrica ou 

biomassa, com outras tecnologias, como baterias e geradores a diesel. 

A arquitetura de um sistema híbrido típico fotovoltaico-diesel é apresentada na 

Figura 2.24, constituída de módulo solar, bateria de armazenamento, inversor, controlador de 

carga e gerador a diesel. O modo de funcionamento do sistema híbrido é como se segue: 

- em funcionamento normal, o sistema fotovoltaico (PV) fornece a energia para a 

demanda de carga; 
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- o excesso de energia a partir do PV, acima da demanda de carga, é armazenado na 

bateria, até que a mesma fique totalmente carregada. O principal objetivo do armazenamento 

de energia elétrica para o sistema de bateria é para importar ou exportar energia, dependendo 

da situação; 

- quando a saída do sistema PV excede a demanda de carga, e o estado de carga da 

bateria é pleno, o excesso de energia é alimentado / dissipado para alguma carga despejo ou 

permanece inutilizada; 

- o sistema de backup diesel é operado nos momentos em que o sistema PV não 

consegue satisfazer a carga, e quando o armazenamento da bateria está esgotado. 

 

 

Figura 2.24 – Arquitetura de sistema híbrido PV-Diesel 
Fonte: Bala e Siddique (2009) 

 

Ribeiro, Cardoso e Boccaletti (2012) consideram que apesar de suas emissões 

poluentes no consumo de combustível, geradores a diesel têm sido sempre uma fonte 

confiável para o fornecimento de cargas de forma independente da rede. A fim de tornar o seu 

funcionamento como ambientalmente mais amigável e mais barato possível, um controle de 

velocidade variável de um gerador a diesel seria a opção. Através de uma velocidade ideal, 

minimizaria o consumo de combustível e a demanda de potência da carga do conjunto de 

gerador elétrico. 
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Wang, Palazoglu e El-Farra (2015) citam que geradores a diesel fazendo parte de um 

sistema híbrido, atendendo demanda de carga que exceda a geração de sistema renovável, 

aumentam a confiabilidade de sistemas de potência. Além de atender a demanda diretamente, 

geradores a diesel também podem ser usados para carregar a bateria, caso esse dispositivo 

faça parte do sistema híbrido. 

 

2.2.3 Legislação, normatização e situação sobre sistema fotovoltaico no Brasil 

A legislação e os instrumentos regulatórios associados aos sistemas fotovoltaicos, 

com foco no Brasil, serão apresentados nesta etapa da pesquisa. 

As normas técnicas brasileiras vigentes, também relativas aos sistemas fotovoltaicos 

de conversão de energia, incluindo sua instalação e manutenção, serão mencionadas nesta 

etapa. 

 

2.2.3.1 Aspectos legais e regulatórios 

- Lei nº 9.427/1996 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9427cons.htm): Institui a Agência 

Nacional de Energia Elétrica ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços 

públicos de energia elétrica e dá outras providências. 

- Decreto nº 2.003/1996 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2003.htm): Regulamenta a produção 

de energia elétrica por Produtor Independente e por Autoprodutor e dá outras providências. 

- Resolução ANEEL nº 281/1999 

(http://www2.aneel.gov.br/cedoc/bres1999281.pdf): Estabelece as condições gerais 

de contratação do acesso, compreendendo o uso e a conexão, aos sistemas de transmissão de 

energia elétrica. 

- Lei nº 10.438/2002 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10438.htm): Dispõe sobre a 

expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria 

o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço público de 

energia elétrica, dá nova redação às Leis no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no 9.648, de 

27 de maio de 1998, no 3.890A, de 25 de abril de 1961, no 5.655, de 20 de maio de 1971, no 

5.899, de 5 de julho de 1973, no 9.991, de 24 de julho de 2000, e dá outras providências. 
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Além da criação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(Proinfa), essa Lei cita condições da utilização da Conta de Desenvolvimento Energético 

(CDE) para promover a competitividade da energia produzida a partir de fontes renováveis, 

entre elas a fotovoltaica, e limites na utilização de recursos do recolhimento anual da CDE. 

- Decreto nº 4873/2003 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4873.htm): Institui o Programa 

Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica "LUZ PARA TODOS" e dá 

outras providências. 

Esse Decreto incentivou utilização de sistemas fotovoltaicos para atender áreas 

isoladas ao Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN), como sistemas de geração 

descentralizados, com redes isoladas ou sistemas individuais. 

- Decreto nº 5.163/2004 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5163.htm): 

Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de 

concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras providências. 

- Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 

(http://www.aneel.gov.br/documents/656877/14486448/bren2010414.pdf): 

Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma 

atualizada e consolidada. 

O inciso LX do Art. 2º da Resolução define a potência disponibilizada como a 

potência que o sistema elétrico da distribuidora deve dispor para atender aos equipamentos 

elétricos da unidade consumidora, segundo os critérios estabelecidos pela Resolução e 

configurada com base nos seguintes parâmetros: 

a) unidade consumidora do grupo A: a demanda contratada, expressa em quilowatts 

(kW); e 

b) unidade consumidora do grupo B: a resultante da multiplicação da capacidade 

nominal de condução de corrente elétrica do dispositivo de proteção geral da unidade 

consumidora pela tensão nominal, observado o fator específico referente ao número de fases, 

expressa em quilovolt-ampère (kVA). 

- Decreto nº 7685/2012 

(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7685.htm): 

Promulga o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 

da República Federal da Alemanha sobre Cooperação no Setor de Energia com foco em 

Energias Renováveis e Eficiência Energética, firmado em Brasília, em 14 de maio de 2008. 
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O Acordo tem como objetivo principal melhorar e desenvolver uma infraestrutura de 

energia sustentável para assegurar a oferta e o uso seguros e sustentáveis de energia, 

sobretudo por meio de medidas de eficiência energética e economia de energia e pela 

ampliação do uso de energias renováveis. Ele permanecerá válido por quinze anos, a contar 

do dia de entrada em vigor, e será automaticamente renovado por períodos de cinco anos. 

- Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, alterada pela Resolução Normativa 

n 687/2015 

(http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf): Estabelece as condições gerais 

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

energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências. 

Constam as definições de microgeração e minigeração distribuídas, diferenciadas 

pelos limites de potência instaladas. A potência da microgeração é menor ou igual a 75kW, e 

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

igual a 5MW para cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou para as 

demais fontes renováveis de energia elétrica, como a solar, ambas conectadas na rede de 

distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. 

O sistema de compensação de energia elétrica é pelo qual a energia ativa injetada por 

unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de 

empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de 

energia elétrica ativa. 

O §2º do Art. 3º da Resolução estabelece que a distribuidora deverá atender às 

solicitações de acesso para microgeradores e minigeradores distribuídos nos termos da Seção 

3.7 do Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional – PRODIST. 

O §1º do Art. 4º da Resolução estabelece que a potência instalada da microgeração e 

da minigeração distribuída fica limitada à potência disponibilizada para a unidade 

consumidora onde a central geradora será conectada, nos termos do inciso LX, Art. 2º da 

Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010. 

A Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST tem por objetivo descrever os procedimentos 

para acesso de micro e minigeração distribuída participante do Sistema de Compensação de 

Energia Elétrica ao sistema de distribuição. 

Nos Critérios Técnicos e Operacionais da Seção 3.7, no que trata sobre a conexão 

dos sistemas de microgeração ou minigeração distribuída, consta o item 3.2.4, informando 
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que as unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída podem operar 

em modo de ilha, desde que desconectadas fisicamente da rede de distribuição. 

Os requisitos mínimos do ponto de conexão da micro e minigeração são definidos em 

função da potência instalada, conforme a seguir: 

i) Menor ou igual a 75kW; 

ii) Maior que 75kW e menor ou igual a 500kW;e 

iii) Maior que 500kW e menor ou igual a 5MW. 

O Módulo 4 – Procedimentos Operativos do Sistema de Distribuição do PRODIST 

define Operação Ilhada como a operação de central geradora alimentando uma parcela 

eletricamente isolada do sistema de distribuição. A operação e as condições em que esta é 

permitida pela distribuidora, devem constar de Acordo Operativo estabelecido com a central 

geradora, e/ou transmissora envolvida. 

- Resolução Normativa ANEEL nº 493/2012 

(http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012493.pdf): Estabelece os procedimentos e as 

condições de fornecimento por meio de Microssistema Isolado de Geração e Distribuição de 

Energia Elétrica – MIGDI ou Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte 

Intermitente – SIGFI. 

O Microssistema Isolado de Geração e Distribuição de Energia Elétrica – MIGDI é 

definido como sistema isolado de geração e distribuição de energia elétrica com potência 

instalada total de geração de até 100kW. 

O Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte Intermitente – 

SIGFI é definido como sistema de geração de energia elétrica, utilizado para o atendimento de 

uma única unidade consumidora, cujo fornecimento se dê exclusivamente por meio de fonte 

de energia intermitente. 

- Resolução ANEEL nº 687/2015 

(http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf): Altera a Resolução Normativa nº 

482, de 17 de abril de 2012, e os Módulos 1 e 3 dos Procedimentos de Distribuição – 

PRODIST. 

 

2.2.3.2 Normas técnicas e regulamentações brasileiras para sistemas fotovoltaicos 
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- Norma ABNT NBR 14039:2003: Instalações elétricas de média tensão de 

1,0kV a 36,2kV 

Estabelece um sistema para o projeto e execução de instalações elétricas de média 

tensão, com tensão nominal de 1,0kV a 36,2kV, à freqüência industrial, de modo a garantir 

segurança e continuidade de serviço. 

Aplica-se a partir de instalações alimentadas pelo concessionário, o que corresponde 

ao ponto de entrega definido através da legislação vigente emanada da ANEEL. Esta Norma 

também se aplica a instalações alimentadas por fonte própria de enrgia em média tensão. 

- Norma ABNT NBR 5410:2004: Instalações elétricas de baixa tensão 

A Norma estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de 

baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado 

da instalação e a conservação dos bens. 

Aplica-se principalmente às instalações elétricas de edificações, qualquer que seja 

seu uso (residencial, comercial, público, industrial, de serviços, agropecuário, hortigranjeiro, 

etc.), incluindo as pré-fabricadas. 

A Norma aplica-se: 

a) aos circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 1.000V 

em corrente alternada, com freqüências inferiores a 400Hz, ou a 1.500V em corrente 

contínua; 

b) aos circuitos elétricos, que não os internos aos equipamentos, funcionando sob 

uma tensão superior a 1.000V e alimentados através de uma instalação de tensão igual ou 

inferior a 1.000V em corrente alternada (por exemplo, circuitos de lâmpadas a descarga, 

precipitadores eletrostáticos etc.); 

c) a toda fiação e a toda linha elétrica que não sejam cobertas pelas normas relativas 

aos equipamentos de utilização; e 

d) às linhas elétricas fixas de sinal (com exceção dos circuitos internos dos 

equipamentos). 

A Norma aplica-se às instalações novas e a reformas em instalações existentes. 

- Norma Regulamentadora (NR) 10 – Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade 

Estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de 

medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 

trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com 

eletricidade. 
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Se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as 

etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e 

quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas 

oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas 

internacionais cabíveis. 

- Norma Reguladora (NR) 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção 

Estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que 

objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos 

processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção. 

- Norma Reguladora (NR) 35 – Trabalho em Altura 

Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o 

trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a 

garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta 

atividade. 

Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00m (dois 

metros) do nível inferior, onde haja risco de queda. 

- Norma ABNT NBR 11704:2008: Sistemas fotovoltaicos – Classificação 

Sobre a classificação dos sistemas fotovoltaicos, a Norma apresenta: 

- Quanto à interligação com o sistema público de fornecimento de energia elétrica 

a) sistemas isolados: são aqueles que não possuem qualquer conexão com o sistema 

público de fornecimento de energia elétrica; 

b) sistemas conectados à rede elétrica: são aqueles efetivamente conectados ao 

sistema público de fornecimento de energia elétrica. 

- Quanto à configuração 

a) sistemas puros: são aqueles que utilizam gerador fotovoltaico como único gerador 

de energia elétrica; 

b) sistemas híbridos: são aqueles que resultam da associação do gerador fotovoltaico 

com outros tipos de geradores de energia elétrica. 

- Portaria Inmetro nº 004, de 04 de janeiro de 2011 

Aprovou a revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Sistemas e 

Equipamentos para Energia Fotovoltaica; instituiu, no âmbito do Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade – SBAC, a etiquetagem compulsória de sistemas e equipamentos 

para energia fotovoltaica. 
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Os Requisitos de Avaliação da Conformidade estabelecem os critérios para o 

Programa de Avaliação da Conformidade para sistemas e equipamentos para energia 

fotovoltaica, através do mecanismo da Etiquetagem, para utilização da Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia – ENCE, atendendo aos requisitos do Programa Brasileiro de 

Etiquetagem - PBE, visando à eficiência energética e adequado nível de segurança. 

Para fins de etiquetagem, os Requisitos de Avaliação da Conformidade aplicam-se a: 

- Módulo fotovoltaico; 

- Controlador de carga e descarga de baterias; 

- Inversor para sistemas autônomos com potência nominal entre 5W e 10kW; 

- Inversor para sistemas conectados à rede com potência nominal de até 10kW; 

- Bateria. 

- Norma ABNT NBR IEC 62116:2012: Procedimento de ensaio de anti-

ilhamento pata inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica 

O objetivo da Norma é fornecer um procedimento de ensaio para avaliar o 

desempenho das medidas de prevenção de ilhamento utilizadas em sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede elétrica (SFCR). 

A Norma define ilhamento como a condição na qual parte da instalação elétrica, 

contendo carga e gerador, fica isolada do restante da rede elétrica. 

Ilhamento intencional é a situação em que uma ilha é criada intencionalmente pela 

distribuidora, para isolar partes da rede elétrica. Uma ilha não intencional ocorre quando um 

segmento da rede contendo somente a geração de uso privado e a carga está fora do controle 

da distribuidora. 

A Norma menciona que a indústria fotovoltaica foi pioneira no desenvolvimento de 

sistemas de detecção e prevenção do ilhamento. 

- Norma ABNT NBR 10899:2013: Energia solar fotovoltaica – Terminologia 

Especifica os termos técnicos relativos à conversão fotovoltaica de energia radiante 

solar em energia elétrica. 

- Norma ABNT NBR 16149:2013: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características 

da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição 

Estabelece as recomendações específicas para a interface de conexão entre os 

sistemas fotovoltaicos e a rede de distribuição de energia elétrica e estabelece seus requisitos. 

O ponto comum de conexão com a rede é definido como o ponto de conexão entre o 

sistema fotovoltaico, a unidade consumidora e a rede elétrica. 
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Os parâmetros de qualidade da energia fornecida pelo sistema fotovoltaico seriam: 

tensão, cintilação, freqüência, distorção harmônica e fator de potência. Eles devem ser 

medidos na interface da rede/ponto de conexão comum, de forma a evitar condição anormal 

de operação e cessar o fornecimento de energia à rede. 

- Norma ABNT NBR 16150:2013: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características 

da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição – Procedimento de ensaio de 

conformidade 

Especifica os procedimentos de ensaio para verificar se os equipamentos utilizados 

na interface de conexão entre o sistema fotovoltaico e a rede de distribuição de energia estão 

em conformidade com os requisitos da ABNT NBR 16149. 

- Norma ABNT NBR 16274:2014: Sistemas fotovoltaicos conectados à rede – 

Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e 

avaliação de desempenho 

Estabelece as informações e a documentação mínimas que devem ser compiladas 

após a instalação de um sistema fotovoltaico conectado à rede. Também descreve a 

documentação, os ensaios de comissionamento e os critérios de inspeção necessários para 

avaliar a segurança da instalação e a correta operação do sistema. 

- Norma ABNT NBR 5419:2015: Proteção contra descargas atmosféricas 

Esta Norma, sob o título geral “Proteção contra descargas atmosféricas”, tem 

previsão de conter as seguintes partes: 

- Parte 1: Princípios gerais; 

- Parte 2: Gerenciamento de risco; 

- Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida; 

- Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura. 

Considerando a possibilidade da instalação de sistemas fotovoltaicos em regiões 

rurais descampadas ou associadas às estruturas de edificações, como exemplo as coberturas 

devido à exposição solar, o risco de ocorrência de descargas atmosféricas motiva a adoção de 

medidas de proteção, que são consideradas nesta Norma. 

- Informação Técnica Light DTE/DTP – 01/12 (Revisão 03 – Março de 2016): 

Procedimentos para a Conexão de Microgeração e Minigeração ao Sistema de 

Distribuição da Light SESA BT e MT – Até Classe 36,2kV 

A Informação Técnica apresenta as terminologias citadas a seguir: 

- Acessada: distribuidora de energia elétrica em cujo sistema elétrico o Acessante 

conecta sua instalação. 
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- Acessante: consumidor, central geradora, distribuidora, agente importador ou 

exportador de energia, cujas instalações se conectem ao sistema elétrico de distribuição, 

individualmente ou associado a outros. No caso desta norma, o termo Acessante se restringe a 

consumidores que possuam Microgeração ou Minigeração Distribuída. 

- Dispositivo de Seccionamento Visível: caixa com chave seccionadora visível e 

acessível que a acessada usa para garantir a desconexão da central geradora durante 

manutenção em seu sistema. 

- Geração distribuída (GD): centrais geradoras de energia elétrica, de qualquer 

potência, com instalações conectadas diretamente no sistema elétrico de distribuição ou 

através de instalações de consumidores, podendo operar em paralelo ou de forma isolada e 

despachadas – ou não – pelo ONS. 

- Ilhamento: operação em que a central geradora supre uma porção eletricamente 

isolada do sistema de distribuição da acessada. O mesmo que operação ilhada. 

- Parecer de acesso: documento pelo qual a distribuidora consolida os estudos e 

avaliações de viabilidade da solicitação de acesso requerida para uma conexão ao sistema 

elétrico e informa ao Acessante os prazos, o ponto de conexão e as condições de acesso. 

- Sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa 

injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por 

meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o 

consumo de energia elétrica ativa. 

Os critérios e padrões técnicos definidos na Informação Técnica dependerão da 

tensão das conexões nas instalações dos clientes, podendo ser em baixa ou média tensão. 

O item que trata de Requisitos de Segurança fornece informações e considerações 

para a operação segura e correta dos sistemas de geração distribuída conectados à rede da 

Light SESA, tratando de: 

- Perda de tensão da rede, que para prevenir o ilhamento, um sistema de geração 

distribuída conectado à rede deve cessar o fornecimento de energia, independentemente das 

cargas ligadas ou de outros geradores conectados, em um tempo limite especificado; 

- Proteção contra ilhamento, de forma que o sistema de geração distribuída deverá se 

desacoplar da rede através da proteção anti-ilhamento em até 2 segundos sempre que houver 

desligamento da rede da Light SESA; 

- Reconexão, que no caso de uma “desconexão” devido à uma condição anormal da 

rede, o sistema de geração distribuída não deverá se reconectar imediatamente após a 

retomada das condições normais de tensão e frequência da rede; 
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- Aterramento, cujo estudo relativo ao sistema de aterramento da geração distribuída 

deverá ser de responsabilidade do responsável técnico pelo projeto (ART); 

- Proteção, devendo possuir sistema de proteção adequado para o tipo de conexão, a 

fim de eliminar a falta / defeito, bem como proporcionar proteção à rede da Light SESA 

contra eventuais defeitos no sistema de geração distribuída; 

- Religamento automático da rede, devendo o sistema de geração distribuída ser 

capaz de suportar religamento automático da rede da Light SESA; 

- Sinalização de segurança, com a fixação de uma placa de advertência com dizeres 

“CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”, junto ao ponto 

de conexão de entrada. 

 

2.2.3.3 Situação sobre sistema fotovoltaico no Brasil 

O Brasil está posicionado em uma região com incidência mais vertical dos raios 

solares. Esta condição permite altos índices de irradiação em quase todo o território do país. 

Outro fator favorável para a utilização de sistema fotovoltaico no Brasil é a proximidade com 

a linha do equador, ocasionando pouca variação na incidência solar durante o ano, o que 

propicia bons níveis de irradiação mesmo no inverno. Essas condições oferecem um maior 

aproveitamento energético do recurso solar (TOLMASQUIM, 2016). 

Mesmo com o início do desenvolvimento de módulos fotovoltaicos no Brasil na 

década de 50, e o incentivo da crise internacional do petróleo na década de 70 para 

desenvolvimento dessa tecnologia, nos anos 90 é que ocorreram pesquisas efetivas para a 

confecção de células fotovoltaicas, utilizando o silício cristalino e outros materiais. 

Em 1994, o MME criou o Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e 

Municípios (PRODEEM), visando a promover a eletrificação rural, principalmente com 

sistemas fotovoltaicos. 

No início do século XXI, através de programas de incentivo na utilização e de 

pesquisa, como também regulamentação para instalação e conexões, surgiram as 

caracterizações de Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes 

Intermitentes (SIGFIs) e de Microssistemas Isolados de Geração e Distribuição de Energia 

Elétrica (MIGDIs), como também o Programa Luz para Todos (LpT), aumentando a 

utilização de sistemas fotovoltaicos para atender áreas isoladas ao Sistema Elétrico Interligado 

Nacional (SIN). 

A conexão dos sistemas fotovoltaicos à rede de distribuição foi regulamentada em 

2012 pela Aneel, através da Resolução Normativa n° 482/2012, revisada pela Resolução 
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Normativa n 687/2015, tratando da micro e mini geração distribuída, correspondendo, 

respectivamente, a potências iguais ou inferiores a 100kWp, e superiores a 100kWp até 

1MWp. 

Dentre as instalações de sistemas fotovoltaicos no Brasil, podem ser citadas algumas 

características dos locais em que esses sistemas atendem no suprimento de energia (CEPEL, 

2014): 

- Eletrificação rural, em povoados isolados; 

- Sistemas fotovoltaicos para abastecimento comunitário de água, nos estados da 

Bahia, do Ceará e de Alagoas; 

- Sistemas fotovoltaicos para eletrificação de prédios comunitários, como escolas, 

postos de saúde, igrejas e centros comunitários; 

- Minirredes com geração fotovoltaica ou híbrida fotovoltaico-eólico-diesel; 

- Sistemas fotovoltaicos para eletrificação individual, em regiões rurais e remotas; 

- Sistemas conectados à rede. 

 

Como já citado anteriormente, o fato que marcou a efetiva entrada da energia 

fotovoltaica no Brasil foi o Leilão de Energia de Reserva em 2014, promovido pelo MME, 

com certame exclusivo para sistema fotovoltaico, ocasionando a contratação de 890MW. Em 

2015 foram realizados outros dois certames, sendo contratados conjuntamente 1.763MW 

(TOLMASQUIM, 2016). 

A Nota Técnica da Empresa de Pesquisa Energética – EPE (2012) cita que o Brasil 

possui os seguintes pontos fortes para o estabelecimento de uma indústria fotovoltaica: o fato 

de deter uma das maiores reservas mundiais de quartzo de qualidade, mineral de onde o silício 

é extraído; já possuir indústrias estabelecidas de beneficiamento do silício; deter tecnologia 

para a fabricação de células e módulos fotovoltaicos, embora ainda em escala piloto. 

Cita também que de uma forma geral a irradiação global é relativamente bem 

distribuída pelas regiões do país. Porém, de forma geral, todo o litoral leste, do Rio Grande do 

Sul ao recôncavo baiano, área mais densamente povoada, apresenta os menores índices de 

irradiação verificados no país. 

Em 2006 foi publicado o Atlas Brasileiro de Energia Solar, produzido no âmbito do 

projeto SWERA – Solar and Wind Energy Resource Assessment, sob coordenação do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Para estimativa do potencial de energia 

solar no Brasil, o Atlas Brasileiro de Energia Solar pode ser considerado como referência. A 

Figura 2.25 apresenta o mapa de irradiação global para o plano inclinado igual à latitude do 
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local, elaborado a partir do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE, 2006) e no qual são 

identificados por cores oito diferentes níveis de irradiação. 

 

Figura 2.25 – Irradiação solar do Brasil para o plano inclinado 
Fonte: EPE (2012) 

 

De acordo com o mapa considerado, as áreas de maior irradiação solar são as áreas 5 

a 8, nas quais a produtividade média varia entre 1.260 e 1.420Wh/Wp/ano, o que significa um 

fator de capacidade médio entre 14,4 e 16,2%, conforme indicado na Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4 – Produtividade média específica da geração fotovoltaica, em áreas selecionadas 

do território brasileiro 

Área 
Produtividade Média 

(Wh/Wp/ano) 
Fator de Capacidade Médio

(1)
 

#5 1.260 14,4% 

#6 1.320 15,1% 

#7 1.370 15,6% 

#8 1.420 16,2% 
(1)Tomando como referência 8.760 horas por ano 

Fonte: EPE (2012) 

 

O Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE, 2006) menciona a região Amazônica 

como um grande potencial para a utilização do sistema fotovoltaico para a geração de energia 

elétrica local, tendo em vista a região não estar conectada ao sistema interligado de 



68 

distribuição de eletricidade do Brasil e atendida com centrais de geração a diesel, como 

também o grande potencial de uso do sistema fotovoltaico, em função do elevado fluxo de 

radiação solar na região, com baixa variabilidade inter-sazonal. 

A Figura 2.26 apresenta, numa média anual, o potencial disponível para a geração 

diária fotovoltaica (PV), em kWh/kWp, que pode ser esperada para a tecnologia de silício 

amorfo em filme fino empregado na região da Amazônia, junto às pequenas cidades e 

vilarejos locais e unidades de geração diesel da região. 

 

 

Figura 2.26 – Potencial disponível de geração PV na região Amazônica 
Fonte: INPE (2006) 

 

2.3 Parâmetros para avaliação de impactos ambientais 

Em 1992 ocorreu no Rio de Janeiro – Brasil a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como a “Cúpula da Terra”, colocando o 

assunto diretamente na agenda pública, de uma maneira nunca antes feita. Foi adotada a 

“Agenda 21’, um diagrama para a proteção do planeta e seu desenvolvimento sustentável, 

resultado de duas décadas de trabalho que se iniciou em Estocolmo em 1972, primeira 

Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente. 

Na Agenda 21, os governos delinearam um programa detalhado para afastar o mundo 

de um modelo insustentável de crescimento econômico, direcionando para atividades que 
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protegiam e renovavam os recursos ambientais, no qual o crescimento e o desenvolvimento 

dependiam. As áreas de ação incluíam: proteger a atmosfera; combater o desmatamento, a 

perda de solo e a desertificação; prevenir a poluição da água e do ar; deter a destruição das 

populações de peixes e promover uma gestão segura dos resíduos tóxicos. 

A Assembleia Geral da ONU realizou uma sessão especial em 1997, chamada de 

“Cúpula da Terra +5” para revisar e avaliar a implementação da Agenda 21, e fazer 

recomendações para sua realização. O documento final da sessão recomendou a adoção de 

metas juridicamente vinculativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa que geram 

as mudanças climáticas; uma maior movimentação dos padrões sustentáveis de distribuição de 

energia, produção e uso; e o foco na erradicação da pobreza como pré-requisito para o 

desenvolvimento sustentável. 

O Protocolo de Quioto (ONU, 1998) foi um tratado para promover o 

desenvolvimento sustentável no planeta, com a participação das nações que assinaram a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, também conhecida como 

UNFCC, do original em inglês United Nations Framework Convention on Climate Change, 

aprovada em 09/05/1992. As nações participantes combinaram através do Protocolo 

compromissos quantificados de limitações e reduções nas emissões de gases de efeito estufa 

(GEE), para uma média de 5% em relação aos níveis de 1990, no período compreendido entre 

os anos de 2008 e 2012. As emissões de GEE compromissadas seriam expressas em dióxido 

de carbono equivalente (CO2e). 

O Protocolo engloba dois anexos: 

- Anexo A, com a citação dos GEE a serem controlados: Dióxido de Carbono (CO2); 

Metano (CH4); Óxido Nitroso (N2O); Hidrofluorcarbonos (HFCs); Perfluorcarbonos (PFCs) e 

Hexafluoreto de Enxofre (SF6); Setores/categorias de fontes de emissão e de despejos; 

- Anexo B, com o compromisso quantificado de limitação e redução das emissões 

pelos países, com seus respectivos percentuais. 

A Norma ABNT NBR ISO 14064-1 (2007) define os gases de efeito estufa (GEE) 

como componente gasoso da atmosfera, tanto natural quanto antrópico, que absorve e emite 

radiação em comprimentos de onda específicos dentro do espectro de radiação infravermelha 

emitida pela superfície da Terra, pela atmosfera e pelas nuvens. 

Cada gás do efeito estufa (GEE) tem uma capacidade diferente de causar 

aquecimento global, dependendo de suas propriedades radiativas, peso molecular e o tempo 

que permanece na atmosfera. O potencial de aquecimento global (Global Warming Potential - 

GWP) de cada GEE é definido em relação a um determinado peso de dióxido de carbono 
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(CO2) por um período de tempo definido - para o propósito do Protocolo de Quioto, por um 

período de 100 anos -. Os GWPs são usados para converter as emissões de outros gases de 

efeito estufa em equivalentes de Dióxido de Carbono (CO2eq), permitindo comparar os efeitos 

potenciais de diferentes gases (EUROSTAT, 2010). O Quadro 2.8 apresenta os potenciais de 

aquecimento global (GWP), em CO2eq, para cada um dos GEE a serem controlados, conforme 

o Protocolo de Quioto. 

 

Quadro 2.8 – Potenciais de aquecimento global (GWP) dos GEE 
Fórmula Química Gases GEE GWP

(2) 

CO2 Dióxido de Carbono 1 

CH4 Metano 21 

N2O Óxido Nitroso 310 

HFCs Hidrofluorcarbonos 140 (C2H4F2) a 11.700 (CHF3) 

PFCs Perfluorcarbonos 5.700 (CF4) a 11.900 (C2F6) 

SF6 Hexafluoreto de Enxofre 23.900 
(2)Em um horizonte de tempo de 100 anos. 

Guia de leitura: uma tonelada de Metano equivale a 21 toneladas de CO2eq. 

Fonte: EUROSTAT (2010) 

 

A Norma ABNT NBR ISO 14064-1 (2007) apresenta a definição de Potencial de 

Aquecimento Global (PAG) como um fator que descreve a intensidade da irradiação de uma 

unidade de massa de um dado GEE, relativa a uma unidade equivalente de dióxido de carbono 

(CO2) durante um dado período de tempo. 

Em 2015, os países qualificados como Partes da UNFCCC realizaram a 21ª 

Conferência das Partes (COP21) em Paris (ONU, 2015). A intenção foi de consolidar um 

novo acordo com o objetivo de estabelecer uma resposta progressiva e eficaz à ameaça da 

mudança climática no planeta, e de reforçar a capacidade dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento de lidar com os impactos gerados pela mudança. 

Para atingir os objetivos do acordo da COP21, foram definidos os seguintes 

parâmetros: 

a)Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C em relação aos 

níveis pré-industriais, e envidar esforços para limitar esse aumento da temperatura a 1,5°C em 

relação aos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os 

riscos e os impactos da mudança do clima; 

b)Aumentar a capacidade de adaptação aos impactos negativos da mudança do clima 

e promover a resiliência à mudança do clima e um desenvolvimento com baixas emissões de 

GEE, de uma maneira que não ameace a produção de alimentos; e 
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c)Tornar os fluxos financeiros compatíveis com uma trajetória rumo a um 

desenvolvimento de baixa emissão de GEE e resiliente à mudança do clima. 

Para alcançar o objetivo do Acordo, os governos se envolveram na construção de 

seus próprios compromissos, a partir das chamadas Pretendidas Contribuições Nacionalmente 

Determinadas, conhecida por INDC na sigla em inglês Intended Nationally Determined 

Contribution. Através das INDCs, as nações apresentam sua contribuição na redução de 

emissões de GEE, seguindo o que cada nação considera viável, segundo o cenário social e 

econômico local. 

A INDC do Brasil (BRASIL, 2015) compromete-se em reduzir as emissões de GEE 

em 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025, com uma contribuição indicativa subseqüente 

de reduzir as emissões de GEE em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030. A métrica 

utilizada para controle das metas é Potencial de Aquecimento Global em 100 anos (GWP-

100) usando valores do IPCC AR5. As abordagens metodológicas, inclusive para estimativa e 

contabilização de emissões pelas atividades humanas (antrópicas) de GEE são baseadas em 

inventário, seguindo as diretrizes aplicáveis do IPCC. A INDC do Brasil foi sancionada pelo 

Governo Federal em 12/09/2016. 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, cuja sigla em inglês é 

Intergovernmental Panel on Climare Change (IPCC), é o principal organismo internacional 

para a avaliação da mudança climática. Foi criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (United Nations Environment Programme – UNEP) e pela 

Organização Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization - WMO), para 

fornecer ao mundo uma visão científica clara sobre o estado atual do conhecimento sobre a 

mudança climática e seu potencial impacto ambiental e socioeconômico. 

Para desempenhar sua missão, o IPCC é constituído por três Grupos de Trabalho, que 

têm as seguintes atribuições: 

- Grupo de Trabalho I, que tem como objetivo avaliar a base científica física do 

sistema climático e as alterações climáticas; 

- Grupo de Trabalho II, que avalia a vulnerabilidade dos sistemas socioeconômicos e 

naturais às mudanças climáticas, consequências negativas e positivas das alterações 

climáticas, e as opções para se adaptar a elas; e 

- Grupo de Trabalho III, que avalia as opções para mitigar a mudança climática, 

através da limitação ou impedindo as emissões de GEE e aumentando as atividades que lhes 

retiram da atmosfera. 
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O Quinto Relatório de Avaliação (AR5), elaborado pelo IPCC em 2014, é composto 

por quatro partes, sendo uma elaborada por cada um dos Grupos de Trabalho e mais uma 

síntese: A Base da Ciência Física; Impactos, Adaptação e Vunerabilidade; e Mitigação da 

Mudança Climática (IPCC, 2014). 

Verificando a parte do AR5 elaborada pelo Grupo de Trabalho III, que trata sobre os 

aspectos científicos, tecnológicos, ambientais, econômicos e sociais da mitigação das 

mudanças climáticas, foi analisado o Capítulo 07, referente aos Sistemas de Energia (Energy 

Systems), que aborda questões relacionadas à mitigação das emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) no setor de suprimento de energia. 

O relatório cita que o setor de fornecimento de energia é o maior contribuinte para 

emissões de gases de efeito estufa (GEE). Em 2010, o setor de fornecimento de energia foi 

responsável por aproximadamente 35% das emissões antropogênicas totais de GEE. Pelos 

cenários avaliados no AR5, as emissões diretas de CO2 do setor de fornecimento de energia 

aumentará de 14,4 GtCO2/ano em 2010 para 24 - 33 GtCO2/ano em 2050, mostrando um 

aumento significativo.  

Existe na organização também um Grupo de Trabalho sobre Inventários Nacionais de 

Gases de Efeito Estufa (Task Force on National Greenhouse Gas Inventories-TFI), que foi 

estabelecido pelo IPCC para supervisionar o Programa IPCC Inventários Nacionais de Gases 

de Efeito Estufa (National Greenhouse Gas Inventories Programme-IPCC-NGGIP). A 

atividade principal é desenvolver e aperfeiçoar uma metodologia internacionalmente acordada 

para o cálculo e a comunicação de emissões e remoções de GEE nacionais, e incentivar a sua 

utilização por parte dos países participantes do IPCC e por partes da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Esse Grupo desenvolveu um Guia de 

Diretrizes do IPCC para inventários nacionais de GEE, composto por cinco volumes: Geral de 

Orientações e Relatórios; Energia; Processos Industriais e Uso do Produto; Agricultura, 

Florestas e Outros Usos da Terra; e Resíduos (IPCC, 2006). 

Com relação ao Volume II do Guia, que trata da Energia, consta o Capítulo 2 que 

descreve os métodos e dados necessários para estimar as emissões da Combustão Estacionária 

– definida pela queima de combustível para gerar eletricidade, vapor, calor, ou força em 

equipamentos estacionários (ABNT, 2013)- e as categorias em que essas emissões devem ser 

relacionadas. 

Equações e fatores são apresentados para estimar a emissão dos GEE, dependendo 

dos seguintes parâmetros: 

- tipo do combustível usado; 
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- tecnologia da combustão; 

- condições da operação; 

- tecnologia de controle; 

- qualidade da manutenção; 

- idade do equipamento usado para queimar o combustível. 

 

A abordagem para quantificação das emissões de GEE leva em consideração o tipo 

de combustível utilizado e as diferentes possibilidades de combustão, usando fatores de 

emissão que dependem dessas diferenças. Na Equação 2.1 isso é indicado, tornando 

dependentes as variáveis e as tecnologias. A tecnologia aqui representa qualquer dispositivo, 

processo de combustão ou propriedade de combustível que possa influenciar as emissões. 

 

EmissãoGEE = Quantificação de Combustível * Fator de Emissão (2.1) 

Onde: 

EmissãoGEE = Emissões de um dado GEE por tipo de combustível e de tecnologia, 

em unidade de massa (kg GEE); 

Quantificação de Combustível = Quantidade de combustível relacionada ao tipo de 

tecnologia utilizada e a energia gerada, em unidade de energia (TJ); 

Fator de Emissão = Fator de emissão de um dado GEE por tipo de combustível e de 

tecnologia utilizados para geração de energia, relacionando unidade de massa do GEE, por 

unidade de energia gerada (kg GEE / TJ). 

 

A aplicação de uma abordagem para estimar a emissão da Equação 2.1 requer: 

- Dados sobre a quantidade de combustível queimada na categoria de geração para 

cada tecnologia relevante (tipo de combustível utilizado, tecnologia de combustão, condições 

de operação, tecnologia de controle, manutenção e idade do equipamento); 

- Um fator de emissão específico para cada tecnologia (tipo de combustível usado, 

tecnologia de combustão, condições operacionais, tecnologia de controle, fator de oxidação e 

manutenção e idade do equipamento). 

O Capítulo 2 do volume II do Guia de Diretrizes do IPCC (IPCC, 2006) apresenta os 

fatores utilizados pela Equação 2.1, permitindo estimar a emissão dos GEE CO2, CH4 e N2O, 

em condições estáveis, ótimas e cargas plenas, porem dependendo dos seguintes parâmetros: 
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- Categoria da atividade atendida pela geração de energia, através da classificação do 

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), da 

Comissão de Estatística das Nações Unidas; 

- A função da fonte geradora de energia; 

- Tipo de combustível utilizado. 

Considerando o estudo de caso a ser pesquisado, conclui-se pelos seguintes 

parâmetros do sistema de geração de energia por combustão estacionária analisado: 

- Categoria da atividade: setor das atividades comercial/institucional; 

- Função da fonte geradora: geração de energia elétrica; 

- Tipo de combustível: diesel. 

Com os parâmetros definidos, o Guia de Diretrizes (IPCC, 2006) oferece fatores de 

emissão padrão dos GEE CO2, CH4 e N2O, para combustão estacionária, apresentados na 

Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 – Fatores de emissão padrão para combustão estacionária na categoria 

comercial/institucional (kg de GEE / TJ) 

Combustível 

CO2 CH4 N2O 

Fator de 

Emissão 

Padrão  

Menor Superior 

Fator de 

Emissão 

Padrão  

Menor Superior 

Fator de 

Emissão 

Padrão  

Menor Superior 

Gas/Diesel 74100 72600 74800 10 3 30 0,6 0,2 2 

Fonte: IPCC (2006) 

 

O Guia de Diretrizes do IPCC para inventários nacionais de GEE (2006 IPCC 

Methodologies for Greenhouse Gas Inventories), em conjunto com o Balanço Energético 

Mundial da Agência Internacional de Energia (International Energy Agency – IEA), permitiu 

elaborar para 2016 a publicação CO2-Emissions from Fuel Combustion Highlights, contendo 

uma ampla seleção de dados de emissões de CO2 da combustão para geração de energia, para 

mais de 150 países e regiões, incluindo gráficos detalhados e tabelas para agregados mundiais 

e regionais, e uma análise das tendências recentes (IEA, 2016). 

A edição inclui dados de 1971 a 2014 para mais de 150 países e regiões do mundo, 

incluindo o Brasil, por setor e por combustível, bem como uma série de indicadores 

relacionados à emissão de CO2. A Tabela 2.6 apresenta a evolução da emissão de CO2 no 

Brasil, em milhões de toneladas, no período de 1971 a 2014, através da combustão de óleo 

combustível. O aumento da emissão é da ordem de quatro vezes, em 43 anos de registro. 
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Tabela 2.6 – Emissão de CO2 por combustão de óleo combustível no Brasil – 1971/2014 

Anos 
Emissão de CO2 

(milhão de toneladas) 

1971 80,9 

1981 137,6 

1991 153,4 

2001 231,8 

2011 283,8 

2012 304,2 

2013 317,1 

2014 330,1 
Fonte: OCDE/IEA (2016) 

 

 

Como a energia representa na ordem de dois terços das emissões totais de gases de 

efeito estufa e 80% do CO2, todo esforço para reduzir as emissões e mitigar as mudanças 

climáticas deve incluir o setor de energia (IEA, 2016). O Gráfico 2.4 apresenta a quantidade 

estimada de GEE antropogênicos global, com as respectivas atividades geradoras, baseado em 

100 anos de GWP. 

Os cientistas do clima observaram que as concentrações de dióxido de carbono (CO2) 

na atmosfera aumentaram significativamente ao longo do século passado, em comparação 

com o nível da era pré-industrial de cerca de 280 partes por milhão (ppm). No setor de 

energia, o CO2 resultante da oxidação do carbono nos combustíveis, durante a combustão, 

domina as emissões totais de GEE (IEA, 2016). O Gráfico 2.5 apresenta o percentual de 

emissões de CO2 mundial por setor, através da utilização de combustíveis, em 2014. 

 

 

Gráfico 2.4 – Quantidade estimada de GEE antropogênicos global em 2014 
Fonte: OCDE/IEA (2016) 
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Gráfico 2.5 – Percentual de emissões de CO2 mundial por setor em 2014 
Fonte: OCDE/IEA (2016) 

 

A publicação apresenta fatores de emissão de CO2 implícitos para geração de 

eletricidade (CO2/kWh) para produtos selecionados como combustível. Os valores 

representam a quantidade média de CO2 por kWh de eletricidade produzido por países 

membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) entre 

2010 e 2014, Organização essa cuja cooperação do Brasil teve início na década de 1990. 

Como os fatores apresentados são muito sensíveis à qualidade de dados subjacentes, incluindo 

valores caloríficos líquidos e eficiências de entrada / saída dos sistemas geradores, eles devem 

ser considerados somente como indicativos. Os fatores de emissão são apresentados na Tabela 

2.7. 

 

Tabela 2.7 – Fatores de emissão de CO2 para geração de eletricidade, em gCO2/kWh, para 

cada tipo de combustível utilizado 

Produto gCO2 / kWh Produto gCO2 / kWh 

Antracite 875 Turfa 765 

Carvão de coque 820 Gás natural 405 

Outro carvão betuminoso 870 Óleo cru 590 

Carvão sub-bituminoso 940 Gás refinado 450 

Lignito 1030 Gases de petróleo liquefeito 525 

Gás produzido em fábricas 335 Querosene 625 

Gás do forno de coque 390 Gás / Óleo diesel 715 

Gás de alto forno 2425 Óleo combustível 670 

Outros gases recuperados 1590 Coque de petróleo 930 

Óleo de xisto 1155 Lixo municipal (não renovado) 1200 
Fonte: OCDE/IEA (2016) 

 

 



77 

A publicação do Institute for Climate Economics (I4CE, 2016), Instituto fundado 

pelas organizações francesas Caisse des Dépôts e Agence Française de Développement, 

apresenta fatores de emissão de CO2 pela queima de opções de combustível, para geração de 

energia, consolidando as informações do Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories, IPCC-2006. Os fatores de emissão indicam a quantidade média de CO2 emitida 

quando um determinado combustível é queimado, para produzir uma unidade de energia, cuja 

relação é indicada por tCO2/toe. Os fatores foram calculados relacionando as emissões de CO2 

medidas, com a quantidade de energia gerada. A Tabela 2.8 reproduz os fatores que constam 

na publicação. 

A publicação exemplifica também a obtenção da estimativa de emissão de CO2 para 

a geração de energia, conforme o tipo de combustível utilizado e seu fator de emissão 

correspondente, o tempo de geração e a quantidade de potência disponibilizada. 

Uma estação de geração com capacidade de 250MW, operando 8.000h/ano, emitiria: 

- 1,74MtCO2/ano, utilizando carvão na geração, com emissão de 0,87tCO2/MWh 

(1,74MtCO2/ano = 250MW x 8.000h/ano x 0,87tCO2/MWh) 

- 0,72MtCO2/ano, utilizando gás na geração, com emissão de 0,36tCO2/MWh 

(0,72MtCO2/ano = 250MW x 8.000h/ano x 0,36tCO2/MWh) 

 

Tabela 2.8 – Fatores de emissão de CO2 para geração de eletricidade, em tCO2/toe, para cada 

tipo de combustível utilizado 

Produto tCO2/toe Produto tCO2/toe 

Gás de alto forno 10,9 Diesel combustível 3,1 

Carvão de coque 4,5 Óleo de xisto 3,1 

Areias de adubo 4,5 Óleo cru 3,1 

Turfa 4,4 Querosene 3,0 

Lignito 4,2 Gasolina 2,9 

Carvão duro 4,1 Gás natural liquefeito 2,7 

Antracite 4,1 Gases de petróleo liquefeito 2,6 

Coque de petróleo 4,1 Gás refinado 2,4 

Carvão sub-bituminoso 4,0 Gás natural 2,3 

Betume 3,4 Gás do forno de coque 1,9 
Fonte: I4CE (2016) 

1toe = 11630kWh = 11,63MWh 

 

As emissões de CO2 apresentadas nas Tabelas 2.7 e 2.8 são representadas 

graficamente nos Gráficos 2.6 e 2.7 respectivamente, demonstrando a proporção das emissões 

pela queima dos combustíveis utilizados para geração de energia elétrica. Analisando os 

gráficos, se observa que a unidade da emissão em gCO2/kWh oferece uma percepção mais 
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sensível sobre os impactos gerados pelo tipo de combustível utilizado, do que a unidade da 

emissão em tCO2/toe. 

 

 

Gráfico 2.6 – Representação gráfica das emissões de CO2 de combustíveis em gCO2/kWh 
Fonte: OCDE/IEA (2016) 

 

 

Gráfico 2.7 – Representação gráfica das emissões de CO2 de combustíveis em tCO2/toe 
Fonte: I4CE (2016) 
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Ashourian et al (2013) menciona que embora um sistema de energia a base de diesel 

possa ser mais econômico que um sistema de energia verde, os aspectos ambientais da fonte 

de energia devem ser considerados, citando inclusive que a geração a diesel geralmente 

provoca a poluição do ar. Os poluentes que podem ser emitidos por um sistema de energia a 

diesel seriam: dióxido de carbono (CO2); monóxido de carbono (CO); hidrocarbonetos não 

queimados; partículas de materiais; dióxido de enxofre (SO2); óxidos de nitrogênio (NOx). 

Dos artigos utilizados para esta pesquisa, foram analisados os que citavam 

indicadores de impacto ambiental para geração de energia elétrica, cuja correlação dos 

indicadores com as referências dos artigos está apresentada no Quadro 2.9. Os GEE foram na 

maioria das vezes utilizados nas citações das pesquisas analisadas. 

 

Quadro 2.9 – Indicadores de impacto ambiental citados em artigos pesquisados 
Autores Localização Potência Instalada Indicador Ambiental 

Anzalchi e Sarwat (2015) EUA 500kW kg(CO2, SO2, N2O)/ano 

Ashourian et al (2013) Malásia 200kW kg GEE/ano 

Demiroren e Yilmaz (2010) Turquia 500 a 25000kW kg GEE/ano 

Gholami, Khalilnejad, Gharehpetian (2015) Iran ND kg GEE/ano 

Ismail, Moghavvemi e Mahlia (2013) Malásia 16,43kW kg CO2/litro 

Rohani, Mazlumi e Kord (2010) Irã 150kW kg GEE/ano 

Tsoutsos, Frantzeskaki e Gekas (2005) Grécia ND kg CO2/kWh 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Existe uma plataforma online para divulgação de inventários corporativos de 

emissões de gases de efeito estufa (GEE), chamado Registro Público de Emissões (RPE), cuja 

origem é de organizações participantes do Programa Brasileiro GHG Protocol. É uma 

plataforma pioneira no país, contando com a maior base de inventários organizacionais 

públicos da América Latina, com mais de 1.450 inventários das empresas e de estatísticas por 

setor. 

A área pública do RPE permite o acesso aos dados dos inventários publicados pelas 

organizações a todo tipo de público de interesse. O objetivo estabelecido pelo RPE é aumentar 

a transparência da divulgação dos dados de emissões de GEE pelas organizações, permitindo 

a sensibilização da sociedade e de todos os agentes envolvidos para a questão das mudanças 

climáticas. 

O Programa Brasileiro GHG Protocol é uma adaptação para o contexto nacional do 

método GHG Protocol, que se trata de uma ferramenta utilizada para entendimento, 

quantificação e gerenciamento das emissões de GEE, sendo o método mais usado 

mundialmente pelas empresas e governos para a realização de inventários de GEE, e 
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compatível com os métodos de quantificação do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC). 

Um dos inventários que se pode extrair do RPE é sobre as emissões históricas de 

GEE pela combustão estacionária, classificadas como Escopo 1, que tratam de emissões 

diretas, provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela organização. O período 

registrado é do ano de 2008 a 2016, cujo resultado está consolidado na Tabela 2.9 e 

representado no Gráfico 2.8. Percebem-se alguns decréscimos de emissões, porém um grande 

aumento em 2016. 

 

Tabela 2.9 – Emissões de GEE por combustão estacionária, no período 2008-2016 

Anos Emissões de GEE (tCO2e) 

2008 83.647.402,68 

2009 85.484.461,91 

2010 112.824.352,29 

2011 110.827.633,78 

2012 64.431.394,05 

2013 92.064.438,45 

2014 74.050.451,75 

2015 97.499.645,56 

2016 150.807.442,12 
Fonte: RPE (2017) 

 

 

Gráfico 2.8 – Emissões de GEE por combustão estacionária, no período 2008-2016 
Fonte: RPE (2017) 
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2.3.1 Sustentabilidade na geração de energia em edificações 

Kalogirou (2004) cita que uma das definições mais aceitas de desenvolvimento 

sustentável seria o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. 

Considera também que dentre os fatores que podem ajudar a alcançar o desenvolvimento 

sustentável, a geração de energia seria um dos principais fatores que devem ser considerados 

nas discussões sobre sustentabilidade. Por isso que existe uma ligação estreita entre as fontes 

renováveis de energia e o desenvolvimento sustentável. 

Segundo Silva (2003), o setor de construção tem importância significativa no 

desenvolvimento sustentável de qualquer país, cujas atividades de construção, uso, reparo e 

manutenção das edificações superam a maioria das outras atividades econômicas no consumo 

de recursos e geração de resíduos. 

Sobre esses efeitos causados pelo setor, considera ainda a autora que alguns poderão 

ser transitórios, porém outros seriam mais persistentes ou mesmo permanentes, como os do 

CO2 de combustão liberado na atmosfera. Assim, ela considera impossível alcançar o 

desenvolvimento sustentável sem que haja construção sustentável. Por esse motivo, esta 

pesquisa analisa a possibilidade de uma edificação utilizar uma solução de fornecimento de 

energia elétrica redundante, com o menor impacto ambiental possível. 

Com relação aos impactos ambientais gerados pela utilização de grupos geradores, 

alternativa mais comum no suprimento de energia elétrica de forma redundante em 

edificações, Pinho et al. (2008) enumeram os seguintes: escape pela descarga do motor de 

gases tóxicos, fuligens de carvão e vapores do combustível não queimado; ruído próximo de 

comunidade em região urbana; risco de transporte do combustível e do lubrificante descartado 

em veículos precários como caminhões, barcos e canoas. Eles consideram todos os impactos 

ambientais potenciais contribuintes para a poluição do meio ambiente. 

Os mesmos autores analisam o sistema fotovoltaico com relação às questões 

ambientais. Citam que a tecnologia não gera qualquer tipo de efluentes sólidos, líquidos ou 

gasosos durante o processo de produção da eletricidade, não emite ruído e nem utiliza 

recursos naturais esgotáveis. 

Tsoutsos, Frantzeskaki e Gekas (2005) consideram que tecnologias de energia solar 

oferecem vantagens ambientais evidentes em comparação com as que utilizam fontes 

convencionais, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável das atividades 
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humanas. Citam também a utilização de fonte inesgotável, assim como na contribuição da 

redução de emissão de CO2 e de outros resíduos durante sua operação. 

Outro fator positivo indicado pelos autores, na utilização de sistema fotovoltaico em 

edificações no ambiente urbano, é na ajuda da criação de um ambiente de apoio no âmbito da 

conservação de energia, incentivando outros meios de poupança energética nas edificações, 

seja pelos proprietários, como também pelos usuários. 

Tolmasquim (2016) apresenta benefícios nos aspectos socioambientais relevantes na 

utilização do sistema fotovoltaico em edificações, entre eles o baixo impacto na geração de 

energia, o não uso do solo, aproveitando as instalações existentes como a cobertura, telhados e 

fachadas. Sob o ponto de vista socioeconômico, as regiões do Brasil que dispõem de maior 

potencial de geração solar são majoritariamente as menos desenvolvidas economicamente, 

podendo assim associar o uso de uma fonte renovável com geração de novos empregos e de 

renda nessas regiões. 

O autor amplia no âmbito nacional, considerando a cadeia completa de produção da 

indústria fotovoltaica, os benefícios socioeconômicos com a geração de empregos 

qualificados, o desenvolvimento do parque industrial e a criação de uma cadeia de serviços de 

comercialização, instalação e manutenção dos sistemas. 

 

2.3.2 Legislação ambiental aplicada à administração pública no Brasil 

A legislação sobre meio ambiente, aplicada à administração pública, orienta a 

contratação para fornecimento de produtos e serviços, como também ações de gestão, com 

objetivo de melhor desempenho sustentável das organizações públicas. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi a primeira constituição 

brasileira a afirmar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O “caput” do art. 

225 trata sobre o tema, o qual segue transcrito: 

 

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 

A partir desta base legal, toda uma legislação ambiental foi criada para estruturar um 

sistema nacional do meio ambiente, da qual se podem destacar alguns diplomas normativos 

com referência a temas ambientais e de energia. 
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- Decreto federal nº 2.783/1998 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2783.htm): Dispõe sobre proibição 

de aquisição de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso das Substâncias que 

Destroem a Camada de Ozônio – SDO, pelos órgãos e pelas entidades da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

- Lei nº 10.295/2001 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10295.htm): Dispõe sobre a 

Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia. Visa a alocação eficiente de 

recursos energéticos e a preservação do meio ambiente. Que os fabricantes e os importadores 

de máquinas e aparelhos consumidores de energia são obrigados a adotar as medidas 

necessárias para que sejam obedecidos os níveis máximos de consumo de energia e mínimos 

de eficiência energética. 

- Decreto federal nº 4.059/2001 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d4059.htm): Regulamenta a Lei 

nº 10.295 de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e 

Uso Racional de Energia. 

 

- Decreto federal nº 4.131/2002 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4131.htm): Dispõe sobre 

medidas emergenciais de redução do consumo de energia elétrica no âmbito da Administração 

Pública Federal. A motivação principal foi o racionamento de energia em 2001, por falta de 

geração de energia na época. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal 

deveriam diagnosticar o grau de eficiência energética dos imóveis sob sua administração, com 

vistas à identificação de soluções e à elaboração de projeto de redução do consumo de energia 

elétrica. 

- Resolução CONAMA nº 307/2002 

(http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307): Estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

- Decreto federal nº 5.940/2006 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5940.htm): 

Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às 

associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. 
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- Portaria nº 61/2008-MMA 

(http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/36_09102008032817.pdf): 

Estabelece práticas de sustentabilidade ambiental a serem observadas pelo Ministério do Meio 

Ambiente e suas entidades vinculadas quando das compras públicas sustentáveis. 

- Lei federal n° 12.187/2009 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm): Institui 

a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC. 

Entre os objetivos que visava, constava a redução das emissões antrópicas de gases 

de efeito estufa em relação às suas diferentes fontes. 

Tinha entre as diretrizes: os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais 

documentos sobre mudança do clima dos quais vier a ser signatário; o estímulo e o apoio à 

participação dos governos federal, estadual, distrital e municipal, assim como do setor 

produtivo, do meio acadêmico e da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na 

execução de políticas, planos, programas e ações relacionados à mudança do clima. 

Assumia como compromisso nacional voluntário, ações de mitigação das emissões 

de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um 

décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove décimos por cento) suas emissões 

projetadas até 2020. 

- Lei federal n°12.305/2010 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm): Institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e 

instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 

público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Apresenta entre suas definições ciclo de 

vida do produto, geradores e gerenciamento de resíduos sólidos, logística reversa, padrões 

sustentáveis de produção e consumo, e responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos. 

- Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 5.690/2010 

(http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/a9593

961f9d00ab28325770a005bd6a4?OpenDocument): institui a Política Estadual sobre Mudança 

do Clima e estabelece princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos aplicáveis para prevenir 

e mitigar os efeitos e adaptar o Estado às mudanças climáticas, em benefício das gerações 
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atuais e futuras, bem como facilitar a implantação de uma economia de baixo carbono no 

Estado. 

Entre os objetivos da Política Estadual sobre Mudança do Clima, consta fomentar a 

participação do uso de fontes renováveis na energia do Estado. 

Entre as diretrizes da Política Estadual sobre Mudança do Clima, consta promover a 

pesquisa, em especial por meio das universidades e instituições de pesquisa, o 

desenvolvimento e a difusão de tecnologias, processos e práticas orientadas à mitigação das 

emissões de gases de efeito estufa e outras ações. 

- Instrução Normativa nº 01/2010 

(http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=295): 

Dispões sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de 

serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

- Decreto do Estado do Rio de Janeiro nº 43.216/2011 

Define como meta geral a redução da intensidade de emissões (tCO2e/PIB) até 2030, 

tendo por base 2005. Também estabelece metas setoriais. 

- Decreto federal n° 7.746/2012 (alterado pelo Decreto nº 9.178/2017) 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7746.htm): 

Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e 

práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas 

pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais 

dependentes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração 

Pública – CISAP. 

O Art. 3º da Lei nº 8.666/1993 tem em seu texto: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

O Decreto define, em seu Art. 16, que a administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes deverão elaborar e implementar 

Planos de Gestão de Logística Sustentável. 

- Instrução Normativa nº 10/2012 
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(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-

normativas/394-instrucao-normativa-n-10-de-12-de-novembro-de-2012): Estabelece regras 

para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável de que trata o art. 16, do 

Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012. Os indicadores utilizados na Instrução Normativa nº 

10/2012, para avaliar a racionalização do uso da energia elétrica nos órgãos públicos são: 

Consumo de energia elétrica em kWh e per capita; 

Gastos com energia elétrica em reais (R$) e per capita; 

Relação de demanda registrada com demanda contratada; 

Relação do gasto com energia elétrica em reais (R$) com a área total do órgão 

público. 

- Decreto federal nª 9.073/2017 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9073.htm): 

Promulga o Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, celebrado em Paris, em 12 de dezembro de 2015, e firmado em Nova 

Iorque, em 22 de abril de 2016. 

 

Em 1999, o Ministério do Meio-Ambiente (MMA) criou a Agenda Ambiental da 

Administração Pública (A3P), com aplicabilidade na administração pública direta e indireta, 

nas três esferas de governo – federal, estadual e municipal. A Agenda incentivava uma 

revisão dos procedimentos de produção e consumo e a adoção de referências de 

sustentabilidade ambiental nas instituições públicas (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2011). 

Em 2001 foi criado o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), 

e em 2002 foi reconhecida pela Unesco devido à relevância do trabalho desempenhado e dos 

resultados positivos obtidos ao longo do seu desenvolvimento, ganhando o prêmio “O melhor 

dos exemplos” na categoria Meio Ambiente. 

O desafio da A3P é promover a Responsabilidade Socioambiental como política 

governamental, através da inserção de princípios e práticas de sustentabilidade socioambiental 

no âmbito da administração pública, podendo seus princípios serem usados como modelos de 

gestão socioambiental por outros segmentos da sociedade. 

A A3P é estruturada em eixos temáticos, que são apresentados a seguir: 

Gestão de Resíduos; 

Licitação Sustentável; 
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Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho; 

Sensibilização de Capacitação dos Servidores; 

Uso Racional dos Recursos; e 

Construções Sustentáveis. 

 

Conjuntamente com o Programa A3P, existe o Programa Nacional de Conservação 

de Energia Elétrica – PROCEL, instituído pela Portaria Interministerial nº 1.877, de 

30/12/1985, dos extintos Ministérios das Minas e Energia e da Indústria e do Comércio 

(PROCEL, 2001). 

Orientações e indicadores de eficiência energética são oferecidas pelo Programa, no 

intuito de auxiliar na redução de custos e economia de energia elétrica nas instalações das 

edificações públicas, com roteiros para elaboração de diagnósticos de utilização de energia 

elétrica nos prédios avaliados. 

 

2.4 Método para avaliação dos sistemas de geração de energia elétrica redundantes 

 

2.4.1 Ferramentas computacionais para projeto de sistemas fotovoltaicos 

O Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos (CEPEL, 2014) apresenta uma 

série de ferramentas computacionais para dimensionamento e/ou simulação de sistemas 

fotovoltaicos. O Quadro 2.10 apresenta as principais características dos programas 

apresentados no manual, com seus respectivos endereços de acesso na internet. 

 

Quadro 2.10 – Principais características dos programas computacionais para 

dimensionamento e/ou simulação de sistema fotovoltaico 

Nome Foco Idioma 

Livre 

ou 

Pago 

Intervalo 

de Tempo 

Componentes 

da 

Base de Dados 

Endereço na Internet 

DASTPVPS SBFV I Pago A, M, D M, I, C www.ibom.de 

HOMER 

SFI, 

SFCR, 

SFH 

I Pago 
A, M, 

D, H 
B, E, G www.homerenergy.com 

HYBRID2 
SFI, 

SFH 
I Livre S/I S/I 

www.umass.edu/windenergy/ 

research.topics.tools.software. 

hybrid2.form.php 

Insel 
ST, 

SFV 
I, A, E Pago 

A, M, 

D, S, H 

M, G, B, I, 

CC, C, D 
wwwinseldi.com 

PV-

DesignPro 

SFI, 

SFCR, 

SFH 

I, E Pago 
A, M, 

D, H 

M, E, G, 

 B, I, C 
www.mauisolarsoftware.com 

PV*SOL 

SFI, 

SFCR, 

SFH 

I, A, 

E, F 
Pago 

A, M, D, 

S, H 

M, G, B, I, 

CC, C 
www.valetin.de 
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Nome Foco Idioma 

Livre 

ou 

Pago 

Intervalo 

de Tempo 

Componentes 

da 

Base de Dados 

Endereço na Internet 

PVSyst 

SFI, 

SFCR, 

SFH 

I Pago 
A, M, 

D, H 

M, G, EA, 

B, I, CC, C 
www.pvsyst.com 

RETScreen 

SFI, 

SFCR, 

SFH 

I, F Livre A G www.retscreen.net 

SolarPro SFI I, J Pago 
A, M, 

D, H 
M, G www.lapsys.co.jp/english/index.html 

SolEm SFCR A Pago 
A, M, 

D, H 
M, G, I www.solem.de 

PV F- 

CHART 
SFI I Pago H G www.fchart.com 

PVSize SFI P Livre 
A, M, 

D, S, H 

M, G, T, 

B, I, CC, C 
www.solar.ufrgs.br 

Legenda: 

S/I – Sem informação 

Idioma: I – Inglês; A – Alemão; E – Espanhol; F – Francês; J – Japonês; P – Português 

Intervalo de tempo: A – ano; M – mês; S – semana; D – dia; H – hora 

Foco do programa: SFI – sistema fotovoltaico isolado; SFCR – sistema fotovoltaico conectado à rede; SFH – 

sistema híbrido; SBFV – sistemas de bombeamento fotovoltaico; ST – sistemas térmicos em geral; SFV – 

sistemas fotovoltaicos em geral 

Base de dados de componentes: M – módulos fotovoltaicos; G – irradiância e temperatura; B – bateria; I – 

inversor FV; CC – controlador de carga; C – consumo; E – gerador eólico; D – gerador diesel; CS – coletores 

solares; BM – biomassa; A – gerador hidráulico; EA – energia auxiliar 

Fonte: CEPEL (2014) 

 

2.4.2 Dimensionamento dos sistemas redundantes 

 

2.4.2.1 Sistema grupo motor gerador (GMG) a diesel 

O grupo motor gerador (GMG) consiste em um motor a diesel acoplado a um 

alternador síncrono trifásico, montado sobre uma base comum (ABNT, 2001). 

Os regimes de potência no funcionamento de um GMG são classificados como 

(ABNT, 2001): 

- Emergência: disponibilidade para suprimento de energia por todo tempo de duração 

da falta da rede comercial, não admitindo sobrecarga, previsto em locais supridos por rede 

confiável, para operar com cargas variáveis por um período de até 300h/ano; 

- Auxiliar: disponibilidade para acionamento de cargas variáveis por um período de 

até 1000h/ano, respeitando paradas para manutenção. Indicado em situações de falha de 

energia da rede programada, como uso no período do horário de ponta; 

- Principal: disponibilidade para acionamento de cargas variáveis por um período 

ilimitado de tempo, respeitando intervalos de manutenção determinados. Neste regime não há 

necessidade de reserva de potência ou potência de sobrecarga; 
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- Básica: disponibilidade para acionamento de cargas constantes por um período 

ilimitado de tempo, respeitando intervalos de manutenção determinados. Neste regime não há 

necessidade de reserva de potência ou potência de sobrecarga. 

Para o dimensionamento do sistema motor gerador a diesel como redundância para 

uma edificação com perfil de escritório, com atividades inerentes à Administração Pública, 

será considerado o regime de potência classificado como principal. Isso pelo fato da não 

previsão de tempo para utilização do sistema gerador, como também pela aplicação com 

cargas variáveis na instalação suprida. 

Nem toda a energia gerada pela explosão da mistura combustível e ar no gerador é 

convertida em energia elétrica, seja pela combustão incompleta, seja pela perda de calor por 

fricção ou por outros fatores, como o próprio rendimento do alternador do sistema. A 

eficiência de um gerador pode ser definida pela relação entre a energia gerada que atenderá a 

carga demandada, e a potência do motor obtida pela combustão da mistura combustível e ar 

(WANG, PALAZOGLU, EL-FARRA, 2015). 

Pereira (2017) apresenta as questões necessárias para o dimensionamento correto do 

GMG: 

a)Qual o tipo de carga atendida? (iluminação, motores de indução, fornos, canteiro 

de obras, retificadores de corrente, computadores, sistemas de condicionamento 

de ar, etc); 

b)Qual o local de serviço? (mar, terra, ambientes com atmosfera explosiva, etc); 

c)Quais as características do local? (temperatura ambiente dominante, altitude, nível 

de contaminação do ar por partículas sólidas, nível de ruído permitido); 

d)Qual o regime de operação? (se é única fonte de energia elétrica, se é reserva de 

rede local ou de outro gerador, qual o período de operação por dia); 

e)Quanto tempo os consumidores podem ficar desligados? 

f)Quais os riscos envolvidos pelo defeito do equipamento? 

 

O próximo procedimento para definição do GMG, depois da definição das 

características da aplicação, é a determinação da potência do grupo gerador. Para tal, se faz 

necessário ressaltar a diferença entre potência ativa, em kW, e potência aparente, em kVA. 

A potência aparente é aquela necessária para que um consumidor funcione 

corretamente, como exemplo motores elétricos, reatores e lâmpadas fluorescentes. A potência 

ativa é a potência efetivamente consumida ou transformada pelo consumidor, relacionada à 
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geração de calor ou luz. A relação entre as duas potências é definida como fator de potência, 

definida pela Equação 2.2 (PEREIRA, 2017), e representada graficamente na Figura 2.27. 

 

cosφ = kW/kVA; kW = kVA * cosφ(2.2) 

 

A relação dessas duas características de potências em um GMG é estabelecida por 

Norma  - DIN EN 60034-1: 2011-02; VDE 0530-1: 2011-02 - Rotating electrical machines - 

Part 1: Rating and performance -, considerando o fator de potência (cosφ) igual a 0,8 para a 

construção de máquinas elétricas (PEREIRA, 2017). 

Assim, as potências aparente (kVA) e ativa (kW) do GMG a ser especificado será 

através do histórico das demandas de carga elétrica mínimas utilizadas pela edificação a ser 

estudada, considerando também o tipo de corrente, tensão e frequência correspondentes aos 

valores nominais da rede da concessionária local. 

 

 

Figura 2.27 – Triângulo de potências 
Fonte: Pereira (2017) 

 

 

Holtmeyer, Wang e Axelbaum (2013) consideraram a vida útil de um gerador a 

diesel o tempo de 40 anos, sem citarem o período de funcionamento efetivo. Bala e Siddique 

(2009) consideraram em sua pesquisa o tempo de vida do gerador em 7.000h de 

funcionamento. 

 

2.4.2.2 Sistema fotovoltaico (SFV) 

As principais etapas do projeto de um sistema fotovoltaico (SFV) são as seguintes 

(CEPEL, 2014): 

a)Levantamento adequado do recurso solar disponível no local da aplicação; 
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b)Definição da localização e configuração do sistema; 

c)Levantamento adequado da demanda e consumo de energia elétrica; 

d)Dimensionamento do gerador fotovoltaico; 

e)Dimensionamento dos equipamentos de condicionamento de potência que, no caso 

dos sistemas conectados à rede (SFCRs), se restringe ao inversor para 

interligação com a rede; 

f)Dimensionamento do sistema de armazenamento, usualmente associado aos 

sistemas isolados. 

Na estimativa para geração de energia elétrica, é oportuno ignorar os efeitos de 

variação da irradiância a cada instante e considerar a totalidade da energia elétrica convertida 

em intervalos horários (CEPEL, 2014). 

Para tal, Pinho (2008) apresenta uma alternativa de unidade para irradiação solar . 

Ele converte a unidade kWh/m² para a unidade denominada Horas de Sol Pleno (HSP). O 

conceito de HSP é dado pelo número de horas de sol, em média diária, com uma intensidade 

de 1.000W/m². Seria equivalente à energia total no dia incidindo sobre os módulos 

fotovoltaicos. A Figura 2.28 apresenta o significado do conceito, considerando três situações 

de oferta da irradiação solar, conforme as condições de exposição do sol. 

O HSP reflete o número de horas no dia em que a irradiância permaneceria constante 

e igual a 1.000W/m²., de forma que a energia resultante tenha equivalência com a energia 

disponibilizada pelo sol e acumulada ao longo do dia. A seguir será demonstrado o cálculo do 

número de HSP para um caso demonstrado na Figura 2.28. 

 

HSP = 6 (kWh/m²) / 1 (kW/m²) = 6 (h/dia) 
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Figura 2.28 – Dias com diferentes valores de HSP 
Fonte: Pinho et al. (2008) 

 

Johnson et al. (2015) analisaram a interferência do ângulo de instalação dos painéis 

fotovoltaicos. A instalação dos painéis na horizontal permitiria a cobertura plena de um 

telhado ou outra área disponível, sem risco de sombreamento. Todavia, sem qualquer 

inclinação implicaria no acúmulo de sujeira na superfície, impedindo uma melhor absorção 

solar. Assim, qualquer inclinação permitirá um escoamento da água de chuva, tirando a 

sujeira superficial acumulada. 

Os softwares citados no item 2.2.1, para avaliação da oferta da irradiação solar 

conforme a localidade da instalação, apresentam os índices de irradiação conforme a 

inclinação dos painéis fotovoltaicos, sendo usual considerar um plano inclinado igual à 

latitude do local, de forma a obter a geração máxima de energia ao longo do ano (CEPEL, 

2014). 

Após a avaliação do recurso solar, e a definição da carga a ser atendida, Ghafoor e 

Munir (2015) apresentam a Equação 2.3 para o dimensionamento da área do sistema gerador 

fotovoltaico em um sistema autônomo e isolado. 
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APV = Lel(2.3) 

Havg  x  ηPV  x  ηB  x  ηI  x  Tcf 

 

Sendo: APV a área do gerador fotovoltaico em m²; Lel a carga atendida pelo sistema 

em kWh/dia; Havg a irradiação solar média diária disponível em kWh/m²/dia; ηPV o 

rendimento do painel fotovoltaico em %; ηB o rendimento das baterias em %, estimado em 

85%; ηI o rendimento do inversor em %, estimado em 90%; e Tcf o fator de correção da 

interferência da temperatura dos módulos. 

Pinho (2008) apresenta a Equação 2.4 para dimensionamento do sistema gerador 

fotovoltaico, correspondente ao método da área do módulo. 

 

Am = Efv(2.4) 

H  x  ηm  x  fp  x  (1 - Ωg/100) 

 

Sendo: Am a área do módulo ou do arranjo, em m2; Efv a energia gerada pelo 

sistema, em kWh; ηm a eficiência do módulo; fp o fator de preenchimento do módulo, que 

pode ser desconsiderado se Am for considerada como área útil; H a irradiação média do 

período considerado na análise, em kWh/m2; e Ωg as perdas na fiação em %. 

Souza (2017) adotou a Equação 2.5 para dimensionamento de um painel fotovoltaico 

em sua pesquisa. 

 

Ap = Ep(2.5) 

ηP  x  rs  x  tx loss 

 

Sendo: Ap a área do painel solar, em m2; Ep a energia elétrica gerada pelo painel, 

em kWh; ηP a taxa de eficiência do painel fotovoltaico; rs a intensidade de radiação solar 

incidente diária, em kWh/m2/dia; tx loss a taxa de perda de desempenho do painel 

fotovoltaico ao longo dos anos, variando de forma decrescente. 

Signorini, Vianna e Salamoni (2014) adotaram em sua pesquisa, sobre a utilização de 

um sistema fotovoltaico integrado à edificação e interligado à rede de um prédio 

administrativo, a Equação 2.6 para estimar o potencial de geração de energia, com o sistema 

fotovoltaico instalado no telhado da edificação. 

 

G = A  x  EFF  x  HTOT  x  n  x  R(2.6) 
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Sendo: G a energia gerada por um sistema fotovoltaico, em kWh/mês; A como área 

útil da cobertura disponível em m
2
; EFF a eficiência do módulo fotovoltaico utilizado, em %; 

HTOT a irradiação solar para plano inclinado em kWh/m
2
/dia; n o número de dias de cada 

mês; e R como o rendimento do sistema em %, sendo adotado 80%. 

 

Essas seriam as informações básicas para estimar o porte do sistema fotovoltaico a 

ser instalado em uma edificação, considerando uma carga mínima e estratégica a ser atendida, 

no caso da falta da rede da concessionária. 

 

2.4.3 Análise de custo dos sistemas redundantes 

Khoury et al (2015), que consideraram a vida útil de 20 anos para o sistema 

fotovoltaico em sua pesquisa, apresentam a composição do custo total (CT) da solução 

conforme apresentado na Equação 2.6. 

 

CT =  CC  +  CM  +  CR  +  CS(2.6) 

 

Sendo: CC o Custo de Capital, referente a aquisição e instalação dos componentes; 

CM o Custo de Manutenção, que foi ajustado como 1% do Custo de Capital dos 

componentes; CR o Custo de Reposição, conforme as substituições dos componentes durante 

a vida útil da solução; e CS o Custo de Suprimento, no caso a energia utilizada da rede para 

suprir a carga de alguns componentes utilizados. 

Johnson et al (2015) citam o indicador Custo Nivelado de Eletricidade (LCOE de 

Levelized Cost of Electricity) como uma medida de custo da eletricidade, utilizada para 

instalações com fontes renováveis. Ele é obtido na relação entre o custo total da vida útil do 

sistema, que inclui os custos no período de instalação, materiais e manutenção, com o total de 

energia produzida durante a mesma vida útil considerada. Essa relação está apresentada na 

Equação 2.7. 

 

LCOE = Custo Total da Vida Útil / Total de Energia Produzida(2.7) 

 

Na situação pesquisada por Johnson et al (2015), com a incorporação de um sistema 

fotovoltaico no telhado de um prédio em um campus universitário, o período de retorno do 
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investimento foi de 23 anos, sem qualquer incentivo de crédito fiscal envolvido, obtendo lucro 

com a instalação no restante do período até atingir a vida útil de 30 anos. 

Ashourian et al. (2013) definem o Custo Nivelado de Energia (COE) como o custo 

médio de produção de energia elétrica útil do sistema por kWh. Citam também que o custo de 

capital inicial de um componente é o custo total da sua instalação no início projeto. O custo 

operacional total é a soma dos custos da operação e da manutenção, mais o custo de reposição 

anualizada, menos o valor residual. O valor residual seria o valor restante de um componente 

do sistema de potência, no final do tempo de vida útil. 

Pinho (2008) considera que o principal custo de investimento inicial de sistemas de 

geração com combustíveis fósseis é a aquisição do grupo gerador e seus acessórios. A 

principal característica do investimento é baixo custo inicial e elevado custo ao longo da vida 

útil, dependendo diretamente do seu tempo de operação. 

Através da publicação do Instituo Ideal (2017), uma iniciativa conjunta com a 

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro (AHK-RJ), obteve-se 

uma estimativa do preço de sistemas fotovoltaicos praticado em 2016 no Brasil, por faixa de 

potência, através da informação apresentada pelas empresas instaladoras. A estimativa está 

apresentada na Tabela 2.10. 

 

Tabela 2.10 – Preço de sistemas fotovoltaicos, por faixa de potência – Brasil - 2016 

Potência dos sistemas  

(kWp) 

Preço Médio 

(R$/Wp) 

Até 5 R$7,51 

5 a 30 R$6,73 

31 a 100 R$6,16 

Mais que 100 R$5,57 

Fonte: IDEAL (2017) 

 

Outra informação significativa apresentada pelas empresas instaladoras de sistemas 

fotovoltaicos, na publicação do Instituto Ideal (2017), é sobre a composição do preço com 

relação aos componentes necessários nas instalações dos SFV. Como pode ser observado no 

Gráfico 2.9, os módulos fotovoltaicos representam a maior parcela do custo da instalação, 

seguido pelos inversores. O item “estruturas metálicas de suporte” foi apresentado na 

composição de preço pela primeira vez nessa edição da publicação, sendo inserido 

anteriormente no item “outros componentes”, que agora inclui instalações de componentes 

menores, proteções elétricas, etc. 
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Gráfico 2.9 – Composição do preço de sistema fotovoltaico (SFV) 
Fonte: Ideal (2017) 

 

2.4.4 Período de utilização dos sistemas redundantes 

A ANEEL utiliza indicadores que mensuram a frequência e a duração das 

interrupções no fornecimento de energia elétrica aos consumidores, avaliando a continuidade 

do fornecimento oferecida pelas concessionárias. 

Essa continuidade é avaliada por subdivisões das distribuidoras, denominadas 

Conjuntos Elétricos, existindo limites para os indicadores associados a cada conjunto, 

identificados no site da Agência através das seguintes informações sequenciais: 

a)Estado; 

b)Município; 

c)Ano de referência; e 

d)Conjunto elétrico. 

 

Após a inserção das informações, são apresentados os indicadores de continuidade 

com seus limites definidos. A regulamentação do assunto é feito no Módulo 8 dos 

Procedimentos de Distribuição – PRODIST. 
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Os indicadores correspondentes aos dados da edificação da Sede da CNEN, situada 

na Rua General Severiano, 90 – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ, e que será utilizada no estudo 

de caso desta pesquisa, são apresentados no Quadro 2.11. 

 

Quadro 2.11 – Indicadores de continuidade no fornecimento de energia elétrica - 2017 
(continua) 

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A 
DIC 

(em horas) 

FIC 

(número de interrupções) 

Conjunto DEC FEC Anual Trim. Mensal Anual Trim. Mensal 

BOTAFOGO SUBTERRANEO 1 1 16,00 8,00 4,00 11,20 5,60 2,80 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica. 

 

Quadro 2.11 – Indicadores de continuidade no fornecimento de energia elétrica - 2017 
(continuação) 

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A 
DMIC 

(em horas) 

DICRI 

(em horas) 

Conjunto DEC FEC Mensal Interrupção. 

BOTAFOGO SUBTERRANEO 1 1 2,09 12,22 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica. 

 

Os indicadores apresentados no Quadro são os seguintes: 

- Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC): intervalo de 

tempo que, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto 

considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica; 

- Freqüência equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEC): número de 

interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do 

conjunto considerado; 

- Duração de interrupção individual por unidade consumidora (DIC): intervalo de 

tempo que, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou ponto de conexão 

ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica; 

- Freqüência de interrupção individual por unidade consumidora (FIC): número de 

interrupções ocorridas, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou ponto de 

conexão; 

- Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou ponto de 

conexão (DMIC): tempo máximo de interrupção contínua de energia elétrica, em uma unidade 

consumidora ou ponto de conexão; 
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- Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora 

ou ponto de conexão (DICRI): corresponde à duração de cada interrupção ocorrida em dia 

crítico, para cada unidade consumidora ou ponto de conexão. 

Outro parâmetro que deverá ser analisado em uma edificação a ser pesquisada é o 

histórico de eventos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, seja pela não oferta 

da concessionária, seja por algum problema de infraestrutura na instalação elétrica da 

edificação, que tenha motivado um período de utilização do sistema redundante além do 

tempo indicado pela agência reguladora. 
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3 Metodologia de pesquisa 

Este capítulo apresenta o método aplicado no processo de pesquisa realizado, 

possibilitando definir os procedimentos e parâmetros indicados e consolidados para analise da 

utilização de um sistema fotovoltaico como redundância no fornecimento de energia elétrica 

em uma edificação da administração pública. 

A pesquisa possui múltiplas fontes de informação (teórica, documental e aplicação 

do embasamento teórico técnico específico para atender às questões da pesquisa) e interação  

com os constructos desenvolvidos a partir da literatura, o que possibilita maior validade 

construtiva (EISENHARDT, 1989) - extensão pela qual uma observação mede o conceito que 

se pretende medir (CROOM, 2005). Para Miguel (2005), o uso de múltiplas fontes permite 

sustentar a qualidade da pesquisa ou seja, a utilização da técnica de triangulação ajuda na 

interação e convergência entre as diversas fontes de evidência. 

Gray (2012) considera que estudos de caso como método de pesquisa tendem a ter 

um foco muito mais específico, podendo explorar muitos temas e assuntos, porém de uma 

faixa muito mais direcionada de pessoas, organizações e contextos. Cita que estudos de caso 

se beneficiam com o desenvolvimento anterior de uma posição teórica para ajudar a 

direcionar o processo de coleta e análise de dados. 

 

3.1 Caracterização do método adotado na pesquisa 

Provdanov e Freitas (2013) apresentam um quadro que dispõe de forma resumida as 

descrições das classificações possíveis dos critérios que estruturam um estudo de pesquisa e 

seu objetivo. Utilizando a estrutura desse quadro, pode-se apresentar as classificações dos 

critérios que caracterizam o método adotado nesta pesquisa, através do Quadro 3.1. 

A pesquisa pode ser classificada como exploratória, bibliográfica, descritiva, de 

cunho dedutivo e abordagem quali-quantitativa. Adotou-se o método estudo de caso por meio 

de triangulação de múltiplas fontes de evidências para a coleta de dados: revisão teórica da 

literatura, análise documental, observação direta. Os resultados descritivos foram analisados 

comparativamente com outras pesquisas que trataram da utilização da fonte solar para geração 

de energia elétrica, possibilitando a adoção do método de pesquisa em estudo de outras 

edificações e em outros locais. A escolha do Estudo de Caso justifica-se como método para 

gerar e testar teoria. 

A confiabilidade da pesquisa qualitativa refere-se ao fato de que a pesquisa deve 

permitir que, caso outros pesquisadores decidam seguir os mesmos passos de pesquisa, 
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possam chegar aos mesmos insights do pesquisador inicial (Denzin & Lincoln, 2000). Para 

isto, este trabalho apresenta requisitos que evidenciam a transparência do pesquisador, a fim 

de permitir a replicação. Nesse sentido, buscou-se procedimentos de pesquisa bem descritos e 

elaboração de um protocolo de pesquisa. É importante, portanto, ressaltar o rigor e a 

profundidade dos levantamentos dos dados considerados nos cálculos. 

 

Quadro 3.1 – Critérios que caracterizam o método da pesquisa realizada 

Critério Classificação Descrição 

Natureza Aplicada 
Procura produzir conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução 

de problemas específicos. 

Abordagem Qualitativa 
O ambiente natural é fonte direta para coleta de dados, interpretação de 

fenômenos e atribuição de significados 

Método 

Científico 
Dialético 

A dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante 

da realidade. Como a dialética privilegia as mudanças qualitativas, opõe-se 

naturalmente a qualquer modo de pensar em que a ordem quantitativa se 

torna norma. 

Objetivo do 

Estudo 
Explicativo 

Procura identificar os fatores que causam um determinado fenômeno, 

aprofundando o conhecimento da realidade. 

Procedimento 

Técnico 

Pesquisa 

Bibliográfica 
Concebida a partir de materiais já publicados. 

Pesquisa 

Documental 
Utiliza materiais que não receberam tratamento analítico. 

Estudo de Caso 

Representa a estratégia preferida quando colocamos questões do tipo 

“como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real. 

Fonte: Provdanov e Freitas (2013), adaptado pelo autor. 

 

Para contribuir para a qualidade da pesquisa o estudo de caso único deve ser 

representativo. A utilização da Sede da CNEN tem a sua representatividade, pois além da 

Autarquia ser constituída por 18 Unidades em todo o Brasil, distribuídas em praticamente 

todas as regiões do país – somente a região norte não dispõe de Unidade da CNEN -, a 

instituição tem entre suas atribuições o programa de formação técnica especializada para o 

setor nuclear brasileiro, englobando os cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, 

oferecidos por suas unidades técnico-científicas. 

A CNEN se caracteriza como uma instituição nacional que centraliza pesquisas, 

produção e regulação da energia nuclear no Brasil. Devido à importância dessa fonte de 

energia e o seu posicionamento estratégico para o país , sublinha-se a sua representatividade 

como escolha para o estudo de caso. 
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3.2 Fases da pesquisa 

As fases de execução da pesquisa estão representadas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe ressaltar que este trabalho demandou uma pesquisa de campo, com 

informações obtidas através de processos administrativos da Sede da CNEN, por meio de 

análise documental, e com a utilização de sistemas de infraestrutura disponíveis a este autor, 

que fazem parte dos recursos utilizados nas atribuições do mesmo como servidor de carreira 

da Autarquia. Todas as informações foram autorizadas e disponibilizadas pela Direção da 

Administração formalmente. 

É importante observar que esta pesquisa se baseia em um único estudo de caso, mas 

a magnitude da empresa estudada e a sua representatividade estratégica e operacional na 

operação e pesquisa da energia nuclear no Brasil justificam sua escolha. Esta mesma 

abordagem, de estudo de caso único focado em Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 

podem ser vistos em pesquisas de Serra et al. (2007) (Natura foi a empresa analisada), 

Spitzeck e Chapman (2012) ( BASF foi analisada) e Angelo et al. (2012) (empresa brasileira 

de transporte foi analisada). 
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Sauerbronn (2011, p. 40) justifica e ressalta a relevância de estudos de caso únicos 

com empresas de enorme poder econômico e estratégico, devido ao contexto no qual se 

localiza. Yin (2005) considera o estudo de caso único um projeto apropriado sob várias 

circunstâncias, sendo análogo ao experimento único, e que muitas das mesmas condições que 

justificam um único experimento também podem justificar um estudo de caso único. 

As informações coletadas em conjunto com os dados da análise documental no 

estudo de caso , as referências bibliográficas e técnicas da revisão literária quando 

comparadas e trabalhadas em conjunto propiciaram a análise, confrontação entre diferentes 

fontes e contribuindo para o proposito deste estudo. 

 

3.2.1 Definição dos objetivos da pesquisa 

A Sede da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) não dispõe de sistema 

redundante de fornecimento de energia elétrica, com pronto acionamento quando ocorre a 

ausência do fornecimento de energia pela concessionária. 

As necessidades, condições e práticas vigentes foram apresentadas na 

contextualização da pesquisa, permitindo a definição do objetivo geral e dos específicos de 

forma preliminar, porém ajustados posteriormente à revisão de bibliográfica e seleção do 

referencial teórico. A contextualização inicial foi organizada conforme apresentado no 

Quadro 3.2. 

Quadro 3.2 – Contextualização do problema a ser pesquisado 
Ambiente Contextualizado Problema Objetivo Principal 

Risco no fornecimento de energia 

elétrica pelo sistema elétrico 

brasileiro. 

Ausência de sistema redundante 

para fornecimento de energia 

elétrica na Sede da CNEN, no caso 

da falta da energia fornecida pela 

concessionária. 

Analisar o sistema fotovoltaico 

como redundância no 

fornecimento de energia elétrica. 

Necessidade de menor interrupção 

possível na execução de atividades 

críticas da CNEN. 

Necessidade de redundância no 

fornecimento de energia elétrica. 

Escassez orçamentária da CNEN. 

Aumento significativo da tarifa 

elétrica. 

Alternativas para fornecimento de 

energia elétrica em algumas atividades 

ou alguns horários na CNEN. 

O sistema redundante para 

fornecimento de energia elétrica 

deverá gerar o memor impacto 

ambiental possível. 

O sistema redundante para 

fornecimento de energia elétrica 

deverá gerar o menor transtorno 

possível à vizinhança da CNEN. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.2.2 Revisão bibliográfica 

A revisão bibliográfica foi iniciada com a definição dos temas que seriam abordados 

na pesquisa e alguns termos correlacionados, utilizados como palavras-chaves, conforme 

apresentado a seguir. 

 Características técnicas: energia solar; sistema fotovoltaico; fontes renováveis; 

tecnologia fotovoltaica; gerador de corrente alternada; gerador de emergência a 

diesel; 

 Parâmetros de avaliação: eficiência; impacto ambiental; sustentabilidade; 

viabilidade; pegada de carbono; avaliação do ciclo de vida; avaliação de riscos; 

análise de custo benefício; avaliação de risco ambiental; emissão de CO2; potencial 

de aquecimento global; 

 Função de sistema: fonte de alimentação ininterrupta; geradores de 

emergência; backup; redundância; 

 Local e características de aplicação: cargas críticas; edifícios comerciais; 

edifícios públicos; eficiência energética de edifícios. 

Após a definição dos temas a serem pesquisados, com os seus respectivos termos 

que poderiam ser utilizados como palavras-chave, foi realizada busca nas bases de 

pesquisa, utilizando operadores lógicos booleanos para obter o melhor filtro possível 

nos resultados. A seguir são apresentadas as bases utilizadas e outras fontes de 

pesquisa. 

 Scopus – Document search; 

 Web of Science; 

 Google Acadêmico; 

 Periódicos CAPES; 

 Portal de Compras Governo Federal; 

 Catálogo da ABNT 

Na pesquisa de documentos na base de dados Scopus foi utilizado como estratégia de 

busca, adotando operadores booleanos, truncagem, aspas etc, para combinar os termos de 

busca, a seguinte combinação de palavras chaves e operadores lógicos: 

- (TITLE-ABS-KEY((photovoltaic OR "solar electric*" OR "solar energy"))AND 

TITLE-ABS-KEY((efficiency OR "environmental impact" OR sustainability OR feasibility 

OR "carbon footprint" OR "Life Cycle Assessment" OR "risk assessment" OR "multi criteria" 
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OR multicriteria OR "environmental risk assessment" OR "Life Cycle Costing" OR "CO2 

emission" OR "Global warming potential" OR "Cost Benefit Analysis"))AND TITLE-ABS-

KEY(("uninterruptible power supply" OR "emergency generators" OR "redundancy" OR 

"backup"))) 

Na base Web of Science foi utilizada a seguinte combinação de palavras chaves e 

operadores lógicos 

- (TITLE-ABS-KEY((photovoltaic OR "solar electric*" OR "solar energy"))AND 

TITLE-ABS-KEY((efficiency OR "environmental impact" OR sustainability OR feasibility 

OR "carbon footprint" OR "Life Cycle Assessment" OR "risk assessment" OR "multi criteria" 

OR multicriteria OR "environmental risk assessment" OR "Life Cycle Costing" OR "CO2 

emission" OR "Global warming potential" OR "Cost Benefit Analysis"))AND TITLE-ABS-

KEY(("uninterruptible power supply" OR "emergency generators" OR "redundancy" OR 

"backup"))) 

O resultado obtido com as buscas realizadas nas bases de pesquisa foi de 242 artigos, 

já eliminando as repetições que ocorreram em bases diferentes. 

A pesquisa de normas e legislação sobre os temas estudados teve o foco no Brasil. 

 

3.2.3 Critérios de seleção do referencial teórico 

Após a obtenção do material preliminar de pesquisa, foi definido um critério de 

seleção para a obtenção do referencial teórico, buscando o contexto da utilização dos sistema 

fotovoltaico no Brasil e no mundo, a utilização dos sistema para geração de energia elétrica, 

pesquisas com as características dimensionais e construtivas similares ao objeto de estudo, 

parâmetros sobre impacto ambiental na geração de energia autônoma, e ferramentas e 

métodos utilizados para avaliação técnica e de performance das soluções analisadas. 

Iniciou-se com a separação dos artigos que tinham os seguintes focos de pesquisa: 

 Utilização de sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica; 

participação de gerador a diesel na solução pesquisada; avaliação de impacto 

ambiental; 

 Análise dos sistemas pesquisados, com aplicação de métodos ou ferramentas 

definidas; 

 Característica do elemento construtivo utilizado na pesquisa; 

 Atendimento de carga crítica e oferta de redundância na geração de energia 

elétrica; 
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 Análise econômica das soluções. 

 

Posteriormente a separação dos artigos por temas de pesquisa, foram adotado os 

seguintes critérios de seleção do material a ser revisado com maior profundidade, para cada 

grupo separado: 

 Os artigos publicados de 2012 em diante; 

 Os artigos com maior registro de citações, independente do ano de publicação. 

 

Feito o segundo critério de seleção do material, para definição do referencial teórico 

a ser utilizado na execução da pesquisa, foi obtido 26 artigos principais, que associados a 

livros, manuais, teses e dissertações, relatórios, legislação, normas e resoluções, permitiu 

fundamentar a pesquisa e executar a pesquisa aplicada. 

 

 

3.2.4 Coleta de dados para a pesquisa 

Definidos os referenciais teóricos a serem utilizados, estruturou-se os parâmetros a 

serem definidos e utilizados na execução do estudo de caso, que trata da análise da utilização 

de um sistema fotovoltaico como sistema redundante para fornecimento de energia elétrica, 

atendendo a edificação da Sede da CNEN, que fica no bairro de Botafogo, na cidade do Rio 

de Janeiro. Os parâmetros definidos para a pesquisa são apresentados a seguir, estabelecidos 

por seus respectivos referenciais teóricos obtidos na revisão da literatura: 

 

 Composição e caracterização do sistema fotovoltaico (SFV); 

 Dimensionamento básico do sistema fotovoltaico (SFV); 

 Dimensionamento básico de um grupo motor gerador (GMG); 

 Estimativa do custo total (CT) dos sistemas analisados; 

 Estimativa do impacto ambiental pela utilização dos sistemas analisados, 

através da emissão de gases de efeito estufa (GEE). 

 

Antes da coleta dos dados necessários para a utilização dos parâmetros que serão 

adotados na análise dos sistemas pesquisados, coube definir a sequência da coleta e os dados a 

serem obtidos. 

A sequência da coleta e os dados coletados são apresentados a seguir. 
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3.2.5 Execução da análise na pesquisa aplicada 

Com os dados coletados, correspondentes ao caso a ser estudado, é possível 

determinar os parâmetros que serão utilizados para a análise dos sistemas avaliados como 

redundância no fornecimento de energia elétrica na edificação atendida. 

 

Fase 1 
Obtenção dos dados 

de consumo elétrico 

da edificação 

Fase 2 
Obtenção das menores 

demandas de potência 

da edificação 

Fase 3 
Obtenção do menor 

consumo elétrico 
mensal e diário da 

edificação 

Fase 4 
Obtenção dos dados 

geográficos da 

edificação 

Fase 5 
Obtenção dos dados 

de irradiação solar na 
localização da 

edificação 

Fase 6 
Obtenção dos dados 

dimensionais dos locais 
de instalação dos 

sistemas estudados 

Fase 7 
Obtenção dos dados de 

ocupação e rotinas da 
edificação 



107 

 Dimensionamento do SFV para a edificação; 

 Análise da viabilidade técnica de utilização do SFV; 

 Dimensionamento do GMG; 

 Análise do Custo Total (CT) das soluções estudadas; 

 Análise do impacto ambiental de cada solução, através da emissão de GEE. 

 

3.3 Limitação da pesquisa 

Esta pesquisa se limitou à: 

 na análise da utilização da energia solar na geração de energia elétrica como 

redundância, atendendo uma edificação em região urbanizada; 

 na análise comparativa entre a utilização de sistema fotovoltaico e a de gerador 

movido a combustível fóssil, como sistemas redundantes para fornecimento de 

energia elétrica; 

 no período para obtenção dos dados da edificação entre 2011 e o decorrer de 

2017; 

 na análise dos sistemas redundantes desde a aquisição e partida da utilização 

dos sistemas, mais o período de uso durante a vida útil dos sistemas especificados; 

 na utilização de dados do Município do Rio de Janeiro para a execução do 

estudo de caso da pesquisa, mais precisamente no Bairro de Botafogo, devido a 

localização da Sede da CNEN. 

 



108 

4 Resultados e discussão 

 

4.1 Diagnóstico da situação pesquisada 

O foco da pesquisa é sobre a utilização de uma fonte renovável para suprir de forma 

redundante edificações públicas, utilizadas para exercício de atividade administrativa, sendo 

pesquisada como estudo de caso a Sede da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 

situada na Rua General Severiano, nº 90, Bairro de Botafogo, no Município do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro. 

A edificação principal da Sede da CNEN, destacada na Figura 4.1, fica em uma área 

urbana no Município do Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, cercada por condomínios 

residenciais e próxima ao Morro do Pasmado. É constituída por 04 (quatro) pavimentos, com 

área construída de 8.630m², dispondo de 1.202m² de área de cobertura em telhado. O 

quantitativo da ocupação diária do prédio, com utilização de suas instalações no perfil de 

escritório corporativo, é da ordem de 350 (trezentos e cinquenta) servidores e 187 (cento e 

oitenta e sete) colaboradores terceirizados. 

A alimentação elétrica da Sede da CNEN é realizada através da concessionária local 

LIGHT, em média tensão de 13,8kV (ABNT NBR 14039, 2005), dispondo a edificação de 

subestação convencional abrigada, com dupla alimentação subterrânea, chave de transferência 

manual, e potência instalada de 1.000kVA (2x500kVA). 

A contratação do fornecimento de energia elétrica da Sede da CNEN com a LIGHT é 

pela modalidade tarifária horária verde (ANEEL, 2015). São faturadas a demanda de potência 

fornecida e contratada em quilowatts (kW), e a energia consumida em quilowatts-hora (kWh), 

sendo aplicadas tarifas de energia (TE) e de uso do sistema de distribuição (TUSD), com 

valores específicos para posto tarifário ponta – período entre 17h30min e 20h30min – e para 

posto tarifário fora de ponta. 

A demanda contratada pela CNEN junto à LIGHT, que por definição trata da 

demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela 

distribuidora, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser 

integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento (ANEEL, 2015), é 

de 471kW. 
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Figura 4.1 – Imagem da Sede da CNEN, na Rua General Severiano, 90 - Botafogo 
Fonte: Google Maps 

Disponível em: < https://www.google.com.br/maps> 

Acesso em: fev 2016. 

 

Os valores das demandas medidas e de fato utilizadas pela Sede da CNEN, no 

intervalo de 2011 a 2017, estão apresentados na Tabela 4.1. Pode-se observar que as 

demandas utilizadas e medidas pela concessionária pouco ultrapassaram a demanda 

contratada, como também apresentaram um perfil e uma sazonalidade relativamente 

uniforme. Isso pode ser constatado também no Gráfico 4.1. 

As demandas medidas de maior valor ocorreram praticamente durante o primeiro e o 

último trimestres dos anos, que correspondem aos períodos de maior temperatura no 

Município do Rio de Janeiro, associados à estação do verão. As demandas de menor valor 

ocorreram entre os meses de junho a agosto dos anos registrados, coincidindo com a estação 

do inverno. Essa característica ocorre devido à maior parcela do consumo de energia elétrica 

ser pelos sistemas de condicionamento de ar utilizados, em sua grande maioria do tipo 

condicionadores de janela, que são pouco utilizados no inverno, sendo substituídos até pela 

ventilação natural oriunda da abertura das janelas das salas. 

Área de cobertura 

disponível 

na Sede da CNEN 
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Tabela 4.1 – Demandas de potência ativa na Sede da CNEN, período 2011-2017 

Meses 
Demandas de potência ativa (kW)  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Contratada   

Jan 459,30 416,30 453,10 467,70 466,90 432,4 462,3 471,00   

Fev 490,80 433,90 480,00 467,70 458,50 463,1 474,6 471,00   

Mar 428,50 445,40 443,10 437,80 396,30 429,3 443,1 471,00   

Abr 410,10 381,70 334,80 390,90 357,90 421,6 370,9 471,00   

Mai 308,70 336,40 290,30 270,30 271,70 326,4 261,1 471,00   

Jun 199,70 297,20 221,20 180,50 245,80 250,4 257,3 471,00   

Jul 191,20 242,70 229,60 226,60 229,60 228,1 176,6 471,00   

Ago 259,60 238,80 265,70 241,20 267,30 228,9 211,2 471,00   

Set 311,00 377,10 340,20 291,10 359,40 325,6  - 471,00   

Out 351,70 386,30 366,30 314,10 407,00 365,6  - 471,00   

Nov 370,90 419,30 468,50 378,60 384,80 375,6  - 471,00   

Dez 387,80 478,50 420,90 437,80 434,70 439,3  - 471,00   

Fonte: Processo de despesas da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

 

 

Gráfico 4.1 – Representação gráfica das demandas de potência ativa medidas, 

de 2011 a 2017 na Sede da CNEN 
Fonte: Processo de despesas da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

 

Os valores dos consumos mensais de energia elétrica da Sede da CNEN, no intervalo 

de 2011 a 2017, estão apresentados nas Tabelas 4.2 e 4.3. A Tabela 4.2 apresenta os 

consumos registrados no período denominado de Fora de Ponta, e a Tabela 4.3 os consumos 

registrados no período denominado Horário de Ponta, que trata do período nos dias úteis e 

entre às 17h30min e 20h30min. 
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Tabela 4.2 – Consumos mensais de energia elétrica na Sede da CNEN, no período Fora de 

Ponta – 2011-2017 

 Meses 
Consumos de energia elétrica fora ponta (kWh) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Jan 98.112,00 84.288,00 87.283,00 103.891,00 101.414,00 79.296,00 107.577,00 

Fev 107.539,00 86.285,00 81.446,00 99.456,00 99.129,00 93.946,00 100.397,00 

Mar 89.491,00 99.763,00 85.613,00 93.562,00 88.723,00 93.331,00 93.062,00 

Abr 90.701,00 77.702,00 74.861,00 82.906,00 75.417,00 95.539,00 73.882,00 

Mai 68.218,00 63.302,00 62.323,00 62.150,00 59.328,00 60.365,00 64.762,00 

Jun 57.082,00 60.845,00 56.966,00 55.891,00 52.474,00 52.071,00 55.430,00 

Jul 51.379,00 54.240,00 52.934,00 58.752,00 57.236,00 53.511,00 48.365,00 

Ago 58.982,00 64.973,00 56.371,00 53.702,00 58.503,00 50.304,00 54.893,00 

Set 61.114,00 64.262,00 64.512,00 62.189,00 62.381,00 65.703,00  - 

Out 65.971,00 73.920,00 71.059,00 74.496,00 76.551,00 69.773,00  - 

Nov 70.042,00 81.331,00 70.963,00 81.638,00 74.688,00 73.766,00  - 

Dez 83.251,00 102.547,00 83.405,00 92.390,00 80.986,00 91.891,00  - 

Fonte: Processo de despesas da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

 

Tabela 4.3 – Consumos mensais de energia elétrica na Sede da CNEN, no período de Ponta – 

2011-2017 

Meses 
Consumos de energia elétrica ponta (kWh) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Jan 6.129,00 5.606,00 5.677,00 6.240,00 5.888,00 5.081,00 6.599,00 

Fev 6.770,00 5.662,00 6.054,00 6.489,00 6.337,00 6.418,00 6.793,00 

Mar 7.641,00 8.822,00 7.230,00 7.932,00 7.620,00 7.674,00 7.880,00 

Abr 7.811,00 6.518,00 6.605,00 6.685,00 6.179,00 8.076,00 6.166,00 

Mai 6.428,00 5.715,00 5.412,00 5.940,00 4.747,00 5.686,00 5.611,00 

Jun 5.120,00 5.831,00 5.094,00 5.287,00 4.529,00 4.920,00 5.130,00 

Jul 5.203,00 5.225,00 5.040,00 5.564,00 5.270,00 5.187,00 4.618,00 

Ago 5.615,00 5.890,00 5.269,00 5.298,00 4.984,00 5.026,00 5.279,00 

Set 5.544,00 5.804,00 5.945,00 5.787,00 5.099,00 5.849,00  - 

Out 5.687,00 6.205,00 5.770,00 6.238,00 5.353,00 5.872,00  - 

Nov 4.786,00 5.283,00 4.798,00 5.687,00 4.483,00 5.096,00  - 

Dez 5.642,00 6.430,00 5.300,00 6.043,00 5.029,00 6.024,00  - 

Fonte: Processo de despesas da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

 

Os valores consolidados pelas Tabelas 4.2 e 4.3 são representados nos Gráficos 4.2 e 

4.3. No Gráfico 4.2, que representa os consumos mensais de energia elétrica no período Fora 

de Ponta, pode ser observada a sazonalidade dos períodos de maior temperatura no Rio de 

Janeiro, local da Sede da CNEN, resultando em maiores consumos de energia. Essa 



112 

sazonalidade também foi observada no Gráfico 4.1, que representa os valores de demanda 

utilizada e oferecida pela concessionária. 

 

 

Gráfico 4.2 – Representação gráfica dos consumos mensais de energia elétrica, em kWh, 

no período Fora de Ponta, de 2011 a 2017, na Sede da CNEN 
Fonte: Processo de despesas da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

 

 

Gráfico 4.3 – Representação gráfica dos consumos mensais de energia elétrica, em kWh, 

no período de Ponta, de 2011 a 2017, na Sede da CNEN 
Fonte: Processo de despesas da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

 

As Figuras 4.2, 4.3 e 4.4 apresentam algumas características construtivas da 

edificação, principalmente as fachadas, demonstrando os condicionadores de ar do tipo janela 

utilizados nos ambientes de trabalho, e as janelas que permitem uma ventilação natural nos 
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dias mais frescos, influenciados pela proximidade com a vegetação do Morro do Pasmado, em 

Botafogo/RJ. 

 

 

 

Figura 4.2 – Fachada lateral (NE) da Sede da CNEN 
Fonte: Comissão Nacional de Energia Nuclear 

 

 

As demandas e os consumos de energia registrados nos anos utilizados na pesquisa, 

principalmente nos meses que apresentaram os menores valores registrados, serão utilizados 

para o dimensionamento dos sistemas redundantes que atenderiam à Sede da CNEN, 

mantendo execução de atividades essenciais e imprescindíveis, até o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica pela concessionária. 

Cabe registrar que nos meses que apresentaram os menores valores dos parâmetros 

elétricos utilizados para dimensionamento dos sistemas, as atividades dos órgãos que 

ocupavam a edificação foram desenvolvidas na sua plenitude. A causa dos valores medidos 

foi a menor temperatura externa durante os meses correspondentes, possibilitando o menor 

uso de sistemas de condicionamento de ar nos ambientes de trabalho. 
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Figura 4.3 – Detalhes da fachada lateral (NE) da Sede da CNEN 
Fonte: Comissão Nacional de Energia Nuclear 

 

 

 

Figura 4.4 – Fachada de fundos (NO) da Sede da CNEN 
Fonte: Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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4.2 Dimensionamento dos sistemas redundantes 

Os sistemas redundantes estudados e analisados são constituídos por grupo motor 

gerador (GMG) e sistema fotovoltaico (SFV). Para cada tipo de sistema gerador será utilizada 

uma grandeza elétrica. 

No sistema redundante através do GMC será utilizado o parâmetro de demanda 

elétrica, observando os menores valores demandados pela edificação da Sede da CNEN, de 

forma a permitir o funcionamento da instituição em condições estritamente necessárias, até o 

restabelecimento do fornecimento de energia pela rede da concessionária. 

Analisando os anos utilizados para obtenção dos dados de fornecimento de energia 

elétrica na Sede da CNEN, foi possível montar a Tabela 4.4, com os menores valores de 

demanda de potência elétrica utilizada. O GMG deverá atender ao máximo que puder os 

valores de demandas utilizadas, nas condições possíveis para a sua instalação na edificação. 

 

Tabela 4.4 – Menores demandas de potência ativa na Sede da CNEN, no período 2011-2017 

Anos 
Demandas 

Mínimas (kW) 

2011 191,20 

2012 238,80 

2013 221,20 

2014 180,50 

2015 229,60 

2016 228,10 

2017 176,60 

Fonte: Processo de despesas da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

 

Para o sistema fotovoltaico (SFV) redundante será adotado o parâmetro de consumo 

de energia elétrica utilizada pela edificação da Sede da CNEN, em um dia útil de 

funcionamento de suas atividades, com menor oferta de recurso solar disponível em um dado 

período. Essa será a condição crítica, considerando uma oferta maior de recurso solar em 

outras épocas do ano. 

Observando os consumos de energia elétrica na edificação da Sede da CNEN, 

apresentados nas Tabelas 4.2 e 4.3, verificou-se que a medição de julho de 2017 apresentou o 

menor consumo no período fora de ponta, com o valor de 48.365kWh. O consumo no período 

de ponta, também na medição de julho de 2017, foi de 4.618kWh, totalizando assim para o 

período medido o consumo de energia em 52.983kWh. 
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Considerando que a medição de julho de 2017 realizada pela concessionária foi entre 

os dias 28/06/2017 a 27/07/2017, e analisando o Sistema de Informação de Energia 

desenvolvido pela Analo Sistemas de Energia Ltda, cuja licença a CNEN dispõe, pode-se 

verificar que o dia útil de 19/07/2017 foi o dia de menor consumo de energia elétrica no 

período da medição, no valor de 1.928kWh, sendo o detalhamento do consumo apresentado 

na Figura 4.5. 

Para certificar que foi um dia útil com desempenho de atividades normais na 

edificação, comparou-se a quantidade de pessoas que acessaram a Sede da CNEN neste dia, 

com os 5 (cinco) dias de maior consumo de energia elétrica na medição de julho de 2017. As 

comparações dos dados de consumo e de acessos na edificação estão apresentadas na Tabela 

4.5. 

 

 

 

Figura 4.5 – Relatório do Consumo de Energia Elétrica da Sede da CNEN 
Fonte: Analo – Sistema de Informação de Energia 

Licença da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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Tabela 4.5 – Consumo de energia e ocupação da Sede da CNEN, em dias específicos da 

medição de energia elétrica em julho de 2017 

Datas Consumo (kWh) Nº Pessoas % kWh % Nº Pessoas 

28/06/2017 2.306 428 98% 100% 

29/06/2017 2.359 425 100% 99% 

30/06/2017 2.241 411 95% 96% 

14/07/2017 2.208 366 94% 86% 

17/07/2017 2.178 352 92% 82% 

19/07/2017 1.928 341 82% 80% 
Fonte: Sistemas da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

 

Conforme observado nas comparações apresentadas na Tabela 4.5, a ocupação da 

edificação e o consumo de energia no dia 19/07/2017, respectivamente 80% e 82% dos 

valores máximos nos dias de maior consumo diário de energia na medição de julho de 2017, 

atestam que as atividades foram desenvolvidas em sua normalidade, podendo ser utilizado o 

consumo de 1.928kWh para análise no dimensionamento do sistema fotovoltaico redundante. 

Considerando o consumo elétrico do dia 19/07/2017 como referência para o 

dimensionamento do sistema fotovoltaico a ser analisado, foi detalhado o consumo de energia 

elétrica e a potência demandada para esse dia, por intervalo de hora, utilizando o Sistema de 

Informação de Energia que a CNEN dispõe. O detalhamento está apresentado na Tabela 4.6. 

O Gráfico 4.4 representa a curva de carga horária referencial da edificação, 

indicando a alteração do consumo de energia durante os horários de ocupação do prédio. 

 

 

Tabela 4.6 – Detalhamento do consumo elétrico e da potência demandada, a cada intervalo de 

uma hora, no dia 19 de julho de 2017, na Sede da CNEN 
(continua) 

Dados 

Elétricos 

 Horas do dia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Consumo 

horário 

(kWh) 

45 44 43 45 44 49 72 95 114 124 125 130 

Consumo 

acumulado 

(kWh) 

45 89 132 177 221 270 342 437 551 675 800 930 

Demanda 

Aparente 

Máxima 

(kVA) 

49,8 50,2 50,2 50,5 49,8 61 79,1 101,4 121,3 127,5 129 134,4 

Fonte: Sistemas da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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Tabela 4.6 – Detalhamento do consumo elétrico e da potência demandada, a cada intervalo de 

uma hora, no dia 19 de julho de 2017, na Sede da CNEN 
(continuação) 

Dados 

Elétricos 

 Horas do dia 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Consumo 

horário 

(kWh) 

123 125 127 122 107 80 67 56 53 47 46 45 

Consumo 

acumulado 

(kWh) 

1053 1178 1305 1427 1534 1614 1681 1737 1790 1837 1883 1928 

Demanda 

Aparente 

Máxima 

(kVA) 

126 127,5 129 124,4 109,8 88,3 70,7 57,6 54,5 49,9 46,8 46,8 

Fonte: Sistemas da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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Gráfico 4.4 – Curva de carga horária referencial do consumo de energia 
Fonte: Sistemas da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

 

 

4.2.1 Dimensionamento do sistema grupo motor gerador a diesel 

O sistema redundante por grupo motor gerador (GMG) a diesel deverá atender toda a 

edificação da Sede da CNEN, com o perfil de demandas elétricas mínimas dos anos 

considerados na pesquisa, cujos valores são indicados na Tabela 4.4. 

Por motivo de atendimento a toda a edificação, e para facilitar a energização dos 

circuitos elétricos principais, analisou a instalação do gerador a diesel o mais próximo 

possível do barramento de baixa tensão da subestação da Sede da CNEN. Essa proximidade 
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permitiria também o menor comprimento possível com cabos elétricos que transmitiriam a 

energia elétrica fornecida pelo gerador. 

O local que receberia a instalação do gerador, próximo à subestação elétrica da 

edificação, está apresentado nas Figuras 4.6 e 4.7. Existe uma área livre com metragem 

aproximada de 1,50m x 4,0m, no piso térreo do imóvel, sendo as medidas do menor vão para 

a passagem do gerador 1,69m (largura) x 2,0m (altura). 

Dispondo das demandas elétricas a serem atendidas, do local disponível para a 

instalação do gerador a diesel, e do vão existente para a passagem do equipamento, foi 

realizada pesquisa com empresas fornecedoras e instaladoras de geradores a diesel 

silenciosos, com carenagem silenciada e nível de ruído 75 ± 2 dB(A) x 7 m, para a definição 

do dimensionamento do gerador. 

 

 

Figura 4.6 – Subestação elétrica da Sede da CNEN 
Fonte: Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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Figura 4.7 – Barramento de baixa tensão da subestação elétrica da Sede da CNEN 
Fonte: Comissão Nacional de Energia Nuclear 

 

O dimensionamento resultante dos parâmetros de instalação, das demandas a serem 

atendidas e das características físicas do equipamento, foi de um GMG com Regime de 

Potência Emergencial (Standby) de 260kVA (208kWe) e de Potência Principal (Prime) de 

240kVA (192kWe). As características principais estão apresentadas no Quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1 – Dados básicos do gerador a diesel especificado como redundância 

Descrições Dados 

Potência Emergencial (Standby) (kVA) 260 

Potência Emergencial (Standby) (kWe) 208 

Potência Principal (Prime) (kVA) 240 

Potência Principal (Prime) (kWe) 192 

Consumo de combustível Standby (l/h) 59,0 

Consumo de combustível Prime (l/h) 52,0 

Potência mecânica bruta Standby (cv) 318 

Potência mecânica bruta Prime (cv) 300 

Vazão de gases de descarga (m
3
/h) 2610,0 

Fator de potência 0,8 

Tipo de contêiner SSL 

Nível de ruído 75dB(A)@ 1,5m 

Dimensões (Comp. x Larg. x Alt.) (mm) 3275 x 1100 x 1778 

Recipiente de combustível (l) 200 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.2 Dimensionamento do sistema fotovoltaico 

Para o dimensionamento do sistema fotovoltaico, será utilizada a sequência 

apresentada anteriormente no item 2.4.2.2. da dissertação (CEPEL, 2014). 

 

4.2.2.1 Levantamento adequado do recurso solar disponível no local da aplicação 

O levantamento do recurso solar é iniciado com os dados geográficos do local da 

instalação, que neste estudo é o endereço da Sede da CNEN. Os dados correspondentes ao 

endereço estão apresentados no Quadro 4.2, obtidos através do site “MyGeoPosition.com”, 

cujas informações geradas foram validadas no item 2.2.1. da dissertação. 

 

Quadro 4.2 – Dados Geográficos da Sede da CNEN no RJ 

Local Endereço Latitude Longitude 

Sede da CNEN 
Rua General Severiano, 90 – Botafogo – Rio de 

Janeiro - RJ 
22° 57' 10,00'' S 43° 10' 39,47'' W 

Sede da CNEN 
Rua General Severiano, 90 – Botafogo – Rio de 

Janeiro - RJ 
22,95º S (dec.) 43,18º W (dec.) 

Fonte: MyGeoPosition.com 

Disponível em: < http://pt.mygeoposition.com/ > 

Acesso em: 14 out 2016 

 

Com os dados geográficos definidos, foram utilizados os bancos de dados do 

INPE/SWERA e do CRESESB/CENSOLAR para obtenção da oferta da irradiação solar no 

local estudado. 

 

4.2.2.2 Definição da localização e configuração do sistema 

Foi definido que os módulos fotovoltaicos seriam instalados no telhado da edificação 

da Sede da CNEN, cuja característica física e localização estão representadas na Figura 4.1. A 

fixação dos módulos seria sobre as telhas, que apresentam inclinação próxima de 23º, 

equivalente à latitude do local. 

Assim, com a possibilidade de instalar os módulos fotovoltaicos com a inclinação da 

latitude, permitindo assim uma irradiação média anual maior (CEPEL, 2014; PINHO, 2008; 

TOLMASQUIM, 2016), serão utilizados os dados de irradiação solar obtidos pelo simulador 

CRESESB/CENSOLAR, com inclinação dos painéis de 23ºN, através de uma estação 

instalada na Praça XV, a 5,6km da Sede da CNEN. Os valores da irradiação solar utilizados 

neste estudo de caso estão apresentados na Tabela 4.7, e representados no Gráfico 4.5. 
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Tabela 4.7 – Valores de irradiação solar diária média mensal do simulador 

CRESESB/CENSOLAR, em estação próxima a Sede da CNEN 

Mês 

Irradiação solar 

Inclinação 23ºN 

(kWh/m²/dia) 

Janeiro 5,29 

Fevereiro 5,41 

Março 5,38 

Abril 4,57 

Maio 4,76 

Junho 4,14 

Julho 4,85 

Agosto 4,77 

Setembro 4,47 

Outubro 4,74 

Novembro 4,85 

Dezembro 5,01 
Fonte: CRESESB/CENSOLAR (2016) 

 

 

 

Gráfico 4.5 – Irradiação solar diária média mensal, em kWh/m²/dia, em inclinação 23ºN 
Fonte: CRESESB/CENSOLAR (2016) 

 

Considerando as condições definidas pela Resolução Normativa ANEEL nº 

482/2012 e suas atualizações, que trata do acesso de microgeração e minigeração distribuída 

aos sistemas de distribuição de energia elétrica, e do sistema de compensação de energia 

elétrica gerada, permitindo a conexão do sistema fotovoltaico com a rede elétrica da 
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concessionária e retorno de benefício com a geração disponibilizada, e a integração do 

sistema com a edificação, a configuração utilizada no estudo de caso será: 

- os módulos fotovoltaicos seriam instalados no telhado da edificação, com 

inclinação de 23ºN; 

- o sistema fotovoltaico teria a configuração de um Sistema Fotovoltaico Conectado 

à Rede (SFCR), constituído de geradores fotovoltaicos e inversores correspondentes; 

- disponibilização em corrente alternada pelo sistema fotovoltaico. 

 

4.2.2.3 Levantamento adequado da demanda e consumo de energia elétrica 

Tendo em vista que a configuração definida não considera a utilização de 

armazenamento de energia por baterias, em função dos parâmetros definidos para conexão do 

SFCR, a geração fotovoltaica participará na oferta de energia à edificação somente no horário 

de disponibilização da irradiação solar. 

Analisando a Tabela 4.6, que apresenta o consumo elétrico e a potência demandada 

pela edificação, em cada intervalo de hora do dia definido como referência para 

dimensionamento do SFCR, será considerada a energia da carga demandada entre os horários 

de 7h às 17h, período esse mais seguro para considerar qualquer oferta possível de recurso 

solar. Nesse período horário, a edificação estudada demandou 1.192kWh em consumo de 

energia, e maior potência de 134,4kVA. 

 

4.2.2.4 Dimensionamento do gerador fotovoltaico 

Considerando a configuração do SFCR, com módulos fotovoltaicos e inversores, a 

definição do consumo de energia elétrica a ser atendido pela geração, e os valores da 

irradiação solar a serem adotados, para a localização da edificação utilizada no estudo de 

caso, será realizado o dimensionamento do sistema gerador fotovoltaico. 

O método para definição da irradiação solar a ser utilizada no dimensionamento será 

o do mês crítico, no qual utiliza-se o mês onde o valor da irradiação solar diária média mensal 

é o mais desfavorável para o sistema (CEPEL, 2014). Se o sistema dimensionado atender para 

essa condição, supõe-se que isso ocorrerá também nos demais meses do ano, permitindo 

assim uma geração maior de energia em condições mais favoráveis. 

Outros parâmetros predefinidos para o dimensionamento do gerador fotovoltaico são 

as características dos módulos fotovoltaicos e dos inversores, principalmente considerando os 

seus índices de eficiência. Souza (2017) na execução de seu estudo de caso, que tratou de 

sistemas SFCR instalados em coberturas de edificações, conectados à rede elétrica pública, 
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para auxílio na alimentação elétrica de sistemas de redes móveis heterogêneas, utilizou as 

seguintes especificações de módulos fotovoltaicos e inversores respectivamente: 

 Dados do painel fotovoltaico da Canadian Solar: Composto de silício 

policristalino, eficiência energética de 16,68%, com perda de potência anual de 0,5%. Sua 

infraestrutura física é constituída de 72 células, possuindo uma área de 1,91 m2, com vida útil 

em torno de 25 a 30 anos e tempo de garantia em torno de 10 anos contra defeitos de 

fabricação. Suas células fotovoltaicas são protegidas por uma camada de vidro temperado e 

quando posto em condições ideais de insolação produz 320W, 8,69A e 36,8V em corrente 

contínua; 

 Dados do Inversor da Inverter Go: Além de converter a CC em CA, o inversor 

tem como função potencializar o desempenho de geração de energia dos painéis fotovoltaicos. 

Sua potência de saída nominal é de 60 kW, podendo chegar até 62 kW, dependendo das 

condições ambientais favoráveis. Possui eficiência de 98,6% e tempo de garantia de 05 anos, 

conforme especificações do fabricante. 

Com os parâmetros definidos, foi utilizada a equação 2.3 para estimar o potencial de 

geração de energia da área do telhado da edificação estudada, considerando a possibilidade de 

aproveitamento pleno da área para instalação dos módulos fotovoltaicos do SFCR. Não foi 

considerado o rendimento de bateria da equação pela não utilização de armazenamento de 

energia, como também o fator de correção de temperatura, pois o mês correspondente ao valor 

de irradiação solar utilizado é o de junho, período de inverno no Município do Rio de Janeiro 

/ RJ, localização da edificação do estudo, proporcionando possivelmente baixa elevação na 

temperatura de trabalho dos módulos. Os resultados obtidos, com os parâmetros adotados, são 

apresentados na Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 – Parâmetros e valores do dimensionamento do SFCR 

Parâmetros Valores 

Área útil (m
2
) 1200 

Irradiação solar (kWh/m
2
/dia) 4,14 

Eficiência módulo fotovoltaico 16,68% 

Eficiência Inversor 98,6% 

Potencial de geração (kWh/dia) 817,06 

Área módulo fotovoltaico (m
2
) 1,85472 

Qtde. módulos fotovoltaicos 645 

Potência módulo fotovoltaico (W) 320 

Potência SFCR (kW) 206 

Geração SFCR (kWh/dia) 814,54 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Com a definição do quantitativo de módulos fotovoltaicos a serem instalados sobre o 

telhado da edificação estudada, e com os valores das irradiações solares diárias médias 

mensais, pode-se estimar as energias geradas diariamente em cada mês do ano. Os valores 

médios de geração são apresentados na Tabela 4.9, como também a relação percentual desses 

valores com a carga mínima diária de 1.192kWh, demandada pela edificação entre 7h e 17h, 

com suas atividades em funcionamento. 

 

Tabela 4.9 – Geração de energia mensal do SFCR e percentual sobre a carga mínima diária 

da edificação entre 7h e 17h. 

Mês 

Irradiação solar 

Inclinação 23ºN 

(kWh/m²/dia) 

Geração de energia 

diária mensal 

(kWh/dia) 

Relação com 

carga mínima 

Geração de energia 

mensal 

(kWh/mês) 

Janeiro 5,29 1040,80 87% 32.264,76 

Fevereiro 5,41 1064,41 89% 29.803,44 

Março 5,38 1058,51 89% 32.813,68 

Abril 4,57 899,14 75% 26.974,19 

Maio 4,76 936,52 79% 29.032,18 

Junho 4,14 814,54 68% 24.436,14 

Julho 4,85 954,23 80% 29.581,11 

Agosto 4,77 938,49 79% 29.093,17 

Setembro 4,47 879,46 74% 26.383,95 

Outubro 4,74 932,59 78% 28.910,20 

Novembro 4,85 954,23 80% 28.626,88 

Dezembro 5,01 985,71 83% 30.556,98 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com os valores mensais diários médios de irradiação solar, pode-se estimar a 

geração de energia elétrica anual do SFCR, que totalizou em 348.476,69kWh, valor esse na 

ordem de 36,7% do consumo elétrico anual da edificação em 2016. 

 

4.3 Estimativa do custo dos sistemas redundantes 

O custo total estimado do sistema redundante de GMG, dimensionado com Potência 

Emergencial de 260kVA (208kWe), foi obtido através de pesquisa de mercado com empresas 

habilitadas para fornecimento, instalação e manutenção do sistemas dimensionado. 

Conforme demonstrado pela Equação 2.6, o Custo Total de um sistema é composto 

pelo Custo de Capital, de Manutenção, de Reposição e de Suprimento/Operação, que através 

da pesquisa de mercado obteve-se os valores apresentados na Tabela 4.10. Outro parâmetro de 

custo apresentado pelas empresas pesquisadas foi o de Instalação do sistema. 
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Tabela 4.10 – Custo Total do sistema GMG dimensionado 

Especificação do Custo Valor 

Custo de Capital R$122.930,00 

Custo de Instalação R$137.130,00 

Custo Total de Partida R$260.060,00 

Custo de Manutenção Mensal R$1.200,00/mês 

Custo de Suprimento Anual R$400,00/ano 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com relação ao sistema SFCR, dimensionado com Potência Nominal Máxima de 

206kW, não foi possível obter a estimativa com empresas do mercado de fornecimento e 

instalação de sistema fotovoltaico, pois as mesmas argumentaram que seria preciso no 

mínimo a execução de um projeto básico sobre o sistema a ser orçado, o que não era o foco da 

pesquisa, como também geraria custo para obtenção dos valores. 

Assim, foi adotado o mesmo recurso utilizado por Signorini, Vianna e Salamoni 

(2014) em sua pesquisa, que utilizaram os preços informados pelas empresas instaladoras na 

publicação do Instituo Ideal, cujos valores médios de 2016 foram apresentados na publicação 

de 2017, reproduzidos na Tabela 2.10, tendo relação com a faixa de potência dos sistemas 

fotovoltaicos. Os parâmetros utilizados para estimar o valor total do SFCR, tendo por 

referência os valores médios de 2016, estão demonstrados na Tabela 4.11. 

 

Tabela 4.11 – Custo Total estimado do sistema SFCR dimensionado 

Parâmetros Valores 

Preço médio em R$/Wp, Potência maior que 100kWp R$5,57 

Potência do SFCR dimensionado (kWp) 206 

Custo Total Estimado R$1.147.420,00 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Outro dado relevante para análise sobre o custo estimado do SFCR é a capacidade de 

geração estimada de energia elétrica anual do sistema no valor de 348.476,69kWh, que 

multiplicado pelo custo médio da tarifa de consumo de energia no período fora ponta de 

R$0,5528336200/kWh, utilizando também o exercício de 2016, daria uma economia na 

ordem de R$192.649,63/ano, que multiplicado por uma vida útil mínima de 20 anos, daria um 

retorno na ordem de R$3.852.992,58, gerando um saldo positivo no período considerado na 

ordem de R$2.705.572,58. 
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4.4 Impacto ambiental pelo uso dos sistemas redundantes 

Entre os indicadores que mensuram a frequência e a duração das interrupções no 

fornecimento de energia elétrica aos consumidores, definidos pela ANEEL, consta o de 

duração de interrupção individual por unidade consumidora (DIC), definido por um intervalo 

de 16h/ano como o limite estabelecido pela Agência, cabendo uma compensação pela 

concessionária ao consumidor acessante do sistema de distribuição, caso esse limite seja 

violado (ANEEL, 2017). 

Outro parâmetro disponível sobre interrupção no fornecimento de energia são os 

registros históricos da Administração da edificação estudada, que registrou no exercício de 

2015 o período de 72h sem o fornecimento de energia elétrica, por motivo da interrupção em 

uma das linhas de alimentação da subestação, e impossibilidade de se realizar a manobra para 

outra linha. 

Considerando essa situação mais crítica de ausência no fornecimento de energia 

elétrica ocorrida, se o sistema redundante de fornecimento de energia fosse exclusivamente o 

GMG, sem a possibilidade de uso do SFCR, o sistema movido a diesel deveria compensar a 

não geração pelo SFCR com as seguintes energias nos meses extremos de irradiação solar: 

 mês de fev. = 1064,41kWh x 3 dias = 3193,23kWh = 0,0115TJ; 

 mês de jun. = 814,54kWh x 3 dias = 2443,62kWh = 0,0088TJ. 

Assim, utilizando a Tabela 2.5, que apresenta os fatores de emissão padrão para 

combustão estacionária na categoria comercial/institucional, em kg de GEE / TJ (IPCC, 

2006), teríamos as emissões de GEE apresentadas na Tabela 4.12, que poderiam ser evitadas. 

 

Tabela 4.12 – Emissões de kg de GEE, pelo uso de GMG no lugar de SFCR, em três dias de 

fev. e jun. 

Meses 

Analisados 

Emissões de GEE 

kg de CO2 kg de CH4 kg de N2O Kg de CO2eq 

Mês de fev. 852,15 0,115 0,0069 856,70 

Mês de jun. 652,08 0,088 0,0053 655,70 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Sendo estimado um período de vida útil de 20 a 25 anos do SFCR, as emissões de 

GEE evitadas, com o uso do sistema na geração de energia elétrica durante a falta do 

fornecimento pela rede, contribuiriam nas ações de controle do impacto ambiental. 
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5 Conclusão e sugestões de novas pesquisas 

 

Durante a execução da pesquisa, constatou-se através da revisão de literatura e das 

pesquisas analisadas a relevância da utilização do sistema fotovoltaico na geração de energia 

elétrica, seja em locais remotos ou urbanos. 

O aumento de sua utilização nos últimos dez anos, no contexto mundial, foi bastante 

significativo, sendo na ordem de cinquenta vezes. A China e os EUA, dois países bastante 

citados na participação de geração dos GEE e no compromisso com os acordos ambientais, 

apresentaram um aumento bastante significativo nos últimos anos na utilização dessa fonte 

renovável. 

Foi constatado que o Brasil apresenta um recurso de insolação bastante favorável, 

porém com uma parcela muito pequena na utilização dessa fonte em sua matriz energética, 

possibilitando assim um potencial de pesquisa para desenvolvimento de projetos e estudos de 

viabilidade em várias regiões, principalmente nas mais remotas e com maior complexidade na 

oferta de sistemas de distribuição de energia elétrica. 

A contribuição da utilização de sistema fotovoltaico nas edificações urbanas, que 

possuam capacidade de absorver a instalação dos módulos fotovoltaicos necessários, além de 

possibilitar um menor uso da energia elétrica oferecida pela rede da concessionária, atende ao 

tripé da sustentabilidade, gerando menor impacto ambiental durante a sua utilização, 

oferecendo bom retorno econômico à instituição que o utiliza, e fomentando a geração de 

empregos nesse setor, desde o processo da fabricação dos seus componentes, como também 

nas atividades de instalação e manutenção do sistema. 

Este trabalho permitiu desenvolver uma metodologia de análise sobre a carga de 

energia elétrica mínima necessária a ser atendida por um sistema redundante, mantendo o 

desempenho das atividades essenciais de uma instituição pública, principalmente quando as 

instalações de sua edificação apresentam uma sazonalidade significativa na demanda de 

potência e no consumo elétrico utilizados, por motivo da influência das estações climáticas e 

consequente perfil de utilização de sistemas de condicionamento ambiental. Tal característica 

do Município do Rio de Janeiro, localização do estudo realizado, que dispõe da presença 

significativa de instituições públicas federais instaladas, torna-se o método desenvolvido 

relevante para outros estudos de caso. 

Este trabalho permitiu através de sua análise atestar a viabilidade técnica e 

econômica da utilização do sistema fotovoltaico como sistema redundante na geração de 

energia elétrica, em uma edificação utilizada por uma instituição pública federal, com 
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características de atividades muito comuns em outras instituições na localidade do estudo de 

caso executado, porém sendo condicionante a característica construtiva que permitiria a 

instalação dos módulos fotovoltaicos do sistema dimensionado. 

As pesquisas utilizadas para embasamento deste estudo, como também os 

documentos e relatórios elaborados por organizações que atuam no tema de meio ambiente, 

permitiram definir o embasamento e os indicadores que possibilitaram a comparação entre o 

sistema fotovoltaico e a tradicional solução do grupo motor gerador como soluções para 

fornecimento redundante de energia elétrica, analisando a performance, o custo total e os 

impactos ambientais para cada alternativa, ambas na maior capacidade possível de instalação. 

Em função do sistema fotovoltaico estudado não utilizar um sistema de 

armazenamento de energia para o período noturno, tendo em vista o limite de área da 

edificação para a instalação dos módulos fotovoltaicos, gerando energia no período diurno na 

ordem do consumo demandado, conclui-se pela adoção de uma solução híbrida, com a 

utilização do sistema fotovoltaico no período do dia, e do sistema gerador a diesel a noite, 

quando o consumo de combustível e emissão dos GEE seriam menores, devido ao consumo 

de energia noturno ser menor que o diurno. 

Quanto às implicações teóricas da pesquisa, o tema é importante academicamente, 

pois situa-se no contexto da ecoeficiência aplicada em instituições governamentais e orienta 

futuras pesquisas sobre a utilização do sistema fotovoltaico em edificações urbanas e, com 

isso, determina oportunidades e desafios para as práticas de implantação de práticas de gestão 

ambiental em instituições públicas no Brasil. A partir disso, as correlações apresentadas 

mostram pontos críticos para estabelecimento de sinergias e possíveis oportunidades para 

novos estudos e formas de gestão e as diretrizes propostas buscam orientar pesquisas futuras. 

Quanto às implicações práticas da pesquisa, o tema também é relevante para o 

mercado, visto que gestores, empreendedores e líderes organizacionais habilitados com essas 

percepções podem promover eficientemente a implantação de programas de gestão ambiental 

e especificamente a ecoeficiência, cujo primeiro passo normalmente é a busca por 

implantação dos princípios de eficiência energética e da ecoeficiência. 

Espera-se que a demonstração de viabilidade técnica da fonte de energia fotovoltaica 

apresentada sirva como guia e direcionador para a melhoria contínua das práticas e da 

literatura cientifica dedicada ao tema. 

A interligação do sistema fotovoltaico na rede de distribuição da concessionária é 

fundamental para compensação econômica do custeio da sua instalação. Porém, existem todos 

os aspectos regulatórios e técnicos definidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 
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e pelo Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – 

PRODIST que devem ser obedecidos. Assim, é oportuno desenvolver uma pesquisa com 

especificação e detalhamento de todos os componentes necessários para viabilizar a utilização 

do sistema fotovoltaico na condição de redundância para a instalação, quando a rede da 

distribuidora estiver inoperante, o que não é permitido por critérios regulatórios e de 

segurança operacional. 

Embora o sistema fotovoltaico ter por característica a não geração de poluentes 

durante sua utilização, cabe analisar todo o ciclo de vida dos componentes utilizados para 

avaliar se o processo produtivo e de descarte podem gerar impactos ambientais e energéticos 

que possam mitigar os benefícios alcançados durante a sua vida útil. 

É possível ainda sugerir a aplicação de estudos de caso em diferentes setores ou 

países com culturas e condições geográficas semelhantes ao Brasil, a fim de analisar a forma 

de utilização do sistema fotovoltaico em regiões urbanas, normalmente onde ocorre grande 

concentração de consumo energético, na intenção de comparar os resultados encontrados 

neste estudo. 
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