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RESUMO 

 

Este trabalho discute a viabilidade da minigeração fotovoltaica em aeroportos 
brasileiros e seus impactos à segurança operacional. O contexto em que se 
desenvolve o estudo considera o fato do país ser a segunda maior nação no mundo 
em quantidade de aeroportos, além de algumas características comuns a estes 
sítios, que aliados a condição que mais de 95% dos aeroportos públicos do país não 
são empreendimentos autossustentáveis e que, portanto dependem de verbas 
públicas para sua manutenção e operação dentro dos requisitos mínimos de 
segurança, tornando atraentes a implantação destes projetos. A metodologia de 
análise proposta neste trabalho é realizada através de um estudo de caso com a 
simulação de um sistema de minigeração fotovoltaico conectado à rede de 
distribuição, instalado no Aeroporto Internacional de Curitiba / Afonso Pena, 
localizado no município de São José dos Pinhais, no estado do Paraná.  O estudo 
utiliza o software HOMER como ferramenta de apoio para simulação. A partir de 
configurações de sistemas viáveis, sob os aspectos técnico e econômico, são 
desenvolvidas ferramentas de auxílio na análise dos potenciais impactos à 
segurança operacional causados pela implantação de sistemas de geração 
fotovoltaico em aeroportos, baseado na pesquisa de publicações internacionais 
sobre o assunto e do arcabouço regulatório da infraestrutura aeroportuária brasileira.  
As configurações dos sistemas obedecem os parâmetros estabelecidos pela 
regulação da Aneel vigente para sistemas de minigeração distribuída por fontes 
renováveis. As simulações realizadas com o software indicam a viabilidade de três 
soluções. Em uma análise adicional, considerando método de indicadores 
econômicos, um sistema com 3,8MW de potência instalada é apontado como o 
projeto de maior rentabilidade e menor risco, apresentando Payback de 7,3 anos e 
TIR 12,6%, assim como o de maior distanciamento entre esta taxa e a TMA adotada 
no projeto, sendo esta a melhor solução dentre os casos simulados. Por outro lado, 
um sistema de 11,5MW foi utilizado na análise dos impactos à segurança 
operacional, por ser a configuração mais crítica neste aspecto, e quando submetido 
ao método permite a adoção de pelo menos uma ação mitigadora para cada um dos 
quatro riscos identificados, em razão da adequada localização do sistema dentro da 
área patrimonial do aeroporto. O estudo conclui que a adoção da geração 
fotovoltaica como fonte de geração de energia em aeroportos brasileiros é viável, 
tanto nos aspectos técnicos e econômicos, como também na mitigação dos 
impactos causados na segurança operacional, indicando também a viabilidade da 
utilização das superfícies livres de solo nestes sítios para instalação destes 
sistemas. 
 

Palavras-chave:  Aeroportos. Energia renovável. Fotovoltaica. Análise de viabilidade. 

Segurança operacional. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work discusses the feasibility of photovoltaic minigeration in Brazilian airports 
and its impacts on operational safety. The context which the study is developed 
considers the country is the second largest nation in world in number of airports, 
besides some characteristics common to airports, allied to condition that more than 
95% of country's public airports are not self-sustaining ventures, therefore depend on 
public funds for their maintenance and operation within the minimum safety 
requirements, makes them attractive to these projects.  The analysis methodology 
proposed in work is carried out through case study with simulation a photovoltaic 
minigeration system connected to distribution network, installed in Curitiba 
International Airport / Afonso Pena, located at neighbor city of São José dos Pinhais, 
Paraná. The study uses the HOMER software as support tool for simulation and 
search for configurations of viable systems, under the technical and economic 
aspects, also support tools are developed to impacts analysis on the operational 
safety caused by the implantation of photovoltaic generation systems in airports, 
based on research of international publications about the issue and Brazilian airport 
infrastructure regulatory framework.  The simulated systems configurations comply 
the parameters established by Aneel regulation for distributed systems of 
minigeneration by renewable sources and simulations indicate the feasibility of the 
three solutions optimized by the software, in an additional analysis, where a method 
of economic indicators is applied, a 3.8MW installed power system is pointed as 
project of greater profitability and less risk, presenting Payback of 7.3 years and IRR 
of 12.6%, as well as greater distance between this rate and TMA adopted in the 
project, indicating as the best solution among the simulated ones. On the other hand, 
a 11.5 was used in analysis of impacts to the operational safety, because of being 
most critical under this aspect, when submitted to method allows the adoption at 
least one mitigating action for each of four identified risks, due to adequate system 
location within airport's patrimonial area. The study concludes that adoption of 
photovoltaic generation as source of energy generation at Brazilian airports is viable, 
both in technical and economic aspects, also in mitigating the impacts on operational 
safety, indicating also the viability of use the free ground surfaces in these sites to 
photovoltaics systems installation.   
 

Key words: Airports. Renewable energy. Photovoltaic. Feasibility analysis. Safety. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Na última década, o setor de aviação civil tem passado por uma significativa 

transformação. O deslocamento no país com a utilização do modal aéreo, que até 

então estava voltado para pessoas de classes sociais mais elevadas e passageiros 

em viagem de negócios, passou a ser uma possibilidade a uma maior parcela da 

população. Fato que é  confirmado pelos indicadores levantados no período entre 

2004 e 2014, que apontam para uma redução média no preço dos bilhetes aéreos 

em trechos domésticos de 48% o que implicou em um crescimento do número de 

passageiros transportados de 170%, atingindo 117 milhões em 2014, garantindo 

assim, uma média anual de crescimento do setor, acima do crescimento médio do 

Produto Interno Bruto, que no mesmo período foi de 3,4% (SAC,2016a). 

O modal aéreo de transporte, para cumprir sua função de deslocamento de 

cargas e pessoas de maneira rápida e segura, necessita de alguns elementos em 

sua cadeia operacional, dentre eles se destaca o “aeroporto”, pois é este que provê 

estrutura de suporte para a atuação dos demais elementos do sistema.   

É importante perceber, para compreensão de termos utilizados neste 

trabalho, a distinção entre aeródromo e aeroporto, destacando algumas de suas 

características. Toda área que é destinada ao pouso, decolagem e movimentação 

de aeronaves é denominada de aeródromo e que de acordo com o tipo de 

aeronaves que dele se utilizem, pode ser definido como civil ou militar. É possível, 

ainda, para os aeródromos civis serem separados em públicos e privados, o que 

ocorre em função do uso e não da propriedade do aeródromo.   

Nos aeródromos civis por força de legislação específica em Brasil (1986) , o 

Código Brasileiro de Aeronáutica  e de todo o arcabouço regulatório emitido pelas 

autoridades de Aviação Civil, Anac e Comaer, a área patrimonial destes sítios e as 

propriedades vizinhas aos mesmos, ficam sujeitas às restrições especiais impostas 

pelo plano de zona de proteção de aeródromo.  

Enquanto os aeródromos públicos podem ser autorizados a cobrar tarifas de 

seus usuários, os privados só podem ser utilizados com a permissão de seu 

proprietário, sendo proibida a cobrança de tarifas de quem os utiliza. 
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Por sua vez, aeródromos públicos dotados de instalações e facilidades para 

suporte de operações de aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas e 

cargas, são definidos como aeroportos (BRASIL, 1986).  

Em abril de 2016, existiam na Agência Nacional de Aviação Civil, registros 

de 1,8 mil aeródromos privados e 657 públicos, sendo que destes, 140 estão 

autorizados a cobrança de tarifas aeroportuárias. Em 65 aeroportos públicos estão 

concentrados 98% do movimento de passageiros do país, universo que contém os 

31 aeroportos localizados nas capitais e os principais terminais regionais. O Brasil é 

a 2ª nação do mundo em número de aeroportos e 3º mercado de aviação comercial 

doméstica (SAC,2016b). 

Em um universo de 657 aeroportos públicos, em abril de 2016, seis estavam 

concedidos a grupos privados, sendo 60 administrados pela empresa pública 

Infraero e os demais administrados por estados ou municípios. De acordo com 

Lopes (2015), dos aeroportos administrados pela empresa, apenas 10 eram 

lucrativos no período. Considerando que os aeroportos por ela administrados,  

fazem parte do rol de aeroportos que movimentam o maior volume de cargas e 

passageiros, como consequência estão entre os que possuem maior potencial de 

fontes de receita,  mesmo assim cerca de 83% dos aeroportos administrados pela 

empresa apresentavam resultados negativos, de onde se depreende que a maioria 

dos demais aeroportos públicos, concedidos aos estados e prefeituras enfrentam as 

mesmas dificuldades financeiras e dependem de verbas públicas para manutenção 

de suas operações. 

A publicação por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica da 

Resolução Normativa nº 482 de 17 de abril de 2012, assim como as modificações 

nela introduzidas pela edição da Resolução Normativa nº 517 de 11 de dezembro de 

2012  e, posteriormente, da Resolução Normativa nº 687 de 24 de novembro de 

2015, em resumo autoriza os micro e minigeradores a se interligarem diretamente 

aos sistemas de distribuição de energia elétrica das concessionárias e cria um 

sistema de créditos para energia gerada pelo cliente e injetada na rede da 

concessionária de energia elétrica, que desta forma, incentiva a implantação de 

projetos de mini e microgeração distribuídas conectados à rede de distribuição. 

 

 

 

http://www2.anac.gov.br/arquivos/pdf/aerodromos/aerodromosPrivados.xls
http://www2.anac.gov.br/arquivos/pdf/aerodromos/AerodromosPublicos.xls
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a viabilidade da implantação de 

minigeração por fonte fotovoltaica em aeroportos públicos brasileiros, tanto nos 

aspectos técnico e econômico quanto ao da segurança das operações aéreas.   

   

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste mesmo trabalho, são: 

 Identificar na legislação e arcabouço regulatório brasileiro relativos à geração 

distribuída de energia elétrica e infraestrutura aeroportuária, parâmetros, 

limites e restrições associados ao escopo deste trabalho. 

 Desenvolver um método que avalie a viabilidade, quanto aos aspectos 

propostos, dos sistemas de minigeração fotovoltaico aplicados em aeroportos.  

 Aplicar o método proposto a um aeroporto escolhido como objeto de estudo e 

analisar os resultados obtidos. 

 Avaliar a viabilidade de melhor aproveitamento econômico no uso das 

superfícies livres de solo nos aeroportos com a implementação desta forma 

de geração de energia.   

 Identificar fatores que possam contribuir com estudos do impacto regulatório 

realizados pelas agências reguladoras do setor.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Os aeroportos públicos possuem algumas características específicas e 

comuns entre si, que são relevantes para sua escolha como objeto deste trabalho, 

dentre as quais, a de estarem sujeitos às restrições especiais das zonas de proteção 

aeroportuárias, as quais limitam a altura das edificações dentro do sítio 

aeroportuário, assim como na região lindeira aos mesmos. O que permite a 

existência nestes sítios de áreas livres do efeito de bloqueio da luz solar, que pode 

ser ocasionado pela presença de edificações na área patrimonial ou em seu entorno.  
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 Outra característica dos aeroportos, é que geralmente estão localizados em 

áreas relativamente planas e próximos a grandes centros consumidores de energia, 

conectados à rede de distribuição de energia elétrica local, situados próximos aos 

grandes centros urbanos consumidores de energia e também submetidos à 

vigilância permanente da área patrimonial, visando garantir a segurança das 

operações aeroportuárias.  

O arcabouço regulatório que visa garantir um determinado nível de risco 

aceitável à segurança operacional nos aeroportos, determina que devem ser 

mantidas em torno da pista de pouso e decolagem, áreas livres de obstáculos que 

possam oferecer riscos às operações, associadas a outras áreas que são 

reservadas durante a fase de planejamento do sítio para futuras ampliações da 

infraestrutura aeroportuária. Em consequência, os sítios aeroportuários costumam 

dispor de parte significativa de sua área patrimonial sem utilização econômica 

adequada, visto que são áreas que apenas geram despesa sem produzir nenhum 

tipo receita para o negócio.  

Atributos que transformam os aeroportos em áreas com características raras 

de serem encontradas próximas a regiões metropolitanas e que contribuem para que 

projetos de maior capacidade de potência, sistemas entre 75kW a 5MW, na faixa da 

minigeração, serem o foco deste estudo. Diferente da faixa de microgeração, 

explorada em trabalhos anteriores como em Costa (2014).  

A autoridade de aviação civil norte-americana, relata em seu Technical 

Guidance for Evaluating Selected Solar Technologies on Airports (FAA, 2010), que o 

interesse em energia solar vem crescendo rapidamente como um meio de reduzir os 

custos operacionais em aeroportos e demonstrar o comprometimento com a 

sustentabilidade do empreendimento, sendo que atualmente existem mais de 50 

aeroportos espalhados pelo EUA, conforme ilustrado na FIGURA 1, operando 

unidades geradoras de energia solar fotovoltaica acima de 100kW de potência 

(WHITEMAN et al. 2015).    
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FIGURA 1 - AEROPORTOS COM GERAÇÃO PV ACIMA DE 100KW 

 

FONTE: Adaptado de ( WHITEMAN et al. 2015) 
 

Os aeroportos têm empregado a geração de energia por painéis 

fotovoltaicos em detrimento das demais fontes renováveis, pois atribuem à mesma 

um desempenho seguro e confiável e que demonstra possuir a melhor relação 

custo-benefício em relação as demais (WHITEMAN et al. 2015). Os projetos que 

utilizam painéis fotovoltaicos geralmente apresentam melhor adequação para 

utilização em aeroportos, conforme demonstrado nas TABELA 1 que mostra uma 

avaliação entre diversas fontes de energia renovável aplicadas em aeroportos, 

sendo que na FIGURA 2 é demonstrada a adequação ao uso da energia fotovoltaica 

às superfícies de proteção, por se tratarem de instalações de baixo perfil e com 

facilidades de integração as demais instalações já existentes nestes locais.    
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TABELA 1 - AVALIAÇÃO DA ENERGIA RENOVAVEL EM AEROPORTOS 

 

FONTE: Adaptado de ( WHITEMAN et al. 2015) 
 

O tamanho do projeto também deve ser considerado quanto ao seu impacto 

no custo total, levando-se em conta que para pequenas demandas os sistemas 

montados sobre telhados são mais adequados, em contrapartida aos grandes 

projetos, onde a montagem no solo é a mais indicada em função dos custos de 

montagem e manutenção (FAA, 2010). 

 
FIGURA 2 - ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS A SUPERFÍCIES DE PROTEÇÃO 

 

FONTE: Adaptado de ( WHITEMAN et al. 2015) 

  

A adequação da utilização de painéis fotovoltaicos para geração de energia 

em aeroportos, conforme demonstram a TABELA 1 e FIGURA 2, faz com que os 

sistemas de geração de energia simulados neste trabalho, restrinjam-se à utilização 

de painéis fotovoltaicos como única fonte renovável de energia a ser considerada, 

sendo sistemas conectados à rede de distribuição de energia, sem utilização de 
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banco de baterias, em razão dos passivos ambientais gerados pela necessidade do 

descarte destes componentes, caracterizando assim o foco na minigeração 

distribuída por fonte fotovoltaica, de acordo com regulamentação da Aneel.   

Considerando-se o impacto econômico e social que a implantação de um 

aeroporto causa na localidade ou região em que se instala, com o cumprimento dos 

mínimos operacionais de segurança exigidos pela legislação. É necessário, pois, 

como em qualquer outro negócio, que se busque meios para a maximização das 

receitas e a redução das despesas operacionais, garantindo equilíbrio econômico-

financeiro do negócio. 

 Desenvolver uma ferramenta de auxílio aos administradores aeroportuários 

na escolha de uma alternativa para melhor aproveitamento econômico das 

superfícies livres de solo dos aeroportos, contribui nesta direção.  Vislumbra-se que 

o presente trabalho também possa auxiliar a Anac quando da edição de publicações 

sobre a questão, considerando que de acordo com previsto em seus regulamentos, 

é responsável pela emissão de autorização prévia para construção ou modificação 

de características físicas dos aeródromos, particularmente aquelas que possam 

afetar a segurança operacional (ANAC, 2010a).    

   

1.4 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

A fim de organizar a forma como os assuntos relativos ao escopo deste 

trabalho são tratados e os objetivos a serem alcançados, o mesmo é organizado em 

seis capítulos. Além deste capítulo introdutório, o segundo capítulo trata da 

fundamentação teórica em que o trabalho se suporta, tendo início pelo estudo da 

regulação brasileira relativa a minigeração distribuída de energia e a infraestrutura 

aeroportuária, seguido pela abordagem das tecnologias aplicadas para a 

minigeração de energia fotovoltaica e os procedimentos adotados para análise da 

viabilidade proposta neste trabalho.    

Na sequência, o terceiro capítulo aborda o estado da arte em estudos 

acadêmicos sobre o tema, com especial atenção em trabalhos e artigos que tratam, 

além da geração de energia fotovoltaica em aeroportos, aqueles que discutem os 

impactos destes projetos à segurança operacional nestes ambientes. 
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O quarto capítulo contempla os materiais elencados e o método definido 

para a realização deste estudo, desde a fase de levantamento de dados, passando 

pela modelagem dos sistemas de minigeração e as simulações de desempenho dos 

mesmos, executando uma análise da viabilidade dos aspectos técnicos e 

econômicos para os sistemas simulados, assim como da segurança operacional 

para uma configuração de sistema elencada, até a fase final da análise dos 

resultados obtidos.  

No quinto capítulo, por sua vez, são executadas as atividades propostas no 

capítulo anterior, aplicadas a um aeroporto escolhido como objeto do estudo, sendo 

que na fase de análise de resultados, faz-se uma análise complementar, através de 

alguns indicadores utilizados para avaliar tanto a rentabilidade quanto o risco em 

projetos.  Por fim, no sexto e último capítulo, são apresentadas as conclusões deste 

trabalho e propostas para realização de trabalhos futuros.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

A formulação de uma proposta de modelo para estudo da viabilidade técnica 

e econômica para implantação de uma unidade geradora de energia, a partir de 

painéis fotovoltaicos, conectada à rede de distribuição de energia elétrica da 

concessionária, que no seu aspecto técnico também leve em conta os impactos que 

podem ser causados no nível de segurança operacional existente no aeroporto, 

necessita que se realize um estudo em várias áreas de conhecimento, para 

entendimento de diversos fatores e condicionantes que influenciam no 

dimensionamento, topologia e localização desta unidade geradora. 

A FIGURA 3, de forma resumida, retrata o encadeamento das atividades 

para que se atinja os objetivos propostos neste trabalho, relacionando ao material 

que será objeto de estudo nas fases de fundamentação teórica e estado da arte, 

com as questões que se pretende responder.  

 

FIGURA 3 - VIABILIDADE DA ENERGIA FOTOVOLTAICA EM AEROPORTOS 

 
FONTE: O Autor 

 

O estudo de viabilidade é dividido em dois segmentos, sendo que o primeiro 

deles está associado aos aspectos técnicos e econômicos de um estudo de 
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viabilidade para sistemas de minigeração fotovoltaica, enquanto o outro aborda o 

estudo dos aspectos técnicos e dos impactos a segurança operacional causados 

pela implantação destes sistemas em um ambiente aeroportuário. 

No primeiro segmento os estudos e pesquisa são direcionados para as 

áreas do conhecimento da tecnologia fotovoltaica, em especial dos principais 

componentes de um sistema fotovoltaico conectado a redes e da variação do 

movimento solar ao longo do dia nas quatro estações do ano e seus impactos sobre 

a radiação, altura e declinação solar para o hemisfério sul, que fornece subsídios 

para cálculo de custos dos componentes e da área necessária a instalação do 

sistema. 

 A pesquisa da regulação Aneel voltada a geração distribuída de energia, em 

especial para minigeração fotovoltaica, informa os limites determinados para 

potência instalada do sistema e parâmetros para utilização do sistema de 

compensação da energia injetada na rede. Enquanto a pesquisa de taxas e tarifas 

praticadas no mercado, em particular pela distribuidora de energia local, permite 

definir classe de consumidor e custo de tarifas em que se enquadram os aeroportos, 

dados associados no estudo ao retorno do investimento. 

Por outro lado, no segundo segmento, a regulação da Anac estabelece as 

áreas de segurança as operações existentes nos aeroportos que oferecem 

restrições a instalação destes sistemas, por consequência permite conhecer quais 

as áreas disponíveis para tal. No estudo da segurança operacional em aeroportos, 

se pesquisa os perigos relacionados a implantação de sistemas de geração 

fotovoltaica em aeroportos, em especial aos instalados a nível do solo, assim como 

os riscos a eles associados e as ações recomendadas para mitigação destes riscos, 

o que torna possível escolher dentro das áreas disponíveis no aeroporto o local mais 

adequado para instalação do sistema.     

O estudo tem início, no item a seguir, com o levantamento do arcabouço 

regulatório brasileiro relativo a geração distribuída de energia elétrica e da 

infraestrutura aeroportuária.  

 

2.1  GERAÇÃO DISTRIBUÍDA: REGULAMENTOS E NORMAS 

 

A regulamentação da geração distribuída no Brasil, de acordo com Aneel 

(2012a), ocorreu efetivamente a partir da publicação por parte da Agência Nacional 
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de Energia Elétrica da Resolução Normativa nº 482 de 17 de abril de 2012 , portanto 

é ponto de partida deste estudo , assim como as modificações introduzidas por 

regulamentos e normas emitidas posteriormente, mais especificamente, até 31 de 

maio de 2016.  

 

2.1.1 Resolução Normativa 482/2012 

 

A Resolução Normativa 482/2012, atualizada conforme Aneel (2015),  pela 

Resolução Normativa nº 687 de 24 de novembro de 2015, determinam os requisitos 

e características necessárias para que uma unidade de minigeração ou 

microgeração acesse aos sistemas de distribuição de energia elétrica das 

concessionárias, podendo assim também usufruir do sistema de compensação de 

energia nela instituído. Cabe aqui ressaltar, que a análise deste e de outros 

normativos, se limita a destacar as partes do conteúdo associadas ao escopo 

definido para este estudo.    

Em seu capítulo I, das Disposições Preliminares, são elencadas algumas 

definições consideradas para aplicação do normativo, como a distinção entre as 

modalidades de geração distribuída, sendo:   

 

 “II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para 
fontes hídricas ou menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, 
conforme regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes 
renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por 
meio de instalações de unidades consumidoras” (ANEEL, Art. 2°, 2015, 
grifo nosso).   

 

Dentro deste mesmo capítulo, é caracterizado o sistema de compensação 

de energia elétrica: 

 
“III - 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” (ANEEL, Art. 2°, 2015). 

 

O sistema de compensação de energia elétrica, é criado como forma de 

compensar o cliente pela energia cedida a distribuidora, resultante do excedente de 

energia nos períodos em que o sistema produz acima do que consome, gerando 
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assim créditos em kW contabilizados pela distribuidora, que em meses 

subsequentes faz a apuração do total consumido em kW, subtraindo deste valor os 

devidos créditos e o saldo resultante em kW é faturado em reais. Desta forma, 

impede que esses sistemas sejam encarados como fonte de receita, mas apenas 

como redutores desta despesa operacional para o empreendimento.   

Conforme Aneel (2012b), a Resolução Normativa nº 517 de 11 de dezembro 

de 2012, que introduz no artigo III, o termo “por meio de empréstimo gratuito” para 

energia cedida por parte do cliente à concessionária de energia, na tentativa de 

descaracterizar esta operação como comercialização de energia, visando assim 

evitar interpretações por parte das autoridades fazendárias que implicassem na 

tributação do montante de energia fornecida a concessionária e que mais tarde 

retornaria ao cliente em forma de créditos em sua fatura. 

Dentre os novos itens introduzidos pela Resolução Normativa 687/2015 de 

24 de novembro de 2015, cabe destacar a figura do “empreendimento com múltiplas 

unidades consumidoras” o que viabiliza a adoção destes sistemas por condomínios, 

a “geração compartilhada” que permite a criação de cooperativas para estes projetos 

e o “autoconsumo remoto” que autoriza o aproveitamento dos créditos por outra 

unidade consumidora, desde que pertencente a mesma pessoa física ou jurídica. 

Considerando que a concessão do aeroporto pode estar com uma empresa pública 

ou privada, órgão estadual ou município, os itens acima ressaltados devem ser 

levados em conta, na escolha de qual configuração melhor atende os interesses dos 

investidores.     

O capítulo II trata do Acesso ao Sistema de Distribuição, determinando 

prazos para as concessionárias se adequarem ao que determina o novo 

regulamento, utilizando como referência o Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – Prodist, normativo técnico nacional e 

internacional quando necessário.  Dispensando da assinatura de contrato para este 

acesso, sendo apenas necessário a celebração de Acordo Operativo entre as 

partes, no caso de minigeração e nos termos da Seção 3.7 do Módulo 3 do Prodist, 

também limita a potência da central geradora a ser instalada ao valor da potência 

disponibilizada pela concessionária a unidade consumidora solicitante do acesso, 

prevendo a possibilidade de solicitação de aumento da potência disponibilizada, 

caso se queira instalar central com potência superior a este limite, desde que 

respeitada a faixa de potência para minigeração. 
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Entretanto, no Art. 5º do mesmo capítulo, condiciona que nesses casos e em 

conexões de novas unidades consumidoras, serão aplicadas as regras de 

participação financeira do consumidor definidas em regulamento específico, que nos 

casos de minigeração os custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de 

distribuição em função exclusivamente da conexão do consumidor a rede, devem 

ser consideradas no cálculo da participação financeira deste consumidor. 

Na sequência, em seu capítulo III, dispõe sobre o Sistema de Compensação 

de Energia, caracterizando tipos de unidades geradoras que podem aderir ao 

sistema e define que o prazo de validade do crédito concedido pela energia injetada 

no sistema é de 60 (sessenta) meses, contabilizado em quantidade de energia ativa 

(kWh) e define a necessidade da cobrança de um valor mínimo, igual a demanda 

contratada para consumidor do grupo “A”, cujo o perfil de consumo mais se 

enquadra no escopo deste estudo. No item II do Art. 7º, aborda as considerações a 

serem realizadas no cálculo do faturamento:        

 
“II – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou 
minigeração distribuída, exceto para aquelas de que trata o inciso II do 
art. 6º, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos a 
energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de 
faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre 
os quais deverão incidir todos os componentes da tarifa em R$/MWh;” 
(ANEEL, Art. 7°, 2015, grifo nosso). 

 

Definindo que nas deduções a serem realizadas sobre a energia consumida, 

deva ser considerado o posto tarifário, o que deve ser levado em conta quando da 

configuração operacional do sistema de geração para que se possa maximizar a 

utilização dos eventuais créditos gerados.  Nos itens IV e VI trata da definição de 

“excedente de energia” e da possibilidade de sua compensação em outras unidades 

consumidoras em caso de empreendimento com múltiplas unidades, geração 

compartilhada ou autoconsumo remoto. 

Nos itens de IX à XI trata do detalhar formas de compensação e relação de 

tarifas de energia – TE (R$/MWh) a serem consideradas de acordo com Resoluções 

Homologatórias publicadas, quando houverem, ressaltando no item XVIII que os 

créditos são contabilizados em termos de energia elétrica ativa, não estando sujeito 

as alterações nas tarifas de energia elétrica. 

No capítulo IV desta resolução são tratados os requisitos relativos a medição 

de energia elétrica, onde está definido que é de responsabilidade do interessado 
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arcar com os custos de adequação do sistema de medição em caso de conexão de 

minigeração distribuída e que estes são à diferença entre os custos dos 

componentes necessários ao sistema de compensação e daqueles utilizados no 

sistema de medição convencional utilizado nas unidades consumidoras do mesmo 

nível de tensão. Estabelece que a instalação, operação e manutenção do sistema é 

de responsabilidade da distribuidora, assim como os custos de substituições de 

componentes que venham a ser necessários após o início da operação desta 

instalação.   

Nas disposições gerais, tratadas no capítulo VI, define que se aplicam as 

unidades consumidoras participantes do sistema de compensação o disposto na 

Resolução Normativa nº 414 de 2010, atualizada pela REN 499 de 2012, e ficam 

aprovadas a revisão 8 do Módulo 1 e revisão 6 do Módulo 3 do Procedimento de 

Distribuição – Prodist, que vigoram a partir de 1º de março de 2016.  

 

2.1.2 Procedimentos de Distribuição – Prodist  

 

O conjunto de normas e procedimentos que visam padronizar as atividades 

de ordem técnica vinculadas a operacionalidade e desempenho dos sistemas de 

distribuição de energia, é denominado de Procedimentos de Distribuição. Sendo que 

este conjunto está subdividido em nove módulos, tratando cada um deles de forma 

específica dos componentes do sistema de distribuição, a Seção 3.7 do Módulo 3 

que versa sobre micro e minigeração distribuída é abordada no próximo item, em 

razão de seu interesse para o escopo deste trabalho (ANEEL, 2010).  

 

Módulo 3 – Seção 3.7 – Acesso de Micro e Minigeração Distribuída 

 A partir da edição da Resolução Normativa 482/2012, a seção 3.7 é 

introduzida, sendo atualizada pela edição das resoluções 517/2012 e 687/2015, que 

na revisão 6   do Módulo 3 é foco de análise deste trabalho, por ser a regulação 

vigente quando da elaboração do mesmo. 

Trata esta seção dos procedimentos a serem observados para os sistemas 

de micro e minigeração distribuída possam ser conectados à rede de distribuição da 

concessionária local. Que para caso específico deste trabalho, passa a ser coberto 

pela norma técnica abordada no item a seguir.  
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2.1.3 Norma Técnica Copel NTC 905200 

 

Visando atender aos normativos da Aneel, a Companhia Paranaense de 

Energia Elétrica, emitiu a NTC 905200 em fevereiro de 2014, relativa ao acesso de 

micro e minigeração distribuída ao sistema da Copel, atualizada em março de 2016 

para adequação à resolução 687/2015 emitida por esta agência reguladora (COPEL, 

2016). 

O normativo nacional deixa margem para que sejam definidos pelas 

distribuidoras locais alguns requisitos quanto às características da conexão ao 

sistema de distribuição, cabe aqui ressaltar algumas destas características. 

Quanto a solicitação de acesso, é necessário no caso de minigeração, que 

além de formulário específico sejam encaminhados documentos conforme 

constantes em anexo III da norma. A licença ambiental simplificada é a única exigida 

em se tratando de projetos com geração por fonte de energia solar, que será 

dispensada quando se tratar de instalações sobre telhados já existentes. Para 

emissão do parecer de acesso nos casos de minigeração, a Copel tem prazo de até 

60 (sessenta) dias em havendo necessidade de reforço ou ampliação no sistema de 

distribuição. 

Nas fases seguintes de vistoria e liberação para operação, está 

disponibilizado caminho no site eletrônico da empresa onde se pode acessar os 

procedimentos e modelos de conversores aceitos para instalação, sendo que para 

concretizar o acesso ao sistema de distribuição é necessário apenas a celebração 

de Acordo Operativo no caso de minigeração.  

Nos requisitos técnicos para conexão ao sistema de distribuição, é 

observado que para sistemas que se conectam à rede através de conversores, os 

sistemas de proteção necessários podem ser dispensados, quando já estiverem 

inseridos nesses componentes, evitando assim a sua redundância. O tipo de acesso 

está definido de acordo com faixa de potência de geração do cliente, em se tratando 

de minigeração a classificação mais provável é da geração acima de 501 kW e os 

sistemas de proteção mínimos definidos de acordo com tabelas 5.1 à 5.4, 

constantes na norma técnica em tela. 

Os arranjos de conexões e seus esquemas unifilares típicos também se 

encontram definidos no item 6.1 deste normativo, sendo o objeto deste trabalho se 
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concentra nos esquemas para minigeração distribuída na faixa de geração conforme 

citada no item anterior e de acordo com a tensão adequada a conexão à rede. 

 

 

 

2.2 INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA: REGULAMENTOS E NORMAS  

 

A Anac é autoridade de aviação civil brasileira responsável pela 

normatização e fiscalização das atividades de aviação civil e de infraestrutura 

aeronáutica e aeroportuária. Criada, conforme Brasil (2005), através da Lei nº 

11.182, de 27 de setembro de 2005, passou a atuar efetivamente a partir de 2006 

em substituição ao Departamento de Aviação Civil / DAC. Vinculada atualmente a 

Secretaria de Aviação Civil, tem como um dos seus principais objetivos estabelecer 

normas que promovam a segurança operacional da aviação civil, através de ações 

de certificação e fiscalização do cumprimento de seus normativos por parte de seus 

regulados. 

Aos assuntos relacionados a infraestrutura aeroportuária, dentro do 

organograma desta agência, cabe a Superintendência de Infraestrutura 

Aeroportuária a responsabilidade por executar estas ações. Desta forma, a 

regulamentação emitida por esta superintendência e diretamente relacionados ao 

escopo deste trabalho são analisados a seguir.     

 

2.2.1 Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010. 

 

A Resolução 158, dispõe sobre a autorização prévia para construção e 

modificação de aeródromos e seu cadastramento junto a Anac, considerando que a 

implantação de um sistema de geração de energia por painéis fotovoltaicos implica 

em uma modificação nas características de um aeródromo, o empreendimento a 

princípio requer uma autorização prévia para que venha ser levado a cabo e a 

análise dos requisitos necessários a sua obtenção tem de ser considerados na fase 

de planejamento do projeto (ANAC, 2010).      

No capítulo I, Art. 2º, desta resolução, determina que a construção e 

modificações nas características de um aeródromo dependem da autorização prévia 

da Anac, e que para obtenção da mesma é necessário que o interessado entregue o 
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termo de responsabilidade assinado pelo mesmo, onde este se compromete a 

atender os requisitos e normas de segurança operacional e outras normativos, 

quando aplicáveis. No parágrafo seguinte é dado ênfase para necessidade da 

obtenção desta autorização para toda e qualquer modificação de características 

físicas de aeródromo existente, para no parágrafo seguinte definir características 

físicas: 

 
§ 3º São consideradas características físicas aquelas referentes à:  

I - orientação, resistência, dimensões e tipos de piso, declividade, 
elevação e coordenadas geográficas da pista de pouso e decolagem;  
II - localização, configuração, dimensões, resistência e tipos de piso das 
pistas de táxi e dos pátios de aeronaves;  
III - construção ou ampliação de edificações na área patrimonial dos 
aeródromos; e  
IV - construção ou alteração de acesso às áreas restritas de segurança. 
(ANAC, Art. 2°, 2010, grifo nosso). 
 

Os projetos de geração distribuída por painéis fotovoltaicos, encontram 

enquadramento no item III do parágrafo acima, entretanto dependendo da 

configuração do projeto em análise, o enquadramento em questão pode não ficar 

bem claro ao interessado, o que sugere a necessidade de uma revisão do normativo 

para que não haja margem para interpretações que estes tipos de projetos 

dispensam a solicitação de autorização prévia junto a Anac. 

Entretanto cabe ressaltar, que nestes casos o agente público pode ainda se 

valer do disposto no artigo da resolução transcrito a seguir:  

 
Art. 4º A constatação de irregularidade ou de controvérsia sobre a 
construção que possa afetar a segurança operacional e a segurança 
da aviação civil contra atos de interferência ilícita ensejará o 
sobrestamento do pedido de autorização prévia até o 
esclarecimento ou saneamento do pedido. (ANAC, Art. 4°, 2010, grifo 
nosso). 

 

O termo de compromisso citado no Art. 2º desta resolução, consta como 

anexo na portaria n° 1227/SIA, de 30 de julho de 2010, onde o interessado declara 

conhecer e se compromete a cumprir o regulamento RBAC nº 154 - Projeto de 

Aeródromos, que contempla requisitos a serem observados na construção e 

modificações em aeródromos (ANAC, 2010b).  

 

2.2.2 Regulamento RBAC  154, de 12 de junho de 2012 
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O regulamento RBAC 154/2012, estabelece as regras a serem adotadas 

pelas pessoas ou organizações envolvidas com a administração, construção, 

exploração, manutenção e projetos de aeródromo e tem por objetivo estabelecer os 

requisitos mínimos para a construção e modificação destas infraestruturas. A análise 

deste regulamento, considerando os objetivos neste trabalho, está voltada para 

destacar os requisitos que impedem ou não recomendam, áreas específicas dentro 

da área patrimonial de um aeródromo a serem utilizadas para instalação de 

estruturas necessárias a implantação de sistemas de geração de energia por painéis 

fotovoltaicos (ANAC, 2012).   

   Dentre as áreas delimitadas neste regulamento, no item 154.207, descreve 

a faixa de pista de pouso e decolagem como a área no aeródromo que contém as 

pistas de pouso e decolagem e as zonas de parada a elas associadas, quando 

disponíveis. Áreas que tem como função a proteção durante as operações de pouso 

e decolagem, visando reduzir os riscos de danos as aeronaves, em caso de 

ocorrência de situações em que as mesmas ultrapassem os limites da pista de 

pouso e decolagem.  A delimitação desta área está basicamente associada ao porte 

da maior aeronave e tipo de operação (visual ou instrumentos) autorizadas para o 

aeródromo, como representado na FIGURA 4 o formato de faixa de pista para uma 

pista de aproximação por instrumento de precisão onde o código da pista é 3 ou 4. 

 
FIGURA 4 - FAIXA DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE PRECISÃO 

 

FONTE: Adaptado de (ANAC, 2012) 

 

Dentro do item que trata desta área, estão definidas restrições a utilização 

das mesmas conforme transcrição a seguir: 

   

(d) Objetos em faixas de pista de pouso e decolagem 



36 

 

(1) Um objeto situado na faixa de pista que possa colocar aeronaves 
em risco deve ser considerado obstáculo e deve, na medida do 
possível, ser removido.  
(2) Nenhum outro objeto fixo, que não os auxílios visuais 
necessários para fins de navegação aérea que satisfaçam os 
requisitos de frangibilidade dispostos na Subparte D, deve ser 
permitido em uma faixa de pista: (ANAC, RBAC 154, item154.207, grifo 
nosso). 

 

Seguindo neste regulamento, no item 154.209, que descreve Áreas de 

Segurança de Fim de Pista (Resa – Runway End Safety Area), quando aplicável, 

como área simetricamente estendida a partir do final da faixa de pista até, no mínimo 

90m e no máximo 240m, de acordo com código da pista, sendo que sua largura 

deve ser, no mínimo o dobro da largura da pista a que estiver associado, tendo 

como principal finalidade a redução dos riscos a danos à aeronave em caso de uma 

aterrissagem antes da pista ou da ultrapassagem dos seus limites ao final desta.   

A utilização destas áreas também fica sujeita a restrições como segue: 

 
(c) Objetos em RESA  
Um objeto situado em uma RESA que possa pôr em risco as 
aeronaves, deve ser considerado um obstáculo devendo ser removido.               
(ANAC, RBAC 154, item154.209, grifo nosso). 

 

O item 154.211, recomenda quando possível, a adoção de zonas 

desimpedidas (clearways), que são áreas com início na extremidade da pista oposta 

à cabeceira de decolagem principal e seu comprimento deve ser no máximo igual a 

metade do comprimento da pista e estender-se lateralmente a partir do eixo da pista, 

a uma distância mínima de 75 m, tendo como objetivo principal prover área adicional 

de segurança as aeronaves em procedimento de decolagem. Sendo que nessas 

áreas também são previstas restrições ao uso: 

 
(e) Objetos em zonas desimpedidas (clearways)  
Um objeto situado em uma zona desimpedida (clearway) que possa 
oferecer risco às aeronaves no ar deve ser considerado um obstáculo 
e deve ser removido. (ANAC, RBAC 154, item154.211, grifo nosso). 

 

Uma nova área de segurança é recomendada no item 154.213, as zonas de 

parada (stopways), como sendo área existente no prolongamento e de mesma 

largura da pista a qual estiver associada, capaz de suportar a completa 

desaceleração de uma aeronave que necessite abortar seu procedimento de 

decolagem sem provocar danos estruturais a mesma. Apesar de não haver proibição 

expressa quanto a presença de objetos nesta área, as mesmas quando implantadas 
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se localizam nas mesmas regiões das demais áreas de segurança anteriormente 

listadas, sendo assim devem atender as mesmas recomendações quanto as 

restrições de objetos nestas áreas. 

Devem também ser disponibilizadas pistas de táxi que permitam a 

movimentação segura e rápida das aeronaves no acesso e na saída das pistas de 

pouso e decolagem, assim como no deslocamento entre as demais áreas de 

movimento no aeródromo. O item 154.221 estabelece que, excetuando uma pista de 

táxi no pátio de estacionamento de aeronaves, as demais devem estar inseridas em 

uma faixa de pista de táxi, que deve se estender para cada lado do eixo da pista de 

táxi, de forma simétrica e ao longo de todo o seu comprimento a uma distância 

mínima deste mesmo eixo que depende do porte da aeronave em que nela está 

autorizada a operar. Sendo que estas áreas apresentam as seguintes restrições:  

 
(c) Objetos nas faixas de pista de táxi  
A faixa de pista de táxi deve oferecer uma área livre de objetos que 
possam pôr em risco o táxi das aeronaves. (ANAC, RBAC 154, 
item154.221, grifo nosso). 

 

Dentro deste regulamento, no item 154.305, relativo a Luzes, é citada a 

superfície de proteção contra obstáculos que deve ser estabelecida quando houver a 

necessidade no aeroporto da disponibilização de um sistema visual indicador de 

rampa de aproximação para auxílio nas operações de pouso das aeronaves, de 

acordo com localização demonstrada na FIGURA 5. Assim como as demais 

superfícies limitadoras de obstáculos definidas na Portaria nº 957/GC3, de 09 de 

julho de 2015 / Comaer, que trata das Zonas de Proteção dos Aeródromos, são 

superfícies definidas visando impedir a existência ou implantação de edificações e 

qualquer tipo de estruturas que venham ultrapassar estas superfícies, pondo em 

risco as operações de aeronaves na aproximação, pouso e decolagem do aeroporto. 
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FIGURA 5 - SUPERFÍCIE DE PROTEÇÃO CONTRA OBSTÁCULOS 

 
FONTE: Adaptado de (ANAC, 2012) 

Considerando as características destas superfícies, as definições das 

dimensões das aéreas restritas de segurança (faixa de pista de pouso e decolagem, 

clearways, stopways, faixa de pista de táxi) associadas ao perfil das estruturas de 

fixação de painéis fotovoltaicos montados no solo, conforme ilustrado na FIGURA 2, 

fica demonstrado a vantagem comparativa para instalação de projetos de painéis 

fotovoltaicos para geração de energia em sítios aeroportuários, face a sua melhor 

adequação em relação a projetos eólicos.  

A análise da regulação brasileira sobre infraestrutura aeroportuária, indica 

restrição a área para instalação destes projetos, sendo que os mesmos não podem 

estar localizados dentro das áreas de segurança que apresentam restrições a 

presença ou implantação de objetos. Sejam elas delimitadas pelas Faixas de Pista 

de Pouso e Decolagem, Áreas de Segurança de Fim de Pista (Resa), Zonas de 

Parada (stopways), Faixa de Pista de Táxi. Enquanto a instalação em Zonas 

Desimpedidas (clearways) e áreas no prolongamento das cabeceiras não é 

recomendada, devendo sua adequação ser avaliada caso a caso.  

Por outro lado, as restrições a obstáculo determinadas pelas superfícies 

limitadoras de obstáculos tratadas pela Portaria do Comaer nº 957/GC3, de 09 de 
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julho de 2015, que compõem um Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo 

(PBZPA), tem como suas superfícies mais críticas para estudo de risco de 

ultrapassagem de seu gabarito as que estão contíguas a pista de pouso e 

decolagem e que tem seu início ao nível do solo e se projetam em direção ao 

espaço de acordo com valores descritos nas TABELA 2 (COMAER, 2015) e 

configuração apresentada na FIGURA 6.  

. 

TABELA 2 - DIMENSÕES DE SUPERFÍCIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS 

 

FONTE: Adaptado de (COMAER, 2015) 

 

Considerando que essas superfícies são determinadas para proteção de 

aeronaves em operação de pouso, decolagem e aproximação do aeroporto em 

conjunto com a característica de baixo perfil das estruturas que suportam painéis PV 

instalados a nível do solo, escopo deste trabalho, as restrições impostas quanto a 

presença de obstáculos na faixa de pista e demais áreas de segurança 

determinadas pelo regulamento RBAC 154/2012, sendo observadas, já garantem 

que estas estruturas não ultrapassem as superfícies em questão. 
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FIGURA 6 - SUPERFÍCIES LIVRES DE OBSTÁCULOS 
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FONTE: Adaptado de (COMAER, 2015) 

2.3 TECNOLOGIA E DISPOSITIVOS    

 

Neste item são descritos os conceitos de energia solar a da tecnologia e 

dispositivos para geração de energia fotovoltaica, também são apresentados os 

principais componentes de um sistema de minigeração conectado a rede, conforme 

ilustra a FIGURA 7, com a descrição de alguns produtos disponíveis a 

comercialização no mercado nacional, assim como a sequência de processos e 

ferramentas adotadas neste trabalho para análise de viabilidade. 

 

FIGURA 7 - SISTEMA DE MINIGERAÇÃO CONECTADO A REDE 

 

FONTE: Adaptado de ( WHITEMAN et al. 2015) 
 

 

2.3.1 Energia Solar  

 

O Sol é a principal fonte de energia de nosso planeta, praticamente toda a 

energia utilizada pela humanidade tem como  fonte primária a energia solar que está 

envolvida com a energia da água dos rios, usada para gerar energia hidroelétrica 

que tem origem no contínuo processo de evaporação das águas oceanos, rios e 

lagos  que geram as chuvas, bem como na energia da biomassa cujo o Sol contribui 

através do processo de fotossíntese na transformação da energia da luz em energia 

química ou através de processos fotovoltaicos transformando essa mesma energia 

em energia elétrica. 

A distância existente entre o Sol e a Terra em um determinado período do 

ano é que faz a irradiação variar entre 1.325 W/m2 e 1.412 W/m2, o valor médio é 

denominado como constante solar, igual a 1.367 W/m2. 
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Os efeitos dos fenômenos de reflexão e absorção que atuam sobre os raios 

solares quando estes atravessam a atmosfera, reduzem a radiação solar que incide 

sobre a superfície do planeta e por consequência o nível de irradiância atinge o valor 

aproximado de 1.000 W/m2 ao meio-dia, sob boas condições climáticas e sem 

depender da localização. A quantidade total da radiação solar que incide na 

superfície terrestre no período de um ano, é igual a irradiação global anual dada em 

kWh/m2. 

O movimento de translação realizado pela Terra em torno do Sol é de 

trajetória elíptica e inclinado de aproximadamente 23,5° em relação ao plano do 

equador, em razão desta inclinação, determina as diferentes elevações do Sol no 

horizonte, para uma mesma hora ao longo do dia, nas diferentes estações do ano.  

O que está representado pelo ângulo δ na FIGURA 8.     

 
FIGURA 8 - (A-B) ÓRBITA DA TERRA EM TORNO DO SOL (H. SUL) 
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FONTE: Adaptado de (CEPEL, 2014) 
 

O que implica na variação da duração da luz solar no período de um dia, de 

0 a 24 horas, dependendo da região e estação do ano, ou seja, o tempo entre o 

nascer e o pôr do Sol no horizonte. 

De outra forma, o giro da Terra sobre seu próprio eixo polar, que apresenta a 

inclinação de 23,45° em relação ao plano de órbita da Terra sobre o Sol, tem a 

duração de 24horas. Sendo esta inclinação a responsável pelo Sol estar mais alto 

no céu durante o verão em relação a sua altura no inverno. 

O ângulo de desvio do Sol em relação a linha do equador é denominado de 

declinação solar (δ), estando este ângulo ao norte do Equador se convenciona como 

positivo e quando ao sul como negativo, para que através da equação (1) se 

determine a declinação solar aproximada, para um dia do ano desejado.      

             

 
𝜹 = 𝟐𝟑, 𝟒𝟓 × 𝒔𝒆𝒏 [

𝟑𝟔𝟎

𝟑𝟔𝟓
 × (𝟐𝟖𝟒 + 𝑵)]  

(1) 

Onde:  

δ – declinação solar;  

N – número do dia do ano desejado, contado a partir de 1 de janeiro. 
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Assim como o ângulo de declinação solar, existem alguns outros ângulos 

representados na FIGURA 9, que estão relacionados aos cálculos para definição do 

movimento solar em relação a um determinado ponto de observação na superfície 

terrestre.  

 

FIGURA 9 - ÂNGULOS COM INFLUÊNCIA SOBRE A INCIDÊNCIA SOLAR 

 

FONTE: Adaptado de (CEPEL, 2014) 
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Onde:  

𝛾𝑠 = ângulo azimutal do Sol, é o ângulo entre o norte geográfico e a projeção do raio 

solar no plano horizontal. O deslocamento angular é tomado a partir do norte, sendo 

positivo no sentido leste e negativo no oeste. Varia entre −180° 𝑒 180°;  

 𝛼 = altura solar, é o ângulo com o vértice no observador e formado pelas semirretas 

definidas pela direção do Sol e a projeção da direção do Sol no plano horizontal;  

𝜃𝑍 = ângulo zenital, é o ângulo com o vértice no observador e formado pelas 

semirretas definidas pela direção do Sol e a vertical (zênite).  

𝛽 = Inclinação da superfície, é o ângulo de menor declive entre a superfície e o 

plano vertical. Varia entre 0° 𝑒 90°;  

𝜃 = ângulo de incidência, é o ângulo formado entre os raios do Sol e a normal à 

superfície de captação;  

𝛾 = ângulo azimutal da superfície, é o ângulo entre o norte geográfico e a projeção 

da reta normal à superfície no plano horizontal. O deslocamento angular é tomado a 

partir do norte, sendo positivo no sentido leste e negativo no oeste. Varia entre 

−180° 𝑒 180°;  

𝜔 = ângulo horário solar, é o ângulo diedro com aresta no eixo de rotação da Terra, 

formado pelo semiplano que contém o Sol e o semiplano que contém o meridiano 

local, e varia entre −180° e 180°, sendo os valores negativos para o período da 

manhã, os positivos para o da tarde e o zero ao meio-dia;  

Devido a inclinação no eixo da Terra, as posições do nascer e pôr do Sol em 

um determinado local variam durante o ano, sendo assim, sua trajetória aparente e 

altura também se alteram, como fica demonstrado na FIGURA 10. 

 
FIGURA 10 - TRAJETÓRIA APARENTE DO SOL EM FLORIANÓPOLIS 
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FONTE: Adaptado de (Lamberts,2015) 

A relação entre altura (𝛼) e declinação solar (𝛿) com a latitude de um dado 

local (𝜙) e o ângulo horário (𝜔), é dada pela equação 2:  

 

 𝒔𝒆𝒏(∝) = 𝒔𝒆𝒏(∅)𝒔𝒆𝒏(𝜹) + 𝐜𝐨𝐬(∅) 𝐜𝐨𝐬(∅)𝐜𝐨𝐬 (𝝎) (2) 

 

O intervalo entre o Sol nascer e se pôr no horizonte é definido como duração 

do dia solar, são dois momentos exatos onde a altura solar (𝛼) é nula e entre ambos 

o Sol percorre um ângulo igual a 2𝜔. O que permite obter a duração do dia para uma 

determinada localização, adotando como premissa que α = 0, na equação 2 e 

através da equação simplificada 3, calcular os ângulos horários para o nascer e pôr 

do Sol.  

 

 𝝎 = 𝐜𝐨𝐬−𝟏(− 𝐭𝐚𝐧(𝜽) 𝐭𝐚𝐧(𝜹)) (3) 

 

A movimentação solar e seus efeitos deve ser considerada quando da 

instalação de um sistema de painéis PV em configuração de módulos fixos, o que é 

feito buscando uma inclinação que otimize a geração de energia. Para os sistemas 

localizados no hemisfério sul, em geral, estes módulos ficam apontados para norte 

com uma inclinação igual ao valor da latitude local, visando a maximização da 

incidência dos raios do Sol de forma perpendicular ao plano dos painéis PV, que 

também produz um sombreamento em superfícies localizadas atrás destes módulos. 

Desta forma é necessário que se garanta que a distância entre as fileiras de 

painéis PV seja superior a sombra projetada pelo módulo imediatamente a frente. Na 

FIGURA 11 é possível observar uma relação entre alguns dos ângulos já citados 

anteriormente com esse efeito de sombra. 
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FIGURA 11 - RELAÇÃO ENTRE ÂNGULOS E PROJEÇÃO DE SOMBRA 

 

 

FONTE: Adaptado de Silva (2015) 

E a partir desta relação, extrair a equação 4, que permite calcular a distância 

mínima a ser mantida entre os arranjos de módulos. 

𝒅 =
𝑳 ∗ 𝒔𝒆𝒏(𝟏𝟖𝟎º − 𝜷 − 𝜶)

𝒔𝒆𝒏(𝜶)
 

(4) 

Onde:  

d – Sombra projetada;  

L – Dimensão vertical do arranjo de painéis; 

β – Inclinação do arranjo de painéis; 

α – Altura solar.  

 

2.3.2 Painéis Fotovoltaicos  

  

A células fotovoltaicas são compostas basicamente por elementos químicos 

semicondutores, que apresentam como característica serem sensíveis a luz, que 

quando incide sobre estas células, que mais comumente são produzidas a partir do 

silício e outros materiais semicondutores, fazem com os elétrons livres do material 

semicondutor se desloquem através deste material, desta forma produzindo uma 

corrente elétrica. 

Através de junções elétricas entre esses elementos dentro de uma célula, 

são criadas diferenças de potencial entre 0,5 a 0,6 volts e potência elétrica na ordem 

de 1 à 1,5W em células fotovoltaicas típicas. Para que se obtenha as tensões e 

potências de trabalho mais elevadas, em torno 12 a 24V e até 250W, essas células 

são combinadas em ligações em série ou paralelo, conforme FIGURA 12, dentro de 

módulos com maiores dimensões, denominados de painéis fotovoltaicos (PV). 
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FIGURA 12 - CURVAS I X V DE CÉLULAS PV EM SÉRIE(a) E PARALELO (b) 

 
FONTE: Adaptado de (CEPEL, 2014) 

A potência de saída é determinada através da equação 5:   

 

 
𝑃𝑝𝑣 = 𝑓𝑝𝑣 𝑌𝑝𝑣 

𝐼𝑇

𝐼𝑠
 

(4) 

                                  
Onde: 

 fpv é um fator de redução da capacidade;  

Ypv é a capacidade nominal do painel em kW;  

IT é a irradiação global incidente em kW/m2; 

Is é 1 kW/m2.      

As células fotovoltaicas se comportam como uma fonte de corrente, 

obedecendo certos limites, e as curvas típicas de corrente (I), tensão (V) e potência 

(P) e o ponto da potência máxima fornecida, estão apresentados na FIGURA 13, 

onde se destaca na curva em vermelho o ponto de máxima potência (PMP). 
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FIGURA 13 - CURVAS I X V E P X V DAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

 

FONTE: Adaptado de (CEPEL, 2014) 

 

A eficiência de conversão das células fotovoltaicas é diretamente afetada por 

dois fatores principais, que são a temperatura de operação e a intensidade da 

irradiância solar que incide sobre elas. A FIGURA 14, demonstra como a irradiância 

solar que incide sobre a célula fotovoltaica de silício, quando mantida na 

temperatura de 25 ºC., nota-se que a corrente gerada aumenta linearmente com o 

aumento da irradiância , enquanto a tensão  aumenta de forma logarítmica, quando 

mantida a temperatura constante.  

FIGURA 14 - VARIAÇÃO DE IRRADIÂNCIA SOLAR NA CURVA I X V (25 ºC) 

 
 

FONTE: Adaptado de (CEPEL, 2014) 
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Na FIGURA 15 se apresenta curvas para cinco diferentes temperaturas com 

irradiância constante de 1.000 W/M2.  Observa-se que o aumento da irradiância e/ou 

temperatura implica na redução da eficiência da célula, devido ao fato de que a 

tensão da célula diminui significativamente com aumento da temperatura, enquanto 

que sua corrente sofre uma elevação muito pequena, quase desprezível (CEPEL, 

2014).  

 

FIGURA 15 - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA NA CURVA I X V (1.000 W/M2) 

 

FONTE: Adaptado de (CEPEL, 2014) 

 

A intensidade da irradiação, também está associada a nebulosidade local e 

ao ângulo de inclinação da célula em relação ao sol. Ao longo da vida útil dos 

painéis PV a eficiência de conversão das células vai sendo reduzida a taxa de 1% 

aa. 

Na ultima década foram desenvolvidas tecnologias para fabricação de 

células fotovoltaicas a partir de lâmina de silício cristalino (monocristalino ou 

policristalino), ilustradas na FIGURA 16, que atualmente dominam o mercado, sendo 

que as do tipo policristalino tem sido as mais utilizadas por terem um menor custo de 

produção, apesar de apresentarem menor eficiência quando comparada a 

monocristalina.   
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FIGURA 16 - CÉLULAS DE SI MONOCRISTALINO E POLICRISTALINO 

 

FONTE: Adaptado de (EPE, 2012) 

 

Conforme dados constantes no Manual de Engenharia para Sistemas 

Fotovoltaicos, demonstram que esta tecnologia a partir do ano de 2000 passou a 

responder por mais de 81% da produção mundial de células fotovoltaicas, atingindo 

a marca de 87,9% deste mercado em 2011(CEPEL, 2014).  

Outras tecnologias comercializadas são baseadas em filmes finos de telureto 

de cádmio (CdTe), disseleneto de cobre/índio e gálio (CIGS), silício amorfo 

hidrogenado (a-Si:H), silício microcristalino (µc-Si) e silício crescido em fitas (Si-

fitas), sendo que células fotovoltaicas multijunção de alta eficiência, células 

baseadas em corantes (DSSC) ou polímeros estão sendo desenvolvidas. 

Considerando que além dos fatores acima citados, o tipo de material e a tecnologia 

para sua obtenção também influenciam na eficiência de transformação de energia 

dos painéis fotovoltaicos, a TABELA 3 apresenta e eficiência típica para alguns 

casos. 

 
TABELA 3 - EFICIÊNCIA TÍPICA PARA PAINÉIS FOTOVOLTAICOS. 
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FONTE: Adaptado de (EPE, 2012) 

 

A interface entre a rede da distribuição da concessionária e o sistema de 

minigeração do cliente é realizada através do conversor de frequência, que também 

exerce a função de proteção no sistema, e este componente que será abordado no 

item seguinte.   

 

2.3.3 Conversores  

 

O conversor é um dispositivo eletrônico capaz de fornecer energia elétrica 

em corrente alternada na saída a partir da conexão de uma fonte energia elétrica em 

corrente contínua conectada a sua entrada, provenientes de fontes tais como, 

baterias, células a combustível ou painéis fotovoltaicos. Estes dispositivos devem 

garantir que a tensão alternada de saída tenha amplitude, frequência e conteúdo 

harmónico compatíveis com as cargas a serem alimentadas e quando em sistemas 

conectados à rede de distribuição das concessionárias estes componentes devem 

ter sua tensão de saída sincronizada com a tensão de rede.  A FIGURA 17 ilustra 

um dos modelos de conversores utilizados em sistemas de alta potência. 

  

FIGURA 17 - CONVERSOR PARA SISTEMAS PV DE ALTA POTÊNCIA 

 

FONTE: Adaptado de (SMA, 2016)  

 

Existem dois tipos de conversores para sistemas fotovoltaicos, os isolados 

(SFI) e os conectados à rede (SFCR), sendo este o de interesse para o trabalho em 

tela, pois apesar das semelhanças operacionais com os primeiros, devem ter 

características adicionais de segurança e qualidade da energia injetada na rede para 

atender as especificações das concessionárias de energia locais. Os conversores 
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SFCR, comumente, apresentam saída monofásica para potências individuais de até 

5kW, sendo que a partir desta potência a saída trifásica é utilizada ou 3 monofásicos 

associados.  

Em SFCR, os painéis fotovoltaicos devem ser dimensionados para atender 

as características elétricas de entrada do conversor, em particular as máximas de 

tensão, corrente e potência.  Os conversores devem atender a requisitos para sua 

interconexão com a rede, que são definidos localmente, sendo que no Brasil estes 

requisitos estão contemplados na regulamentação da Aneel e de normativo ABNT.  

Os requisitos de proteção exigidos para conversores aplicados em SFCR 

constam no item 4.3 da seção 3.7 no Módulo 3 do Prodist, que dentre outras 

exigências inclui também a necessidade de transformador de acoplamento e 

proteção anti-ilhamento (ANEEL, 2010).  Já as exigências da   ABNT estão previstas 

em sua norma NBR 16149:2013, que estabelece requisitos para variação de tensão 

e frequência e outros. 

 Outra função necessária a sistema é o controle da troca de energia 

realizada entre a unidade de minigeração e rede de distribuição, mensurando estes 

valores. Função exercida pelo medidor eletrônico de energia apresentado na 

sequência deste item. 

2.4 ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

 

Um estudo de viabilidade técnica e econômica é utilizado para apoiar a 

tomada de decisão sobre investir ou não em um determinado projeto. Quanto ao 

aspecto econômico esta análise pode ser baseada em vários indicadores, como 

critério neste trabalho, se adota a utilização das seguintes variáveis apuradas, Valor 

Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Período de Recuperação do 

Investimento (Payback) e uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) determinada pelo 

investidor. O que sinaliza ao investidor uma indicação da expectativa de risco e 

rentabilidade associados ao projeto.    

Segundo Souza e Clemente (2008), o VPL de um investimento é  igual ao 

valor presente do fluxo de caixa líquido, sendo assim, um valor que representa a 

diferença entre as entradas e as saídas de caixas trazidas ao valor presente, 

expresso pela equação 6:  

 



54 

 

VPL = ∑
𝐹𝐶𝑗

(1 + 𝑇𝑀𝐴)𝑗

𝑁

𝑗=0

−  |𝐹𝐶0| 

(6) 

Onde: 

N é o horizonte de planejamento ;  

FCj é o fluxo de caixa estimado para o período;  

FC0 é o investimento inicial ou fluxo de caixa no momento zero; 

TMA é a taxa mínima de atratividade. 

 

A TIR de um investimento é  a taxa de desconto que torna a VPL do projeto 

nulo, expressa o retorno máximo que o projeto pode obter caso fosse possível 

reinvestir todos os fluxos de caixa com taxas iguais à TIR  do projeto (HARZER, 

2015). Ainda de acordo com Souza e Clemente (2008), como medida de risco pode 

ser lida como o limite superior para a variabilidade da TMA, e pode ser calculada 

apenas por métodos numéricos, como o Newton-Raphson, expresso pela equação 

7: 

 

∑
𝐹𝐶𝑗

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑗

𝑁

𝑗=1

−  |𝐹𝐶0| =  0 

(7) 

 

Onde: 

N é o horizonte de planejamento ;  

FCj é o fluxo de caixa estimado para o período;  

FC0 é o investimento inicial ou fluxo de caixa no momento zero; 

TIR é a taxa interna de retorno do projeto. 

 

O Payback de um investimento é  o tempo mínimo necessário para o retorno 

de um investimento, sendo o menor valor pertencente ao horizonte de planejamento 

no qual o projeto de investimento se paga, e se mantém assim pelo restante da vida 

útil do projeto, expresso pela equação 8: 
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𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = ∑
𝐹𝐶𝑘

(1 + 𝑇𝑀𝐴)𝑘

𝑗

𝑘=1

 ≥  |𝐹𝐶0| 𝑒 𝐹𝐶𝐷𝐴𝑚 > 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 < 𝑚 ≤ 𝑁 

(8) 

 

Onde: 

j é o período; 

k,m são índices; 

FCk é o fluxo de caixa estimado para o período k;  

FC0 é o investimento inicial; 

FCDAm  é o fluxo de caixa descapitalizado e acumulado até o período; 

TIR é a taxa interna de retorno do projeto; 

TMA é a taxa mínima de atratividade. 

 

A TMA é a melhor taxa ,com baixo grau de risco, disponível para aplicação 

do capital em análise. Definida pelo investidor ou organização que avalia investir no 

projeto, com frequência, referenciada a Selic. Havendo sempre pelo menos duas 

alternativas, de investir a esta taxa ou de investir no projeto em análise (SOUZA; 

CLEMENTE, 2008).  

Segundo Copeland et al. (2005), na análise de investimentos deve-se 

preferencialmente utilizar mais do que um método de análise, sendo o VPL um dos 

mais utilizados pelas grandes empresas, porém apresenta certas limitações, como 

não considerar a vida útil do projeto e por ser definido em termos absolutos 

(unidades monetárias) ao invés de relativos, não leva em conta a escala do projeto. 

Pode levar a conclusões incorretas quando utilizado de forma isolada, em razão de 

projetos com grande valor de investimento inicial, tendem a apresentar um VPL 

superior aqueles projetos de menor investimento inicial. Na tomada de decisão, os 

projetos que tenham TIR maior ou igual a TMA, devem ser escolhidos e os demais 

rejeitados (CASAROTTO; KOPITTKE, 2000).  

Outro método utilizado é o da comparação entre TIR e VPL, visto que a TIR 

é de simples comparação com outras no mercado é um indicador por quem toma 

decisões de investimento, apesar deste método de comparação apontar para 

mesma decisão em projetos independentes, podem surgir conflito em projetos 

mutuamente excludentes se o custo de capital for menor que a taxa de intersecção 

ou de Fisher (CIA, 2017). 
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Para obter estes indicadores, é necessário que alguns outros dados sobre o 

projeto também sejam obtidos, com a execução de uma certa sequência de 

processos como de simulação e otimização, para que se possa contemplar tanto os 

aspectos técnicos e econômico da análise de viabilidade.  Em razão do foco deste 

trabalho estar direcionado para instalações de painéis PV em larga escala fixadas ao 

nível do solo em sítios aeroportuários, é introduzido uma fase complementar de 

avaliação dos impactos no nível de segurança operacional do aeroporto. 

A execução desta atividade, em razão da complexidade das funções a 

serem executadas e da velocidade na obtenção de resultados, requer a utilização de 

um software como ferramenta de apoio. Na literatura sobre o tema é constatada à 

aplicação e recomendação de várias ferramentas computacionais para esta 

atividade, sendo que no Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos está 

presente a seguinte relação (CEPEL, 2014): 

 

– Homer, Hybrid2, RETScreen, Insel, PV- Design Pro, PV-Sol, PVSyst, SolarPro, 

SolEm, PV F-CHART e PVSIZE 

 

O software HOMER, em sua opção de ajuda indica o trabalho de Lambert et 

al. (2006), onde está descrito de forma detalhada a suas funcionalidades e 

metodologia de funcionamento. Entre as principais referências que utilizam o 

software estão o trabalho de Costa (2014), que emprega a mesma ferramenta para 

análise de viabilidade de geração distribuída, utilizando as fontes de energia 

fotovoltaica e eólica para microgeração residencial atendendo ao sistema de 

compensação previsto com a edição da Resolução 482 da Aneel e o artigo de Baek 

et al. (2016), que buscam determinar um sistema de geração de eletricidade híbrido 

para o maior aeroporto da Coréia do Sul.   

Dentre as opções, a escolha recai na utilização do software HOMER, que 

dispõem de uma versão de acesso gratuito que contempla as funcionalidades 

necessárias à execução da atividade proposta e que simula o desempenho de uma 

certa configuração física e o custo de vida total, determinado pela soma do custo de 

instalação e operação até o final da vida útil de um sistema de minigeração. A 

realização desta atividade é executada basicamente em três processos: simulação, 

otimização e análise de sensibilidade, que na sequência são brevemente abordadas.      
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2.4.1 Simulação 

 

O processo de simulação busca duas respostas, a de determinar a 

viabilidade de um dado sistema, considerando que o mesmo é viável quando é 

capaz de atender de maneira satisfatória a demanda de energia e outros requisitos 

informados pelo projetista. A segunda é estimar o custo de vida total do sistema, a 

partir do resultado da soma dos valores do custo total de instalação e operação do 

sistema durante sua vida útil. 

O HOMER desenvolve séries de simulação em uma base horária pelo 

período de um ano para uma determinada configuração de sistema, calculando 

disponibilidade da fonte renovável em comparação com a carga, decidindo como 

direcionar a energia excedente e quantidade de energia demandada da rede. O 

software assume que os resultados do ano simulado são representativos para os 

anos seguintes do projeto. 

Na representação de custo de vida do sistema a ferramenta se utiliza do 

indicador Custo Total Presente Líquido, onde estão inclusos o capital inicial e dos 

componentes para implantação do sistema, o custo de reposição de componentes 

necessários durante a vida útil do sistema, custos de manutenção e custo para 

compra de energia da concessionária. A equação 9 determina seu valor: 

 

 
𝐶𝑁𝑃𝐶 =  

𝐶𝑎𝑛𝑛,𝑡𝑜𝑡

𝐶𝑅𝐹(𝑖, 𝑅𝑝𝑟𝑜𝑗)
 

(9) 

 

Onde: 

CNPC - representa o custo total presente líquido, Total Net Present Cost (NPC), que é o 

custo atualizado total;  

𝐶𝑎𝑛𝑛,𝑡𝑜𝑡− representa o custo anualizado total, que é a soma de todos os custos na 

vida útil do projeto; 

CRF (i, Rproj) – representa o fator de recuperação do capital investidos, que 

considera a taxa de desconto (inflação) representada por i é o ciclo de vida útil do 

projeto dado em anos, representado por Rproj  e calculado pela equação 10: 
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𝐶𝑅𝐹(𝑖, 𝑅𝑝𝑟𝑜𝑗) =

𝑖(1 + 𝑖)𝑅𝑝𝑟𝑜𝑗

(1 + 𝑖)𝑅𝑝𝑟𝑜𝑗 − 1
 

(10) 

                                                   

 

2.4.2 Otimização 

 

Já neste processo de otimização a ferramenta simula diferentes 

configurações para o mesmo sistema, descartando as que não são viáveis buscando 

a que melhor atenda aos requisitos técnicos do projeto com o menor custo possível.   

O objetivo neste processo é determinar valor ideal para cada variável de 

interesse, que são aquelas variáveis sobre as quais o projetista tem controle e para 

as quais o HOMER trabalha com diferentes valores na busca da otimização. São 

variáveis tais como: Tamanho de painéis PV, tamanho do conversor, premissas de 

operação do sistema, entre outras tantas e sobre as quais a ferramenta permite 

escolher múltiplos valores. Auxiliando assim com este processo a obtenção da 

configuração ideal para o sistema dentre uma gama de possibilidades.  

 

2.4.3 Análise de Sensibilidade 

 

O processo de análise sensitiva realiza várias otimizações a partir de 

determinadas premissas adotadas visando cobrir os efeitos de mudanças e 

incertezas no modelo simulado.  A cada uma das otimizações são usados um 

conjunto de informações diferentes. 

No início do processo o projetista atribui um conjunto de valores para uma 

única variável de importância, denominada de “variável sensitiva”, que praticamente 

podem ser quase todos os dados numéricos de entrada, excetuando os dados de 

decisão, que são aqueles obtidos como resultado, os demais podem ser variáveis 

sensitivas. O preço da energia, tempo de vida dos painéis PV e conversores são 

exemplos destas variáveis. 

O projetista pode se valer deste processo para lidar com mudanças e 

incertezas, variações no preço da energia e da taxa de juros e necessidade de 

capital para dobrar ou triplicar a produção de energia renovável do sistema.   
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2.4.4 Análise de Impacto na Segurança Operacional 

 

A segurança das operações na aviação civil é condição primordial para 

sobrevivência deste setor e a crescente preocupação com este fator  levou a 

International Civil Aviation Organization – Icao, organização que regulamenta este 

setor a nível mundial, a emitir um Manual de Gerenciamento da Segurança, que 

recomenda a adoção destes sistemas por parte dos países associados, através da 

regulamentação destas práticas pelas autoridades de aviação civil locais. 

Considerando que no sistema de aviação civil o aeroporto exerce papel 

estratégico para segurança nas operações, a regulação induz e de certa forma até 

mesmo obriga aos administradores aeroportuários a implementarem sistemas de 

gerenciamento da segurança nos aeroportos, Safety Management Manual (SMM), 

denominados no Brasil como Sistemas de Gerenciamento da Segurança 

Operacional (SGSO), tendo como função primordial o estabelecimento e  

manutenção de um nível mínimo de segurança as operações e a busca da melhoria 

constante dos indicadores que contribuem para o mesmo. 

Algumas características da infraestrutura aeroportuária exercem influência 

direta neste nível de segurança e devem ser analisadas tanto na fase de projeto 

quanto em futuras modificações da infraestrutura.  A implementação de projetos 

para sistemas de minigeração fotovoltaica nos sítios aeroportuários podem impactar 

no nível de segurança, introduzindo “perigos”, que por definição é a condição, objeto 

ou atividade que potencialmente pode causar lesões às pessoas, danos aos 

equipamentos ou estruturas, perda de material ou redução da habilidade de 

desempenhar uma determinada função (ICAO, 2013).  

 Diante disso, nesta dissertação é adicionado um processo para avaliar os 

possíveis impactos causados pelo projeto elencado nos processos anteriores, 

quando da sua aplicação em um aeroporto, através da avaliação do resultado 

potencial destes perigos, que quando expressos em termos de probabilidade e 

severidade, são definidos como “riscos” associados a um determinado perigo. 

Os procedimentos para estabelecer um método de análise destes impactos, 

é baseado na coleta de dados realizada no material levantado na pesquisa 

bibliográfica deste trabalho, visando selecionar os perigos introduzidos pela 

implantação de sistemas de painéis PV em aeroportos, identificando os principais 

perigos, através da sua recorrência nas diversas fontes e criticidade do nível de risco 
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e a partir de ações mitigadoras relacionadas a eles, desenvolver ferramentas que 

direcionem para localização mais adequada  a implantação do sistema de 

minigeração dentro das áreas disponíveis no aeroporto. 

 

3. TECNOLOGIA ATUAL APLICADA EM AEROPORTOS 

 

A crescente demanda da sociedade moderna por energia no planeta é fato 

incontestável e não demonstra sinais de que venha a diminuir nas próximas 

décadas, o que pressiona pela busca constante de formas de aumentar a oferta de 

energia. Dentro deste contexto é preciso considerar que na matriz energética 

mundial, algo em torno de 86% da energia é proveniente de fontes não renováveis, 

conforme demonstrado na FIGURA 18, o que acaba por gerar também a necessidade 

de reduzir a participação destas fontes na matriz mundial.   

 

FIGURA 18 - OFERTA TOTAL FINAL DE ENERGIA PRIMÁRIA MUNDIAL 

 
FONTE: Adaptado de  (IEA, 2016).   

 

O incentivo ao aumento da participação das fontes de energia renováveis 

tem sido uma realidade a nível mundial nos últimos anos, por meio da adoção de 

diferentes instrumentos de incentivo governamentais vários países buscam alcançar 

este objetivo de serem menos dependentes das fontes não renováveis visando a 
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sustentabilidade da matriz energética de cada uma destas nações. A energia solar 

fotovoltaica, diante deste cenário, tem aumentado de maneira significativa a sua 

participação na matriz energética mundial face a seu potencial como fonte 

praticamente inesgotável na geração de energia e disponibilidade em quase todas 

as regiões do planeta.   

Atualmente a capacidade instalada no mundo para geração de energia 

elétrica partir de painéis fotovoltaicos, já ocupa a terceira colocação dentre as fontes 

renováveis de energia, ficando atrás apenas das fontes hidráulica e eólica. 

A projeção da U.S. Energy Information Administration em sua publicação 

International Energy Outlook 2016 é que a capacidade instalada de energia 

fotovoltaica no mundo supere os 350 GW até 2020, como se pode observar na 

FIGURA 19, mercado que após um crescimento exponencial apresentado nos 

últimos anos, demonstra uma desaceleração destes índices em alguns mercados 

como o europeu a partir de 2014, isso se deve principalmente ao fato da redução 

dos incentivos para este tipo de geração de energia, desta forma este crescimento 

irá ocorrer principalmente em outros países do mundo, dentre eles o Brasil. 

 
FIGURA 19 - CAPACIDADE INSTALADA MUNDIAL DE PAINÉIS PV 
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FONTE: Adaptado de  (EIA, 2016)   
 

epel 

O mercado de energia fotovoltaica tem mostrado um equilíbrio entre as 

instalações de grande escala e a geração distribuída instaladas em residências e 

empresas, o que implica na capacidade única de oferecer alternativas de 

fornecimento tanto para pequenas cargas como alternativa de fornecer um grande 

volume de energia às redes de distribuição, através de usinas fotovoltaicas.      

Os aeroportos, de maneira geral, estão localizados em áreas planas, livres 

de edificações de gabarito elevado no em torno destes sítios que possam causar 

áreas de sombra, cercadas e vigiadas constantemente por razões de segurança, 

são grandes consumidores de energia e com facilidade de acesso a redes de 

distribuição de energia. Características que oferecem um diferencial comparativo 

para estes locais em projetos para instalação de sistemas de geração de energia por 

painéis fotovoltaicos, razão pela qual, tem crescido nos últimos anos o interesse dos 

responsáveis pela administração dos aeroportos em instalar ou avaliar projetos para 

instalação de sistemas de alguns MW até 12MW ou mais de potência. 

Reitera essa tendência a recente divulgação, que em meados de 2015, o 

Aeroporto Internacional de Cochin, na Índia, é o primeiro sítio aeroportuário a ter 

100% da sua demanda de energia atendida pela geração através de 46.154 painéis 

fotovoltaico, instalados em uma área de 180 mil metros quadrados, com 12 MW de 

potência instalada, cuja vista área se observa na FIGURA 20. O projeto foi iniciado 

em 2013 e custou 10 milhões de dólares e a redução nas despesas operacionais 

causada pela redução com custo de energia garante o retorno do investimento no 

projeto em torno de seis anos, de acordo com estimativa dos responsáveis pela 

administração aeroportuária (VINHOLES, 2015). 

 



63 

 

FIGURA 20 - SISTEMA DE PAINÉIS PV NO AEROPORTO DE COCHIN 

 

FONTE: Adaptado de (SOLKEN P. C., 2016) 

 

A imagem da FIGURA 21, mostra a maior planta de geração solar por 

painéis fotovoltaicos instalada em um sítio aeroportuário e em operação  atualmente, 

está localizada nos EUA., no Aeroporto Internacional de Indianapolis. O projeto 

ocupa uma área total de 656.000 m2 no sítio aeroportuário, com uma potência 

instalada de 22 MW, capaz de gerar 31.7 GWh anualmente. O projeto foi realizado 

em duas fases, sendo autorizada início da Fase I em outubro de 2013 e da Fase II 

em dezembro de 2014, atualmente em plena operação, fornece a energia gerada a 

rede da concessionária local de energia a qual está conectada. O diferencial 

existente entre as duas fases do projeto é que na primeira fase os painéis PV são 

fixos na estrutura, enquanto que o sistema utilizado para segunda fase é de painéis 

PV que acompanham o deslocamento do Sol ao longo do dia, montados sobre um 

sistema de eixo simples.    
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FIGURA 21 - SISTEMA DE PAINÉIS PV NO AEROPORTO DE INDIANAPOLIS 

 

FONTE: WHITEMAN et al. 2015 

 

Em pesquisa sobre o assunto, é possível verificar a existência de alguns 

trabalhos e artigos que demonstram o interesse na instalação deste tipo de projeto 

em aeroportos, como os mais de 50 (cinquenta) aeroportos espalhados pelo EUA 

operando unidades geradoras de energia solar fotovoltaica acima de 100kW de 

potência relacionados  em Whiteman et al. (2015) e ilustrado na FIGURA 1 na 

introdução deste trabalho.  

No artigo recente Baek et al. (2016), em que os autores buscam determinar 

um sistema de geração de eletricidade híbrido para o maior aeroporto da Coréia do 

Sul, Aeroporto Internacional de Incheon, cujo consumo de energia ano é de 617 

GWh por ano, uma das fontes aplicadas ao sistema são painéis PV. Neste trabalho 

o software HOMER é utilizado como ferramenta computacional de apoio para 

simular o sistema e na avaliação econômica da viabilidade utiliza os parâmetros 

COE (custo nivelado da energia) e NPC (custo total presente liquido).   

Entretanto a pesquisa realizada em abril de 2016 no site 

www.periodicos.capes.gov.br, em busca por artigos científicos publicados em 

periódicos internacionais, apresenta o resultado da TABELA 4. 
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TABELA 4 - RESULTADO DA PESQUISA CAPES (ABRIL/2016) 

Tipo de Filtro Aplicado Resultado 

Palavras chave Airport / Photovoltaic 39 artigos 

Data da publicação Últimos 5 anos 20 artigos 

Periódicos Revisado por pares 13 artigos 

Pré-leitura Ler apenas abstract 04 artigos 

FONTE: O Autor 

 

Como resultado da processo de seleção descrito, no artigo de Zomer et al. 

(2013), os autores abordam como tema central as diferenças entre os sistemas BIPV 

ou BAPV, concluindo pela melhor performance do primeiro em relação ao segundo 

em ambos estudos de casos por eles realizado, todavia por se tratarem ambos de 

sistemas associados as edificações nos aeroportos, integrados quando do projeto ou 

aplicados em instalações já existentes, o mesmo é pouco relevante para o escopo 

deste trabalho. Por outro lado durante a pesquisa foi observado que o tema é muito 

abordado no meio acadêmico por engenheiros civis e arquitetos.        

Em outro dos artigos de Harder e Gibson (2011), é avaliado o potencial para 

instalação de um sistema fotovoltaico de 10 MW de potência, capaz de gerar 

24GWh/ano no aeroporto de Abu Dhabi, Capital dos Emirados Árabes Unidos. O 

software de modelagem e análise utilizado é o RETScreen, que apontou um custo 

total presente liquido (NPC) negativo de 51 milhões de dólares, apontando para 

inviabilidade do projeto nas condições e a época das simulações realizados no 

estudo.  

A abordagem do artigo de DeVault et al. (2014), se concentra na observação 

dos impactos causados pela instalação de painéis PV em larga escala nos 

aeroportos sobre ou aumento da presença de pássaros nestes locais, com 

consequente incremento na ocorrência de colisões entre pássaros e aeronaves 

nestes sítios aeroportuários. Os estudos realizados concluem que estas instalações 

em si não demonstram relação de causa e efeito com o incremento do risco de 

perigo aviário nos aeroportos, pelo contrário, nas conclusões apresentadas é 

sugerido que dependendo do tipo de cobertura do terreno existentes em alguns 

aeródromos (grama, vegetação natural), a introdução destes painéis pode até 

mesmo impactar positivamente quanto a presença deste perigo.  
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Os impactos sobre a segurança operacional causados pela implantação de 

sistemas de larga escala de painéis PV em aeroportos é discutido por Wybo (2013), 

em artigo que completa a seleção anteriormente citada neste capítulo, onde ocorre a 

identificação de diferentes tipos de situação de risco onde os painéis PV são 

implementados e se identificam as causas e potenciais consequências e são 

propostas ações mitigadoras para redução destes riscos. A metodologia Bow-tie é 

aplicada para análise e avaliação de riscos e as ações mitigadoras propostas visam 

manter o nível de segurança as operações após a implementação dos painéis PV 

iguais ao existente anteriormente no aeródromo. Em artigo de Mostafa et al. (2016), 

obtido em pesquisa posterior, uma análise de riscos é realizada a partir da aplicação 

de metodologia diversa e acaba por também propor ações para mitigação dos 

riscos.  

 A regulamentação do acesso de sistema de microgeração e minigeração 

conectados as redes de distribuição com a edição da Resolução nº 482 da Aneel, 

incentivou a publicação de vários trabalhos por parte de organizações 

governamentais visando analisar os impactos advindos desta configuração de 

geração distribuída, dentre eles o trabalho de “Análise da Inserção da Geração Solar 

na Matriz Elétrica Brasileira” constantes na  nota técnica da Empresa de Pesquisa 

Energética  que traça uma panorama geral sobre a geração solar no Brasil e faz 

uma comparação com as experiências em outros países, aborda tecnologias e 

aspectos técnicos e econômicos sobre  o tema (EPE, 2012). 

Publicação mais recente do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica da 

Eletrobrás, denominado “Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos”, cuja a 

edição atualizada traça um histórico da energia fotovoltaica no país e traz 

informações sobre utilização de sistemas conectados à rede, passando por normas 

e regulamentos e aspectos econômicos associados (CEPEL, 2014). 

Desta forma fica evidenciado que os estudos específicos ao escopo 

proposto neste trabalho são inexistentes no país, por outro lado, o escasso material 

encontrado na literatura internacional trata a análise da viabilidade projetos de 

sistemas de painéis PV para aeroportos de forma separada aos impactos destes 

projetos a segurança operacional em aeroportos.  O que aponta para o ineditismo 

deste trabalho quando incorpora a avaliação destes impactos como etapa 

complementar necessária ao estudo de viabilidade técnica e econômica destes 

projetos.  
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Assim como a falta de publicações por parte da autoridade de aviação civil 

brasileira relacionadas a esta questão, demonstra a oportunidade para incentivar a 

discussão e a publicação de trabalhos e documentos sobre o assunto no país. Em 

contraponto, a volume de materiais publicados pela FAA ou através de programas 

por ela patrocinados, em particular o Airport Cooperative Research Program, 

contribui como fonte de pesquisa para o assunto e alguns deles são citados a seguir. 

 O material, Technical Guidance for Evaluating Selected Solar Technologies 

on Airports, fornece orientação para o pessoal técnico da autoridade de aviação civil 

norte-americana responsável pela revisão dos projetos de energia solar propostos 

para os aeroportos e para os patrocinadores destes projetos, na tomada de decisão 

quanto à adequação dos mesmos aos regulamentos e as oportunidades associadas 

a implantação dos mesmos naquele país. Ampla gama de tópicos é abordada, 

desde tecnologias para geração de energia solar, infraestrutura da rede elétrica, 

regulamentos de segurança do FAA, instrumentos de incentivo e formas de 

financiamento (FAA, 2010). 

No ano seguinte é publicado a síntese de um estudo do programa de 

pesquisa para aeroportos por Wilding et al. (2011), Investigating Safety Impacts of 

Energy Technologies on Airports and Aviation, que faz uma compilação de 

pesquisas em andamento, literatura e dados sobres os impactos físicos, visuais e de 

comunicações causados por tecnologias energéticas em aeroportos e que possam 

interferir na segurança da aviação. Dentre as tecnologias estudadas a geração de 

energia por painéis fotovoltaicos é contemplada.   

Em 2015, fruto do mesmo programa de pesquisa é publicado pela National 

Academy of Sciences, o livro Renewable Energy as an Airport Revenue Source, o 

trabalho foca nos benefícios financeiros que a geração por fontes de energias 

renováveis podem proporcionar aos aeroportos, contribuindo para suprir a 

necessidade constante dos administradores aeroportuários na busca de receitas 

adicionais visando manter a competitividade dos aeroportos como negócios 

(WHITEMAN et al.,2015).     No livro é ressaltada a característica de baixo gabarito 

que apresentam os sistemas de geração por painéis PV, reduzindo 

significativamente a possibilidade de que se tornem obstáculos nestes ambientes, 

podendo ser instalados sobre as edificações ou ao nível do solo, o que expande 

significativamente as áreas onde podem ser instalados.   
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O National Renewable Energy Laboratory- NREL, do departamento de 

energia norte-americano publica o estudo Implementing Solar Technologies at 

Airports, que descreve as implicações técnicas, econômicas e operacionais da 

implantação de tecnologias solares em aeroportos e aeródromos. Ratificando a 

vantagem dos sistemas dos painéis PV sobre os demais para os aeródromos, 

ressaltada na publicação citada no parágrafo anterior (KANDT; ROMERO, 2014). 

Desta forma, é finalizado o levantamento sobre a tecnologia de geração 

fotovoltaica atualmente aplicada em aeroportos, em que se destacam dois principais 

projetos em operação, um deles na Índia e outro nos EUA, como também são 

relacionados publicações e artigos associados ao tema.    
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4. MATERIAIS E MÉTODO 

 

O capítulo em tela apresenta os materiais, método proposto e ferramentas 

desenvolvidas para auxiliar a execução e o desenvolvimento da proposta 

apresentada neste trabalho.    

 

4.1 MATERIAIS 

 

O método proposto neste trabalho requer para execução de suas diversas 

fases, a consulta de materiais disponíveis na literatura ou em sítios especializados 

na rede mundial de computadores para coleta de dados e ferramenta computacional 

de apoio, além das ferramentas auxiliares desenvolvidas conforme descrito no item 

4.3. 

A pesquisa na legislação e regulamentos nacionais relacionados ao tema, 

fornecem dados, onde se encontram as diretrizes, orientações e limites que 

determinam as possibilidades de implantação destes sistemas de minigeração nos 

aeroportos com conexão à rede de distribuição de energia local e auxiliam na 

definição do escopo do trabalho. Informações sobre preços e características 

técnicas de componentes utilizados nos sistemas de minigeração fotovoltaicos, 

taxas e indicadores econômicos, assim como informações sobre radiação solar 

incidente em uma determinada localização são extraídos de sites especializados.  

Dados relativos a consumo de energia, curva de carga típica e tipo de consumidor 

são obtidos junto ao operador aeroportuário e aqueles relativos a tarifas de energia 

elétrica extraídos de faturas ou em site da concessionária local. A forma de obtenção 

de dados e sua aplicação é detalhada no item 4.2.   

Adicionalmente, como ferramenta computacional de suporte para entrada de 

dados que permitam auxiliar nas fases de dimensionamento, simulação e análise da 

viabilidade dos sistemas de minigeração a serem estudados, dentre as diversas 

ferramentas computacionais disponíveis no mercado, a escolha recai sobre o 

software HOMER, cuja funcionalidade é explanada de maneira mais detalhada a 

seguir. 

 

4.1.1 Software HOMER  
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O software HOMER é uma ferramenta computacional desenvolvida pelo 

Laboratório Nacional de Energia Renovável dos EUA , tendo como propósito auxiliar 

na configuração de sistemas de microgeração de energia e possibilitar a 

comparação entre diversas fontes de geração de energia disponíveis, simulando o 

comportamento físico e estimando o custo total de instalação e operação de um 

determinado sistema, ao longo de sua vida útil. 

As atividades deste programa para executar estas tarefas, são realizadas 

em três etapas distintas, sendo as de simulação, otimização e análise de 

sensibilidade.   As quais são descritas na sequência. 

 

Simulação 

Na realização desta etapa o software determina para uma configuração 

específica do sistema, testando diversas combinações possíveis dentre os 

componentes especificados para serem utilizados neste sistema, assim como uma 

estratégia operacional para o trabalho destes componentes em conjunto e o 

comportamento do mesmo ao longo de um determinado período de tempo, mas 

especificamente para cada hora ao longo de um ano, totalizando assim uma série de 

8.760 valores para o ano e assume que estes resultados são representativos para 

os demais anos do projeto.    

Nesta etapa é que a viabilidade do sistema é determinada e o custo total 

para o ciclo de vida do mesmo é estimado, sendo que as premissas utilizadas para 

determinar a viabilidade ou não de um determinado sistema, já foram elencadas no 

item 2.4.1 neste trabalho. 

Durante a série de simulações realizadas para o período de um ano, e que o 

software simula em uma base horária, o HOMER calcula a disponibilidade de 

energia gerada pelo sistema e compara com a carga elétrica demandada no mesmo 

período, direcionando o excesso de energia, se houver, para a rede de distribuição a 

qual o sistema está conectado, o extraído da mesma a energia necessária para 

suprir a carga, caso o sistema esteja produzindo abaixo da necessidade demandada 

pela carga naquele momento, observando sempre às restrições impostas pelo 

projetista quando da determinação das premissas para o sistema. Determinando ao 

final os parâmetros necessários para o cálculo estimado do custo de implantação e 

operação do sistema, com base no Custo Total Presente Líquido (NPC), assim como 

fornece as quantidades de energia fornecida e comprada da rede.     
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O software em questão não pode ser considerado como ferramenta de 

dimensionamento do sistema de microgeração, pois não determina de maneira 

direta a quantidade ou tipo de painéis fotovoltaicos a serem utilizados, nem o arranjo 

do tipo de ligação que deva ser realizada entre eles (série ou paralelo) ou área total 

a ser utilizada pelo sistema, como também apresenta algumas restrições para 

trabalhar com modelos dinâmicos ou fenômenos transientes, em compensação 

requer menor necessidade de capacidade computacional.  

 

Otimização 

Na etapa anterior uma configuração específica de um sistema é simulada, já 

nesta etapa o processo de otimização busca determinar a melhor configuração de 

um sistema possível para satisfazer as premissas pré-estabelecidas pelo usuário ao 

menor custo possível, descartando aquelas configurações que não são viáveis.     

Para tanto, nesta etapa a ferramenta busca encontrar o valor ideal de cada 

uma das variáveis sobre as quais o usuário tem controle e deve definir limites dentro 

dos quais o software busca a otimização dos valores das mesmas. Variáveis estas 

que geralmente estão associadas aos componentes e fontes de energia elencados 

pelo usuário para serem utilizados no sistema, tais como: 

 Tamanho das placas fotovoltaicas e potência total do sistema   

 Tamanho dos conversores e potência total do sistema   

 Número e tamanho das turbinas eólicas 

 Número de baterias 

 Estratégia de despacho 

As variáveis em questão são definidas como variáveis de decisão, e através 

da determinação de seus valores ótimos determinados nesta etapa, auxiliam o 

usuário a achar a configuração ideal para o sistema dentre as diversas possíveis. 

Apresentando uma lista das configurações simulados ordenadas em ordem 

crescente do valor do Custo Total Presente Líquido (NPC), sendo possível também 

acessar a uma série de dados técnicos e econômicos para cada uma das 

configurações listadas. 

  

Análise de Sensibilidade  
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Na etapa o software faz múltiplas otimizações, sendo que cada uma delas é 

realizada com o uso de um diferente conjunto de informações, buscando avaliar a 

sensibilidade dos resultados finais às mudanças nos dados de entrada.  

Praticamente todos os dados numéricos introduzidos no HOMER que não sejam 

uma variável de decisão, podem ser considerados como uma variável de 

sensibilidade, cuja uma faixa de valores pode ser definida pelo usuário para 

avaliação de seus impactos nos resultados apurados nesta etapa. Sendo exemplo 

destas variáveis: 

 Custo de componentes  

 Custo da energia  

 Tempo de vida útil dos componentes 

 Taxa de juros  

 Carga 

 Dados relacionados as fontes renováveis 

As otimizações realizadas nesta etapa para cada uma das combinações das 

faixas de valores elencadas, define uma série de cenários. Através da análise destes 

cenários é possível avaliar o impacto de determinada variável de sensibilidade sobre 

o sistema simulado. 

No item a seguir é apresentado o método adotado neste trabalho.  

 

4.2 MÉTODO 

 

A proposta de estudo da viabilidade da minigeração fotovoltaica, como uma 

alternativa para utilização de superfície disponíveis nos aeroportos, de forma a 

melhorar o seu desempenho econômico, se utiliza do método conforme ilustra 

fluxograma da FIGURA 22, para sua execução. 

   

FIGURA 22 - FLUXOGRAMA DO MÉTODO PROPOSTO 

 

Fase 1 - Coleta 
de Dados 

Fase 2 - 
Modelagem 
do Sistema 

Fase 3 - 
Simulação e 
Otimização                   

Fase 4 - 
Análise de 
Viabilidade 

Fase 5 -  
Segurança 

Operacional 

Fase 6  -  
Análise dos 
Resultados 
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FONTE: O Autor 

A atividades necessárias a realização de cada uma das fases do fluxograma 

serão detalhadas a seguir. 

 

4.2.1 Fase 1 - Coleta de Dados  

A coleta de dados é fase inicial para que se possa dar sequência as demais 

fases do método proposto, entretanto, para o melhor entendimento da forma e das 

fontes das quais os dados são extraídos, estas serão informadas na descrição de 

cada uma das fases onde forem necessárias a sua aplicação.  

 

4.2.2 Fase 2 - Modelagem do Sistema  

Fase em que o sistema de geração é modelado. Deve-se ressaltar que os 

dados levantados na fase anterior são utilizados como entrada no software para 

realizar a modelagem e as simulações,o HOMER é utilizado neste trabalho (HOMER 

ENERGY LLC., 2009). 

O escopo deste trabalho se restringe apenas à geração por painéis 

fotovoltaicos conectados à rede, sem utilizar banco de baterias e com potência de 

geração dentro de valores previstos na legislação. 

Nos itens seguintes, são descritas as modelagens realizadas pelo software 

baseada nos componentes utilizados e premissas adotadas na execução deste 

trabalho. 

 

Fonte Solar 

Os valores da quantidade de energia solar a serem utilizados como dados 

de entrada no software, devem estar associados aos valores obtidos para o local 

onde o sistema de geração de energia em estudo será instalado. Sendo que os 

mesmos podem ser extraídos de arquivos de dados, obtidos via internet pelo próprio 

software ou fornecidos manualmente, levando-se em conta a radiação solar global 

incidente na região ou local especificado, a mesma é o resultado da radiação direta 

incidente na superfície terrestre adicionada a radiação difusa na atmosfera.  

Os valores podem ser inseridos das seguintes formas, através da média 

mensal da radiação global em uma superfície horizontal, dado em kwh/m2/dia, ou 

ainda como o índice de claridade da atmosfera, que é estabelecido através da 

relação entre a radiação medida na superfície terrestre e a radiação que incide no 
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topo da atmosfera, cujo o valor 1(um) indica o céu livre de qualquer nebulosidade e 

o valor 0 (zero) indica o mesmo totalmente encoberto.  

Na FIGURA 23, pode ser observada a tela onde são inseridos os dados de 

entrada relacionados aos recursos solares, onde a localização do projeto é definida 

pela introdução das coordenadas geográficas do local em que sistema de geração 

de energia será instalado. 

A principal razão para utilização de dados escalonados é permitir que o 

software execute a análise de sensibilidade para os recursos solares. 

 

FIGURA 23 - TELA PARA ENTRADA DE DADOS DOS RECURSOS SOLARES 

 

FONTE: (HOMER ENERGY LLC., 2017) 
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As fontes para obtenção destes dados são diversas, nesse trabalho para 

localização1, a partir do indicador de localidade Oaci do aeroporto é possível obter 

informações sobre coordenadas e hora em relação a GMT do local  e para dados 

base2  em consulta no índice Potencial Solar - Sundata a partir das coordenadas do 

local é possível obter os dados da irradiação solar diária média mensal. 

 

Carga  

O HOMER considera como carga a demanda de energia a ser atendida em 

um intervalo de tempo igual a uma hora, sendo que a carga pode ser considerada 

primária, adiável ou térmica. A carga primária é aquela demanda de potência que 

deve ser atendida de forma instantânea pelo sistema, na hipótese de isso não ser 

possível o sistema irá registrar o evento, que no caso de sistemas conectados à 

rede, como é o deste estudo, esta necessidade é coberta imediatamente pela 

energia da rede. Levando-se em conta que os outros dois tipos de carga não são 

aplicados neste estudo os mesmos não são aqui detalhados. 

Aqui, de forma similar aos recursos solares, uma base de dados é criada a 

partir de dados fornecidos pelo usuário ou simulada a partir de uma carga diária, 

baseado na especificação da carga de um só dia, o software replica para o restante 

do ano, podendo ser aplicados diferentes perfis para os meses do ano e dias da 

semana. 

A forma como se dá a entrada de dados relacionados a carga pode ser 

observado na FIGURA 24.  

 

                                            

 

 

 
1
 Disponível em http://www.aisweb.aer.mil.br/ . Acesso em 02 de agosto de 2017. 

2
 Disponível em http:// www.cresesb.cepel.br.br/ . Acesso em 02 de agosto de 2017 

http://www.aisweb.aer.mil.br/
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FIGURA 24 - TELA PARA ENTRADA DE DADOS DA CARGA 

 

FONTE: (HOMER ENERGY LLC., 2017) 

 

Deve ser informado se a carga será atendida por corrente alternada (CA) ou 

corrente contínua (CC), é necessário para que se crie a base de dados, que ao 

menos um perfil de carga seja inserido, informando um conjunto de vinte e quatro 

valores horários de carga elétrica relativos a cada hora do dia, dados em kW, 

podendo diferenciar estes perfis para diferentes meses do ano e dias da semana. 

Em caso de dados de apenas um mês serem fornecidos, estes serão assumidos 

pelo software para os demais meses do ano.  

Na tela de entrada, é possível observar o gráfico para o perfil diário de 

demanda, a distribuição da demanda para os diversos meses do ano e o perfil 

sazonal da demanda, identificando os valores máximos, médios e mínimos das 

demandas diárias e a máxima e mínima demanda horária para todos os meses do 

ano. Pode-se observar a possibilidade da inserção de parâmetros de variação 

aleatória, que permitem a geração da curva de carga que se quer simular.  De forma 

análoga à utilizada para recursos da fonte solar, aqui também são utilizados os 

dados escalonados para cálculo, basicamente com a mesma finalidade, onde se 
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observa que a média de carga é dada em kWh/dia, enquanto que a carga máxima é 

dada em kW. 

A fonte para obtenção destas informações adotada neste trabalho, é a 

administração aeroportuária, fornecendo históricos de consumo e demanda, dentre 

outros registros que permitem a obtenção dos dados de entrada necessários.     

. 

Painel Fotovoltaico 

O painel fotovoltaico é um componente que a partir da radiação solar nele 

incidente consegue gerar energia elétrica, sendo que neste software é possível 

considerar o impacto das variações da temperatura ambiente na produção de 

energia gerada pelo conjunto de painéis fotovoltaicos, bastando informar a médias 

mensais da temperatura para cada um dos 12 meses do ano relativas ao local onde 

o sistema será instalado.  

  O HOMER calcula a radiação global incidente a cada hora, a partir de um 

modelo que considera o valor da radiação incidente em uma superfície horizontal, a 

orientação do conjunto de painéis PV, a localização geográfica deste conjunto e a 

data e hora a serem considerados a cada passo da simulação. O software também 

leva em conta as perdas causadas por sujeira depositada nos painéis, perdas nos 

cabos, sombreamento, envelhecimento e outras, através de um fator de redução 

definido pelo projetista, assim como os efeitos da temperatura podem ser 

considerados ou não, aplicando-se um percentual de redução da capacidade de 

geração de energia do painel PV a cada grau centígrado que se eleva no ambiente, 

dado este fornecido pelo fabricante.  

As entradas dos parâmetros descritos, podem ser observadas na FIGURA 

25, que também mostra como informar em uma tabela de custos os valores 

relacionados a variação de custos por kW associados a diferentes tamanhos de 

painel PV, que servem para determinar uma curva de custos em relação à 

capacidade (kW) do sistema, que quando apenas um tamanho de painel é informado 

o software assume que o comportamento da variação de custos será linear com a 

variação da capacidade do sistema.  Os diferentes tamanhos de sistema (kW), a 

serem simulados, são determinados pelos valores informados na tabela denominada 

Sizes to consider e  obtidos em consulta na regulamentação da Aneel (2015), onde 

se verifica a potência  de instalação para faixa de minigeração que servem de limites 

para valores máximos a serem simulados.  
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FIGURA 25 - TELA PARA ENTRADA DE DADOS DE PAINÉIS PV 

 

FONTE: (HOMER ENERGY LLC., 2017) 

 

Nos custos de capital por kW, devem ser considerados não só aqueles 

relacionados a aquisição dos painéis PV, como os custos associados a montagem 

das estruturas, aos sistemas de controle, ao cabeamento, à instalação e outros 

necessários a implementação do conjunto fotovoltaico. Na mesma tabela, de forma 

distinta podem ser informados os custos de reposição dos painéis, assim como os 

relativos a operação e manutenção do sistema. 

Algumas características do sistema devem ser informadas, se o mesmo 

fornece como saída em corrente contínua ou alternada, seu tempo de vida útil 

esperado, fator de perda em relação ao valor nominal, a inclinação do painel em 

relação eixo horizontal, a direção para qual a face do painel está orientada (azimute) 

e a fração refletida no solo da radiação solar. Nas configurações avançadas é dada 
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a possibilidade da escolha de um sistema fixo ou que se desloca em função do 

movimento realizado pelo Sol ao longo do dia.      

As fontes para obtenção destes dados são diversas, este trabalho se utiliza 

de sites, onde para custo3 são obtidos os preços de painéis PV de diversos 

fabricantes, já as fontes para obtenção de valores adicionais de capital e O&M, 

estão citadas e referenciadas na sequência deste trabalho. No site do fabricante4 do 

painel escolhido como padrão neste trabalho se obtem informações relativas às 

propriedades do painel PV.   

 

 Conversores  

Os conversores são dispositivos utilizados para converter a energia de 

corrente contínua para corrente alternada (inversores) ou vice-versa (retificadores), 

sendo obrigatórios em sistemas que apresentam em sua configuração a 

necessidade de que estas conversões sejam realizadas. As especificações técnicas 

utilizadas para tipificar um determinado conversor, atuando como inversor, são a 

potência nominal, tempo de vida útil e eficiência do equipamento, sendo necessária 

a inclusão da capacidade de retificação em relação à potência nominal do conversor 

quando se deseja que o mesmo atue como retificador. 

Para o levantamento da curva de custo do equipamento, o software 

necessita que sejam também informados capacidade do equipamento (kW), valor de 

compra do equipamento, custo de reposição do mesmo e o gasto anual estimado 

para sua operação e manutenção. Assim como na tela relacionada a painéis PV, as 

diferentes capacidades de sistema (kW), a serem simuladas, são determinadas 

pelos valores informados na tabela denominada Sizes to consider. 

Na FIGURA 26, pode ser observada a tela de entrada dos dados citados 

neste item e a curva de custo obtida destas informações, sendo que a partir desta 

curva é possível simular equipamentos com potências diversas daqueles fornecidos 

ao HOMER, caso seja necessário.  

                                            

 

 

 
3
 Disponível em http://www.neosolar.com.br/loja. Acesso em 03 de agosto de 2017. 

 
4
 Disponível em http://www.yinglisolar.com/br. Acesso em 03 de agosto de 2017. 

http://www.neosolar.com.br/
http://www.yinglisolar.com/br
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FIGURA 26 - TELA PARA ENTRADA DE DADOS DE CONVERSORES 

 

FONTE: (HOMER ENERGY LLC., 2017) 

 

As fontes para obtenção destes dados são diversas, novamente os sites são 

utilizados, para custo5 é possível obter preços para conversores e diversos 

fabricantes,  utilizados nos valores de capital e reposição, os de O&M não são 

preenchidos em razão de já estarem inclusos nos valores inseridos nos dados dos 

painéis PV. No site do fabricante do conversor escolhido como padrão neste 

trabalho é possível obter informações necessárias para demais campos, sendo que 

no campo tamanhos(kW) é importante observar os limites de valores adotados nos 

tamanhos considerados para a tela de entrada de dados de painéis PV.. 

 

 

                                            

 

 

 
5
 Disponível em http://www.portalsolar.com.br/. Acesso em 04 de agosto de 2017. 
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Rede de Distribuição de Energia Elétrica  

O HOMER, no caso de sistemas de geração conectados à rede de 

distribuição de energia elétrica local, permite que esta seja modelada para as 

situações em que o sistema obtenha ou injete energia nesta rede, desta forma, 

permite que estas situações possam ser levadas em conta nas simulações 

realizadas. 

Diversas informações de entrada são necessárias nesta etapa, em um 

primeiro passo permite dar entrada de até 16 diferentes tarifas, sendo que em cada 

uma delas é possível informar o valor cobrado da energia fornecida pela 

concessionária e o valor pago pela energia injetada na rede ($/kWh), assim como os 

valores praticados para demanda contratada ($/kW/mês) que está associada a 

potência máxima demandada pela carga útil junto a rede. Em um segundo passo é 

possível definir o período em que cada uma destas tarifas é praticada ao longo do 

ano, sendo possível definir o mês, horário ao longo do dia e se é válida para todos 

os dias da semana, apenas para os dias úteis ou somente para finais de semana. 

Nesta fase é necessário determinar se o sistema utiliza a compensação de energia, 

e em caso afirmativo, se a apropriação desta se dá em uma base mensal ou anual.   

A FIGURA 27, replica a tela de entrada e os campos onde os dados acima 

são informados, como demonstra a possibilidade de, nesta etapa serem feitas 

configurações avançadas que contemplam duas entradas econômicas adicionais 

relacionadas à máxima quantidade de potência que pode fluir para rede e desta para 

o sistema PV. 

A administração aeroportuária é fonte para obtenção de dados relativos a 

taxas e tarifas na consulta das faturas de energia e são complementados por 

consulta ao site da distribuidora local de energia elétrica6.   

                                            

 

 

 
6
 Disponível em http://www.copel.com/. Acesso em 04 de agosto de 2017. 
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FIGURA 27 - TELA PARA ENTRADA DE DADOS DA REDE 

 

FONTE: (HOMER ENERGY LLC., 2017) 

 

4.2.3 Fase 3 - Simulação e Otimização 

 

Fase em que são simuladas algumas configurações do sistema, variando 

dados de entrada como capacidade máxima (kW) do sistema PV e outros são 

mantidos fixos, tais como, utilização de sistema de obtenção e compensação de 

créditos de energia, taxa de retorno e perfil de carga. 

As configurações experimentadas nesta fase, ficam limitadas a restrições 

associadas ao escopo do trabalho e aquelas relativas a regulação que permite a 

conexão à rede de energia elétrica. Sendo que as primeiras definem que o sistema a 

ser simulado é a minigeração por painéis PV conectado à rede de distribuição da 

concessionária e a segunda determina capacidade do sistema (kW) a ser simulado. 

No método adotado são simulados a combinação destas restrições, que se 

limitam a variação da capacidade do sistema de painéis PV (kW) e a verificação de 

suas condições de atender a demanda de energia de forma satisfatória e com que 

custo de vida total estimado (NPC).  
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Nesta fase, para cada uma das configurações testadas, o software 

determina os valores ótimos para as variáveis de decisão em cada uma delas, 

ordenando-as em ordem crescente do valor Custo Total Presente Líquido (NPC), 

também possibilita a comparação entre a solução atual de obtenção de energia 

elétrica, ou seja, apenas pela rede da distribuidora local e as soluções propostas.  O 

que fornece dados e parâmetros para realização da fase seguinte. 

 

4.2.4 Fase 4 - Análise de Viabilidade  

 

Nesta fase, os resultados obtidos com as simulações realizadas na fase 

anterior são avaliados quanto a capacidade de  atenderem as restrições técnicas e 

legais previamente estabelecidas e sua viabilidade econômica com relação a 

solução atual de fornecimento de energia, comparando aqueles sistemas que 

apontem para NPC e COE inferior ao desta solução.  O sistema que requer a maior 

área para sua instalação, é escolhido para ser objeto de análise na fase seguinte, 

mesmo que não atenda as condições anteriores, com objetivo de avaliar a situação 

mais crítica em relação a segurança operacional do aeroporto.  

 

4.2.5 Fase 5 - Segurança operacional  

 

Esta é a fase em que se considera para sistema elencado os aspectos de 

segurança operacional em aeroportos, que devem ser levados em conta na 

definição da configuração mais adequada para o sistema quanto a sua instalação e 

localização, assim como possíveis medidas mitigadoras aos riscos a elas 

associados. 

Como já citado anteriormente, o HOMER não determina diretamente a 

quantidade de painéis PV e nem a área total necessária para instalação do sistema, 

sendo assim, para que se proceda esta fase é mandatório a determinação desta 

área, para que depois se proceda a otimização de sua localização dentro do sítio 

aeroportuário considerando os aspectos dos impactos sobre segurança operacional.    

A primeira etapa é obter a declinação e altura solar existentes na localização 

em que se pretende instalar o conjunto de painéis PV, sendo que as mesmas devem 

ser aquelas presentes na situação em que haja a maior projeção de sombra do 

arranjo de painéis PV sobre o solo.  As equações citadas no item 2.3.1 permitem 
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calcular a declinação solar a partir da equação (1), cujo resultado aplicado a 

equação (2) resulta na obtenção da altura solar.  A aplicação deste resultado de 

altura solar na equação (4) em conjunto com as características das dimensões do 

arranjo de painéis PV e sua inclinação, permite determinar a distância mínima entre 

a fileiras de arranjo que deve ser mantida para evitarmos o efeito de sombreamento. 

O arranjo é a configuração que se aplica a montagem de um conjunto de 

painéis PV, que neste trabalho considera as implicações das dimensões finais 

destes arranjos e os impactos que possam causar como objetos instalados em sítios 

aeroportuários, a determinação deste arranjo depende da escolha do painel padrão 

aplicado e sua determinação será detalhada no tópico relativo a aplicações do 

método proposto. A partir da definição das dimensões dos arranjos é possível com 

auxílio de relações trigonométricas obter a projeção dos mesmos sobre a superfície, 

essa área somada aos espaçamentos que devem ser mantidos entre os arranjos 

para que sejam possíveis as atividades de manutenção e que previna-se o efeito de 

sombreamento, definem a área total a ser ocupada por um determinado arranjo no 

solo e consequentemente a área ocupada por cada painel PV escolhido como 

padrão. 

Finalmente é utilizado a potência instalada do sistema (kW) para se 

determinar a quantidade de painéis PV necessários para obtenção deste valor, o 

que permite calcular a área total necessária para instalação do sistema.    

Na sequência desta fase, com auxílio do quadro da FIGURA 28, é possível 

demarcar as áreas restritas a implantação de objetos dentro da área patrimonial do 

aeroporto, onde portanto a implantação do sistema de minigeração fotovoltaica não 

é permitida ou recomendada, sendo que a superfície total delimitada por estas 

áreas, somadas as áreas onde já se encontrem implantadas outras estruturas ou 

edificações devem ser excluídas da área total patrimonial do aeroporto, obtendo-se 

como resultado o total de área  livre de solo disponível no aeroporto para 

implantação do sistema de painéis PV. 

Como próxima etapa, com auxílio do quadro da FIGURA 30, que relaciona 

os principais riscos associados a implantação de sistemas de geração por painéis 

PV  com os seus potenciais impactos na segurança operacional dos aeroportos, é 

possível selecionar dentro da área determinada na etapa anterior, qual a localização 

mais adequada para instalação do sistema de geração em avaliação, sendo 

necessário identificar dentro do aeroporto em estudo em conjunto com o sistema de 
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geração escolhido para aplicação as possibilidades da ocorrência dos impactos 

potenciais relacionados no quadro e a adoção das ações mitigadoras possíveis, 

sendo que a região em que for possível atender ao maior número destas ações é a 

localização mais adequada para implantação do sistema de minigeração de energia, 

dentro da área disponível no aeroporto.      

 

4.2.6 Fase 6 - Análise dos Resultados  

 

A última fase do método é da análise crítica dos resultados obtidos, na qual 

se  avalia os indicadores econômicos de cada solução elencada, através da análise 

individual dos indicadores VPL, TIR, TMA e Payback   e se explora conceitos da 

relação entre alguns destes indicadores para obtenção de qual a solução mais 

adequada para investimento, sob o ponto de vista da viabilidade econômica, técnica 

e de segurança operacional para implantação do sistema de geração por painéis PV  

no aeroporto em estudo. Importante ressaltar que, o HOMER utiliza a taxa de juro 

real para trazer os valores do fluxo de caixa a valores presentes líquidos, é preciso 

repetir a fase de simulação e otimização, substituindo o valor utilizado como taxa de 

juro real pelo  valor da taxa TMA determinada pelo investidor, e utilizar os valores 

obtidos para executar a análise nesta fase. Desta maneira pode-se considerar os 

valores dos indicadores fornecidos pelo software, em especial quanto aos impactos 

nos valores de VPL, NPC e COE causados por esta substituição de taxas.     

    

 

4.3 FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS  

 

Em razão da inserção neste trabalho de uma etapa de análise de impacto na 

segurança operacional, conforme descrito anteriormente no item 2.4.4, é necessário 

o desenvolvimento de ferramentas que nos auxiliem na execução desta atividade. 

Na busca de suprir essa necessidade dois quadros são desenvolvidos, sendo que o 

primeiro deles da TABELA 5, relaciona as áreas no aeroporto onde existem 

restrições há presença de objetos conforme detalhado no item 2.2.2, que é utilizado 

para determinar qual a porção de área de solo dentro do sitio aeroportuário está 

disponível para implantação do sistema de minigeração de energia elencado. 
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TABELA 5 - ÁREAS RESTRITAS A IMPLANTAÇÃO DE OBJETOS 

Regulamento Item Denominação Restrição 

RBAC 154  154.207 Faixa de Pista de Pouso e 

Decolagem  

Não permitida, área restrita de 

segurança  

RBAC 154 154.209 Áreas de Segurança de Fim de 

Pista (Resa) 

Não permitida, área restrita de 

segurança  

RBAC 154 154.211 Zonas Desimpedidas 

(clearways), 

Não permitida, área restrita de 

segurança  

RBAC 154 154.213 Zonas Parada (stopways) Não permitida, área restrita de 

segurança  

RBAC 154 154.221 Faixa de Pista de Táxi Não permitida, área restrita de 

segurança  

RBAC 154 154.305 Prolongamento das cabeceiras. Não recomendável, superfície 

de proteção contra obstáculos 

FONTE: O Autor 

 

O segundo quadro desenvolvido, tem como objetivo auxiliar na escolha da 

região mais adequada para implantação do sistema de minigeração de energia 

dentro da área disponível para tanto no aeroporto, definida conforme acima. A fonte 

de informações utilizadas para o desenvolvimento do quadro em questão, foi um 

levantamento realizado nas publicações referenciadas neste trabalho e que tratam 

dos impactos potenciais relacionados a implantação de sistemas de geração de 

energia fotovoltaica em aeroportos. Na seleção dos potenciais impactos, são 

adotadas as premissas de que estes devem estar citados em pelo menos duas das 

publicações mencionadas e classificados com um grau de risco inaceitável em pelo 

menos um dos trabalhos que contemplam uma avaliação de risco.  

O compêndio destes impactos e classificação dos riscos associados, está 

retratado na TABELA 6, onde na coluna “Classe de Risco”, a notação N.A. indica 

que neste trabalho a avaliação de risco não foi aplicada, sendo que as demais 

notações são relativas ao nível de risco adotado para o impacto associado, 

conforme duas diferentes matrizes de risco adotadas pelos autores em seus 

trabalhos, destas, as classificações grafadas em negrito são aquelas cujo o risco é 

considerado inaceitável.  
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TABELA 6 - COMPÊNDIO DE POTENCIAIS IMPACTOS 

Impacto Potencial Referências Classe do 

Risco   

Interferência nas 

comunicações 

Investigating Safety Impacts of Energy 

Technologies on Airports and Aviation (Wilding et 

al.,2011) 

N.A. 

Risk assessment and possible mitigation solutions 

for using solar photovoltaic at airports (Mostafa et 

al. (2016)           

4B 

Prejuízos visuais causados 

por reflexos solares.  (glint / 

glare)  

Investigating Safety Impacts of Energy 

Technologies on Airports and Aviation (Wilding et 

al.,2011) 

N.A. 

Risk assessment and possible mitigation solutions 

for using solar photovoltaic at airports (Mostafa et 

al. (2016)           

5C 

Incremento do risco do 

perigo aviário (danos por 

choque com aves) 

Large-scale photovoltaic systems in airports 

areas: Safety concerns (WYBO, 2013)                  

4x4 

Risk assessment and possible mitigation solutions 

for using solar photovoltaic at airports (Mostafa et 

al. (2016)           

4B 

Bird use of solar photovoltaic installations at US 

airports: Implications for aviation safety (DeVault 

et al.,2014)      

N.A. 

Detritos do Sistema PV no 

conjunto de Pistas  

Large-scale photovoltaic systems in airports 

areas: Safety concerns (WYBO, 2013)                

3x5 

Risk assessment and possible mitigation solutions 

for using solar photovoltaic at airports (Mostafa et 

al. (2016)           

3A 

Incursão de aeronave no 

Sistema PV 

Large-scale photovoltaic systems in airports 

areas: Safety concerns (WYBO, 2013)                 

4x4 

Risk assessment and possible mitigation solutions 

for using solar photovoltaic at airports (Mostafa et 

al. (2016)           

2A 

FONTE: O Autor 

 

Em análise dos potenciais impactos listados no compêndio, relacionado ao 

perigo aviário apresenta algumas particularidades importantes a serem ressaltadas, 

sendo que apesar de estar classificado em dois trabalhos como risco inaceitável em 

um outro de DeVault et al. (2014), de título  Bird use of solar photovoltaic 

installations at US airports: Implications for aviation safety , que é um trabalho 

voltado específicamente para o tema e aborda o assunto de maneira mais profunda, 

termina por concluir que as instalações em si, dos sistemas de painéis PV, não 

demonstram relação de causa e efeito para o incremento deste risco nos aeroportos. 

Somado a esta conclusão, o fato de que as ações mitigadoras propostas nos dois 

outros trabalhos para este risco, são ações já amplamente conhecidas e adotadas 
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pelos administradores aeroportuários de sítios em que o perigo aviário se faz 

presente, conduz a decisão de excluir este risco dos serem avaliados neste trabalho.  

Na TABELA 7, fica retratado o resultado final do quadro utilizado para 

auxiliar na escolha da região mais adequada para implantação do sistema de 

minigeração de energia, dentro da área disponível no aeroporto. 

 
TABELA 7 - IMPACTO POTENCIAL E AÇÕES MITIGADORAS 

Impacto 

Potencial 

Descrição do Risco Ações Mitigadoras 

 

 

Interferência 

nas 

comunicações 

- Estruturas instaladas muito 

próximas a antena do radar podem 

causar interferências ou bloquear a 

transmissão de sinais entre o radar e 

o receptor destes sinais.  

- Manter distância adequada entre 

estrutura e transmissores (+ de 

150m).  

- Estruturas físicas também podem 

obstruir visão dos auxílios de 

navegação.  

- Evitar instalação de estruturas em 

locais que essas possam impedir a 

visualização de auxílios de 

navegação, pelos pilotos em 

aeronaves   

- Interferência eletromagnética (EMI) 

em equipamentos de auxílio a 

navegação área (ILS, MLS, VOR, 

DME). 

- Utilizar cabos blindados ou 

trançados; 

- Utilizar filtros em Inversores 

Prejuízos 

visuais 

causados por 

reflexos solares.  

(glint / glare)  

- Certos materiais produzem 

momentâneos (glint) ou contínuos 

(glare) reflexos brilhantes de luz, que 

podem prejudicar a visão de pilotos e 

controladores de tráfego nos 

aeroportos. 

- Desenvolver avaliação preditiva 

utilizando softwares específicos 

que permitem quantificar estes 

impactos;   

- Utilizar tintas anti-reflexivas e 

incrementar rugosidade na 

superfície dos painéis; 

- Persianas ou películas protetivas 

adicionadas na torre de controle; 

-Adequar localização e/ou 

configuração; 

- Instalação de painéis PV  distante 

das cabeceiras de aproximação e 

aterrisagem; 

-Emitir NOTAM; 

-Modificar procedimentos de voo; 

Detritos do 

Sistema PV no 

conjunto de 

Pistas  

- Detritos do sistema PV após 

manutenções ou fortes ventos; 

- Reforçar sistema de inspeção de 

pistas, após manutenção e fortes 

ventos 

- Encapsular os painéis PV em uma 

rede resistente para evitar 

dispersão de detritos, 

- Inspecionar regularmente 

elementos de fixação do sistema 

de painéis PV; 

Incursão de 

aeronave no 

- As estruturas que suportam os 

painéis PV podem causar danos nas 

- Manter corredores que permitam 

a passagem da equipe de resgate 
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Sistema PV aeronaves, assim como detritos dos 

painéis podem entrar nos reatores ou 

perfurar os tanques de combustível. 

- Dificuldades nos procedimentos de 

resgate. 

entre conjunto de módulos; 

- Utilizar suportes estruturais 

frangíveis para os painéis PV que 

não ofereçam resistência ao 

choque com veículos ou 

aeronaves; 

- Evitar utilização de cabos 

aparentes que possam ser 

arrancados, utilizar cabeamento 

subterrâneo ou embutido 

preferencialmente;  

- Na escolha da localização de 

instalação do sistema, dar 

preferência a locais que 

interponham barreiras (edificações, 

elevações, matas e outras) entre o 

sistema de painéis PV e pistas de 

pouso e decolagem, ou estabeleça 

uma distância segura entre ambos   

FONTE: O Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

5. APLICAÇÃO DO MÉTODO 
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A etapa inicial para aplicação do método proposta em um aeroporto objeto 

de estudo, é execução da atividade de coleta de dados necessária para configurar e 

simular os sistemas de geração por painéis PV na localização elencada. Neste 

trabalho, foi escolhido o Aeroporto Internacional de Curitiba / Afonso Pena, 

localizado no município de São José dos Pinhais, no estado do Paraná, em razão da 

maior disponibilidade para obtenção e coleta de dados. 

      

5.1 COLETA DE DADOS 

 

5.1.1 Dados de Entrada da Fonte Solar 

 

Os dados de entrada relativos a localização do aeroporto são as 

coordenadas Latitude: 25º 31’ 54S / 049º 10’ 34W, horário local de (GMT - 03:00). Já 

os dados da radiação solar diária média mensal foram extraídos do sistema 

Sundata, a TABELA 5 mostra os valores obtidos para estação meteorológica em 

Curitiba, localizada nas coordenadas Latitude 25,3º Sul e Longitude 49,273055º 

Oeste. 

     

TABELA 8 - RADIAÇÃO SOLAR DIÁRIA MENSAL 

Radiação solar diária média mensal 

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

4,67 4,11 3,47 3,06 2,53 2,47 3,11 3,31 3,67 4,22 4,94 5,06 3,72 

FONTE: O Autor 

 

A inserção destes valores conforme descrito no item 4.2.2 - Fonte Solar, 

permitem que o software importe de seu banco de dados na Internet os valores do 

índice de Claridade, necessário para geração da curva de radiação solar, assim 

como gera os valores horários de irradiação solar incidente, na FIGURA 28, é 

demonstrado para a cidade de Curitiba no período de um ano.  
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FIGURA 28 - RADIAÇÃO SOLAR INCIDENTE EM CURITIBA 

 

FONTE: HOMER ENERGY LLC. (2017) 

 

De outra forma o gráfico da FIGURA 29, espelha os valores da Radiação 

Horizontal Global e o Índice de Claridade a cada mês no local escolhido.  

 

FIGURA 29 - RADIAÇÃO HORIZONTAL X INDICE DE CLARIDADE 

 

FONTE: HOMER ENERGY LLC. (2017) 

 

O comportamento da radiação diária solar ao longo do ano ilustrado no 

gráfico, demonstra os meses de maior incidência solar ocorrendo em Dezembro e a 

menor em Maio.  
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5.1.2 Curva de Carga Aplicada   

 

A curva de carga demonstra o comportamento do consumo de energia, em 

intervalos de uma hora ao longo do dia. A curva se obtêm à partir de valores de 

consumo para cada uma das 24 horas em 18/03/2011, apesar de se tratarem de 

dados defasados em cerca de seis anos e do comportamento de apenas um dia 

específico, são utilizados para simular a curva de carga de referência para o 

aeroporto, por se tratarem dos melhores dados fornecidos pela administração do 

aeroporto disponíveis para o estudo. O resultado é apresentado na FIGURA 30.     

 

FIGURA 30 - COMPORTAMENTO DA CARGA EM 18/03/2011 

 

FONTE: O Autor 

 

Para definição da curva em tela, é necessário que se registre o valor da 

carga para cada posto tarifário em uma tabela, desta forma se consegue obter o 

percentual do consumo realizado a cada hora ao longo dia, a partir da divisão do 

valor do posto tarifário pela carga total apresentada no dia, conforme demonstrado 

na TABELA 9. 
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TABELA 9 - REFERÊNCIA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARGA    

Hora Posto (kW) % 

00:00:00 00:59:00 1 840 3,41% 

01:00:00 01:59:00 2 730 2,97% 

02:00:00 02:59:00 3 700 2,84% 

03:00:00 03:59:00 4 705 2,87% 

04:00:00 04:59:00 5 710 2,89% 

05:00:00 05:59:00 6 740 3,01% 

06:00:00 06:59:00 7 830 3,37% 

07:00:00 07:59:00 8 1.030 4,19% 

08:00:00 08:59:00 9 1.080 4,39% 

09:00:00 09:59:00 10 1.110 4,51% 

10:00:00 10:59:00 11 1.140 4,63% 

11:00:00 11:59:00 12 1.180 4,80% 

12:00:00 12:59:00 13 1.220 4,96% 

13:00:00 13:59:00 14 1.280 5,20% 

14:00:00 14:59:00 15 1.330 5,41% 

15:00:00 15:59:00 16 1.300 5,28% 

16:00:00 16:59:00 17 1.280 5,20% 

17:00:00 17:59:00 18 1.220 4,96% 

18:00:00 18:59:00 19 1.150 4,67% 

19:00:00 19:59:00 20 1.090 4,43% 

20:00:00 20:59:00 21 1.080 4,39% 

21:00:00 21:59:00 22 1.060 4,31% 

22:00:00 22:59:00 23 1.020 4,15% 

23:00:00 23:59:00 24 780 3,17% 

  
Total 24.605 100% 

FONTE: O Autor 

 

A distribuição percentual do consumo diário, adotada como referência do 

comportamento da curva de carga diária média mensal para aeroporto, permite que 

a partir dos dados de consumo médio diário para cada um dos meses do ano, 

extraídos de fatura de energia elétrica de dezembo/2016, obter o consumo em cada 

um dos postos tarifário para estes mesmos meses.   Conforme demonstrado na 

TABELA 10. 
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TABELA 10 - DISTRIBUIÇÃO DE CARGA DIÁRIA MÉDIA MENSAL EM 2016    

Consumo Médio Diário (kWh):      40.437  
    

44.459  
    

40.787  
    

52.516  
    

40.699  
    

36.795  
    

36.132  
    

36.224  
    

36.040  
    

34.134  
    

42.329  
    
44.648  

Hora Posto jan fev Mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

00:00:00 00:59:00 1 1380 1518 1392 1793 1389 1256 1234 1237 1230 1165 1445 1524 

01:00:00 01:59:00 2 1200 1319 1210 1558 1207 1092 1072 1075 1069 1013 1256 1325 

02:00:00 02:59:00 3 1150 1265 1160 1494 1158 1047 1028 1031 1025 971 1204 1270 

03:00:00 03:59:00 4 1159 1274 1169 1505 1166 1054 1035 1038 1033 978 1213 1279 

04:00:00 04:59:00 5 1167 1283 1177 1515 1174 1062 1043 1045 1040 985 1221 1288 

05:00:00 05:59:00 6 1216 1337 1227 1579 1224 1107 1087 1089 1084 1027 1273 1343 

06:00:00 06:59:00 7 1364 1500 1376 1772 1373 1241 1219 1222 1216 1151 1428 1506 

07:00:00 07:59:00 8 1693 1861 1707 2198 1704 1540 1513 1516 1509 1429 1772 1869 

08:00:00 08:59:00 9 1775 1951 1790 2305 1786 1615 1586 1590 1582 1498 1858 1960 

09:00:00 09:59:00 10 1824 2006 1840 2369 1836 1660 1630 1634 1626 1540 1910 2014 

10:00:00 10:59:00 11 1874 2060 1890 2433 1886 1705 1674 1678 1670 1581 1961 2069 

11:00:00 11:59:00 12 1939 2132 1956 2519 1952 1765 1733 1737 1728 1637 2030 2141 

12:00:00 12:59:00 13 2005 2204 2022 2604 2018 1824 1792 1796 1787 1692 2099 2214 

13:00:00 13:59:00 14 2104 2313 2122 2732 2117 1914 1880 1884 1875 1776 2202 2323 

14:00:00 14:59:00 15 2186 2403 2205 2839 2200 1989 1953 1958 1948 1845 2288 2413 

15:00:00 15:59:00 16 2136 2349 2155 2775 2150 1944 1909 1914 1904 1803 2236 2359 

16:00:00 16:59:00 17 2104 2313 2122 2732 2117 1914 1880 1884 1875 1776 2202 2323 

17:00:00 17:59:00 18 2005 2204 2022 2604 2018 1824 1792 1796 1787 1692 2099 2214 

18:00:00 18:59:00 19 1890 2078 1906 2455 1902 1720 1689 1693 1684 1595 1978 2087 

19:00:00 19:59:00 20 1791 1970 1807 2326 1803 1630 1601 1605 1597 1512 1875 1978 

20:00:00 20:59:00 21 1775 1951 1790 2305 1786 1615 1586 1590 1582 1498 1858 1960 

21:00:00 21:59:00 22 1742 1915 1757 2262 1753 1585 1557 1561 1553 1470 1824 1923 

22:00:00 22:59:00 23 1676 1843 1691 2177 1687 1525 1498 1502 1494 1415 1755 1851 

23:00:00 23:59:00 24 1282 1409 1293 1665 1290 1166 1145 1148 1142 1082 1342 1415 

    Total 40437 44459 40787 52516 40699 36795 36132 36224 36040 34134 42329 44648 

FONTE: O Autor
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A inserção destes valores conforme descrito no item 4.2.2 - Carga, permitem 

que o software gere um perfil de carga diário para cada um dos meses do ano, 

assim como o perfil de carga sazonal, ilustrado na FIGURA 31.  

  

FIGURA 31 - PERFIL CARGA SAZONAL PARA 2016 

 

FONTE: (HOMER ENERGY LLC., 2017) 

 

Observando as curvas de carga mensais na FIGURA 32, é possível verificar 

que as mesmas mantem a forma da curva de carga de referência da FIGURA 34, 

diferindo apenas na amplitude em razão dos diferentes consumos apresentados 

para cada um dos meses do ano. 

 

FIGURA 32 - CURVAS DE CARGAS MENSAIS PARA 2016 

 

FONTE: (HOMER ENERGY LLC., 2017) 
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O HOMER para simular uma situação mais próxima da realidade, oferece a 

possibilidade da introdução de variações randômicas em duas características da 

curva, sendo que a primeira delas atua introduzindo um ruído diário sobre a 

amplitude da curva, mas sem alterar a forma da mesma, já a segunda introduz um 

ruído horário que modifica a forma do perfil de carga sem alterar a sua amplitude. A 

maneira de introduzir esta variação é através da determinação de um percentual em 

relação ao valor base de entrada, que nessa simulação foi limitada a uma variação 

de +/- 10%, com o resultado apresentado na FIGURA 33.  

 

FIGURA 33 - CURVA DE CARGA COM VARIAÇÕES RANDÔMICAS 

 

FONTE: (HOMER ENERGY LLC., 2017) 

 

Comparando os gráficos das FIGURAS 32 e 33, se observa as alterações 

causadas pela introdução destes ruídos sobre o comportamento das curvas de 

carga mensais. Na FIGURA 34, estão ilustradas a curva de carga original criada a 

partir dos dados base e o resultado da curva criada sinteticamente a partir da 

introdução das variações randômicas citadas, relativas ao período dos primeiros 

sete dias de Janeiro, que possibilita a melhor percepção das alterações introduzidas 

com a aplicação deste recurso.    
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FIGURA 34 - CURVA DE CARGA ORIGINAL X SINTÉTICA 

 

 

FONTE: (HOMER ENERGY LLC., 2017) 

 

Em continuidade a fase de coleta de dados é necessário proceder uma 

pesquisa de mercado para se obter os preços de equipamentos e serviços que 

permite estabelecer valores para instalação do sistema.   
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5.1.3 Pesquisa de Preços  

 

A pesquisa para o levantamento dos preços de equipamentos e serviços 

necessários à simulação de custo de instalação e operação do sistema de 

minigeração por painéis PV, requer a consulta em sites especializados, conforme 

endereços já citados no item 4.2. Cabe ressaltar os preços considerados são para 

equipamentos e produtos fornecidos dentro do território nacional, tendo como base 

os preços praticados por importadores/distribuidores, desta forma é possível afirmar 

que os valores obtidos por empresas integradoras para instalações deste porte 

devem sofrer uma sensível redução. De outra forma os impactos de possíveis 

benefícios fiscais da redução de impostos federais e estaduais não estão aqui 

considerados face a complexidade e as constantes alterações da legislação sobre 

assunto, os preços de produtos, taxas e tarifas são todos considerados com 

impostos e frete.   

 

Preços de Painéis PV    

Existem diversos tipos de painéis PV disponíveis no mercado nacional, com 

diferentes dimensões físicas e apresentando diferentes valores de potência nominal. 

Foram levantados 3 diferentes modelos de painel, que se encontram relacionados 

na TABELA 11.     

 

TABELA 11 - PAINEIS PV AVALIADOS 

Fabricante Modelo 
Área   

(m
2 
) 

Pot. 

(Wp) 
Wp/m

2
 Fpv Preço (R$) R$/Wp 

Ppv 

(W/m
2
) 

YINGLI YL275D30b 1,6236 275 169,38 0,807 565,00 2,055 106,34 

CANADIAN CS6P-265P-B 1,6085 265 164,75 0,800 546,00 2,060 102,54 

FONTE: O Autor 

 

A escolha de painel utilizado como padrão para simulação dos sistemas, 

recai sobre aquele que apresenta a melhor relação de custo por potência nominal 

(R$/Wp) e o melhor indicador de potência de saída (Ppv), no caso, o painel modelo 

YL275D30b do fabricante YINGLI.   Os valores e dados constantes na tabela foram 

extraídos dos sites especializados e de fabricantes mencionados no item 4.2.2 - 

Painel Fotovoltaico e equação 5 do item 2.3. 
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Preços de Conversores  

 A partir de março de 2016, os conversores para sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede, devem estar em conformidade com os requisitos da Portaria 

Inmetro nº 004/2011 e registrados neste mesmo orgão. A Copel, concessionária 

local,  disponibiliza uma lista  de conversores certificados junto a esta companhia, 

informando que caso o modelo a ser utilizado não se encontre desta lista, devem ser 

apresentados no momento da solicitação de acesso ou certificados de conformidade 

as normas nacionais ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150 e ABNT NBR IEC 62116 

ou normas europeias IEC 61727:2004-12 (Photovoltaic systems - Characteristics of 

the utility interface) e IEC 62116:2014 (Utility-interconnected photovoltaic inverters - 

Test procedure of islanding prevention measures) ou norma americana IEEE 1547 

(Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems). 

No quadro da FIGURA 35, constam lista com fabricantes e um de seus produtos 

certificados, excluídos aqueles para aplicação Eólica.      

 

FIGURA 35 - LISTA PARCIAL DE CONVERSORES CERTIFICADOS - COPEL 

 

FONTE: Adaptado de (COPEL, 2017a) 

 

A escolha do conversor utilizado como padrão para simulação dos sistemas, 

recai sobre um modelo do fabricante Ingeteam, modelo 1070TL M420, que apesar 

de não constar da lista disponibilizada pela concessionária, atende as normas 

nacionais e internacionais exigidas para certificação. As características 

apresentadas por este modelo são de tempo de vida superior a 20 anos e eficiência 

de 98%, conforme dados técnicos disponíveis no site do fabricante.  

Os valores relativos aos custos são extraídos de consulta a fonte citada em 

item 4.2.2 - Conversores e a TABELA 12 demonstra os resultados obtidos. A 
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escolha recai sobre os valores relacionados a conversores com a maior potência, 

visto que são os mais adequados para a capacidade do sistema de geração a ser 

instalado.  

 

 TABELA 12 - PREÇOS DE CONVERSORES 

Potência (kW) Preço Médio (R$) R$/Wp 

20 22.500,00 1,125 

100 75.000,00 0,750 

1000 450.000,00 0,450 

FONTE: Adaptado de (PORTAL SOLAR, 2017)  

Custos de Operação e Manutenção  

A implantação do sistema de minigeração por painéis PV necessita da 

realização de alguns serviços especializados para sua adequada instalação, 

operação e manutenção.  Em geral, de acordo material consultado sobre assunto, 

na fase de planejamento do projeto os custos de instalação são estimados com um 

percentual adicionado sobre o valores apurados para o custo dos painéis PV e 

conversores, que em termos de valor , são os principais componentes neste tipo de 

sistema, chegando em média a representar 75% do custo total, sendo 15% são 

relacionados a serviços de instalação e os restantes 10% relativos a despesas com 

materiais auxiliares a instalação (cabos, conectores, etc...), conforme o 100 Roofs 

Program da Alemanha.    De outro forma, os custos relativos a operação e 

manutenção, tem um custo estimado em entre 10 – 30 dólares, para sistemas de 

geração PV entre 1 - 10MW (NREL,2017).  

Os parâmetros acima são utilizados como premissas para estabelecer os 

valores destes serviços adotados neste estudo. 

 

5.1.4 Tarifas de Energia Elétrica.  

 

A aplicação do método proposto neste estudo ocorre em um aeroporto que 

se encontra na região de atuação da Companhia Paranaense de Energia Elétrica , 

onde ao cliente em questão é atribuída a tarifa para consumidor A4, comercial 

horossazonal verde como predominante, praticada em mais de 83% do seu 

consumo de energia total. Importante ressaltar que a cobrança da energia deste 

cliente ocorre através de 17 diferentes números de identificação, consolidados em 
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uma só fatura mensal de energia emitida pela concessionária, sendo praticadas três 

diferentes tarifas no conjunto das mesmas.  

A tarifa verde é composta por três diferentes tarifas, sendo duas para 

consumo de acordo com as horas de utilização ao longo do dia e uma única tarifa de 

demanda de potência contratada válida para qualquer horário ao longo do dia. A 

previsão ainda neste grupo de um valor de tarifa para demanda de ultrapassagem, 

que é cobrada sobre a parcela da demanda medida que excede o valor da demanda 

contratada. 

Os horários definidos de ponta, ou “horário de pico”, é o período definido e 

composto por três horas diárias consecutivas, durante o qual o consumo de energia 

elétrica tende a ser maior. No caso da Copel, de 2ª a 6ª feira das 18h às 21h (das 

19h às 22h no Horário de Verão), por questões relativas as restrições do software, 

os horários de verão serão considerados ao longo dos meses de dezembro, janeiro 

e fevereiro e não haverá diferenciação para os feriados. Os demais horários são 

considerados como fora da ponta. 

Os valores para as tarifas, adotados neste estudo, são aqueles disponíveis 

no site da concessionária indicado no item 4.2.2 - Rede de Distribuição de Energia 

Elétrica, registrados na TABELA 13.   

 
TABELA 13 - TARIFAS CONSUMIDOR A4 (2,3 À 25KV) 

Tarifa Horossazonal Verde 
Resolução Aneel Nº 2255, de 20/06/2017 

(inclusos ICMS e PIS/Confins) 

Demanda (R$/kW) 22,23 

Demanda Ultrapassagem (R$/kW) 44,46 

Consumo Ponta (R$/kWh) 1,84101 

Consumo Fora da Ponta (R$/kWh) 0,43668 

FONTE: Adaptado de (COPEL, 2017b)  

 

O consumidor atende as seguintes características técnicas para tensão de 

atendimento de 13.8kV, em conexão trifásica através de transformador particular 

adequado para atendimento da potência instalada, instalado em subestação, ligado 

em delta/estrela, com impedância percentual de 6% e por ramal aéreo.  

 

5.2 MODELAGEM DO SISTEMA 
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Conforme já mencionado no início deste capítulo, o objeto de estudo para 

aplicação do método proposto é o Aeroporto Internacional de Curitiba / Afonso Pena, 

localizado no município de São José dos Pinhais, na região metropolitana, em razão 

da possibilidade da obtenção de dados junto a administração deste aeródromo.  

O consumo de energia mensal extraído de fatura da concessionária para o 

ano de 2016 é apresentado na TABELA 14. 

 

TABELA 14 - CONSUMO DE ENERGIA EM 2016 

Mês Consumo (kWh) 

Janeiro 1.253.537 

Fevereiro 1.289.320 

Março 1.264.387 

Abril 1.575.482 

Maio 1.261.662 

Junho 1.103.835 

Julho 1.120.084 

Agosto 1.122.935 

Setembro 1.081.194 

Outubro 1.058.139 

Novembro 1.005.604 

Dezembro 1.250.153 

FONTE: Adaptado de fatura da Copel 

 

Enquanto a FIGURA 36 apresenta uma visão área da área patrimonial do 

aeroporto, circunscrita pela linha verde, que demarca uma área de 5.236.043 de m2.    
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FIGURA 36  - VISTA AÉREA DO AEROPORTO AFONSO PENA 

 

FONTE: Adaptado de Google Earth Pro / CNES / Airbus, 02/16/2017 

5.2.1 Configurações Simuladas.  

 

A configuração inicial simulada, utiliza a geração de energia a partir da 

utilização de fonte renovável de energia solar, através da utilização de painéis PV, 

sendo que o sistema é conectado à rede de distribuição de energia da 

concessionária local, que é fonte primária de energia para o aeroporto, atendendo as 

necessidades da carga sempre que está não possa ser suprida pela fonte 

secundária, ou seja, sistema de painéis PV.    

Inicialmente o sistema a ser simulado obedecerá as seguintes restrições 

impostas pela regulação da Aneel para minigeração distribuída para fontes 

renováveis: 

 Potência da central geradora limitada a potência disponibilizada pela 

concessionária a unidade consumidora (3,8 MW).  

 Potência da central geradora igual ao limite superior potência na faixa 

de minigeração distribuída para fontes renováveis (5,0 MW).  

 Potência da central geradora livre das restrições de potência máxima 

instalada imposta para minigeração distribuída, determinada pelo 

software através do valor de potência da central que apresentar o 
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melhor custo total presente liquido (NPC), mantidos os demais 

parâmetros das simulações anteriores.  

  

5.3  SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO 

 

Nesta fase as configurações que atendem os parâmetros e valores de 

entrada estabelecidos anteriormente, são simuladas e otimizadas, buscando em 

cada uma delas elencar a configuração de melhor desempenho em termos de custo 

total presente liquido (NPC) e custo da energia (COE), com relação ao sistema atual, 

ou seja, alimentação pela rede de distribuição da concessionária, e determina-se as 

soluções viáveis. Essa fase é repetida, substituindo-se a taxa de juros real pela taxa 

mínima de atratividade (TMA) determinada pelo investidor, para que seja possa 

realizar a análise da próxima fase de forma adequada.    

  

 

 

5.3.1 Premissas Adotadas.  

 

São adotadas as seguintes premissas comuns a todos os casos simulados, 

algumas de ordem econômica e outras técnicas:  

 Período total de vida útil do projeto de 20 anos; 

 Taxa de juros real anual de 2,93% ; expectativas 2018 - Selic 7,25% e IPCA 

4,20%, BCB (2017); 

 Taxa mínima de atratividade (TMA) de 7,25%, no caso, igual a taxa Selic; 

 O perfil de carga e as características da rede elétrica se mantém iguais; 

 As características do conversor são mantidas as mesmas, apenas adequando 

os tamanhos a considerar com as faixas de potência adotadas para o sistema 

de painéis PV. 

  

Considerando que os painéis fotovoltaicos sofrem influência em seu 

rendimento em função da variação de temperatura, as temperaturas médias mensais 

para o local da instalação, são apresentadas na TABELA 15.   
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TABELA 15 - TEMPERATURAS MÉDIAS MENSAIS EM CURITIBA 

Mês Temperatura (ºC) 

Janeiro 21.2 

Fevereiro 21.0 

Março 19.7 

Abril 18.1 

Maio 15.1 

Junho 13.2 

Julho 19.1 

Agosto 14.0 

Setembro 14.7 

Outubro 22.5 

Novembro 18.9 

Dezembro 19.7 

FONTE: REDEMET- SBCT  

 

Estabelecidas as premissas, a etapa de simulação pode ser realizada, 

considerando ainda que para todos os sistemas simulados é considerada a 

obtenção de créditos de energia através do sistema de compensação de energia 

previsto na legislação, sendo que por padrão do software (Net metering), essa 

compensação se dá através do desconto da energia injetada na rede sobre a o 

volume de energia extraída da mesma em kWh.   

 

5.3.2 Geração por painéis PV conectados à rede.  

 

A simulação é de um sistema de geração por painéis PV que se conecta à 

rede de distribuição da concessionária, não utilizando banco de baterias, desta 

forma toda a energia excedente gerada pelo sistema é injetada na rede. A simulação 

inicial obedece a restrição da capacidade (kW) da central geradora não exceder a 

potência disponibilizada pela concessionária a unidade consumidora (3,8 MW), 

conforme demonstrado na FIGURA 37. Onde também é possível observar, os 

botões na tela que permitem o acesso a subtelas específicas, que são utilizados 

para dar entrada aos dados que irão configurar o perfil da carga, a rede de energia, 

o tipo de conversor e as características do sistema de painéis PV, assim como os 

recursos solares e dados de temperatura relativos ao local de instalação do sistema 

e indicadores econômicos.    
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FIGURA 37 - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA POR PAINÉIS PV (3,8MW) 

 

FONTE: Adaptado do (HOMER ENERGY LLC., 2017) 

 

O melhor resultado obtido é apresentado na FIGURA 38, onde são 

relacionados os valores deste sistema e da condição atual de fornecimento exclusivo 

pela rede de distribuição.   

 

FIGURA 38 - SIMULAÇÃO DO SISTEMA POR PAINÉIS PV (3.8MW) 

 

FONTE: Adaptado do (HOMER ENERGY LLC., 2017) 

 

Os valores encontrados para melhor configuração no processo de 

otimização, aponta para um sistema de geração PV, com valores de Custo 

Operacional, NPC e Custo de Energia inferiores ao da solução atual. Sendo que 

esta solução é capaz de gerar 4.250.777 kWh/ano o que corresponde a 28% do 
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consumo total de energia do aeroporto para o período. O investimento inicial previsto 

de R$ 12.366.800,00. 

Na figura se observa, no canto inferior esquerdo, um sinal de alerta na forma 

de um triângulo amarelo, o que indica que o tamanho ótimo de capacidade (kW) do 

sistema de painéis PV deve ser maior que o tamanho máximo especificado como 

limite na janela de tamanhos a considerar, no caso desta simulação de 3.800 kW.   

Condição que nos leva a repetir a mesma simulação atendendo agora a 

outra restrição imposta pela legislação, associada ao limite superior na faixa de 

minigeração distribuída por fontes renováveis, que é igual a 5.0MW.  

Na FIGURA 39, estão demonstrados os resultados obtidos nesta simulação, 

que indica como configuração ótima um sistema de painéis PV, que assim como o 

sistema anterior, também apresenta valores para Custo Operacional, NPC e Custo 

de Energia inferiores ao da solução de fornecimento exclusivo pela rede. Já esta 

solução é capaz de gerar 5.593.133 kWh/ano o que corresponde a 36% do consumo 

total de energia do aeroporto para o período. O investimento inicial previsto de R$ 

16.265.000,00. 

 

FIGURA 39 - SIMULAÇÃO DO SISTEMA POR PAINÉIS PV (5.0MW) 

 

FONTE: Adaptado do (HOMER ENERGY LLC., 2017) 

 

Da mesma forma que na simulação anterior, nesta figura também se 

observa, o mesmo sinal de alerta na forma de um triângulo amarelo. Condição que 

nos leva a repetir a mesma simulação, sendo que desta feita, livre das restrições   

associada ao limite superior para capacidade (kW) do sistema de geração por 

painéis PV, possibilitando assim que o software indique a capacidade instalada do 

sistema ótima para o sistema, trabalhando em uma hipótese fora dos limites da 

legislação.  
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Neste procedimento, conforme demonstra a FIGURA 40, o resultado aponta 

como configuração ótima um sistema de painéis PV com capacidade instalada de 

11.5 MW, como os sistemas anteriormente simulados, também apresenta valores 

para Custo Operacional, NPC e Custo de Energia inferiores ao da solução atual. 

Sendo esta solução capaz de gerar 12.864.197 kWh/ano o que corresponde a 61% 

do consumo total de energia do aeroporto para o período. O investimento inicial 

previsto de R$ 36.266.500,00. 

 

FIGURA 40 - SIMULAÇÃO DO SISTEMA POR PAINÉIS PV (LIVRE) 

 

FONTE: Adaptado do (HOMER ENERGY LLC., 2017) 

 

Observando figura acima, percebe-se que o sinal de alerta na forma de um 

triângulo amarelo, não está mais presente. Indicando desta forma que o software 

aponta está configuração como a de capacidade ideal a ser adotada, desde que se 

desconsidere os limites impostos pela faixa de minigeração distribuída para fontes 

renováveis.  Desta forma se encerra a fase de simulações, o que permite através 

dos resultados nela obtidos, que se proceda a seguir a fase de análise de viabilidade 

dos sistemas propostos.      

 

5.4 ANÁLISE DE VIABILIDADE 

 

A fase de análise de viabilidade proposta no método busca identificar, em 

um primeiro momento, nos resultados obtidos na fase anterior aqueles sistemas que 

atendem a condição de valor de NPC inferior ao valor do NPC do sistema 

alimentado exclusivamente pela rede de energia elétrica da concessionária. Desta 

forma, os resultados estão consolidados na TABELA 16.      
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TABELA 16 - RESULTADO CONSOLIDADO DOS SISTEMAS PV   

 

FONTE: O Autor 

 

Em análise dos valores contidos na coluna NPC Total, se constata que todos 

os sistemas simulados apresentam uma solução otimizada que atende a condição 

estabelecida no parágrafo anterior, pois possuem NPC inferior ao da condição atual 

de suprimento de energia elétrica, desta forma são todos considerados viáveis.  

É possível também observar que, o aumento da capacidade do sistema PV 

(kW) influencia de forma diretamente proporcional no incremento no porte (kW) do 

conversor necessário, o que associado a necessidade de uma maior quantidade de 

painéis PV utilizados que implica no aumento da participação desta fonte na 

produção total de energia, são fatores que contribuem na elevação dos valores 

aplicados como capital inicial.  

De maneira contrária, observa-se o comportamento para o Custo 

Operacional, NPC e Custo Nivelado da Energia (COE), que são afetados de forma 

inversamente proporcional ao aumento da capacidade do sistema PV.  O 

decréscimo no valor do Custo Operacional está associado a redução da 

necessidade de compra de eletricidade da concessionária em razão da maior 

participação do sistema PV no fornecimento total de energia, que implica também na 

redução do COE. 

Considerando que para o cálculo do NPC são considerados os valores do 

capital inicial aplicado assim como os custos operacionais, a participação deste é 

bem superior a daquele na formação do NPC, o explica comportamento de redução 

do NPC seguindo a tendência dos custos operacionais. 

Esta análise inicial indica que todos os sistemas propostos são viáveis, como 

em ambos processos de simulação executados com utilização das taxas de juro real 
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e mínima de atratividade, os sistemas de maior capacidade (KW), são apontados 

como a solução mais adequada quando o observamos os valores obtidos para 

Custo Operacional,NPC e COE em relação as demais soluções obtidas com a 

utilização da mesma taxa na simulação.  

Entretanto como  na próxima fase o objetivo é de avaliar os impactos 

causados a segurança operacional do aeroporto, a escolha recai sobre o projeto que 

requer a utilização da maior área de terreno para sua instalação, ou seja, aquele 

mais crítico sob o aspecto da segurança operacional, desta forma, o sistema com 

capacidade de 11,5MW é utilizado para execução da próxima fase.    

 

5.5 SEGURANÇA OPERACIONAL 

 

Esta fase, é aquela que diferencia este trabalho de análise de viabilidade 

dos demais pesquisados, conforme os procedimentos descritos no item 4.2.5. 

 

5.5.1 Determinação da área necessária.  

 

 A primeira etapa é a determinação da área necessária para a instalação do 

sistema elencado. 

A declinação e altura solar obtidas:   

 

𝛿 = 23,45 × 𝑠𝑒𝑛 [
360

365
 × (284 + 𝑁)] 

Para: 

N = 172, relativo ao dia 21 de junho que corresponde ao solstício de inverno no 

hemisfério sul. 

δ = 23,4497828º; 

Substituindo o valor obtido na equação:   

 

𝑠𝑒𝑛(∝) = 𝑠𝑒𝑛(∅)𝑠𝑒𝑛(𝛿) + cos(∅) cos(∅)cos (𝜔) 

Para: 

𝜔 = 0, por convenção ao meio-dia, 

Ø = - 25,5316667º, latitude do local escolhido, 

Resulta em, sem (α)= 0,6427122, logo α = 39,9943594º  
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É necessário que se defina um arranjo de painéis, que será utilizado no 

projeto, ou seja, definir um número e de painéis PV padrão que compõem um 

módulo e a forma como serão conectados, ressaltando que aqui foram levados em 

conta apenas os aspectos relativos as dimensões físicas finais do módulo, sem levar 

em conta as questões relativas a conexão elétrica. O painel PV padrão estabelecido 

no item 5.1.3, possui as seguintes dimensões 1.640 x 990mm e os módulos são 

compostos de 10 (dez) painéis em uma matriz (2 x 5), conforme FIGURA 41:       

 

FIGURA 41 - ARRANJO DE PAINÉIS PV 

 

FONTE: O Autor 

 

Com auxílio das relações trigonométricas a partir da FIGURA 42, calcula-se  

a altura que o arranjo inclinado atinge é de 1,41m e sua projeção de sombra no solo 

ao meio-dia é igual 2,96m. 

FIGURA 42 - PROJEÇÃO DE SOMBRA DO ARRANJO  

 

FONTE: O Autor 

4,950m

1 2 3 4 5

3,280m

6 7 8 9 10

Arranjo de 10 painéis  ( 2x5)

Dimensão = 3,280m 

Altura

PS= Projeção de sombra do arranjo ao meio-dia

Inc

Inclinação = Ø
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Aplicado na equação que segue: 

 

𝑑 =
𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(180º − 𝛽 − 𝛼)

𝑠𝑒𝑛(𝛼)
 

 

Onde:  

L = 3,28 m;  

β = 25,5316667º; 

α = 39,9943594º;  

Resulta em, d = 4,65 m 

 

A FIGURA 43, representa uma matriz de distribuição dos módulos de painéis 

PV sobre uma superfície padrão, de (m) colunas e (n) linhas. 

FIGURA 43 - MATRIZ (M X N) DE MÓDULOS PV 

 

FONTE: O Autor 

 

Que torna possível estabelecer a distância mínima que deve se manter entre 

um conjunto de arranjos de painéis PV (módulos) e aqueles colocados 

imediatamente a sua frente, para que não haja interferência de sombra de uns sobre 

os outros. A distância obtida com a subtração do resultado “d ” da projeção de 

sombra “PS”, que é igual 1,69m. Adotando uma área padrão de um hectare, 
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equivalente a 10.000m2, sobre a qual os arranjos de painéis seriam distribuídos e 

sua projeção de sombra estaria também representada na mesma figura, ainda 

considerando a necessidade de manter um corredor de 1,70m entre as linhas e de 

1,20m entre as colunas dos módulos , visando evitar o efeito de sombreamento e 

garantir a livre circulação de pessoal para manutenção e equipe de resgate entre os 

módulos. Desta forma, a necessidade de área a ser reservada por módulo é obtida 

através da multiplicação das dimensões D1 = 6,15m e D2 = 4,66m. 

A partir destas dimensões se estabelece que em um hectare (100m x 100m), 

é possível distribuir uma matriz de módulos de 16 (dezesseis) colunas por 21 (vinte 

e uma) linhas, que equivale a distribuição de 3.360 painéis nesta área, que leva a 

relação da TABELA 17. 

 

 

TABELA 17 - ÁREA NECESSÁRIA PARA SISTEMAS PV 

Característica Valor 

Potência Instalada (kW) 11.500 

Potência Painel PV (Wp) 275 

Necessidade de Painéis 41.818 

Painéis por hectare 3.360 

Área necessária (ha) 12,45 

Área equivalente (m2) 124.459 

 FONTE: O Autor 

 

Como forma de comparar os valores obtidos pelo método proposto, o site do 

portal solar citado no item 4.2.2 - Conversores, permite simular um sistema gerador 

de energia fotovoltaica de mesma potência instalada (11.500 kW), onde o número de 

painéis apurados como necessários é de 44.231 painéis de 260Wp, estimando uma 

área mínima necessária a instalação de 92.000 m2 e um valor médio de investimento 

inicial da ordem de R$ 51.175.000,00. Quando levados em consideração as 

características consideradas para cada sistema, demonstra que os valores aqui 

apurados podem ser validados.  

 

5.5.2 Determinação da área disponível.  
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         Determinados os valores que definem a área necessária para instalação do 

sistema de minigeração, o passo seguinte é definir a área disponível para esta 

instalação dentro do sítio aeroportuário. Utilizando a ferramenta auxiliar  que 

relaciona as áreas restritas a implantação de objetos da TABELA 5, que aponta para  

a necessidade de identificação destas áreas dentro da área patrimonial do 

aeroporto, o que pode ser realizado de duas maneiras, através da obtenção das 

plantas do sítio aeroportuário junto a administração ou identificando cada uma delas 

com auxílio do RBAC 154. 

Na FIGURA 44, estão identificadas as áreas restritas a implantação de 

objetos no aeroporto de Curitiba. Estão contidas na região delimitada pela linha 

vermelha, as áreas de segurança de fim de pista, que são áreas de 90x90 metros 

localizadas nas extremidades das pistas de pouso e decolagem, que se iniciam 60 

metros após a extremidade das pistas de pouso e decolagem, destacadas em 

amarelo na imagem,  assim como as faixas de pista de pouso e decolagem de 

ambas as pistas do aeroporto, que são regiões que se estendem simetricamente a 

150 metros para ambos os lados a partir do eixo central da pista de pouso e 

decolagem e nas extremidades terminam a 60m após a demarcação das cabeceiras 

destas mesmas pistas. 
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FIGURA 44 - FAIXAS DE PISTA E RESA - SBCT 

 

FONTE: Adaptado Google Earth Pro 

 

Dentro da mesma região, também estão contidas as faixas de pista de táxi 

que se estendem simetricamente para as laterais de 26 a 55 metros a partir do eixo 

destas pistas, com essas larguras variando de acordo com a letra código que 

classifica a respectiva pista de táxi neste aeroporto. Nesta área também estão 

inclusos o pátio de manobra e estacionamento de aeronaves. As zonas 

desimpedidas (clearways) e de parada (stopways) não estão alocadas neste 

aeroporto, visto que sua provisão não é obrigatória. 

A região final a ser considerada, aparece destacada em laranja na FIGURA 

45, apesar de não haver proibição expressa para implantação de objetos nestas 
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áreas, é recomendável que a mesma não seja utilizada para implantação deste tipo 

de estruturas, visto que a mesma geralmente é destinada para implantação de 

sistemas de auxílio a aproximação e pouso de aeronaves, tais como o ALS (sistema 

de luzes de aproximação) existente na cabeceira 15 (quinze) neste aeroporto.  

 

FIGURA 45 - PROLONGAMENTOS DE CABECEIRAS E EDIFICAÇÕES  

 

FONTE: Adaptado Google Earth Pro 

 

A região demarcada em azul é destacada em razão de já haver uso 

econômico adequado para estas áreas, que estão ocupadas por edificações que dão 

suporte as atividades destinadas a manutenção das operações no aeroporto.  

A imagem área presente na FIGURA 46, retrata as áreas restritas e as não 

recomendáveis a instalação de objetos no aeroporto SBCT, que em conjunto com as 

áreas já edificadas ocupam uma área de cerca de 2.168.000 m2, o que significa 41% 

da área patrimonial do aeroporto, por consequência, restam 3.068.043 m2 como 
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área disponível para implantação do sistema de geração por painéis PV neste sítio 

aeroportuário.  

 

FIGURA 46 - ÁREAS RESTRITAS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA PV 

 

FONTE: Adaptado de Google Earth Pro 

 

A determinação desta área conduz a última fase desta etapa do método 

proposto, que objetiva dentro da área disponível escolher a localização mais 

adequada para implantação do sistema de geração de energia.    

 

5.5.3 Determinação da localização adequada.  

 

         A escolha da localização adequada para implantação do sistema de geração 

PV dentro da área disponível para tanto, tem como objetivo elencar uma área em 

que a alocação do sistema de geração cause o menor impacto no nível de 

segurança operacional existente no aeroporto. Na busca deste objetivo, utiliza como 

ferramenta auxiliar o quadro de impactos potenciais que a implantação destas 

estruturas podem trazer a segurança operacional do aeroporto,  conforme descrito 

no item 4.3 e resumido na TABELA 7. A questão a ser respondida é retratada na 

FIGURA 47.  
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FIGURA 47  - ÁREAS DISPONÍVEIS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA PV  

 

FONTE: Adaptado de Google Earth Pro 

 

O método prevê que os potenciais riscos elencados, tenham seus impactos 

eliminados ou minimizados através da adoção das ações mitigadoras a ele 

associadas, sendo que aqui só serão adotadas aquelas que contribuam para 

escolha da localização da unidade geradora e que possam ser adotadas de maneira 

direta neste trabalho, sendo que as demais ações são encaradas como contribuição 

para serem adotados em estudos futuros ou em complemento a este trabalho.  

  

 

 

Impacto nas Comunicações 

O primeiro dos impactos potenciais a ser tratado é o da possibilidade da 

interferência nas comunicações, sendo que a primeira ação proposta para este risco 

é manter uma distância mínima de 150m entre a estrutura e equipamentos 

transmissores de sinais eletromagnéticos, desta forma é necessário a identificação 

destes equipamentos dentro do sítio aeroportuário. 
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Os pontos demarcados na FIGURA 48, permitem identificar os principais 

pontos onde estão localizados os equipamentos que podem transmitir algum tipo de 

sinal eletromagnético, para que se possa estabelecer a métrica da distância mínima 

entre eles e a instalação do sistema de painéis PV. 

 

FIGURA 48 - EQUIPAMENTOS DE SINAIS ELETROMAGNÉTICOS 

 

FONTE: Adaptado de Google Earth Pro 

 

Na FIGURA 49 estão identificados os pontos demarcados na FIGURA 48.  

FIGURA 49 - LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  

Local Equipamento 

1 Antena ILS – LLZ / Tetômetro – CAB 15 

2 KT-Antena NDB 

3 KT- Antena Glide Slope / RVR – CAB 15 
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4 KT e Antena Radar  

5 Antena VHF 

6 Antena VOR/DME 

7 KT- Antena Glide Slope / RVR – CAB 33 

8 Antena ILS – LLZ / Tetômetro – CAB 33 

9 Subestação ALS 

10 KF - Balizamento 

A TWR – Torre de Controle 

B KF- Casa de Força e Máquinas 

C ETE- Estação de Tratamento de Efluentes 

 

A próxima ação proposta é evitar que a novas estruturas e equipamentos 

instalados possam impedir a visualização de auxílios de navegação pelos pilotos nas 

aeronaves. Os auxílios a navegação compreendem as sinalizações horizontais, 

verticais e luminosas, inclusive Papi e Avasis que via de regra estão instalados na 

área que está demarcada pela linha vermelha na figura acima, assim como o ALS 

existente no aeroporto se entende pela área demarcada em laranja na cabeceira 15. 

Desta forma, o atendimento a não instalação em áreas restritas estabelecidas no 

item 5.5.2 já garante o atendimento a ação mitigadora proposta. A ação restante 

deve ser considerada na fase de projeto e instalação do sistema de geração de 

energia. 

 

Impacto Visuais de Reflexos Solares  

O segundo impacto potencial a ser tratado é relativo riscos causados pela 

luz do Sol refletida sobre certos materiais e que venham a ser prejudiciais aos 

pilotos e controladores de tráfego nos aeroportos. Risco que vêm merecendo 

estudos específicos e mais aprofundados nos últimos, que levou ao National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) do departamento de energia norte-americano 

a desenvolver um ferramenta computacional para avaliar estes impactos de forma 

preditiva, denominada SGHAT (Solar Glare Hazard Analysis Tool) que é descrita no 

estudo Implementing Solar Technologies at Airports (KANDT; ROMERO, 2014). Na 

possibilidade de acesso a este software a ação é recomendada como preditiva na 

fase de projeto, o que não é aplicado no alcance deste trabalho. 
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A adoção de testes práticos para verificação da ocorrência destes reflexos é 

recomendada na fase de projeto, que podem auxiliar na decisão de alterar a 

localização do sistema de geração de energia. Caso não haja possibilidade de evitar 

esses reflexos as demais ações relacionadas podem ser levadas acabo para mitigar 

os efeitos destes reflexos. 

Ao alcance deste trabalho restam duas ações que podem ser levadas a 

cabo, a de manter a instalação dos painéis PV distantes das principais cabeceiras 

utilizadas na aproximação para aterrisagem (15 e 33) e evitar que os painéis se 

localizem na linha de visada da área de movimento dos controladores posicionados 

na torre de controle do aeroporto.   Novamente, não utilizar áreas demarcadas pelas 

linhas laranja e vermelha.       

   

Impacto de Detritos na Pista  

As ações relacionadas a mitigação dos riscos deste perigo, devem ser 

adotadas na fase de projeto e instalação do sistema, como a que recomenda o 

encapsulamento dos painéis ou são ações que devem reforçar as rotinas de 

procedimentos de inspeção das pistas de pouso de pouso e decolagem, após a 

implantação destes sistemas, em procedimentos já realizados na maioria dos 

aeroportos em busca de objetos estranhos presentes na pista que possam causar 

danos a aeronaves em procedimentos de pouso ou decolagem. 

 

Impacto da Incursão de Aeronave  

Resta a mitigação dos riscos associados a possibilidade de uma aeronave 

que por problemas em seus procedimentos de pouso e decolagem, exceda os 

limites da pista nas cabeceiras ou de forma lateral e acabe por incursionar para o 

interior do sistema de painéis PV instalados próximos a pista. A simples adoção da 

não instalação do sistema gerador de energia dentro das áreas restritas, garante a 

redução drástica da probabilidade de que isso ocorra, visto que a definição das 

dimensões das áreas restritas de segurança que devem ser adotadas nos 

aeroportos, leva também em consideração nos estudos aeronáuticos patrocinados 

pela Icao e realizados com esse fim, a avaliação de mais de 260 mil casos ocorridos 

em 11 diferentes países.  



122 

 

Apesar da consideração acima, na definição da área necessária para 

implantação do sistema realizada no item 5.5.1, a ação de adoção de corredores 

que 

permitam a passagem da equipe de resgate entre conjunto de módulos, foi 

contemplada. As medidas de adoção de suportes frangíveis e relativas ao 

cabeamento, devem ser planejadas na fase de projeto do sistema, restando apenas 

considerar neste trabalho dar preferência a instalação em locais que interponham 

barreiras (edificações, elevações, matas e outras) entre o sistema de painéis PV e 

pistas de pouso e decolagem, ou estabeleça uma distância segura entre ambos.   

A adoção destas ações mitigadoras, leva a definição da localização mais 

adequada para a instalação do conjunto de painéis PV necessários ao sistema de 

geração de energia elencado, ressaltado que os demais componentes do sistema 

são instalados na KF do aeroporto. A escolha do local está retratada na FIGURA 50.  

 
FIGURA 50 - LOCAL DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PAINÉIS PV 

 

FONTE: Adaptado de Google Earth Pro 
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Na localização definida é possível observar a adoção das seguintes medidas 

mitigadoras:     

 

 Comunicações: 

 O sistema PV a cerca de 600m da Subestação ALS, que é o equipamento 

mais próximo; 

 O sistema não interfere na visualização dos auxílios a navegação (inclusos 

Papi; Avasis e ALS);  

 Reflexos: 

 O sistema PV está instalado distantes das principais cabeceiras utilizadas na 

aproximação das aeronaves; 

 O sistema está atrás da linha de visada dos controladores para a área de 

movimento; 

 Detritos: 

 A localização do sistema dificulta que detritos provenientes do mesmo 

alcancem o sistema de pistas;   

 Incursão: 

 A área total ocupada pelos painéis PV já contempla os corredores a ser 

utilizados por equipes de resgate; 

 As localizações do sistema interpõem como barreiras entre este e o sistema 

de pistas, as edificações já existentes no aeroporto;   

 

Assim é dada por realizada está fase do método proposto, que permite dar 

início a fase final.     

 

5.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos nas simulações realizadas anteriormente são 

analisados de forma complementar, ao método aplicado na fase 5 do método 

proposto, agora são utilizados os valores dos indicadores mencionados no item 

4.2.6, obtidos com a aplicação da TMA na simulação, para avaliar tanto da 

rentabilidade quanto o risco do projeto. Na TABELA 18 está registrada coletânea 

destes indicadores. 
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TABELA 18 - INDICADORES ECONÔMICOS DOS SISTEMAS PV 

Indicador 3.8 MW 5.0 MW 11.5 MW 

TMA (%) 7,25 7,25 7,25 

VPL (R$) 5.672.344,00 7.100.592,00 11.079.128,00 

TIR (%) 12,6 12,4 10,9 

Payback (anos) 7,3 7,4 8,1 

FONTE: O Autor 

 

Os indicadores da tabela são calculados pelo software comparando os 

resultados do sistema de geração simulado com um padrão, que no caso é o 

fornecimento de energia realizado apenas pela rede da concessionária, desta forma, 

o valor presente líquido (VPL) demonstra a diferença entre os valores de NPC de 

ambos, onde o valor positivo indica que o projeto é viável, pois apresenta ganhos 

financeiros em relação ao solução atual ao longo da vida útil do projeto,  e quanto 

maior este valor maior a expectativa de ganho  no projeto.  

 Já a taxa interna de retorno (TIR), é a taxa que faz com que o NPC do 

projeto torne-se igual a zero, também um indicador de rentabilidade mas em alguns 

casos utilizados como de avaliação de risco.  Geralmente comparado com a Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA), que é estabelecida pelo investidor ou organização 

que pretende investir no projeto, é a melhor taxa, com baixo grau de risco, obtido 

pelo investidor no mercado. Nesta comparação entre os indicadores a literatura 

sobre o assunto indica que quando a TIR é superior a TMA o projeto é viável e traz 

mas ganhos do que investir a taxas iguais a TMA e quando a TIR está muito próxima 

da TMA o risco do projeto aumenta.  

Finalizando, o Payback, que corresponde ao número   de períodos 

necessários para que fluxo de caixa acumulado da diferença entre os dois sistemas, 

passe a ser positivo, ou seja, indica quanto tempo levaria para recuperar a diferença 

nos custos de investimento entre o sistema proposto e o padrão atual. Esse também 

considerado um indicador de risco.   

Quando os projetos são avaliados a luz destes indicadores, o valor do VPL 

aponta para o projeto de 11,5 MW como a melhor escolha, entretanto a melhor taxa 

interna de retorno (12,6%) e o menor Payback (7,3 anos) indicam que o projeto com 

melhor rentabilidade e menor risco é o de 3,8 MW.  Conflito que pode surgir na 

escolha de projetos mutuamente excludentes em que a TMA é menor que a taxa de 
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intersecção entre os projetos, o que aqui se configura conforme demonstra gráfico 

da FIGURA 51. 

Os indicadores citados anteriormente, são apenas ferramentas que auxiliam 

na tomada de decisão dos investidores sobre investir ou não em um projeto, ou em 

um conjunto de projetos, sobre qual deva recair esta escolha. Decisão está 

associada a questões de custo da oportunidade, grau de aceitação a riscos e a 

redução da liquidez sobre o capital, que são especificas a cada investidor em 

particular.  

 
FIGURA 51 - COMPARAÇÃO TMA X TIR 

 

FONTE: O Autor 

 

De outra forma, quando a análise recai sobre os resultados obtidos na fase 

de avaliação dos impactos sobre a segurança operacional do aeroporto, observa-se 

que o impacto causado pela escolha do sistema de maior capacidade(KW), que  

requer uma maior área para instalação do conjunto de painéis PV necessários para 

gerar a potência exigida pelo sistema, tem os riscos associados a sua 

implementação, adequadamente mitigados com a adoção de ações sugeridas pelas 

ferramentas desenvolvidas no método proposto. 

Demonstrando assim que, é possível a utilização de superfícies livres na 

área patrimonial do aeroporto visando aprimorar a utilização econômica destas 

áreas pela administração aeroportuária. Não obstante, cabe ressaltar que nos 

resultados apurados, em razão da regulação da Aneel a escolha dos sistemas 

estaria limitada ao de capacidade instalada de 3,8 MW por ser aquele sistema que 



126 

 

atende a condição da carga máxima atualmente disponibilizada para o consumidor 

objeto da análise e que em um segundo momento, a mesma regulação permite a 

instalação do sistema de 5 MW após consulta e autorização da concessionária local, 

considerando que esta é a potência limite superior da faixa para minigeração 

distribuída por fonte de energia renovável. 

A opção da escolha do sistema de 11,5 MW, não seria possível, pois apesar 

de considerar na sua simulação os mesmos parâmetros que permitem os benefícios 

do sistema de compensação de energia, este sistema não atende a restrição quanto 

ao limite de capacidade para faixa de minigeração prevista na legislação, sendo que 

sua adoção dependeria de estudos adicionais realizados com a utilização de outros 

parâmetros na sua simulação. A hipótese é aqui explorada, com intuito exclusivo de 

testar o método para sistemas de maior potência e por consequência mais críticos 

para segurança operacional nos aeroportos.     
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6. CONCLUSÃO 

 

O método desenvolvido e aplicado por este trabalho demonstra a viabilidade 

da utilização de  sistemas de minigeração por fonte fotovoltaica em aeroportos civis 

brasileiros, considerando que os resultados obtidos nas simulações de sistemas com 

potência instalada dentro da faixa da minigeração, apresentaram soluções viáveis 

tanto nos aspectos técnicos e econômicos, quanto sob o ponto de vista da 

segurança operacional, visto que o método introduz no estudo de viabilidade, a 

avaliação dos impactos potenciais causados ao nível de segurança do aeroporto 

pela instalação destes sistemas de geração de energia.       

O estudo do arcabouço regulatório da Aneel identifica que a conexão às 

redes de distribuição de energia elétrica, para que se usufrua dos benefícios do 

sistema de créditos da energia injetada na rede, está restrita aos projetos de no 

máximo 5MW de potência instalada. Esta condição impede adoção desta solução 

em aeroportos interessados em projetos de geração distribuída de maior capacidade 

(kW). Para viabilizar projetos deste porte, seria necessário encontrar outro meio de 

comercialização do excesso de energia gerada. Outra restrição desta legislação, é 

que a energia gerada e injetada na rede de distribuição não gera receitas adicionais, 

face às características do sistema de compensação estabelecido pelo regulamento, 

sendo possível apenas reduzir custos operacionais, utilizando os créditos dentro do 

seu prazo máximo de validade de 60 meses, para abater despesas apenas com 

energia elétrica. 

Em pesquisa da legislação e regulamentos da Anac e Comaer, alguns 

limites são verificados para instalação de unidade geradoras de energia fotovoltaica 

em sítios aeroportuários, particularmente nas áreas de segurança as operações 

definidas na regulação da agência; por outro lado, o regulamento do Comaer que 

estabelece as zonas de proteção em aeródromos, define requisitos que devem ser 

atendidos dentro das áreas patrimoniais dos aeroportos e na sua zona lindeira, que 

criam cenário favorável  ao emprego da geração de energia por painéis fotovoltaicos 

em detrimento das demais fontes renováveis, por sua adequação ao uso e 

confiabilidade.  

A análise dos aspectos técnicos da viabilidade com aplicação do método 

proposto, está limitada a verificar a capacidade que o sistema simulado tem de 



128 

 

atender de maneira satisfatória a demanda de energia e outros requisitos informados 

pelo projetista, sem no entanto realizar o dimensionamento do sistema de geração, 

visto que não determina de maneira direta a quantidade, arranjo ou tipo de ligação 

dos painéis PV, se limitando a dimensionar a capacidade (kW) ideal do sistema a ser 

utilizado. 

A utilização do método é também limitada ao universo dos aeródromos civis 

brasileiros, passíveis de registro ou homologação junto a Anac, considerando que 

ambos estão submetidos a mesma legislação e regulamentos considerados neste 

trabalho.  Pelo mesmo motivo, os projetos analisados devem ser voltados à geração 

de energia por fonte fotovoltaica, assim como, os impactos de alterações nessa 

mesma legislação, quando houverem, devem ser avaliados para aplicação do 

método.     

Com a aplicação do método no aeroporto escolhido como objeto de estudo, 

pode-se verificar a capacidade deste método de realizar a análise de viabilidade sob 

os três aspectos planejados de um determinado sistema de geração fotovoltaico. 

Objetivo que é alcançado em razão dos resultados obtidos, entretanto gera um limite 

adicional, em razão dos dados da curva de carga típica adotada neste estudo serem 

dados de apenas um dia de coleta realizada no mesmo aeroporto, em 2011, o que 

afeta em parte a confiabilidade quanto à utilização destes resultados na 

determinação do valor da capacidade ideal do sistema de minigeração a ser 

instalado neste aeroporto.    

Os resultados obtidos, no entanto, demonstram a capacidade do método de 

apontar possíveis soluções viáveis dentre as configurações simuladas e os 

parâmetros utilizados, indicando o sistema de 3,8MW de capacidade como a 

solução ideal a ser adotada pelo aeroporto em estudo. Conclusão atrelada aos 

indicadores de rentabilidade e risco deste projeto em comparação com as duas 

outras soluções analisadas, que apresenta Payback de 7,3 anos e TIR 12,6%, assim 

como maior distanciamento entre esta taxa e a TMA adotada no projeto.   

O sistema de 11,5MW, o mais crítico na análise da segurança operacional 

dentre as três soluções, submetido ao método, tem seus principais impactos e os 

riscos a eles associados identificados, resultando na adoção de pelo menos uma 

ação mitigadora para cada um dos quatro riscos, com a solução adotada na 

adequada localização do sistema dentro da área patrimonial do aeroporto.   
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O estudo demonstra a viabilidade do aproveitamento das superfícies livres 

de solo disponíveis nos aeroportos, para serem utilizados na instalação de painéis 

fotovoltaicos, o que implica em um melhor uso destas áreas sob o ponto de vista 

econômico, permitindo que as mesmas contribuam com a redução de custos 

operacionais através da redução das despesas com energia do aeroporto.  

Neste estudo são identificadas duas contribuições principais. A primeira 

delas está relacionada a sustentabilidade, pois fica demonstrado que a 

implementação de projetos para geração  de energia através de fontes renováveis, 

contribuem para que os aeroportos caminhem na direção da autossustentabilidade, 

tanto no aspecto dos recursos naturais quanto financeiros.  A adoção de medidas 

por parte dos órgãos reguladores que viabilizem a implantação de projetos com 

capacidade superior a 5MW,  considerando os sistemas atualmente em operação 

nos aeroportos ao redor do mundo e a infraestrutura aeroportuária existente no país, 

pode ser um incentivo para atração de investidores, em especial em um cenário de 

crescente direcionamento para privatização destas infraestruturas e a necessidade 

de atração de investimento privado para produção de energia.    

A segunda contribuição está associada a questão da segurança operacional 

em aeroportos, que conforme demonstrado, pode ser afetada pela implantação de  

projetos de geração energia em sítios aeroportuários. Na fase de pesquisas deste 

estudo, ficou evidenciado, que o normativo nacional sobre a infraestrutura 

aeroportuária não trata o tema de maneira direta, o que se caracteriza como uma 

lacuna nestes normativos, em especial quando comparamos com o volume de 

materiais publicados sobre o tema pela Federal Aviation Administration (FAA) e de 

estudos  por ela patrocinados, alguns referenciados neste trabalho. 

Ao final das conclusões deste trabalho, seguem as sugestões de trabalhos 

futuros a serem desenvolvidos, que de alguma forma contribuem para um objetivo 

mais amplo no qual o tema deste trabalho está inserido, que é o da sustentabilidade 

dos aeroportos       



130 

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Sugere-se um estudo para adoção de políticas públicas que incentivem a 

implantação de sistemas de geração distribuídas através da produção de energia 

por painéis fotovoltaicos em aeroportos e aqueles que possam avaliar vantagens de 

empresas que atualmente geram energia para comercializar no mercado livre e 

tenham interesse em projetos  superiores a 5MW, para que estabeleçam parcerias 

com empresas detentoras da concessão para exploração de aeroportos, visando 

demonstrar a sinergia existente entre ambos investimentos para implantação de 

projetos desta natureza. 

Adicionalmente, pode-se investigar tecnologias para turbinas eólicas que 

permitam sua instalação próxima a área de movimento dos aeroportos, viabilizando 

o aproveitamento do potencial energético presente nos ventos reinantes em sítios 

aeroportuários e movimento rápido do ar produzido pelos motores a jato (jet blast) 

das aeronaves durante as operações de decolagem, pouso e movimentação nos 

aeroportos, tornando-se possível a exploração de mais essa fonte de energia 

renovável em aeroportos, que em conjunto com a energia fotovoltaica, auxiliariam os 

aeroportos na busca da sustentabilidade, tanto nos aspectos do consumo de energia 

quanto na mitigação dos impactos ao meio-ambiente causados pelo 

empreendimento.       
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