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RESUMO 

 

O presente trabalho refere-se a uma proposta de utilização de um sistema 
híbrido eólico/solar de geração de energia distribuída, em estabelecimentos 
comerciais na Ilha do Mel, situada no litoral do estado do Paraná localizado na 
região sul do Brasil. O trabalho propõe a utilização de fontes renováveis de energia 
como alternativa em uma ilha, portanto a metodologia adotada é diferente quando 
comparada a instalações similares em meio rural ou urbano. Informações como 
acessibilidade, questões ambientais e variabilidade populacional foram levadas em 
consideração, pois influenciaram nos cálculos do projeto executado para atender as 
necessidades específicas do local. A possibilidade de geração de energia distribuída 
no Brasil ocorreu após a Resolução Normativa nº 482 da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) no ano de 2012, que regulamentou a microgeração e a 
minigeração de energia, possibilitando acesso desses sistemas à rede das 
distribuidoras locais, além de instituir o sistema de compensação de energia. 
Regulamentações ambientais, regionais e da concessionária de energia local 
complementam tal resolução. Os dados climáticos (radiação solar, temperatura, 
velocidade do vento) necessários para modelagem do sistema foram obtidos por 
extração do software RETScreen; o levantamento dos custos para aquisição e 
instalação dos sistemas eólico e solar foi realizado através de uma pesquisa de 
mercado em fornecedores nacionais; e as curvas de carga dos estabelecimentos 
alvo da pesquisa foram geradas a partir da coleta de dados em campo, com o uso 
do MARH-21 que é um medidor e registrador de grandezas em tempo real para 
sistemas elétricos. As informações brutas foram tratadas no Excel e a modelagem, 
simulação e análise de sensibilidade dos sistemas híbridos foram executadas no 
software HOMER. Os resultados evidenciaram várias configurações de sistemas 
híbridos possíveis tanto técnica como economicamente em ambas as pousadas, 
apesar de sugerir que em estabelecimentos de menor demanda energética, a 
instalação de sistemas eólicos se mostra menos viável devido ao alto custo de 
aquisição, instalação e reposição das turbinas, enquanto que os sistemas solares 
revelam-se sempre viáveis em ambos os casos estudados.  

 

Palavras-chave: Geração distribuída, sistema híbrido eólico/solar, região litorânea 
isolada.  
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ABSTRACT 

 
The current paper presents a proposal for the utilization of a hybrid wind / solar 

system for generating distributed energy in commercial establishments in Ilha do Mel, 
located on the coast of state of Paraná, in the southern region of Brazil. This paper 
proposes the use of renewable energy sources as an alternative on an island and, 
therefore, the methodology adopted is different when compared to similar facilities in 
rural or urban areas. Information such as accessibility, environmental issues and 
population variability were taken into account, as they influenced the project 
calculations performed to meet the specific needs of the site. The possibility of 
generating distributed energy in Brazil occurred after Normative Resolution No. 482 
of the National Electric Energy Agency (ANEEL) in 2012, which regulated micro and 
mini power generation, allowing these systems to access the network of local 
distributors, in addition to setting up the energy compensation system. 
Environmental, regional and local energy concessionaire regulations complement the 
first resolution. The climatic data (solar radiation, temperature, wind speed) required 
for modeling the system were obtained by extracting information from the RETScreen 
software; the survey about the costs for the acquisition and installation of the wind 
and solar systems was carried out through a market research with national suppliers; 
and the load curves of the researched establishments were generated from data 
collected from the field, using the MARH-21, a real-time meter and recorder of 
quantities for electrical systems. The raw information was treated in Excel and the 
modeling, simulation and sensitivity analysis of the hybrid system were performed by 
the HOMER software. The results showed several possible configurations of hybrid 
systems both technically and economically in both studied inns, although the results 
suggest that in facilities with a lower energy demand, the installation of wind systems 
is less feasible due to the high cost of acquisition, installation and replacement of the 
turbines, while solar systems turn out to be always viable in both of the studied 
cases. 

 

Keywords: Distributed generation, wind / solar hybrid system, isolated coastal region 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Neste capítulo são apresentados o contexto em que o trabalho é inserido, o 

objetivo geral e os específicos bem como o tópico sobre a organização. 

 
1.1 CONTEXTO 

 

A origem da palavra energia deriva do grego “enérgeia” e originalmente pode 

ser descrita como forças em ação ou movimento. Mesmo em sua forma mais 

simplificada, ela sempre esteve associada à sobrevivência do ser humano e 

posteriormente ao desenvolvimento econômico de suas cidades e países.  Desde o 

início, até o advento da revolução industrial não houve grande evolução na forma do 

homem utilizar a energia. Porém, com o vertiginoso processo de industrialização, a 

necessidade energética aumentou e novas fontes primárias, com maior densidade, 

foram introduzidas (SILVA et al., 2003).  

As fontes de energia classificadas como renováveis, costumeiramente estão 

ligadas ao conceito de energia limpa, pois se comparadas com fontes tradicionais 

como petróleo, gás e carvão, praticamente não geram resíduos ou emissão de 

poluentes além de seus impactos ambientais serem muito baixos. Entende-se por 

fontes renováveis de energia aquelas consideradas inesgotáveis para os padrões 

humanos de utilização (VILLALVA, 2015), a energia solar, eólica, hidrelétrica, das 

marés, geotérmica e da biomassa são alguns exemplos. 

O Anuário Estatístico de Energia Elétrica – 2015, produzido em parceria pelo 

Governo Federal do Brasil, Ministério das Minas e Energia (MME) e Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) exemplifica a geração de energia elétrica mundial por 

fonte em um período de 32 anos. A FIGURA 1 ilustra a produção total no ano de 

1980, estimada em 8.027 TWh e a contribuição das fontes renováveis (exceto a 

hidrelétrica) de apenas 0,4% do total, sendo que a eólica e a solar não 

apresentavam nenhuma geração significativa (EPE, 2015a).  
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FIGURA 1 – GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MUNDIAL POR FONTE EM 1980 (%) 

 

FONTE: EPE (2015a). 

 

Sem analisar as informações ano a ano, partindo diretamente para a 

comparação com o ano de 2012, conforme demonstra a FIGURA 2, quando a 

estimativa de produção total foi de 21.532 TWh, percebe-se uma evolução na 

produção de energia a partir de outras fontes renováveis que passou de 0,4% para 

5,0% nesse período, com crescimento significativo da energia eólica, da biomassa e 

resíduos sólidos e uma pequena parcela da energia solar e geotérmica. 

 

FIGURA 2 – GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MUNDIAL POR FONTE EM 2012 (%) 

 

FONTE: EPE (2015a). 

 

Mesmo com esse crescimento, as fontes renováveis  representaram apenas 

7,4% da energia gerada por combustíveis fósseis em 2012. Esse aumento, 

especificamente no Brasil, tem sido modesto uma vez que a matriz energética 
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brasileira está baseada na geração de energia por usinas hidrelétricas e 

termelétricas, que juntas, foram responsáveis, no ano de 2016, por 88,4% de toda a 

capacidade instalada no país, conforme ilustra a TABELA 1. Com os parques eólicos 

instalados nos últimos anos, principalmente na região nordeste, houve um 

crescimento dessa fonte, passando de 1.894 MW em 2012 para 10.124 MW em 

2016, representando mais de 534% de aumento, mas ainda com uma participação 

final de apenas 6,7% de toda a capacidade instalada no Brasil naquele ano. Em 

contrapartida, a energia solar, não apresentou o mesmo desempenho e sua 

participação percentual no cenário nacional, nesse mesmo ano, é praticamente nula.    

 

TABELA 1 – CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO ELÉTRICA NO BRASIL (MW) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 % 

(2016/2015) 

Part. % 

(2016) 

Hidrelétricas 79.956 81.132 84.095 86.366 91.499 5,9 60,9 

Termelétricas 32.778 36.528 37.827 39.564 41.275 4,3 27,5 

PCH 4.101 4.620 4.790 4.886 4.941 1,1 3,3 

CGH 236 266 308 398 484 21,9 0,3 

Nucleares 2.007 1.990 1.990 1.990 1.990 0,0 1,3 

Eólicas 1.894 2.202 4.888 7.633 10.124 32,6 6,7 

Solar 2 5 15 21 24 11,3 0,0 

Total 120.975 126.743 133.913 140.858 150.338 6,7 100 

 

FONTE: BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL (2017). 

 

Mas o cenário está mudando no mundo e também no Brasil. É o que mostra 

o Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2024, editado em dezembro de 

2015, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Ministério 

das Minas e Energias juntamente com a EPE e o Governo Federal Brasileiro, onde 

se estabelece como meta, que as energias renováveis devem representar 

aproximadamente 86% de toda geração de energia em 2024. Com as projeções de 

crescimento econômico do país e a necessária expansão da oferta, de forma a 

garantir à sociedade o suprimento energético com adequados custos, em bases 

técnica e ambientalmente sustentável, o relatório prevê um processo de 

diversificação da matriz de energia elétrica (EPE, 2015b). 



20 

 

Com incentivos governamentais como linhas de crédito bancário para 

projetos com utilização de energias renováveis, isenção parcial ou total de impostos 

de importação dos equipamentos destinados a estes projetos e normas 

técnicas/regulamentações condizentes com a realidade brasileira, o setor privado 

brasileiro poderá sair da posição de apenas consumidor para se tornar também 

gerador de energia elétrica. Até mesmo pessoas físicas podem ter em suas 

residências geradores eólicos de pequeno porte e painéis solares fotovoltaicos a fim 

de produzirem sua própria energia. Segundo afirma Costa (2014), uma das 

alternativas ao atual cenário é distribuir a geração de energia com potências 

instaladas menores, próximas aos centros de carga, diminuindo assim, os custos 

elevados com transmissão e o elevado impacto ambiental da geração de grande 

porte.  

As fontes alternativas solar e eólica são as de maior potencial para utilização 

na geração distribuída que se caracteriza pelo uso de geradores próximos ao local 

de consumo, sem a necessidade de linhas de transmissão e conectadas diretamente 

às redes de distribuição de baixa tensão da concessionária de energia local. No 

cenário urbano brasileiro, a energia solar fotovoltaica se destaca, uma vez que 

facilmente se adapta aos ambientes já construídos, podendo ser instalada em 

telhados, fachadas e paredes de casas e edifícios sem custos extras elevados.  

Atualmente no Brasil, as normas em vigor permitem a microgeração e a 

minigeração de energia que além de servir ao consumo próprio, pode ser usada 

para gerar créditos de energia no sistema de compensação nos períodos em que a 

geração é maior que o consumo, esta Resolução Normativa foi editada em abril de 

2012 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sob o nº 482. Outro ponto 

positivo é que já existem algumas linhas de crédito para projetos envolvendo 

energias alternativas no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e na Agência de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, além de 

esforços do Conselho Fazendário de Política Econômica (CONFAZ) em isentar de 

impostos estaduais e federais as unidades geradoras.  

Como consequência da Normativa nº 482, houve um aumento no número de 

conexões de sistemas de micro e minigeração no Brasil desde o mês de dezembro 

de 2012, com apenas uma conexão para 10.561 ligações em maio de 2017, 

conforme ilustra a FIGURA 3 que consta da Nota Técnica 0065/2017 da ANEEL.  
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  FIGURA 3 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONEXÕES E CONSUMIDORES COM  

                                     CRÉDITO DE MICRO E MINIGERAÇÃO ATÉ MAIO/17  

 

FONTE: ANEEL (2017). 

 

Segundo a Nota Técnica 0065/2017, do total de 10.561 conexões de micro e 

minigeração distribuída, 10.453 são de sistemas fotovoltaicos, 50 de sistemas 

eólicos, 40 utilizando como fonte de energia o biogás, 12 a energia hídrica e 5 a 

biomassa. Com relação à participação dos consumidores, a ANEEL destaca as 

classes residencial (79,5%) e a comercial (15%), conforme demonstra a FIGURA 4. 

 

FIGURA 4 – CLASSES DOS CONSUMIDORES ATÉ MAIO/17 

 

FONTE: ANEEL (2017). 
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Com base na legislação favorável à micro e minigeração de energia e 

considerando os benefícios ecológicos da produção de energias renováveis, o 

estado do Paraná está apto a explorar tais fontes mais intensamente em todo seu 

território. Uma região que pode se beneficiar diretamente deste recurso é o litoral do 

estado composto por várias ilhas, como é o caso da Ilha do Mel, inserida em uma 

estação ecológica e em um parque estadual.  

A estação ecológica e o parque estadual são considerados Unidades de 

Conservação e em razão disso, mais de 93% da área total da Ilha do Mel, que é de 

2.762 hectares, não está liberada para construção de moradias nem de instalações 

comerciais. Outro cuidado com a preservação ambiental é a restrição imposta pelo 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP), com relação ao número máximo de visitantes 

simultâneos na ilha, que é de 5 mil pessoas, além dos 3 mil habitantes (GONZAGA; 

DENKEWICZ; PRADO, 2014). Apesar dessas limitações, a Ilha do Mel possui uma 

boa estrutura de pousadas e restaurantes de pequeno e médio porte, que recebem 

um grande fluxo de turistas, principalmente nos meses de verão.  

Como inexistem fontes de energia na ilha, toda a necessidade elétrica 

depende de um cabo submarino de 6,2 km de extensão que transporta a energia da 

subestação da Copel em Pontal do Paraná, situada no continente, até a ilha. 

Considerando as condições geográficas e climáticas da Ilha do Mel, o presente 

trabalho propõe a utilização de sistemas híbridos de geração eólica/solar nos 

estabelecimentos comerciais ali localizados. 

 

1.2 OBJETIVOS  
 

O objetivo geral deste trabalho consiste em investigar a possibilidade de 

aproveitamento do potencial energético, em região litorânea remota para utilização 

de energia limpa e renovável como uma fonte confiável e constante para auxiliar na 

alimentação dos estabelecimentos comerciais.    

  Os objetivos específicos do trabalho são:  

 Fazer um levantamento e análise sobre a legislação vigente que trata da 

microgeração de energia e dos requisitos ambientais no Brasil; 

 Coletar dados de carga de consumidores comerciais de região litorânea 

remota; 

 Tratar os dados de potencial energético na ilha do Mel; 
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 Propor alternativas de implementação em campo de sistemas de produção 

energética com base em dados de demanda e posição geográfica da unidade 

consumidora; 

 Analisar o custo/benefício de sistemas híbridos de geração de energia 

solar/eólico fazendo uso do software de simulação Hybrid Optimization Model 

For Eletric Renewable (HOMER). 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  
  

Este trabalho foi dividido em 7 capítulos principais.  No Capítulo 1 é feita a 

contextualização do assunto a ser abordado no referido trabalho juntamente com o 

objetivo geral e os específicos. 

 O Capítulo 2 é destinado à Fundamentação Teórica, com breve explicação 

sobre as energias renováveis e em seguida o foco é direcionado para a energia 

solar e a eólica. Ainda neste capítulo aparece toda a legislação federal, regional e 

ambiental referente ao trabalho.  

 O Capítulo 3 descreve o Estado da Arte, com as mais modernas pesquisas no 

mundo todo envolvendo sistemas híbridos solar/eólico, dando ênfase aos estudos 

envolvendo essas duas fontes em locais isolados como ilhas. 

No Capítulo 4 é descrita a Metodologia bem como os Materiais utilizados para 

a realização do Estudo de Caso que é apresentado no Capítulo 5. As Conclusões e 

considerações finais são apresentadas no Capítulo 6, sendo que as Referências 

utilizadas aparecem no Capítulo 7. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma explanação sobre as fontes de 

energia consideradas renováveis e em seguida direcionar para a energia solar e a 

eólica. Ainda neste capítulo está descrita a legislação federal, regional e ambiental 

que interessa ao desenvolvimento do trabalho. 

 

2.1 FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA 

 

O desenvolvimento econômico da sociedade moderna em pleno século XXI 

está associado ao poder de cada nação em produzir energia para suprir sua 

demanda e se programar para o futuro. O domínio de mercado dos combustíveis 

fósseis, juntamente com o impacto ambiental causado por eles durante sua extração 

e produção, está em constante declínio em todo o mundo. Em contrapartida, o 

crescimento das chamadas energias renováveis como a solar, eólica, biomassa e 

das marés nunca esteve tão evidente. De forma simples, Villalva (2015), entende por 

fontes renováveis de energia aquelas consideradas inesgotáveis para os padrões 

humanos de utilização.  Como a definição de inesgotável nesse caso depende 

diretamente da vida útil de nosso planeta e do Sol, ambas estimadas na casa dos 

bilhões de anos, não há problemas em considerar as fontes citadas como 

inesgotáveis. 

As fontes renováveis costumeiramente estão ligadas ao conceito de energia 

limpa, pois se comparadas com fontes tradicionais como petróleo, gás e carvão, 

praticamente não geram resíduos ou emissão de poluentes além de seus impactos 

ambientais serem muito baixos. O interesse desse trabalho nas fontes renováveis 

limita-se a sua utilização para a geração direta de eletricidade. 

 

2.1.1 A ENERGIA SOLAR 

  

O Sol pode ser considerado a fonte primária de energia para o planeta Terra. 

Direta ou indiretamente, todas as fontes de energia utilizadas atualmente dependem 

da energia recebida dele. Cabe a nós realizar sua captação e posterior conversão 

para outras modalidades de energia facilmente utilizáveis como a térmica e a 

energia elétrica, objetivo direto desse trabalho. 
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 A energia emitida pelo Sol é transmitida por meio de ondas eletromagnéticas 

e cresce com o aumento da frequência da radiação e com o inverso do comprimento 

de onda emitido. A equação (1), conhecida como relação de Plank, ilustra a relação 

entre a frequência e a energia de uma onda eletromagnética. 

                                                                                                                      

𝐸 = ℎ. 𝑓 
       
Onde:  E = energia da onda, em joules (J) 

             f = frequência da onda, em hertz (Hz) 

             h = Constante de Planck que vale 6,636.10-34  joules vezes segundo (J.s) 

 

 A maior parte da radiação eletromagnética não é percebida pelo olho 

humano, como a radiação infravermelha e a ultravioleta. Quando os corpos 

absorvem a energia transportada pelas ondas eletromagnéticas esta é normalmente 

transformada em energia térmica pela maior agitação adquirida pelos átomos e 

moléculas do corpo. Em alguns materiais as ondas eletromagnéticas originam 

correntes e tensões elétricas ou produzem alterações nas propriedades elétricas. Os 

principais efeitos elétricos são o fotovoltaico e o fotoelétrico, ilustrados de forma 

simples na FIGURA 5.  

 

FIGURA 5 – EFEITO FOTOELÉTRICO E EFEITO FOTOVOLTAICO 

 

 
FONTE: VILLALVA (2015). 

  

 

 (1)  
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O sistema de energia solar fotovoltaica se baseia no efeito fotovoltaico, 

observado pela primeira vez em 1839 por Edmond Becquerel. A radiação 

eletromagnética do Sol é transformada em energia elétrica através de uma diferença 

de potencial em um conjunto de material semicondutor. Interligando as células que 

constituem o conjunto semicondutor por fios e eletrodos, surgirá a movimentação 

ordenada de elétrons, o que constitui uma corrente elétrica entre os eletrodos.  No 

caso do efeito fotoelétrico, que pode ocorrer em vários tipos diferentes de materiais, 

mas principalmente nos metais, ocorre a remoção de elétrons sem o surgimento de 

uma diferença de potencial sobre o material quando ele é submetido a uma 

determinada radiação eletromagnética. Em 1905 Albert Einstein explicou os 

resultados experimentais do efeito fotoelétrico, estendendo a hipótese, introduzida 

em 1900 por Planck, de quantização da energia da radiação eletromagnética.   

 Ao chegar à Terra, a radiação proveniente do Sol sofre diversas alterações 

enquanto atravessa a atmosfera. As características dessa radiação ao atingir o solo, 

dependem de uma série de fatores, sendo um dos mais importantes a espessura da 

camada de ar também conhecida como massa de ar (AM) atravessada pela 

radiação.  A espessura da massa de ar depende do ângulo zenital do Sol e pode ser 

obtida pela seguinte relação, mostrada na equação (2). 

 

𝐴𝑀 =
1

cos 𝜃𝑧
 

Onde: 𝜃𝑧 = ângulo zenital do Sol, em graus. 

O ângulo zenital do Sol é o ângulo entre o zênite e a posição atual do Sol, conforme 

ilustra a FIGURA 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 
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FIGURA 6 – MASSA DE AR E ÂNGULO DE INCIDÊNCIA DA RADIAÇÃO 

 

FONTE: CRESESB (2001). 

 

Se o ângulo zenital for de 60º, o resultado da equação (2) será uma massa de 

ar (AM) de 2,0. Para a situação de um ângulo de 48,5º, esse resultado será de 1,5. 

Esse último valor é considerado o padrão para o estudo e análise dos sistemas 

fotovoltaicos, pois corresponde ao comportamento médio da radiação solar ao longo 

de um ano em países temperados (VILLALVA, 2015). 

De acordo com Hinrichs (2014), a média anual da energia do Sol que atinge o 

planeta, varia de 6.800 kJ/m²/dia (1,8kWh/m²/dia) no norte da Europa a 23.000 

kJ/m²/dia (6,3kWh/m²/dia) nas regiões próximas à linha do Equador, sendo muitas 

vezes denominada de irradiação, como uma forma reduzida do termo radiação solar 

incidente. Pode ser definida como uma grandeza para expressar a energia solar que 

incide sobre uma determinada área de superfície plana ao longo de um determinado 

intervalo de tempo. Sua unidade de medida em tabelas e mapas de irradiação, 

costuma ser apresentada em watt-hora por metro quadrado, por dia (Wh/m²/dia). A 

medida precisa de irradiação é extremamente útil para o dimensionamento dos 

sistemas fotovoltaicos e seus valores encontram-se disponíveis em tabelas, mapas 

solarimétricos e ferramentas computacionais, bastando para isso digitar as 

coordenadas geográficas do local escolhido.  

Para Villalva (2015), a grandeza física empregada para quantificar a radiação 

solar é a irradiância, que no sistema internacional de unidades é expressa em watt 

por metro quadrado (W/m²). Explica ainda que a irradiação expressa uma unidade 
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de potência por área e que quanto maior a potência da radiação solar, mais energia 

ela pode transportar em um determinado intervalo de tempo. O valor típico da 

irradiância na superfície terrestre é aproximadamente 1000 W/m², sendo esse o 

valor adotado na indústria fotovoltaica como padrão para a especificação e avaliação 

das células e módulos fotovoltaicos.  

A constante solar (I0 ou GAM0) é o valor definido para a irradiância solar que 

atinge a Terra no topo da camada atmosférica (irradiância extraterrestre) e adotada 

pelo Word Radiation Center (WRC) como sendo aproximadamente 1.367 W/m². 

Experimentalmente, constata-se uma variação em torno de 3% desse valor de 

referência em função da excentricidade da elipse que define a trajetória da Terra em 

torno do Sol. O valor mínimo encontrado, no afélio, que é o ponto mais afastado da 

órbita do Sol, é de 1.322 W/m² e o valor máximo de 1.412 W/m² no periélio, ponto 

mais próximo do sol, para o hemisfério sul (PINHO, 2014). 

Do valor total da radiação no topo da atmosfera do planeta, aproximadamente 

19% são absorvidos pelas nuvens e por outros gases, e 31% são refletidos de volta 

ao espaço pelas nuvens e pela atmosfera. Os 50% restantes da energia solar 

incidente chegam até a superfície do planeta e são quase que totalmente 

absorvidos, sendo apenas 3% refletidos. Desta forma, o valor da irradiância recebida 

em um determinado local da superfície terrestre, pode variar entre 0 e 1.050 W/m², 

dependendo da latitude, da estação do ano, do horário do dia e da quantidade de 

nuvens presentes no momento. Os dois primeiros fatores são funções da 

excentricidade da órbita da Terra ao redor do Sol e do eixo de aproximadamente 

23,5º em torno do qual a Terra gira ao redor de si mesma (HINRICHS, 2014).  

Ao se considerar a radiação solar que chega à superfície terrestre e incide 

sobre uma superfície receptora para geração de energia, constata-se que ela é 

constituída por uma componente direta e por uma componente difusa. A direta 

provém diretamente do Sol e produz sombras nítidas, enquanto a difusa é a 

radiação proveniente de todas as direções e que atinge a superfície após 

espalhamento pela atmosfera. Em dias completamente limpos e sem nuvens, pelo 

menos 20% da radiação que atinge a superfície geradora de energia é difusa, mas 

em dias nublados, 100% desta radiação pode ser considerada difusa. Com a 

superfície geradora inclinada com relação à horizontal, surge uma terceira 

componente da radiação que é a refletida pelo entorno, como solo, vegetação, 
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edificações. O coeficiente de reflexão de tais superfícies é denominado de albedo 

(PINHO, 2014). 

 Como citado anteriormente, para viabilizar projetos comerciais de sistemas de 

aproveitamento de energia solar, são necessários estudos aprofundados sobre a 

radiação solar. Esses estudos se baseiam na medição da radiação extraterrestre, 

normalmente realizada por satélites meteorológicos simultaneamente com a 

medição solar ao nível do solo. Para obtenção desta última, são utilizados 

dispositivos específicos normatizados pela Organização Mundial de Meteorologia, 

como piranômetros e pireliômetros (SOUZA, 2015). 

 Ainda conforme Souza (2015), no Brasil, os dois principais estudos sobre a 

radiação solar são o Atlas Solarimétrico do Brasil, produzido pelo Centro de 

Referência em Energia Solar e Eólica Sérgio de Salva Brito (CRESESB); e o Atlas 

Brasileiro de Energia Solar, que foi produzido inicialmente pela Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) em conjunto/para o projeto Solar and Wind Energy 

Resource Assessment (SWERA).  O projeto SWERA, desenvolvido desde 2001 por 

pesquisadores brasileiros, é financiado pelo Programa do Meio Ambiente das 

Organizações das Nações Unidas (UNEP-ONU) e apresenta um mapeamento 

detalhado do potencial de energia eólica e solar no país, além de servir de base para 

investimentos e políticas públicas de aproveitamento de energias renováveis. A mais 

nova versão do estudo recebeu o apoio de outros órgãos como a Divisão de Clima e 

Meio Ambiente (DMA), o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

(CPTEC), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT).    

 A primeira edição do Atlas Brasileiro de Energia Solar,  lançada no ano de 

2006, utilizou o modelo BRASIL-SR, que é baseado nas informações de satélites 

geoestacionários, de dados climatológicos de variáveis ambientais para modelar a 

composição da atmosfera, dos processos radiativos que nela ocorrem e de 98 

estações em superfície, para, com todos os dados disponíveis, fornecer estimativas 

da radiação solar incidente na superfície do território brasileiro (PEREIRA, 2017).  

 Para a segunda edição, lançada em 2017, foram implementados avanços nas 

parametrizações do modelo de transferência radiativa, com o objetivo de melhorar a 

confiabilidade e acurácia da base de dados produzida. Contém também análises 

sobre os níveis de confiança, a variabilidade espacial e temporal do recurso solar.  
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 No capítulo que apresenta os mapas da irradiação solar com as estimativas 

obtidas pelo modelo BRASIL-SR, são apresentados três componentes distintos: 

 

 Médias anual e mensais do total diário da irradiação global horizontal; 

 Médias anual e mensais do total da irradiação direta normal; 

 Médias anual e mensais do total da irradiação no plano inclinado na latitude. 

A FIGURA 7 ilustra a média anual de irradiação global horizontal incidente para o 

território brasileiro, expressando seu valor em Wh/m².dia.   

 

FIGURA 7 – MÉDIA ANUAL DE IRRADIAÇÃO GLOBAL HORIZONTAL  

  

 

FONTE: ATLAS BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR (2017). 

 

 Todos os mapas solarimétricos apresentados pelo Atlas Brasileiro de Energia 

Solar em sua segunda edição, foram produzidos a partir de uma base de dados de 

radiação solar desde 1999 até 2015, em um total de 17 anos de imagens de 
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satélites. Tal fato reduziu as incertezas das estimativas de irradiância solar na 

superfície e, consequentemente, permitiu avaliar de forma mais fidedigna a 

variabilidade espacial e temporal da radiação solar incidente.   

 De acordo com Pereira (2017), as médias anuais de radiação global em todo 

o país são altas e apresentam boa uniformidade. O valor máximo foi encontrado em 

uma região de clima semiárido ao norte do estado da Bahia, que apresentou a 

média de 6,5 kWh/m² e o menor valor ocorreu ao norte do estado de Santa Catarina 

com 4,25 kWh/m² de irradiação solar global média. O autor cita ainda que, em 

qualquer região do Brasil, os valores de irradiação solar global incidente são maiores 

que os da Alemanha, França e Espanha, países que já utilizam há muito tempo e 

com sucesso os recursos solares. O mapa da FIGURA 8 ilustra, em Wh/m².dia a 

média mensal do total diário de irradiação solar horizontal incidente no território 

brasileiro para os meses de outubro, novembro e dezembro. 

 

FIGURA 8 – MÉDIA MENSAL DO TOTAL DIÁRIO DE IRRADIAÇÃO SOLAR HORIZONTAL NO 

BRASIL NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 

 

 
 

FONTE: ATLAS BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR (2017). 

  

Outro estudo apresentado no Atlas Brasileiro de Energia Solar permite a 

comparação da variabilidade interanual das médias anuais do total diário de 

irradiação solar incidente na superfície para cada uma das cinco regiões do território 

brasileiro, observado na FIGURA 9, onde o ponto central representa o valor médio 

dos totais diários, a linha que divide a caixa representa a mediana e os retângulos 

coloridos, as variabilidades interanual para mais e para menos em torno da mediana. 

Percebe-se que a região nordeste apresentou a menor variabilidade interanual, 
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enquanto a região sudeste a maior, com médias anuais variando entre 4,97 e 5,11 

kWh/m².  

FIGURA 9 – VARIABILIDADE INTERANUAL, MÉDIA ANUAL DA IRRADIAÇÃO GLOBAL POR 

REGIÃO 

 

 

FONTE: Adaptado de ATLAS BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR (2017). 

 
 Neste estudo, para calcular a variabilidade dos totais diários de irradiação 

solar incidente na superfície, assim como a tendência apresentada por esses 

valores, utilizaram-se dados entre os anos de 2005 e 2015.  Os valores obtidos para 

o período entre 1999 e 2004 não foram considerados para esta análise por 

possuírem uma resolução espacial inferior e menor disponibilidade de imagens de 

satélite por dia. Em ambos os casos isso poderia introduzir tendências artificiais, 

adulterando as análises estatísticas apresentadas (PEREIRA, 2017). 

 Outra análise feita, trata da variabilidade interanual das médias sazonais dos 

totais diários de irradiação em cada região do Brasil. As regiões Norte e Nordeste 

apresentaram as menores variabilidades, principalmente no verão. Já as maiores 

variabilidades foram observadas na primavera e verão nas regiões Sul e Sudeste. 

Os extremos superiores das médias sazonais dos totais diários da irradiação global 

horizontal foram encontrados durante o verão na região Sul (6,37 kWh/m²) e na 

primavera na região Nordeste (6,27 kWh/m²). O valor mínimo extremo foi verificado 

no inverno na região Sul (2,95 kWh/m²), justificado em virtude da existência de um 

contraste mais acentuado entre as estações do ano em latitudes mais elevadas. A 
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menor variabilidade foi verificada no outono nas regiões Centro‐Oeste e Sudeste, no 

inverno nas regiões Nordeste e Sul e no verão na região Norte. 

 Todos os mapas apresentados anteriormente nos Atlas apresentam as 

médias sazonais ou anuais em determinada região, mas em várias situações é 

importante conhecer a irradiância solar ao longo de um dia que incide sobre uma 

unidade de área.  Para isso é necessário avaliar a partir do nascimento do Sol até o 

momento do seu ocaso. Para um dia ideal, completamente limpo e sem nuvens, o 

gráfico da irradiância vai de um valor mínimo a um valor máximo e novamente a um 

mínimo. O cálculo da área sob a curva fornece o valor da energia recebida do Sol 

durante o dia por unidade de área, já definida anteriormente como irradiação, 

conforme ilustra a FIGURA 10.   

FIGURA 10 – IRRADIÂNCIA SOLAR AO LONGO DE UM DIA IDEAL EM FUNÇÃO DAS HORAS DO 

DIA 

 
 

FONTE: Adaptado de SOUZA (2015). 

 

 As horas de pico estão compreendidas entre duas a três horas antes e depois 

do meio dia solar, momento em que os raios solares estão sendo projetados na 

direção norte-sul, em relação ao meridiano local. Esse valor é importante no cálculo 

de sistemas fotovoltaicos, pois é quando um painel está gerando o seu máximo 

durante o dia. Como o meio dia solar é uma função da época do ano, na maioria dos 

dias, o meio dia solar não coincide com o meio dia do horário civil (SOUZA, 2015). 

 

2.1.1.1 CÉLULAS E MÓDULOS FOTOVOLTAICOS  
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 Segundo Hinrichs (2014), a conversão direta de luz solar em eletricidade, 

conhecida como geração fotovoltaica, recebeu grande impulso na década de 1950 

em função de sua utilização no programa espacial norte americano. Afirma que, 

desse tempo até os dias atuais, o custo das células solares caiu de um fator de mais 

de 1000, mas que mesmo assim continuam excessivamente caras e que o grau de 

sua penetração no mercado mundial é altamente dependente da redução dos custos 

de produção bem como do aumento da eficiência das células. O autor ainda afirma 

não existirem mais obstáculos técnicos para a ampla disseminação do uso de 

células solares, e cita os significativos avanços nos últimos anos no desenvolvimento 

de materiais e na obtenção de eficiências maiores que 40% (valor considerado 

extremamente alto se comparado com as células e módulos comerciais atualmente).  

 Uma célula fotovoltaica é constituída estruturalmente por duas camadas de 

material semicondutor, sendo uma P e a outra N, por uma grade metálica coletora 

superior e uma base também metálica na parte inferior (normalmente alumínio ou 

prata), como pode ser constatado na FIGURA 11. As partes metálicas superiores e 

inferiores funcionam como terminais elétricos para a circulação da corrente elétrica 

produzida após a incidência da luz solar. Na parte superior ainda é colocado um 

revestimento antirreflexo de nitreto de silício ou dióxido de titânio para evitar o efeito 

da reflexão e aumentar a absorção de luz pela célula.  
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FIGURA 11 – ESTRUTURA BÁSICA DE UMA CÉLULA SOLAR FOTOVOLTAICA  

 

FONTE: PINHO (2014). 

  

Uma diferença de potencial de 0,5 V é criada na junção PN, produzindo uma 

corrente contínua na saída que é diretamente proporcional à quantidade de luz 

incidente e à área da célula. Sob uma irradiância de 1000 W/m², uma corrente de 

aproximadamente 100 miliampères por cm² de superfície de célula será produzida 

por células monocristais padrão. Com o diâmetro da célula de 5 cm, a potência 

produzida por ela será de 0,25 W. Duplicando o diâmetro da célula, ela produzirá 1 

W sob a mesma irradiância (HINRICHS, 2015).  

 As tecnologias para a produção das células são classificadas em três 

gerações. A 1ª geração utiliza o silício mono (m-Si) e policristalino (p-Si), 

representando, segundo Pinho (2014), mais de 85% do mercado atualmente, pela 

tecnologia consolidada e confiável, além da melhor eficiência comercial. A 2ª 

geração com menor eficiência que a anterior, utiliza silício amorfo (a-Si), disseleneto 

de cobre e índio (CIS), telureto de cádmio (CdTe) ou disseleneto de cobre, índio e 

gálio (CIGS). A 3ª geração, ainda em fase de pesquisa e desenvolvimento, é dividida 

em três cadeias produtivas, as células fotovoltaicas híbridas, células sensibilizadas 

por corante e células orgânicas ou poliméricas.  
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 A TABELA 2 traz uma comparação entre as diversas tecnologias utilizadas na 

construção das células fotovoltaicas, ilustrando as eficiências obtidas em nível 

laboratorial, comercial e também dos módulos comerciais obtidos com a junção de 

muitas células fotovoltaicas. Tanto as células quanto os módulos de silício mono e 

policristalinos, com exceção das células híbridas, são os que apresentam as maiores 

eficiências de conversão, tanto nos laboratórios como nos produtos comerciais. 

TABELA 2 – COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA DAS DIVERSAS TECNOLOGIAS 

Material da 

célula fotovoltaica 

Eficiência da célula 

em laboratório 

Eficiência da célula 

comercial 

Eficiência dos 

módulos 

comerciais 

Silício monocristalino 24,7% 18,0% 14,0% 

Silício policristalino 19,8% 15,0% 13,0% 

Silício cristalino de filme fino 19,2% 9,5% 7,9% 

Silício amorfo 13,0% 10,5% 7,5% 

Célula híbrida 20,1% 17,3% 15,2% 

CIS, CIGS 18,8% 14,0% 10,0% 

Telureto de cádmio 16,4% 10,0% 9,0% 

FONTE: VILLALVA (2015).    

  

Um módulo fotovoltaico pode ser descrito como um conjunto de células 

montadas sobre uma estrutura rígida e conectados para que se obtenham tensões 

elétricas mais elevadas, conforme ilustrado na FIGURA 12. Conforme Pinho (2014), 

um módulo pode ser constituído por um conjunto de 36 a 216 células fotovoltaicas 

que são associadas em série e/ou paralelo. Esta associação depende da tensão, 

corrente e potência adequada à aplicação a que o módulo se destina. Após a 

soldagem das células, estas são encapsuladas com o objetivo de proteção e 

aumento da resistência mecânica do módulo. O encapsulamento é um conjunto 

sobreposto de vidro temperado de alta transparência, acetato de etil vinila (EVA), 

células fotovoltaicas e um filme posterior isolante. O conjunto todo é montado em 

uma moldura de alumínio e ligado a uma caixa de conexões elétricas.  

 

FIGURA 12 – ESQUEMA DOS COMPONENTES DE UM MÓDULO FOTOVOLTAICO COM 

CÉLULAS DE SILÍCIO CRISTALINO 
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FONTE: PINHO (2014). 

 

Os módulos fotovoltaicos de silício cristalino comerciais possuem uma 

potência entre 50 e 300 W, com tensões elétricas máximas de até 40 V e uma 

corrente elétrica que pode chegar a 8,0 A. Para os módulos de filmes finos, as 

potências ficam entre 50 a 110 W, com tensões de até 70 V, mas com correntes de 

saída muito pequenas, fato que exige um número maior de conjuntos associados em 

paralelo para se atingir a produção de energia desejada (VILLALVA, 2015).  

 

  

2.1.1.2 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS  

  

Os módulos fotovoltaicos são costumeiramente identificados pela sua 

potência elétrica de pico (Wp). Esse parâmetro tem como base ensaios 

padronizados, realizados por todos os fabricantes, que são certificados por 

organismos internacionais. Dessa forma, a potência elétrica de pico (Wp) de um 

módulo é a potência gerada pelo painel nas condições-padrão de ensaio STC 

(Standard Test Conditions), considerando uma irradiância solar de 1.000 W/m2, 

temperatura da célula de 25°C e massa de ar AM1,5 (PINHO, 2014). 

 A tensão de saída dos módulos fotovoltaicos não é constante como no caso 

de uma bateria convencional. A tensão depende da corrente elétrica, que por sua 

vez depende da tensão. As duas grandezas dependem do que será conectado aos 

terminais de saída do módulo (carga). A demanda de corrente da carga definirá a 
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tensão de saída do módulo. Para cargas que necessitam de uma alta corrente, a 

tensão de saída do módulo tenderá a cair, mas para cargas que demandam pouca 

corrente, a tensão de saída será mais elevada, tendendo a um valor máximo do 

módulo, denominado tensão de circuito aberto. 

 Todos os módulos fotovoltaicos possuem duas curvas características, a 

primeira que relaciona a corrente elétrica de saída em função da tensão (curva I - V) 

e a segunda entre a potência elétrica e novamente a tensão de saída (curva P – V). 

A FIGURA 13 ilustra as duas curvas simultaneamente para facilitar a comparação e 

análise dos principais pontos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 – EXEMPLO DE CURVA CARACTERÍSTICA I – V E P – V DE UM MÓDULO 

FOTOVOLTAICO 
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FONTE: PINHO (2014). 

 

 Na análise de ambas as curvas características, observam-se alguns pontos 

de destaque, cujas definições são descritas a seguir:  

  

 Corrente de curto-circuito (ISC): Corrente quando os terminais do módulo são 

colocados em curto-circuito. É a máxima corrente que pode entregar um 

módulo sob condições determinadas de radiação e temperatura 

correspondendo à tensão nula e consequentemente a potência nula. 

 Tensão de circuito aberto (VOC): Tensão medida na saída do módulo com 

seus terminais em aberto. É a máxima tensão que pode entregar um módulo 

sob condições determinadas de radiação e temperatura correspondendo à 

circulação de corrente nula e consequentemente de potência nula. 

 Potência Máxima de Pico (PMP): É o valor máximo de potência que pode 

entregar o módulo fotovoltaico, que corresponde ao ponto da curva no qual o 

produto V x I é máximo. Ponto ideal para operação do módulo, pois nessa 

situação sua produção de energia é máxima.  
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 Corrente a máxima potência (IMP): corrente que entrega o módulo a potência 

máxima sob condições determinadas de radiação e temperatura. É utilizada 

como corrente nominal do mesmo. 

 Tensão a máxima potência (VMP): tensão que entrega o módulo a potência 

máxima sob condições determinadas de radiação e temperatura. É utilizada 

como tensão nominal do mesmo. 

O gráfico I – V sofre influência direta de dois fatores: o primeiro é a irradiância 

solar e o segundo é a temperatura. A corrente elétrica que o módulo pode fornecer é 

diretamente proporcional à irradiância solar que incide sobre ele, isto é, em dias 

nublados com pouca incidência de luz solar diretamente sobre o módulo, a 

capacidade de gerar energia é consideravelmente reduzida, pois apesar da tensão 

ser mantida praticamente constante nos terminais de saída, a corrente é 

consideravelmente reduzida. No caso da temperatura, é a tensão de saída do 

módulo que é alterada, com a corrente elétrica permanecendo praticamente 

constante. A tensão de saída é inversamente proporcional à temperatura, isto é, 

para altas temperaturas a tensão de saída diminui, produzindo decréscimo na 

potência gerada pelo módulo. As condições padrão de ensaio STC geralmente, não 

representam as condições reais de operação dos módulos fotovoltaicos. As normas 

definem uma temperatura nominal de operação na qual as características elétricas 

se aproximam mais das medições em laboratório. Esta temperatura, identificada pela 

sigla NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) situa-se normalmente entre 40 e 

50ºC. Módulos comerciais com a menor NOCT são os que apresentam em situações 

reais o melhor desempenho, pois minimizam as perdas relacionadas à temperatura 

de funcionamento (PINHO, 2014).  

Segundo Pinho (2014), a eficiência () tanto das células quando dos módulos 

fotovoltaicos pode ser obtida pela mesma relação matemática, que considera a 

potência elétrica máxima ou de pico gerada, a irradiância solar incidente e a área do 

módulo/célula, conforme ilustra a equação (3).  

 

 =
𝑃𝑀𝑃

𝐺.𝐴
𝑥100% 

 

Onde: PMP = Potência máxima ou de pico do módulo, em watts. 

(3) 
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G = taxa da irradiância solar cujo padrão pelo STC vale 1000 W/m². 

A = área da célula/módulo em metro quadrado. 

 

2.1.1.3 CONJUNTOS OU ARRANJOS DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS  

 

Com o objetivo de produzir a quantidade de energia desejada em um projeto 

real, faz-se necessário associar um grande número de módulos fotovoltaicos, que 

são conectados em série ou em paralelo. Enquanto na literatura inglesa utiliza-se o 

termo array, em português, um agrupamento de módulos fotovoltaicos é denominado 

arranjo ou conjunto fotovoltaico (VILLALVA, 2015). Na prática, um arranjo com mais 

de dez módulos em série, são comuns em sistemas conectados à rede elétrica, 

exatamente o que se propõe neste trabalho. 

Na conexão dos módulos em série, a corrente que circula é a mesma por 

todos os módulos, enquanto a tensão de saída do arranjo será a soma da tensão 

fornecida em cada um dos módulos. Esse fato modifica a curva característica I – V 

do arranjo final, conforme pode ser observado na FIGURA 14. 

 

FIGURA 14 – EXEMPLO DE CURVA CARACTERÍSTICA I – V PARA ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE DOS 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

FONTE: PINHO (2014). 

 

Na conexão dos módulos em paralelo, a tensão do circuito em aberto é a 

mesma de um único módulo individual, mas a corrente que circula é a soma das 
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correntes de curto circuito de cada um dos módulos. Esse fato modifica a curva 

característica I – V do arranjo final, conforme pode ser observado na FIGURA 15. 

 

FIGURA 15 – EXEMPLO DE CURVA CARACTERÍSTICA I – V PARA ASSOCIAÇÃO EM PARALELO 

DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

FONTE: PINHO (2014). 

 

 

  

2.1.2 A ENERGIA EÓLICA 

 

 Não há registros precisos sobre a utilização da energia dos ventos pelos 

povos primitivos, mas existem relatos de sua utilização na Babilônia, na China e na 

Pérsia entre 2000 e 1700 A.C.. O que se sabe é que com o assentamento dos povos 

nômades e o avanço das técnicas de agricultura, surgiram inovações para a 

moagem de grãos e para o bombeamento de água. Como não se dispunha de rios 

em todos os lugares para o aproveitamento em rodas d’água, a percepção do vento 

como fonte natural de energia possibilitou o surgimento de moinhos de ventos 

substituindo a força motriz humana ou animal nas atividades agrícolas. 

 De acordo com Dutra (2008), a introdução dos cata-ventos na Europa ocorreu 

no retorno das Cruzadas há mais de 900 anos. Estes foram largamente utilizados e 

seu desenvolvimento muito bem documentado. No século XII, começaram a ser 

utilizados moinhos de eixo horizontal na Inglaterra, França e Holanda, entre outros 

países. Com o desenvolvimento tecnológico das pás, do sistema de controle e dos 

eixos, os moinhos de vento de eixo horizontal do tipo “holandês” foram rapidamente 
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disseminados em vários países da Europa. Especificamente na Holanda, entre os 

séculos XVII a XIX, o uso de moinhos de vento esteve também relacionado com a 

drenagem de terras cobertas pelas águas. 

 A revolução industrial no final do século XIX e a invenção da máquina a vapor 

marcaram o declínio da utilização dos moinhos de vento na Holanda e praticamente 

em toda a Europa. Em contrapartida, nos Estados Unidos, após a abolição da 

escravatura, em 1863, ocorreu a disseminação da utilização de cata-ventos com 

sistema multipás, para bombeamento de água, fabricados industrialmente e a preços 

acessíveis, fato que contribuiu para o sucesso e a rapidez da expansão colonizadora 

do oeste americano (AMARANTE, 2001). Segundo o autor, foi exatamente nos EUA, 

a partir da década de 1930 que se deu início o uso da energia eólica para a geração 

de energia elétrica com a utilização de pequenos aerogeradores para carregamento 

de baterias no meio rural. Estima-se em dezenas de milhares desses aerogeradores 

produzidos e instalados nos Estados Unidos e no restante do mundo até 1960, 

quando ocorreu o aumento significativo das redes de eletrificação rural.  

 Segundo Hinrichs (2014), a obtenção de energia elétrica utilizando a energia 

eólica, é a que mais cresce atualmente, aumentando de 30 a 40% ao ano em muitas 

áreas do mundo. Como exemplo, cita que nos EUA há 20 anos a capacidade 

instalada era de 300 MW, que atualmente chega a 35.000 MW e que a estimativa é 

chegar a 2020 com 30% da demanda total de energia suprida por essa fonte 

alternativa. O autor salienta que o impacto ambiental da energia eólica é 

insignificante, sendo restrito ao problema da poluição visual e a colisões de aves 

migratórias com as pás, problema este que está sendo minimizado com instalação 

de turbinas maiores cujas pás giram mais vagarosamente.  Características positivas 

dessa fonte de energia, segundo o mesmo autor, são os curtos períodos de 

construção das usinas eólicas, o tamanho reduzido de suas unidades industriais 

comparados a outras usinas, a sua grande capacidade de adaptação para responder 

as demandas energéticas emergenciais e a sua utilização no complemento para a 

energia solar em dias nublados e com pouco sol.  

 Deve-se destacar o esforço de muitos países e de vários engenheiros que 

contribuíram para a evolução e expansão da energia eólica para a produção de 

energia elétrica. Entre eles, estão o engenheiro dinamarquês Johannes Juul, o 

alemão Ulrich Hutter, o austríaco Irich Hutter e o americano Palmer Putnam. Este 

último, em conjunto com a empresa Palmer Cosslet Smith desenvolveu em 1941 a 
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turbina de maior potência instalada (1,25 MW) até a data, mantendo esse recorde 

até o ano de 1979. Consta que os primeiros parques eólicos foram construídos ainda 

na década de 1950 na Alemanha com o objetivo de fornecer energia elétrica para a 

rede pública, com turbinas de 10 kW de potência instalada, diâmetro de 10 metros e 

possibilidade de regulação do ângulo das lâminas (FERREIRA, 2011).  

 Ferreira (2011), afirma que nas décadas de 1970 e 1980, várias empresas em 

todo o mundo entraram no mercado de turbinas eólicas, dentre as quais merecem 

destaque a Boing, a Enercon, a Gamesa, Nordex, NEG Micon e posteriormente a 

Vestas, a Bonus, a GE-Wind/Enron, a Ecotechnia e a Repower, entre outras. O autor 

ainda destaca que na Califórnia, na década de 1980, foram montados parques 

eólicos com potências de 1500 MW, com turbinas de 50 kW que posteriormente 

foram trocadas para aumento da potência instalada e que o crescimento de tais 

empreendimentos ocorreu de forma rápida em todo o mundo, seguindo uma 

tendência exponencial nos últimos anos, com milhares de geradores eólicos em 

operação. Um exemplo desse crescimento pode ser observado na FIGURA 16, 

ilustrada a seguir.  

 

FIGURA 16 – EVOLUÇÃO DO POTENCIAL DE ENERGIA EÓLICA INSTALADA NO MUNDO (GW) 

ENTRE 2000 E 2013 

 

 

FONTE: Modificado de RENEWABLES GLOBAL STATUS REPORT (2014).  

  

A Associação Mundial de Energia Eólica (WWEA) destaca que já existem 86 

países que utilizam essa fonte renovável para a produção de energia elétrica. Em 

2005 a Alemanha liderava o ranking dos países, sendo ultrapassada pelos EUA em 
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Final 2012       Meio 2013          Final 2013       Meio 2014         Final 2014       Meio 2015        Final 2015         Meio 2016       Final 2016 

* Prognóstico 
Capacidade total instalada: Inclui toda a capacidade eólica instalada, conectada e não conectada à rede. 

2008 que por sua vez perdeu a liderança para a China no ano de 2010, onde o total 

instalado ultrapassa 62 GW. Informa ainda que a produção mundial no final do mês 

de junho de 2016 atingiu mais de 456 GW, como pode ser visto na FIGURA 17.  

 

FIGURA 17 – EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE TOTAL INSTALADA DE ENERGIA EÓLICA NO 

MUNDO (MW) ENTRE 2012 E 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Traduzido de WWEA (2016).  

 

No Brasil, dados da ANEEL, conforme pode ser observado na FIGURA 18, 

ilustram que após a realização de 15 leilões para aproveitamento da energia eólica 

em território nacional, entre os anos de 2009 e 2015, atingimos marcas expressivas 

na produção. Em 2014 o Brasil chegou ao 10º lugar em geração eólica no mundo e o 

4º maior em expansão percentual dessa fonte. No ano de 2015, com o acréscimo de 

mais 2655 MW, a energia eólica passou a ocupar o 3º lugar em participação na 

matriz energética brasileira. No ano de 2016, foram acrescidos mais 1700 MW 

produzidos em parques eólicos, fazendo com que a fonte eólica atingisse o 

percentual de 6,15% da matriz energética. Esses dados são corroborados pelas 

informações disponíveis no WWEA, segundo o qual o Brasil não só está entre os 10 

maiores mercados, mas no ano de 2016, ultrapassou a Itália, ocupando a 9ª posição 

no mercado mundial. A estimativa da ANEEL é que para o ano de 2018 sejam 

acrescidos mais 5959 MW a essa fonte alternativa.  

Capacidade Total Instalada 2012-2016 [MW] 
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FIGURA 18 – EVOLUÇÃO DA ENERGIA EÓLICA NO BRASIL (MW) ENTRE 2006 E 2016  

 

 

 

FONTE: Modificado de ANEEL (2016). 

 

 A ANEEL também divulga dados atuais da participação de cada estado 

brasileiro na produção de energia com fonte eólica, FIGURA 19. A liderança na 

produção está com a região nordeste onde todos os estados, com exceção da 

Paraíba, possuem usinas eólicas, com grande destaque para os estados da Bahia, 

Rio Grande do Norte e Ceará. A região sul, principalmente com os estados do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, também contribui significativamente para a geração 

eólica. Nos demais estados a produção é insignificante ou não possuem geração 

eólica.  

 

FIGURA 19 – PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS DO BRASIL NA PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA  

 

 

FONTE: ANEEL (2016). 
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2.1.2.1 AS TURBINAS EÓLICAS 
 

 A evolução tecnológica das turbinas eólicas foi significativa nos últimos 30 

anos e atualmente a gama de potência vai desde alguns quilowatt até a casa dos 

megawatt. Segundo Ferreira (2011), características como o controle de tensão, 

frequência, conteúdo harmônico, ruído eletromagnético, rendimento, potência ativa e 

reativa são alvo de especial atenção por parte dos fabricantes das turbinas eólicas, 

de forma a tornarem seus produtos os mais eficientes e atrativos possível. 

Basicamente as turbinas eólicas são classificadas em dois tipos: turbinas de eixo 

vertical e turbinas de eixo horizontal. Na literatura inglesa, as turbinas de eixo vertical 

são conhecidas como VAWT (Vertical-Axis Wind Turbines), enquanto as de eixo 

horizontal como HAWT (Horizontal-Axis Wind Turbines). 

  Para Stankovic (2009), as turbinas de eixo vertical não necessitam de um 

direcionamento de suas pás em relação ao vento, constituindo-se como excelente 

opção para aplicação em ambientes urbanos em virtude do regime turbulento dos 

ventos devido a influência da rugosidade dos objetos próximos. De acordo com 

Ferreira (2011), as turbinas de eixo vertical podem ser classificadas em dois tipos: 

Darrius ou Savonius.   

 As turbinas Darrius são colocadas ao nível do solo, fato que facilita eventuais 

manutenções sendo utilizadas em locais onde a velocidade do vento é elevada. Já 

as Savonius são usadas quando se pretende gerar pouca energia, possuem grande 

robustez, custo e manutenção reduzidos, sendo empregadas em locais com 

velocidade de vento reduzidas. Os aerogeradores com turbinas tipo Darrius são mais 

eficientes em relação aos que utilizam turbinas Savonius (FERREIRA, 2011). A 

FIGURA 20 ilustra um exemplo das duas turbinas de eixo vertical explicadas acima. 
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FIGURA 20 – EXEMPLOS DE TURBINAS COM EIXO VERTICAL DARRIUS (À ESQUERDA) E 

SAVONIUS (À DIREITA) 

 

FONTE: FERREIRA (2011). 

 

 Para Costa (2011), as turbinas de eixos horizontais são compostas de um 

conjunto de pás presas a um propulsor que fica na posição horizontal em relação ao 

solo. O torque que aciona o gerador de energia elétrica é obtido pelo movimento de 

rotação das pás. Um leme faz, de modo passivo, o direcionamento das pás no 

sentido do vento incidente nos geradores eólicos de pequena escala.  

 Ferreira (2011), afirma que as turbinas de eixo horizontal disponíveis 

comercialmente no mercado podem conter uma ou mais lâminas, porém, as que 

melhor se adaptam para diversas velocidades de vento são as que possuem três 

lâminas. As que possuem várias lâminas são conhecidas como multilâminas, sendo 

o número de lâminas inversamente proporcional à velocidade do vento mínima para 

colocá-las em funcionamento. Esse tipo de turbina também pode ser classificada de 

acordo com sua orientação em relação à direção do vento. Existem as turbinas 

concêntricas, com posição invariável, que são ideais para situações em que a 

direção do vento é constante no local de instalação e as turbinas móveis, que se 

adaptam para captar o vento de maior intensidade. Além disso, para esse tipo de 

turbina, existe a possibilidade de alteração em sua geometria para captar mais ou 

menos energia do vento, fazendo alterações na posição das lâminas. São três as 

formas de controle aerodinâmico, o Stall, o controle de passo e o controle de passo 

ativo. A FIGURA 21 ilustra dois modelos comerciais de turbinas de eixo horizontal. 
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FIGURA 21 – EXEMPLOS DE TURBINAS COM EIXO HORIZONTAL COM TRÊS LÂMINAS (À 

ESQUERDA) E COM MULTILÂMINAS (À DIREITA) 

 

FONTE: FERREIRA (2011). 

 

 Segundo Dutra (2008), os principais componentes de um aerogerador com 

turbinas de eixo horizontal são a torre, a nacele, o gerador, o multiplicador, o eixo, o 

rotor, o cubo e as pás.  Esses aerogeradores são diferenciados pelo tamanho da 

nacele, pela presença ou não de uma caixa multiplicadora e pelo tipo de gerador 

utilizado, que pode ser convencional ou multipolos. A FIGURA 22 ilustra essas 

diferenças.   

FIGURA 22 – COMPONENTES PRINCIPAIS DE UM AEROGERADOR COM EIXO HORIZONTAL 

 
 

FONTE: DUTRA (2008). 

 A nacele é a carcaça montada sobre a torre onde está o gerador, a 

caixa de engrenagens (quando for o caso), o sistema de controle e 

medição do vento assim como os motores para efetuar a rotação do 

sistema objetivando o melhor posicionamento em relação ao vento; 

 As pás, atualmente são fabricadas em fibras de vidro, são perfis 

aerodinâmicos responsáveis pela interação com o vento, convertendo 

parte de sua energia cinética em trabalho mecânico. No caso dos 
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aerogeradores que usam controle de velocidade por passo, cada pá 

possui rolamentos em sua base para que possa girar, modificando 

assim seu ângulo de ataque; 

 O cubo é a estrutura metálica à frente do aerogerador. É uma peça 

única e compacta, normalmente de aço ou uma liga de alta resistência, 

onde ficam os rolamentos para fixação das pás e os motores para o 

ajuste do ângulo de ataque de todas as pás para o caso dos 

aerogeradores que utilizam o controle de velocidade por passo;  

 O eixo, construído em aço ou liga de alta resistência, é o responsável 

pelo acoplamento do cubo ao gerador, realizando a transferência de 

energia mecânica da turbina; 

 O multiplicador possui a finalidade de transmitir a energia mecânica 

entregue pelo eixo do rotor até o gerador. É composto por eixos, 

mancais, engrenagens de transmissão e acoplamentos;  

 A torre possui a função de sustentar e posicionar o rotor a uma altura 

conveniente para o seu funcionamento. Atualmente, pode ser 

construída de metal tubular ou de concreto, sendo um item estrutural 

de grande porte e elevado custo do sistema; 

 O gerador realiza a transformação da energia mecânica de rotação em 

energia elétrica através de equipamentos de conversão 

eletromecânicos.  

Conforme Amarante (2001), uma turbina eólica consegue converter apenas 

uma parte da energia cinética do vento que passa através da área varrida pelo rotor 

e transformar em energia elétrica. A potência elétrica da turbina, ilustrada na 

equação (4), varia diretamente com o cubo da velocidade do vento, com a 

densidade do ar, com a área do rotor, com o coeficiente aerodinâmico de potência 

do rotor e com a eficiência do conjunto gerador/transmissão.   

 

𝑃 =
1

2
𝜌𝐴𝑟𝑣3𝐶𝑝𝜂 

Onde: P = Potência elétrica, em watts. 

 = densidade do ar, em quilograma por metro cúbico.  

Ar = área do rotor em metro quadrado. 

 (4) 
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𝑣 = velocidade do vento em metros por segundo. 

Cp = coeficiente aerodinâmico de potência do rotor. 

 = eficiência do conjunto gerador/transmissão. 

 Para Johnson (2006), em condições normais de temperatura e pressão 

atmosférica, considerando uma área de 1 m² e velocidade do vento de 5 m/s, um 

aerogerador ideal é capaz de fornecer uma potência elétrica de 81 W. Alterando 

apenas a velocidade do vento para 10 m/s, a potência alcança 647 W. Tal fato 

enfatiza duas características básicas da energia eólica. A primeira é que requer uma 

área substancial para capturar uma quantidade significativa de energia e a segunda 

vem da variação rápida da energia com a velocidade do vento, fato que exige 

dispositivos de proteção contra excesso de velocidade. Contudo, existe um limite 

para a potência total que pode ser aproveitada. A presença física de uma turbina 

eólica em uma grande massa de ar em movimento modifica tanto a velocidade 

quanto a pressão do ar no local. Parte considerável da energia cinética é perdida 

nesta variação, comprometendo o seu aproveitamento. De acordo com o autor, esse 

fator de redução é 16/27 = 0,593, conhecido como coeficiente de Betz. Isto significa 

que uma turbina eólica não pode extrair mais de 59,3% da energia que poderia ser 

extraída de uma turbina ideal, conforme ilustra a equação (5). O autor afirma ainda 

que na prática, a fração da potência extraída será sempre menor devido às 

imperfeições mecânicas da turbina e uma turbina que extrai 40% da energia total do 

vento de uma turbina ideal é um valor muito bom, considerando os problemas de 

mudança da velocidade e direção do vento, as perdas por fricção e rugosidades da 

superfície das pás.  

 

 

𝑃𝑚,𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =
1

2
𝜌 (

16

27
𝐴2𝑣1

3) 

 

Onde: Pm,ideal = Potência elétrica da turbina em relação à turbina ideal, em watts. 

 = densidade do ar, em quilograma por metro cúbico.  

A2 = área do rotor em metro quadrado. 

𝑣1 = velocidade do vento não perturbado, em metros por segundo. 

  

  

 (5) 
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Define-se coeficiente de potência (Cp) de uma turbina eólica, como sendo o 

valor máximo da potência que se pode extrair dela, possuindo o valor de 16/27 e 

pode ser interpretado como o limite físico de potência extraída de uma turbina eólica 

(FERREIRA, 2011). Tal definição justifica o termo Cp apresentado anteriormente na 

Equação 5 e que aparece em curvas características de diversos tipos de turbinas 

eólicas em função sempre do TSR (Tip Speed Ratio), que é uma função da 

velocidade do vento, velocidade angular e do raio da turbina. A FIGURA 23 ilustra 

uma curva característica onde se observa o limite para as turbinas de eixo horizontal 

(limite de Betz) no valor citado anteriormente de 59,3%.   

 

FIGURA 23 – CURVA CARACTERÍSTICA DE DIVERSOS TIPOS DE TURBINAS EÓLICAS 

 

FONTE: Traduzido e modificado de JOHNSON (2006).   

 

 Segundo Amarante (2001), as curvas de potência fornecidas pelos fabricantes 

das turbinas eólicas, geralmente utilizam velocidades de vento quase instantâneas 

(médias de 10 minutos), densidade do ar de 1,225 kg/m³ e 15ºC de temperatura ao 

nível do mar. O cálculo da energia gerada (anual ou mensal) é realizado pela 

multiplicação dos valores de potência gerada pelo tempo de duração de ocorrência 

associado a intervalos de velocidade de vento. 
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2.1.2.2 POTENCIAL EÓLICO BRASILEIRO 

 

 O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro utiliza um conjunto integrado de 

modelos de simulação atmosférica, denominado MesoMap, com uma base de dados 

meteorológicos e geográficos obtido por uma rede de computadores e sistemas de 

armazenamento. Os mapas de potencial eólico apresentados pelo Atlas, foram 

calculados a partir de simulações produzidas pelo MesoMap para 360 dias, extraídos 

de um período de 15 anos. A FIGURA 24 ilustra a velocidade média anual do vento 

a 50 metros de altura para a região sul, onde se pode constatar algumas áreas que 

apresentam maior velocidade do vento para essa altura, como o sul do estado do 

Paraná, próximo às cidades de Palmas, Clevelândia e Abelardo Luz em Santa 

Catarina. Vale ainda destacar todo o litoral do estado do Rio Grande do Sul e o 

litoral sul de Santa Catarina com velocidades acima da média para a região. 

 

FIGURA 24 – VELOCIDADE MÉDIA ANUAL DO VENTO A 50 M DE ALTURA PARA A REGIÃO SUL 

 

 

FONTE: ATLAS DO POTENCIAL EÓLICO BRASILEIRO (2001). 
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2.1.3 SISTEMAS ISOLADOS E CONECTADOS À REDE 

 

 Tanto os sistemas eólicos quanto os fotovoltaicos podem ser classificados em 

sistemas isolados, autônomos ou off-grid e sistemas conectados à rede ou on-grid. 

Enquanto os sistemas isolados são empregados em locais não atendidos por uma 

rede elétrica, os sistemas on-grid trabalham em paralelo com a rede elétrica com o 

objetivo de reduzir ou até eliminar o consumo da rede pública. Em alguns países, o 

excedente de energia gerado por esses consumidores é remunerado tornando-os 

produtores de eletricidade. No Brasil, a legislação vigente prevê o sistema de 

compensação, como será detalhado posteriormente.  

 A configuração básica de um sistema isolado é composta pelo elemento 

gerador (módulos fotovoltaicos e/ou aerogerador eólico), um controlador de carga, 

um inversor e pela carga, constituída pelos eletrodomésticos, se o objetivo for 

alimentar uma residência convencional. A FIGURA 25 ilustra de forma simplificada a 

configuração básica para um sistema eólico isolado.  

 

FIGURA 25 – CONFIGURAÇÃO DE UM SISTEMA EÓLICO ISOLADO 

 

 

 

FONTE: DUTRA (2008). 

 

 Segundo Dutra (2008), os sistemas que armazenam energia em bancos de 

baterias, necessitam de um controlador de carga para regular a carga e descarga 

das baterias, com o objetivo de prolongar a vida útil das mesmas, evitando danos 

por sobrecarga ou descarga profunda. O inversor é um equipamento eletrônico que 



55 

 

converte tensão contínua em alternada para alimentação dos eletrodomésticos 

convencionais.   

 Uma das principais desvantagens de sistemas de geração de eletricidade 

isolados e individuais com as fontes de energia solar e eólica é a intermitência do 

recurso, que pode ser parcial ou totalmente superada quando da utilização conjunta 

de tais fontes em sistemas híbridos. Neste caso, a produção não vem apenas de 

aerogeradores, mas também de outra fonte de energia como módulos fotovoltaicos 

ou geradores a diesel.  

Segundo Barbosa (2006), há áreas onde mais de uma fonte renovável se 

destaca, podendo as mesmas, serem combinadas em um único sistema, que em 

muitos casos mostra-se bem atrativo economicamente, além de confiável e flexível. 

Essa combinação introduz a definição de sistema híbrido de energia, ou 

simplesmente sistema híbrido, sendo definido como aquele que utiliza mais de uma 

fonte de energia que, dependendo da disponibilidade dos recursos, deve gerar e 

distribuir energia elétrica, de forma otimizada e com custos mínimos, a uma 

determinada carga ou a uma rede elétrica, isolada ou conectada a outras redes. 

Dada a possibilidade de uma fonte suprir a falta temporária de outra, esse tipo de 

sistema tem capacidade de operar com menor risco de interrupção. 

Um exemplo dessa complementaridade ocorre com sistemas híbridos 

eólico/solar, pois há um padrão previsível do comportamento da radiação solar ao 

longo do dia, com valores discretos no início da manhã, atingindo um máximo 

próximo ao meio-dia, e decrescendo até o fim do dia. Em contrapartida, o 

comportamento do recurso eólico é menos previsível, e a possibilidade de serem 

obtidas velocidades mais elevadas em períodos onde o nível de radiação solar é 

baixo ou inexistente confere ao sistema maior continuidade no que se refere à 

geração de energia elétrica (BARRETO, 2008). A FIGURA 26 apresenta a 

complementaridade diária entre as fontes solar e eólica para a cidade de Petrolina 

no estado de Pernambuco.   
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FIGURA 26 – COMPLEMENTARIDADE SOLAR E EÓLICA NA CIDADE DE PETROLINA-PE 

 

FONTE: ORTIZ (2014). 

 

A utilização de várias formas de geração de energia elétrica aumenta a 

complexidade do sistema e nesse caso é necessário otimizar o uso de cada uma 

das fontes, realizando um controle para que ocorra a máxima eficiência na entrega 

da energia ao usuário final (DUTRA, 2008).  

 Os sistemas eólicos e/ou fotovoltaicos conectados à rede ou on-grid podem 

ser classificados em três categorias, de acordo com seu tamanho, segundo as 

definições utilizadas pela ANEEL:  

 Microgeração para potência instalada até 75 kW; 

 Minigeração para potência instalada superior a 75 kW e até 5 MW; 

 Usinas de eletricidade para potências acima de 5 MW.   

No caso de sistemas conectados à rede, a energia produzida pelos módulos 

fotovoltaicos e/ou aerogerador passará por um inversor CC-CA para conexão ao 

quadro geral de energia da residência. Pelo sistema de compensação de energia 

vigente, nos momentos em que o sistema não gera energia suficiente para abastecer 

a unidade consumidora, caberá à rede da distribuidora local suprir a diferença. A 

unidade consumidora pagará por essa diferença ou poderá utilizar créditos de 

energia, se possuir. Quando a unidade consumidora não utiliza toda a energia 

gerada pelo sistema, ela é injetada na rede da distribuidora local, gerando os citados 

créditos de energia para serem utilizados posteriormente. A FIGURA 27 ilustra de 

forma esquemática o que foi descrito. 

 

 



57 

 

 

FIGURA 27 – CONFIGURAÇÃO DE UM SISTEMA HÍBRIDO CONECTADO À REDE 

 

FONTE: ANEEL (2016). 

 

Os medidores utilizados em sistemas conectados à rede são eletrônicos de 

quatro quadrantes, com a capacidade de medir o fluxo de energia nos dois sentidos; 

esse tipo de tarifação é conhecido como net metering. Os inversores CC-CA desse 

tipo de sistema são projetados para funcionar como fontes de corrente, isto garante 

que só podem operar quando conectados a uma rede elétrica e que, na falha do 

fornecimento de eletricidade da concessionária, o inversor desliga automaticamente 

para segurança do equipamento e dos técnicos de manutenção. Além disso, a 

corrente elétrica injetada por esse tipo de inversor na rede elétrica tem o formato 

senoidal e estará sincronizada com ela. Outra característica importante de todos os 

inversores para a conexão com a rede, é que possuem um ou mais sistemas de 

Maximum Power Point Tracking (MPPT), o que significa que são preparados para 

maximizar a potência fornecida pelos módulos fotovoltaicos, fazendo-os operar 

constantemente em seu ponto de máxima potência, independentemente das 

condições que afetam o desempenho e alteram a curva característica de corrente e 

tensão do conjunto de módulos (VILLALVA, 2015).   

Além dos recursos já citados, os inversores conectados à rede possuem uma 

chave manual de desconexão de corrente contínua, para que durante a manutenção 

do sistema os módulos não estejam alimentando o inversor, evitando assim a 

desconexão dos cabos elétricos entre eles. Outra função obrigatória para esse tipo 

de inversor é o recurso de detecção do ilhamento ou anti-ilhamento (anti-islanding), 

item exigido pela legislação atual para garantir a segurança de pessoas, 
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equipamentos e instalações nas situações de interrupção ou desligamento 

intencional programado de energia da rede pública.  Nessas situações o inversor 

desconecta-se da rede, mesmo que o sistema fotovoltaico/eólico seja capaz de 

suprir a demanda externa de energia dos consumidores locais (VILLALVA, 2015). 

  No caso específico da Companhia Paranaense de Energia (COPEL), os 

inversores a serem utilizados são apenas os modelos com certificados emitidos por 

laboratórios acreditados ou modelos etiquetados pelo INMETRO. A TABELA 3 ilustra 

os fabricantes, modelos e potência dos inversores previamente homologados para 

sistemas fotovoltaicos acima de 10 kW e demais fontes. A listagem completa e 

atualizada dos inversores homologados pode ser obtida diretamente no site do 

INMETRO e atualmente contém 94 modelos de 27 marcas diferentes. 

 

TABELA 3 – INVERSORES HOMOLOGADOS PELA COPEL  

Fabricante Modelo Potência (kWp) 

ABB PVI 12,5-TL-OUTD  12,5 

ABB TRIO 20,0/27,7/50-TL-OUTD 20,0/27,6/50,0 

B&B Power ST20000TL 20,0 

Chint Power CPS SCA 12KTL/20KTL/25KTL 12,0/20,0/25,0 

Fronius ECO 25-0-3-S 25,0 

Fronius ECO 27-0-3-S 27,0 

Fronius SYMO Brasil 15-0-3 15,0 

Fronius SYMO 12.0-3 12,0 

Ginlong GCI-3K-W/GCI-3K-2W/GCI-5K-2W (eólico) 3,0/3,5/5,0 

Guangdong EA30KTLSI 30,0 

Guangdong EA40KTLSI 40,0 

Hummer Dynamo  HG-50k (eólico) 50,0 

Ingeteam 2,5TL/3TL/3,3TL/5TL/6TL 2,5/3,0/3,3/5,0/6,0 

Power-One Aurora Trio-20.0TL/Trio-27.6TL 20,0/27,6 

Schneider Conext TL 15000E/20000E 15,0/20,0 

Southwest Windpower Skystream 3.7 (eólico) 1,8 

WEG SMA STP 12000TL 12,0 

WEG SMA 25000TL 25,0 

 

FONTE: COPEL (2017). 
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2.2 LEGISLAÇÃO 

 

 Este item tem como intenção apresentar a legislação vigente que interessa 

diretamente os objetivos desse trabalho. 

 

2.2.1 RESOLUÇÃO NORMATIVA 482 /2012 E 687/2015 

 

Após as contribuições recebidas na Consulta Pública nº 15/2010, realizada 

por intercâmbio documental no período de 10 de setembro a 9 de novembro de 2010 

e as contribuições recebidas na Audiência Pública nº 42/2011, realizadas no período 

de 11 de agosto a 14 de outubro de 2011, a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) publica a Resolução Normativa nº 482 em 17 de abril de 2012. Tal 

normativa estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e 

minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema 

de compensação de energia elétrica e dá outras providências. 

O capítulo I que trata das disposições preliminares sofreu algumas alterações 

em relação ao texto original, especialmente no Art. 2º que trata de definições em 24 

de dezembro de 2015 pela Resolução 687 da ANEEL. Foram modificados os incisos 

I, II e III e incluídos o IV, V, VI, VII e VIII. 

  Os incisos I e II do Art. 2º definem as centrais geradoras de energia elétrica 

na categoria de mini e microgeração: 

 

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 

potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração 

qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de 

energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações 

de unidades consumidoras;  

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; 

 

O inciso III do Art. 2º define o sistema de compensação de energia elétrica: 
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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; 

 

O sistema de compensação abordado na Normativa nº 482 não visa a venda 

direta de energia elétrica gerada nas unidades consumidoras, apenas a troca de 

energia sobressalente, adquirindo créditos em kWh que podem ser utilizados 

quando a geração própria da unidade não for suficiente para atender a demanda 

exigida. 

O capítulo II da Normativa nº 482 deixa claro que é de responsabilidade das 

distribuidoras a adequação de seus sistemas comerciais bem como a revisão de 

normas técnicas visando o acesso das unidades de mini e microgeração e que para 

isso deve tomar como referência os Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, as normas técnicas brasileiras e, 

de forma complementar, as normas internacionais. Estabelece prazos para essas 

adequações e dispensa, em seu Art. 4º, a assinatura de contratos de uso e conexão 

na qualidade de central geradora para os participantes do sistema de compensação 

de energia. 

No capítulo III, que trata do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, o 

Art. 6º, parágrafo 1º explica: 

 

§1º Para fins de compensação, a energia ativa injetada no 

sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida 

a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando 

a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de 

energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) 

meses. 

 

Neste capítulo, em seu Art. 7º, é exposto de forma clara que o faturamento da 

unidade integrante do sistema de compensação de energia elétrica sempre terá um 

valor mínimo que deve ser cobrado mensalmente referente ao custo de 

disponibilidade. Estabelece ainda que o prazo para fins de compensação de energia 
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ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora é de 60 

(sessenta) meses, perdendo a validade se não forem utilizados nesse período. 

  Sobre a Medição da Energia Elétrica, o capítulo IV da Normativa nº 482 expõe 

em seu Art. 8º que a distribuidora é responsável técnica e financeiramente pelo 

sistema de medição para microgeração distribuída, de acordo com as especificações 

técnicas do PRODIST, mas também coloca no parágrafo 1º que os custos de 

adequação do sistema de medição para a conexão de minigeração distribuída e de 

geração compartilhada são de responsabilidade do interessado, sendo que esses 

custos correspondem à diferença entre os custos dos componentes do sistema de 

medição requeridos para o sistema de compensação de energia elétrica e dos 

componentes do sistema de medição convencional utilizados em unidades 

consumidoras do mesmo nível de tensão, explicados no parágrafo 2º. 

A Resolução 482 cita em vários artigos os Procedimentos de Distribuição -  

PRODIST, que são documentos elaborados pela ANEEL, com a participação dos 

agentes de distribuição e de outras entidades e associações do setor elétrico 

nacional, cujo objetivo é o de normatizar e padronizar as atividades técnicas 

relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de 

energia elétrica. O documento completo possui 10 módulos, sendo o Módulo 1 

apenas Introdução, o Módulo 2 que trata do Planejamento da Expansão do Sistema 

de Distribuição, o Módulo 3 do Acesso ao Sistema de Distribuição, o Módulo 4 dos 

Procedimentos Operativos do Sistema de Distribuição, o Módulo 5 relativo aos 

Sistemas de Medição, o Módulo 6 das Informações Requeridas e Informações, o 

Módulo 7 do Cálculo de Perdas na Distribuição, o Módulo 8 que trata da Qualidade 

da Energia Elétrica, o Módulo 9 do Ressarcimento de Danos Elétricos e o Módulo 10 

que trata do Sistema de Informação Geográfica Regulatório.  

 

2.2.2 LEGISLAÇÃO REGIONAL  

 

Antes mesmo da Normativa nº 482 da ANEEL, a Assembleia Legislativa do 

Estado do Paraná decreta o Projeto de Lei 428/2009, onde institui a Política 

Estadual de Geração Distribuída com Energias Renováveis  (GDER), no Estado do 

Paraná, tendo efeito de lei sob o nº 17.188 em 13 de junho de 2012. Já em seu Art. 

3º, deixa claro o incentivo aos organismos de pesquisa, públicos ou privados para o 
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desenvolvimento, inovação e uso da Geração Distribuída com Energias Renováveis 

de pequeno porte. O artigo seguinte, sobre as concessionárias é citado na íntegra:  

Art. 4° As concessionárias de distribuição de energia localizadas 

no Estado do Paraná serão estimuladas a participar deste esforço 

de incentivo à compra da energia proveniente da Geração 

Distribuída com Energias Renováveis de pequeno porte dentro 

dos preceitos estabelecidos pela legislação federal e da presente 

lei. 

 

O Art. 5º cita a necessidade da ANEEL definir as regras para implantação 

para a Geração Distribuída com Energia Renovável de pequeno porte, para que o 

Poder Executivo, por meio de decreto ou regulamentação, possa determinar às 

concessionárias de energia elétrica que operam no Estado do Paraná as 

modificações necessárias para credenciamento das instituições de ensino ou 

pesquisa, em cada área para capacitar, orientar e validar projetos técnicos a serem 

apresentados para atender as Chamadas Públicas de compra dessa energia. 

Esta mesma Lei, em seu Art. 8º torna obrigatória a autorização ou o 

licenciamento ambiental estabelecido na legislação ambiental pertinente para o 

empreendimento de Geração Distribuída com Energias Renováveis. 

 

2.2.3 NORMATIVA COPEL 

 

Como consequência da Normativa nº 482 da ANEEL e da Lei Estadual 

17.188, a concessionária de energia do estado do Paraná – COPEL emite em 

fevereiro de 2014 a Normativa NTC 905200, que passa por uma revisão em março 

de 2016 em que são definidas as condições para a conexão de microgeração e 

minigeração ao sistema elétrico de distribuição da COPEL.  

Além disso, a Normativa estabelece padrões que, associados às demais 

prescrições, visam à uniformização e a adoção de procedimentos, observando as 

exigências técnicas e de segurança recomendadas, em conformidade com as 

prescrições vigentes nos Procedimentos de Distribuição – PRODIST e nas 

Resoluções Normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.  

Importante salientar que esta Normativa da COPEL aplica-se apenas a unidades 

consumidoras com potência instalada de geração até 3 MW para fontes hídricas ou 

menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada ou demais fontes renováveis, 
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como a solar fotovoltaica e a eólica que são objetivos deste trabalho. As licenças 

ambientais exigidas pela norma técnica, definidas pelo item 4.1.2, aparecem na 

TABELA 4. 

 

TABELA 4 – LICENÇAS AMBIENTAIS EXIGIDAS 

 

 

FONTE: COPEL (2016). 

 

As exigências constantes na TABELA 4, não fazem distinção entre a 

microgeração e minigeração e foram elaboradas pela Resolução Conjunta 

SEMA/IAP nº 09/2010 sendo que, para energia solar especificamente, utiliza-se a 

Resolução CONAMA nº 279, de 27 de junho de 2001, que estabelece procedimentos 

para o licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com 

pequeno potencial de impacto ambiental. Além disso, especifica a dispensa dessa 

licença para instalações fotovoltaicas instaladas sobre telhados existentes.    

Após o recebimento do Parecer de Acesso, que é o documento formal 

apresentado pela COPEL, no qual são informadas as condições de acesso, 

compreendendo a conexão, o uso e os requisitos técnicos para a conexão das 

instalações do acessante ao sistema elétrico de distribuição, a realização das obras 

pode ser iniciada sempre atendendo a Normativa nº 482 da ANEEL.  

A Normativa 905200, em seu item 5, explicita os requisitos técnicos para a 

conexão ao sistema de distribuição, que deve ser realizada em corrente alternada 

com frequência de 60 (sessenta) Hz. Especifica ainda que nos sistemas que se 

conectam a rede através de inversores, as proteções necessárias podem estar 

inseridas nos referidos equipamentos, sendo desnecessária a redundância de 

proteções. 

  

2.2.4 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 
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As normas que regulamentam atualmente as licenças ambientais para 

empreendimentos elétricos com pequeno impacto ambiental, são as Resoluções 

CONAMA nº 279 de 27 de junho de 2001 e CONAMA nº 462 de 24 de julho de 2014. 

Na Resolução nº 279, no Art. 1º, são especificados os empreendimentos elétricos 

com pequeno impacto ambiental enquadrados na normativa, especificando no 

Parágrafo IV as usinas eólicas e outras fontes alternativas de energia. Em seu Art. 3º 

propõe a necessidade de Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para a obtenção 

de Licença Prévia e prevê que para a obtenção da Licença de Instalação, são 

requisitos essenciais, a comprovação do atendimento das condicionantes da Licença 

Prévia e o Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais. A Licença de 

Operação, detalhada no Art. 9º, será emitida pelo órgão ambiental competente em 

um prazo máximo de 60 dias após seu requerimento, desde que tenham sido 

cumpridas todas as condicionantes da Licença de Instalação.    

A Resolução nº 462 altera o Art. 1º da Resolução nº 279/2001 com relação a 

empreendimentos de geração de energia elétrica a partir de fontes eólicas. 

Considera que tais empreendimentos apresentam baixo potencial poluidor e tem 

papel imprescindível na contribuição para uma matriz energética nacional mais 

limpa. No 2º parágrafo do Art. 3º, regulamenta que o licenciamento ambiental de 

empreendimentos eólicos considerados de baixo impacto ambiental, será realizado 

mediante procedimento simplificado, dispensando a exigência do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Em seu Art. 5º, prevê 

que os empreendimentos eólicos deverão elaborar relatórios simplificados que 

conterão as informações relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do 

empreendimento, sua caracterização, identificação dos impactos ambientais e das 

medidas de controle, mitigadoras e compensatórias. No Parágrafo único desse 

artigo, concede poder ao órgão licenciador para em uma única fase, atestar a 

viabilidade ambiental, aprovar a localização e autorizar a implantação do 

empreendimento eólico de baixo impacto ambiental, emitindo diretamente a licença 

de instalação, antes mesmo da implantação. No Art. 15, deixa claro que no caso de 

microgeradores eólicos, com potência instalada menor ou igual a 100 kW, os 

procedimentos de autorização previstos poderão ser dispensados mediante 

apresentação de documentos pertinentes.  
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3 ESTADO DA ARTE  

 

Com o aumento da temperatura global do planeta e os problemas causados 

pela poluição devido à queima dos combustíveis fósseis, são muitos os países que 

buscam alternativas para a geração de energia em fontes alternativas e não 

poluentes, como a eólica e a solar. Alguns desses países, como a Alemanha, 

Espanha, Itália, Portugal e França possuem programas governamentais para 

incentivar a micro e a minigeração distribuída por consumidores de pequeno porte. 

Este capítulo está destinado ao relato de algumas situações em todo o mundo de 

estudos e projetos de aplicabilidade de sistemas solares e eólicos em diferentes 

contextos.  

No estudo realizado por Andaloro (2012), o local escolhido foi a Ilha Salina, 

que forma juntamente com outras seis ilhas o arquipélago de Aeolin, localizado no 

mar Tyrrhenian na Sicília, Itália. O autor cita que as ilhas dependem do fornecimento 

de energia do continente e que o alto custo para efetuar o transporte do combustível, 

usado nas duas usinas termoelétricas da ilha, são fatores que incentivam fortemente 

o uso de tecnologias renováveis para a geração de energia elétrica. O trabalho 

propõe avaliar o potencial de produção de energia fotovoltaica e micro-eólica em 

sistemas on-grid. Foi calculada a energia necessária para abastecimento de todo o 

ano, dando especial atenção aos meses entre julho a setembro, quando a chegada 

de turistas aumenta consideravelmente o consumo de energia na região. O autor 

destaca a crescente necessidade de defender o meio ambiente e os recursos 

naturais, sintetizados nos objetivos do pacote de clima e energia 20-20-20, feitos 

pela Comissão Europeia, para ser alcançado até 2020 e focado no realinhamento do 

fornecimento e demanda de energia na Europa. Antes da proposta de instalação de 

plantas utilizando as energias renováveis citadas, o autor efetuou um estudo sobre 

toda a legislação local, regional, federal e até mundial vigente. Consta que as ilhas 

do arquipélago de Aeolin são classificadas pela UNESCO como patrimônio mundial, 

fato que proíbe linhas de energia suspensas e que existem várias Diretivas 

Ambientais que não são claras quanto ao uso desta nova tecnologia.    

Após a obtenção do consumo energético per capta para o ano de 2009 e a 

estimativa de consumo geral da ilha Salina no período de um ano, Andaloro (2012), 

avaliou a produção de energia fotovoltaica e eólica utilizando dados anemométricos 

e de irradiação solar, processados usando ferramentas específicas de simulação. 
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Após esses levantamentos, a escolha de uma turbina eólica vertical axial de 1,5 kW 

e de módulos fotovoltaicos com fino filme CIGS, ambos vendidos comercialmente, foi 

estimada uma planta solar/eólica utilizando uma área de 15 m² para a instalação dos 

módulos. A simulação foi feita inicialmente em três cenários distintos com relação à 

inclinação com os módulos inclinados a 30º (A), 22º (B) e horizontais (C). A melhor 

opção, por gerar mais energia nos meses de maior demanda foi a do Cenário B, com 

os módulos inclinados 22º em relação à horizontal. Em seguida, mais três cenários 

foram simulados, para essa inclinação, com relação ao número de habitações 

contempladas pela planta, sendo no Cenário 1 considerado o total das habitações, 

no Cenário 2 apenas a metade e o Cenário 3 instalando o sistema em um quarto das 

habitações da ilha. Os resultados obtidos demonstram que o Cenário B com a 

inclinação de 22º juntamente com o Cenário 3, considerando a instalação da planta 

em apenas um quarto das habitações, seria o ideal por ter o melhor rendimento 

individual de cada planta, por apresentar uma situação mais realista com relação ao 

número de instalações e por suprir praticamente a necessidade da demanda para os 

meses de verão, que são os de maior consumo. Andaloro (2012) conclui o estudo 

afirmando que apesar de viável a implementação técnica das plantas com energia 

renovável, o cenário é incerto, principalmente em função do ponto de vista 

administrativo. Finaliza sugerindo que a solução pode ser adotada em várias ilhas do 

Mar Mediterrâneo que possuem sistemas econômicos análogos ao estudado.   

A preocupação com a geração de energia utilizando fontes renováveis 

também ocorre em países com pouca tradição na aplicação de avanços 

tecnológicos. O estudo realizado por Ershad (2015) propõe analisar o potencial de 

um sistema solar fotovoltaico e eólico em duas plantas, conectado à rede elétrica, 

em duas províncias populosas do Afeganistão (Balkh e Herat) com o objetivo de 

atender uma grande fração da demanda de energia. O autor faz uma breve 

introdução descrevendo a redução no custo de produção das energias renováveis, o 

avanço tecnológico e o crescimento de produção da energia solar fotovoltaica (25 a 

35% por ano) nos últimos 20 anos.  Faz uma revisão da produção de energia elétrica 

no Afeganistão, cita que no ano de 2009 o consumo per capta era de 49 kWh, com 

previsão de crescimento de 8,7% ao ano até 2032. Utilizando dados de outras 

fontes, coloca que a atual capacidade instalada é de aproximadamente 500 MW, 

divididas entre hidrelétricas e térmicas a diesel e que 73% da demanda de energia é 

importada de outros países como Tajikistão, Uzbekistão e Irã. Utiliza estudos 
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anteriores e dados como velocidade de vento e irradiação solar do National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) em um período de três anos, entre 2002 e 

2005. Complementa essas informações com dados da United States Agency for 

International Development (USAID) que monitorou a velocidade do vento em um 

período de 12 meses, para aplicações comerciais em seis localidades distintas, com 

dados a 30, 40 e 50 metros de altitude.  

 A metodologia utilizada por Ershad (2015) foca na atratividade das energias 

renováveis e considera três efeitos de variabilidade das fontes escolhidas, sendo o 

primeiro a comparação entre os perfis diários e sazonais com o perfil de demanda 

média; o segundo analisando os impactos nas curvas de penetração de carga e o 

terceiro a determinação dos níveis de penetração e redução para vários cenários de 

demanda. A modelagem da potência eólica foi realizada usando intervalos de 10 

minutos para a velocidade do vento, direção e temperatura do ar, juntamente com a 

curva de potência de uma turbina de 630 kW e rotor de 48 metros de diâmetro. A 

modelagem fotovoltaica utilizou o software NREL´s System Advisor Model (SAM 

9.20.2013), com base em painéis de 250 Wp da Sharp com eficiência de 15,3%, sem 

levar em consideração a perda por sombreamento. Foi utilizada a opção de 

importação de séries do software HOMER para cálculo da radiação incidente horária 

na superfície inclinada a partir da radiação global medida. Para os dados referentes 

à demanda de energia nas localidades de Herat e Balkh, foi assumida uma 

aproximação com os dados da cidade de Kabul entre os anos de 2010 e 2011. A 

média de demanda nos meses de inverno é 35% superior aos dos meses do verão 

em função do consumo para calefação. Em seguida são demonstrados os gráficos 

da irradiância horizontal global em função dos meses do ano para as duas 

localidades escolhidas, tomando como base as várias fontes de dados para a 

modelagem dos sistemas. O Método de Curvas de Duração da Carga Residual 

(RLDC) é usado para ajudar a entender o impacto das energias renováveis no perfil 

de demanda residual e com essas informações projetar fazendas solares, eólicas ou 

uma combinação delas para suprir a demanda horária de energia em cada 

localidade escolhida. O autor faz várias análises de penetração com diferentes 

potências solar e eólica para a cidade de Herat e também para a cidade de Ballkh e 

conclui que quando atingirem sua penetração total poderão suprir, respectivamente, 

65% e 69% da demanda de cada cidade, baseado em projeções para 2032. Termina 

afirmando que os recursos renováveis quando tratados de forma individual, não são 
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suficientes para a demanda de energia elétrica requerida, mas a união das duas 

fontes renováveis conectadas à rede pode suprir essa necessidade.  

Também no Brasil a preocupação com a produção de energia elétrica por 

meio de fontes renováveis tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Um 

dos trabalhos que se destaca é a tese de doutorado de Ortiz (2014) onde um dos 

objetivos foi estudar a complementaridade espacial-temporal entre a energia eólica e 

solar fotovoltaica. O autor explica que a complementaridade energética consiste em 

explorar de que forma a combinação de duas ou mais fontes energéticas podem 

contribuir para uma geração de energia menos intermitente, aproveitando o 

comportamento sazonal de cada uma. Investigou onde, quando, quanto e em que 

escalas temporais esta complementaridade existe, estudando a sua correlação nas 

diversas bases de tempo, conforme o interesse de sua aplicação. O autor destaca 

que explorar a característica complementar entre o recurso eólico e o solar 

fotovoltaico ameniza as flutuações da produção de energia elétrica, atenuando os 

riscos de geração e reduzindo o super dimensionamento, mas que, devido aos 

inúmeros parâmetros e variáveis avaliados, a implementação se torna complexa. O 

estudo de caso envolveu três cidades: São Martinho-RS, Petrolina-PE e Parnaíba-PI 

em um horizonte de dez anos.  

Na sequência, o autor fez uma análise do perfil da velocidade do vento para 

uma altura de 25 metros, da temperatura ambiente e da irradiação solar nos locais 

escolhidos, considerando uma série de 10 anos de dados, apresentando os 

resultados em gráficos e tabelas. Como as informações sobre irradiação solar eram 

do plano horizontal, o autor fez um estudo dessa grandeza para diferentes ângulos 

nos três locais escolhidos, objetivando maximizar a produção dos painéis solares, 

uma vez que a latitude dos locais escolhidos é bastante diferenciada, apresentando 

novamente os resultados na forma de gráficos e tabelas. Para efetuar a modelagem 

do sistema eólico/fotovoltaico, o autor utilizou as informações técnicas de três 

painéis fotovoltaicos comerciais e também de três turbinas eólicas. Realizou três 

simulações distintas, sendo que na simulação 1 foi considerada a maximização da 

energia gerada e o menor desvio padrão, partindo de um orçamento fixo; na 

simulação 2, o dimensionamento ocorreu visando a minimização da diferença entre 

a energia gerada pelas duas fontes, também com orçamento fixo e na simulação 3   

o dimensionamento foi feito com a análise de sensibilidade dos custos de 

implantação do sistema fotovoltaico com orçamento fixo.  Com estas informações, o 
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autor pode apresentar a complementaridade entre os sistemas solar fotovoltaico e 

eólico em diferentes bases de tempo: mensal, semanal, diária e horária. O objetivo 

desta análise foi conhecer como a energia produzida pelos dois tipos de fontes se 

comporta em períodos de tempo mais curtos e realçar a importância que esse 

conhecimento pode ter no dimensionamento de sistemas híbridos conectados à rede 

elétrica. Finalmente, o autor concluiu esse objetivo, justificando que, a análise 

mensal de complementaridade é relevante para o planejamento energético e 

despacho de geração de energia, podendo alterar o nível de despacho das fontes do 

sistema hidrotérmico interligado; que a análise semanal se justifica, pois permite 

identificar a contribuição das fontes nos horários de ponta do sistema e avaliar a 

contribuição que a geração solar/eólica pode oferecer, evitando despachos 

termelétricos nesses horários; e que a análise com base horária permite analisar o 

fluxo de potência na rede e de que forma a operação conjunta pode contribuir para 

reduzir variações de tensão de usinas já instaladas.  

Outro estudo realizado no Brasil sobre sistemas híbridos solar fotovoltaico e 

eólico é de autoria de Ribeiro (2015) que analisa a grande influência da localização, 

da área e do formato do terreno em locais de potencial para utilização dessas fontes 

renováveis. Para incorporar esses atributos em uma análise integrada, um método 

de comparação é desenvolvido e posteriormente aplicado em um estudo de caso 

envolvendo duas grandes cidades brasileiras. O autor explica que a posição do local 

na superfície do planeta é que determina a disponibilidade de recursos naturais que 

podem ser utilizados para a geração de energia, pois dois locais com a mesma área 

e formato geométrico, mas em diferentes localidades ou dois locais com diferentes 

formatos e área, mas na mesma localidade dificilmente terão o mesmo potencial 

para geração de energia. Além disso, afirma que a área influencia o tipo de 

tecnologia que pode ser utilizada no local, enquanto que o formato do terreno 

determina a forma como essa tecnologia pode ser disposta e instalada. O 

conhecimento sobre tais fatores auxilia na otimização da energia a ser gerada para o 

local específico. Em todas as simulações foram utilizados painéis fotovoltaicos 

policristalinos de silício e turbinas eólicas de sete modelos distintos com eixos 

horizontais, por serem as mais frequentes utilizadas no Brasil. No método utilizado, o 

primeiro estágio se constituiu pela caracterização do local escolhido, observando o 

formato, a latitude, longitude, altura, recursos naturais como irradiação solar, 

velocidade e direção do vento. O segundo estágio buscou identificar as 
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possibilidades de organização física para implementar no local, tomando cuidado 

especial com o diâmetro das pás dos rotores eólicos, com a distância entre as 

turbinas, com o tamanho dos painéis, a quantidade por metro quadrado, distância 

entre eles e suas inclinações para evitar a ocorrência de áreas sombreadas. No 

terceiro estágio foram executados os cálculos do potencial de energia utilizando 

manuais e os softwares livres RETScreen (Clean Analysis Project Software) e 

HOMER, para encontrar o melhor arranjo para  maximizar a produção na planta 

escolhida. O quarto estágio tratou de uma análise comparativa para buscar os 

efeitos da localização, área e formato do terreno na geração de energia onde se 

mantém constantes dois atributos e varia um terceiro para verificar o impacto 

produzido apenas por ele.  

O estudo de caso relatado pelo autor envolveu a cidade do Rio de Janeiro e 

a cidade de Fortaleza. Em ambos os casos os dados de radiação solar e velocidade 

do vento foram obtidos pelo RETScreen e apresentados em forma de tabela para 

efeito de comparação. As simulações das plantas foram realizadas com várias 

situações de área do terreno (64, 100, 2500, 4900 e 10000 m²) para abranger 

situações desde plantas residenciais, comerciais até industriais de médio porte. Com 

os sete modelos de turbinas estudadas foi possível desenvolver vários arranjos 

dentro das áreas anteriormente citadas. O mesmo foi feito com os painéis 

fotovoltaicos escolhidos para as duas cidades, sempre considerando as várias áreas 

dos locais para implantação do sistema. Em ambos os casos, a quantidade total de 

energia gerada por ano foi calculada usando o software RETScreen. Trabalhando 

com duas cidades, cinco tamanhos de áreas diferentes, duas formas de sítios 

diferentes, uma tecnologia solar e sete tecnologias eólicas, o número de possíveis 

arranjos analisadas neste artigo foi de 160.  Na conclusão, Ribeiro (2015) afirma que 

este estudo criou um link entre a importância desses atributos e a influência que 

possuem na produção de energia através de fontes renováveis em pequena e média 

escala bem como o impacto que a mudança de apenas um atributo causa na 

produção. Com a mesma tecnologia eólica nas duas cidades, a mesma área e um 

mesmo formato de terreno, a variação na produção fica em 334% em MWh/ano e 

para a tecnologia solar, nas mesmas condições, essa diferença de produção chegou 

a 161%, ambas a favor da cidade de Fortaleza.   

Outro estudo na Europa, mais especificamente na ilha de Skyros, no 

Mediterrâneo, foi desenvolvido por Petrakopoulou (2015), envolvendo a simulação 
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de sistemas híbridos solar/eólico autônomos, com tecnologias de armazenamento 

em áreas remotas não conectadas à rede elétrica, com o objetivo de suprir em 100% 

a demanda na ilha. Na introdução, o autor expõe que 55% de toda a energia na 

Grécia depende do petróleo, sendo que 99% desse montante deve ser importado, o 

que faz com que o custo seja elevado para a produção de energia elétrica em locais 

isolados. Tal fator aumenta a competitividade para a produção de energia por meio 

das tecnologias renováveis. O artigo apresenta parte dos resultados do Projeto 

GENERGIS (Green ENERGy for ISlands), cujos principais objetivos são abordar a 

autonomia das energias renováveis com sistemas de armazenamento, envolver a 

comunidade no processo de tomada de decisões, executar cálculos técnicos e 

econômicos através de simulações e propor um plano para alcançar 100% de vida 

sustentável. 

A ideia central do autor é criar a planta renovável onde já existe um sistema 

operando e transformar o gerador a diesel existente atualmente como tecnologia de 

back-up. Portanto, o autor não considera a infraestrutura para distribuição da energia 

gerada, apenas a análise da planta e dos equipamentos. É feito um estudo sobre a 

densidade demográfica e a demanda de energia da ilha de Skyros no ano de 2012, 

com previsão de aumento de 1,4% ao ano. Na metodologia, é realizada uma 

avaliação teórica tanto da energia proveniente do Sol quanto da energia do vento 

que serviram como dados de entrada para a simulação. O software Ebsilon 

Professional foi usado para a simulação da planta, onde a energia solar está ligada a 

um sistema de armazenamento térmico, enquanto a eólica a um sistema de 

armazenamento elétrico, usando baterias.  Para os dados de média de velocidade 

do vento foi utilizada uma série que contempla dados de 2010 a 2013, além de ser 

necessário realizar uma estimativa logarítmica, pois esses dados são para uma 

altura de 4 metros enquanto a necessidade das turbinas é para 84 metros. A planta 

híbrida simulada é constituída de cinco blocos, sendo o campo solar (56 módulos em 

0,12 km²), o sistema de armazenamento térmico (dois tanques), o bloco de 

alimentação, as turbinas eólicas (Vestas V112 com altura da nacele de 84 metros e 

potência de 3,3 MW) e o sistema de armazenamento elétrico (com baterias de 

sodium-sulfur, capacidade de 60 MWh e eficiência de 95%). Na simulação realizada 

neste trabalho foi desprezada a degradação e a perda de eficiência dos painéis 

fotovoltaicos e equipamentos do sistema. Na análise dos resultados, o autor conclui 

que existe déficit energético tanto no inverno, em virtude dos baixos níveis de 
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irradiação quanto no verão, em virtude da alta demanda de energia, mas que 

durante o ano as deficiências da produção fotovoltaica foram supridas pela produção 

de energia usando a fonte eólica. Outra conclusão é que com exceção dos períodos 

de pico de energia na ilha (agosto e setembro), o sistema híbrido conseguiu manter 

em níveis adequados os sistemas de armazenamento térmico e elétrico e que, 

embora os sistemas de armazenagem não sejam utilizados continuamente ao longo 

do ano, são necessários para assegurar uma operação estável durante picos de alta 

energia e condições climáticas exigentes. Durante o período de inverno, com a 

insuficiência na produção, foi utilizado o armazenamento térmico para suprir a 

demanda. No geral, durante o ano, 48% da energia da planta híbrida foram 

provenientes da fonte fotovoltaica, enquanto 52% vieram da produção eólica, com 

eficiência energética anual média de 19,2% e que especificamente na ilha de 

Skyros, a produção eólica pode ser considerada mais estável que a solar. 

Além dos estudos já citados, são frequentes as iniciativas para utilização de 

energias renováveis em substituição ao uso dos combustíveis fósseis, também em 

regiões isoladas como em ilhas. A International Renewable Energy Agency (IRENA), 

por ocasião da Conferência das Transições Energéticas das Ilhas, que ocorreu em 

Martinica na França em junho de 2015, preparou um documento específico para 

relatar os principais projetos com energias renováveis nas ilhas do mundo todo. O 

documento intitulado Path to Prosperity: Renewable Energy for Islands demonstra a 

viabilidade real dos projetos nas ilhas, destaca soluções inovadoras e parcerias bem 

sucedidas que em conjunto estão promovendo a implantação de energia renovável. 

O documento IRENA (2015) descreve no total 28 projetos em ilhas dos oceanos 

Atlântico, Índico, Pacífico, do Mar Mediterrâneo e do Mar do Caribe. Dentre esses, 

destacam-se alguns cuja área de estudo tem relação com o foco deste trabalho. 

O Cabeolica Wind Project, no arquipélago de Cabo Verde, descrito no 

IRENA (2015) se constitui em uma parceria público-privada, cujo objetivo é instalar 

um total de 30 turbinas eólicas em 4 fazendas para gerar aproximadamente 25% da 

demanda total de energia, atendendo 50.000 pessoas, diversificando o mix 

energético do país, diminuindo em até 20.000 toneladas/ano as importações de 

petróleo e se protegendo da volatilidade do preço internacional do combustível fóssil.  

Outro projeto realizado na Ilha de Santo Antão, também em Cabo Verde, fez a 

instalação de 290 painéis fotovoltaicos para atender uma aldeia de pescadores com 

270 moradores que possuía acesso à eletricidade apenas por meio de um gerador a 
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diesel. Apesar do custo final de geração ter sido superior à média nacional, o projeto 

foi considerado importante para mostrar as possibilidades de eletrificação através de 

outros meios que não a extensão da rede tradicional. A micro usina solar fotovoltaica 

instalada, fornece 39,3 kWp por 24 horas por dia para 75 casas e instituições da 

localidade,  e entre fevereiro de 2012 e fevereiro de 2015, gerou um total de 91.899 

kWh, economizando aproximadamente 26.787 litros de combustível e evitando a 

emissão de 80 toneladas de CO2 para a atmosfera.  

  Outro projeto piloto, descrito no IRENA (2015) foi desenvolvido no sul da 

Ilha de Madagascar, nas vilas Ambondro e Analaptsy com início em 2008 e 

finalização em 2012. Na primeira vila foi feita a conexão de duas turbinas eólicas à 

rede de distribuição local, com potência total de 12 kW e na segunda foi realizada a 

instalação de 78 painéis fotovoltaicos com potência total de 5 kW. Como resultado, 

5.000 habitantes e 20 microempresas das duas comunidades foram beneficiados 

com a melhora no serviço de fornecimento de energia além da redução na utilização 

de óleo diesel e biomassa que eram utilizados anteriormente ao projeto. Mais um 

projeto que merece destaque, foi o Agrinergie 5, desenvolvido pela iniciativa privada 

na ilha Saint-Joseph com a instalação de painéis fotovoltaicos nos telhados de 

estufas. A fazenda solar possui uma área de 1,3 ha e capacidade de 1,4 MWp, com 

produção anual superior a 2.000 MWh de eletricidade a um custo de 8 milhões de 

dólares. O projeto empregou 40 pessoas durante os seis meses de construção e 

atualmente fornece energia limpa para mais de 1.000 habitantes locais. Ao final do 

relatório IRENA (2015), chega-se à conclusão que, embora a utilização de energia e 

as emissões de gases do efeito estufa das ilhas representem apenas uma pequena 

parcela a nível mundial, os projetos apresentados oferecem uma oportunidade única 

para demonstrar transições bem sucedidas para quotas muito elevadas de energia 

renovável. Além disso, o tamanho relativamente pequeno das ilhas significa que as 

transições de energia renovável podem ser implementadas em um período de tempo 

mais curto e, assim, fornecer rapidamente insights valiosos para ajudar com 

transições de energia renovável em outras áreas remotas e grandes sistemas de 

energia em todo o mundo. 
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4. MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O objetivo do presente capítulo é apresentar os materiais necessários para a 

realização do projeto de dissertação, efetuando uma descrição detalhada dos 

recursos utilizados, bem como apresentar a metodologia proposta para o seu 

desenvolvimento. 

 

4.1 MATERIAIS 

  

 Para simular sistemas de geração distribuída com vários tipos de fontes 

renováveis, fez-se necessária a utilização de recursos computacionais específicos 

com o objetivo de gerar confiabilidade nos resultados obtidos. Para isso, neste 

trabalho foram utilizados os softwares RETScreen Expert e HOMER que serão 

apresentados na sequência.  Além dos softwares também foi utilizado o analisador 

de energia MARH 21 para obtenção dos dados de consumo das pousadas com o 

objetivo de construir a curva de carga.  

 

4.1.1 RETScreen 

 

 O software RETScreen  Expert desenvolvido pelo Natural Resource Canada´s 

é uma ferramenta especificamente destinada a facilitar a análise de pré-viabilidade e 

viabilidade de tecnologias de energia limpa. O núcleo da ferramenta consiste em um 

software de análise de projetos padronizado e integrado que pode ser usado em 

qualquer parte do mundo para avaliar a produção de energia, custos de ciclo de vida 

e redução de emissões de gases de efeito estufa para vários tipos de tecnologias de 

energia renovável. A página inicial do software, que pode ser apresentada na língua 

portuguesa, está representada na FIGURA 28. 
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FIGURA 28 – PÁGINA INICIAL DO SOFTWARE RETScreen EXPERT 

 

 
 

FONTE: RETScreen EXPERT (2017). 

  

A ferramenta possui um banco de dados integrado de produtos, de 

comparação, de custos, de informações climáticas e meteorológicas.  Os dados dos 

produtos presentes são fornecidos por fabricantes comerciais de equipamentos, 

enquanto os dados meteorológicos, de mais de 1.000 localidades do mundo, são 

extraídos de estações de medição terrestres ou de satélites obtidos pela NASA 

derivados de uma série histórica de mais de 30 anos. Dentre esses dados 

meteorológicos estão as médias mensais da temperatura do ar e do solo, umidade 

relativa do ar, precipitação, radiação solar diária horizontal, pressão atmosférica e 

velocidade do vento. As informações sobre temperatura, radiação solar e velocidade 

do vento serão utilizadas nesta dissertação como dados de entrada no HOMER.     

 O software se mostra bastante atraente para uma análise detalhada de 

aspectos financeiros de projetos que utilizam uma única fonte de energia, sendo 

muito utilizado para a realização de estudos preliminares. Na área fotovoltaica, 

determina os custos de produção de energia e redução de gases emitidos para os 

sistemas isolados, conectados à rede e de bombeamento de água.   
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4.1.2 HOMER 

 

 O software HOMER foi desenvolvido no National Renewable Energy 

Laboratory (NREL) nos Estados Unidos da América e pode simular sistemas 

isolados ou conectados à rede, que podem ser combinados com diferentes tipos de 

geração, como eólica, solar, biogás, células a combustíveis, geradores a diesel, etc. 

O HOMER possui descrições de modelos simplificados dos sistemas, realiza 

cálculos em base de tempo horária para centenas de configurações de sistemas, 

apresentando-os de acordo com o seu custo total de instalação e operação ao longo 

da vida útil, além de permitir a otimização de parâmetros técnicos específicos de 

cada configuração do sistema. O software solicita a inclusão de valores médios 

mensais de irradiância e velocidade do vento com os quais gera sinteticamente 

dados horários. 

Resumidamente, o HOMER realiza três tarefas principais, que são: simulação, 

otimização e análise de sensibilidade. Uma única otimização consiste em múltiplas 

simulações, da mesma forma que uma única análise de sensibilidade consiste em 

otimizações múltiplas.  Na etapa da simulação, o HOMER modela o desempenho de 

uma configuração de um sistema de microgeração a cada hora do ano para 

determinar sua viabilidade técnica e custo do ciclo de vida. No processo de 

otimização é realizada a simulação de muitas configurações de sistemas diferentes 

em busca daquela que satisfaz as restrições técnicas ao menor custo do ciclo de 

vida, determinando o “valor ótimo” das variáveis sobre as quais se tem controle 

como a combinação de componentes que compõem o sistema, tamanho e potência 

de cada um. No processo de sensibilidade, o software realiza otimizações múltiplas 

sob uma gama de suposições de entrada a fim de avaliar os efeitos da incerteza ou 

mudanças na entrada do modelo. Essa análise de sensibilidade ajuda a avaliar as 

variáveis que não se tem controle, como irradiação solar, velocidade média do vento 

ou preço futuro do combustível.  

 

4.1.3 MARH 21 

 

 O MARH-21 é um medidor e registrador de grandezas em tempo real para 

sistemas elétricos monofásicos, bifásicos e trifásicos em baixa, média e alta tensão, 

fabricado pela RMS Sistemas Eletrônicos. Sua alimentação pode ser feita 
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diretamente pela entrada de sinal de tensão, pela entrada auxiliar em tensão 

alternada de 70 a 600 VCA ou por uma entrada de tensão contínua de 11 a 60 VCC. 

A FIGURA 29 ilustra a visão frontal do medidor e registrador MARH-21. 

 

FIGURA 29 – MEDIDOR E REGISTRADOR MARH-21 

 

 

 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 

 Com as informações dos sinais de entrada, o medidor é capaz de indicar no 

mostrador digital os valores de tensão, corrente, potência, energia, temperatura e 

pressão, entre outras. Os dados medidos são armazenados na memória de massa 

do registrador e podem, posteriormente, ser transferidos para qualquer computador 

e analisados na forma de gráficos e relatórios por meio do software ANAWIN. Tais 

gráficos e relatórios podem relacionar os valores medidos e registrados com o 

horário em que ocorreram e desta forma, possibilitar a análise do comportamento 

das diversas variáveis no período de medição, apontando máximos e mínimos das 

mesmas quando ocorrerem.  

 O medidor MARH-21 é muito útil na área de qualidade de energia, diagnóstico 

de sistemas de potência e análise de processos industriais. Para este trabalho, sua 

função é o levantamento de dados para obtenção da curva de carga das pousadas 

estudadas com a intenção de abastecer os dados de entrada do software HOMER. 

O medidor utilizado foi cedido pelos Institutos LACTEC.  
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4.2 MÉTODO  

Como o objetivo do presente trabalho é propor a utilização de fontes 

renováveis de energia como alternativa em estabelecimentos comerciais em uma 

ilha, a metodologia adotada é diferente quando comparada a instalações similares 

em meio rural ou urbano. Informações como acessibilidade, questões ambientais e 

variabilidade populacional devem ser levadas em consideração, pois são relevantes 

para o cálculo do projeto a ser executado de modo a atender as necessidades 

específicas do local.  

A FIGURA 30 ilustra um fluxograma resumido da metodologia proposta para a 

realização deste trabalho, seguida de informações detalhadas de cada etapa. 

FIGURA 30 – FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 

Etapa 1: Coleta de Dados 

Etapa 2: Tratamento dos dados 

Etapa 3: Preparação do modelo  

Etapa 4: Modelagem Física do Sistema 
de Microgeração 

Etapa 5: Simulação 

Etapa 6: Otimização 

Etapa 7: Análise de 
Sensibilidade/Conclusões  
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4.2.1 COLETA DE DADOS 

 

 Para o dimensionamento de sistemas de geração distribuída híbridos, 

fotovoltaico e eólico, o levantamento de dados climáticos locais devem considerar a 

velocidade e direção do vento, além dos índices de irradiação na superfície e 

temperatura ambiente. Para isso, pode-se utilizar séries históricas registradas em 

estações meteorológicas, dados de satélites, mapas, softwares, atlas com 

informações já compiladas.   

Após o levantamento dos dados climáticos, é necessária também a obtenção 

das informações de consumo de energia do estabelecimento a ser estudado, o que 

pode ser estimado a partir dos dados constantes nas contas de energia elétrica, mas 

também obtidos de forma mais precisa pela medição da corrente elétrica e tensão 

para posterior construção da curva de carga. Para a medição das grandezas básicas 

necessárias para a curva de carga, deve ser utilizado um medidor com memória de 

massa, conforme especificado na seção anterior.  

De acordo com o Módulo 8 do PRODIST da ANEEL (2016), que trata da 

qualidade da energia elétrica, a tensão em regime permanente pode ser avaliada por 

meio de um conjunto de leituras, de forma amostral, eventual ou ininterrupta. O ideal 

seria a coleta de dados ininterrupta durante pelo menos um ano para obtenção de 

dados fidedignos, que poderão ser inseridos diretamente no software simulador, sem 

necessidade de realizar estimativas. Na impossibilidade de execução de tal prazo, 

sugere-se a medição mínima de uma semana completa para avaliação das cargas 

dos diferentes dias da semana, sendo necessário a partir disso, a realização de 

estimativas para o restante do ano. Recomenda-se ainda utilizar o período de 

integralização de 15 minutos para obtenção de dados mais precisos a cada hora.  

 

4.2.2 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Através da análise e tratamento dos dados obtidos pela medição dos 

parâmetros elétricos em cada estabelecimento, é possível estabelecer ou estimar os 

dados de consumo de energia por hora em cada dia, necessários para entrada no 

software.    

Uma vez que o software HOMER necessita de um único valor para cada hora 

do dia referente à carga primária, que será replicada para todos os demais dias do 
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mês, faz-se necessário cálculos de médias e estimativas dos dados obtidos no 

período de medição, o que pode ser realizado por meio de planilhas, gráficos e 

tabelas no Excel ou software similar. Para o caso de ilhas turísticas e 

estabelecimentos com grande variação de consumo durante os meses do ano, como 

é o caso do presente estudo, é essencial o cálculo e a adoção de diferentes valores 

para a alta e baixa temporada.   

 

4.2.3 PREPARAÇÃO DO MODELO  

 

 Após a etapa de levantamento de dados deve ser realizada a etapa de 

preparação do modelo, através de pesquisa de mercado com fabricantes/ 

fornecedores dos equipamentos fotovoltaicos e eólicos em território nacional.  

A pesquisa de mercado é necessária para levantar valores de todos os 

equipamentos imprescindíveis à instalação do sistema de geração distribuída de 

energia a ser simulado, como painéis fotovoltaicos, geradores eólicos, inversores, 

cabeamento e suportes, além do custo de reposição e manutenção dos mesmos.  

A pesquisa pode ser realizada diretamente com empresas fornecedoras dos 

equipamentos com prioridade para as empresas mais próximas aos locais de 

instalação para redução dos custos de frete e transporte dos técnicos. É 

recomendável que todos os contatos sejam formalizados por e-mail com as 

empresas para registro dos orçamentos solicitados. 

 

4.2.4 MODELAGEM FÍSICA DO SISTEMA 

 

Com todas as informações e dados necessários para alimentar o software 

HOMER é possível efetuar a modelagem física do sistema, simulando diversas 

combinações de topologias para cada estabelecimento. No caso de sistemas 

híbridos solar/eólico, sugere-se analisar pelo menos as seguintes topologias: 

 Sistema de geração apenas com energia solar conectado à rede; 

 Sistema de geração apenas com energia eólica conectada à rede; 

 Sistema de geração com energia eólica e solar conectado à rede. 

Para modelar sistemas de microgeração o HOMER necessita de pelo menos 

uma fonte de energia elétrica ou térmica (como solar ou eólica, um gerador diesel ou 
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uma caldeira), um destino para essa energia (carga elétrica ou térmica), além de 

dispositivos de conversão e de armazenamento. Faz-se necessário informar além da 

localização da instalação, a média horária da irradiância global em uma superfície 

horizontal (kW/m²) ou a média mensal da irradiação global em uma superfície 

horizontal (kWh/m².dia), a média mensal da velocidade do vento (m/s) bem como a 

altura (m) em que essas médias foram obtidas e a altitude do local da instalação.  

 No caso da carga primária, que é definida como a demanda elétrica que o 

sistema deve atender em um momento específico, o HOMER precisa de uma 

quantidade de carga (kW) para cada hora do ano, seja importando um arquivo com 

esses dados, seja gerando de maneira sintética os dados horários a partir de perfis 

de carga média diária. Pode ser especificado um único perfil de 24 horas que se 

aplica ao longo do ano ou podem ser especificados perfis diferentes para cada mês 

ou dias da semana.  O software pode simular duas cargas primárias separadas, que 

podem ser DC ou AC. 

 Para a realização da modelagem física, faz-se ainda necessária a entrada de 

dados do painel solar a ser utilizado. Os principais parâmetros são: capacidade do 

painel (kW), o custo total necessário para sua instalação, o custo para eventual 

substituição do equipamento e o custo de manutenção anual.  Além disso, o HOMER 

solicita algumas propriedades específicas do equipamento e da instalação, como por 

exemplo, a corrente de operação (AC ou DC), a expectativa de vida (em anos), o 

fator de perda em relação ao aproveitamento nominal (em %), a inclinação do painel 

em relação ao eixo horizontal, a sua direção (ambos em graus) e a fração da 

radiação solar refletida no solo (em %). Também é possível informar ao software, 

nas opções mais avançadas, a ausência de um sistema seguidor de Sol e a 

necessidade ou não de analisar a influência da temperatura na eficiência dos 

painéis.  

 A respeito das informações das turbinas eólicas, além da capacidade e custos 

como descritos nos painéis fotovoltaicos, é preciso informar o fabricante da turbina 

eólica, sua potência, tensão de saída, os dados da curva característica, o tempo de 

vida útil e a altura da nacele. Com essas informações, acrescidos dos dados da 

velocidade do vento informados na entrada de dados das fontes eólicas, o HOMER 

é capaz de calcular a potência gerada a cada hora do ano e construir o gráfico da 

curva de geração da turbina utilizada. O software presume que a curva de potência 
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se aplica a uma densidade do ar padrão de 1.225 kg/m³, que corresponde a 

condições padrão de temperatura e pressão.   

 Antes de efetuar a modelagem física ainda é preciso inserir dados técnicos e 

econômicos a respeito do conversor/inversor utilizado, como o custo de aquisição, 

reposição e manutenção anual, a potência nominal, expectativa de vida útil e 

eficiência. O software assume que os parâmetros informados se manterão 

constantes para toda a vida útil do equipamento e constrói a curva base para o 

cálculo dos custos do equipamento considerado na simulação.  

O último componente a ser cadastrado para efetuar a simulação é a rede 

elétrica da distribuidora. O HOMER simula a rede como um componente do qual um 

sistema de microgeração pode receber eletricidade AC e para a qual pode vender ou 

fornecer (em nível de compensação) eletricidade AC. É necessário inserir os valores 

da tarifa, o valor cobrado em caso de pico de demanda. Também é possível simular 

na rede o net metering, para que o usuário seja cobrado apenas pelo seu consumo 

líquido de energia, descontando a energia que é injetada no sistema nos horários de 

pouca demanda de carga pelo sistema de microgeração.  

Ao concluir a entrada de todas as informações necessárias para realizar a 

simulação, o software ilustra um diagrama esquemático com todos os equipamentos 

considerados, como ilustra a FIGURA 31 e está pronto para realizar os cálculos e 

fazer a análise de sensibilidade e otimização dos resultados. 

 

FIGURA 31 – DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SOFTWARE HOMER 

 

 

   
 

FONTE: HOMER (2017). 

  



85 

 

4.2.5 SIMULAÇÃO  

 

Na etapa de simulação das topologias anteriormente descritas, os dados de 

entrada, como os climáticos, custos de aquisição, reposição, manutenção, 

características elétricas dos componentes do sistema, período da simulação e perfil 

da carga podem ser mantidos constantes durante toda a vida útil do projeto.   

A capacidade fundamental do HOMER é simular operações de sistemas de 

microgeração. O processo de simulação determina/especifica: 

1. o comportamento de uma configuração particular do sistema; 

2. as combinações possíveis entre os vários componentes do sistema 

com potências diversificadas; 

3. uma estratégia operacional  para operação dos componentes durante a 

vida útil do sistema. 

Pode ser simulada uma grande variedade de configurações de sistemas de 

microgeração conectados à rede ou autônomos, com qualquer combinação de 

painéis fotovoltaicos, até duas turbinas eólicas, uma hidro turbina, até dez 

geradores, dez bancos de baterias, até duas cargas primárias e duas térmicas, 

conversor AC-DC e um tanque de armazenamento de hidrogênio, entre outros 

dispositivos.  

A modelagem de uma configuração particular de um sistema pode ser feita 

executando uma simulação horária de séries temporais de sua operação ao longo 

de um ano, percorrendo o ano uma hora de cada vez, calculando a energia 

renovável disponível, comparando-a com a demanda elétrica da carga primária e 

decidindo o que fazer em caso de excesso ou déficit. O software também calcula a 

quantidade de energia adquirida anualmente da rede elétrica, para estimar o custo 

do ciclo de vida do sistema, que é calculado utilizando o Total Net Present Cost 

(NPC). Esse valor único inclui todos os custos e receitas que ocorrem dentro da vida 

útil do projeto, como o custo inicial dos componentes, o de manutenção, o de 

combustível (se for o caso), bem como qualquer receita proveniente da venda de 

energia à rede, que obviamente reduz o NPC total.   
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4.2.6 OTIMIZAÇÂO  

 

 Na etapa de otimização, o HOMER determina qual a configuração do sistema 

proporciona o menor NPC para o tempo de vida útil do projeto, atendendo as 

restrições impostas. Podem ser simuladas muitas configurações diferentes de 

sistemas, descartadas as que não são tecnicamente possíveis ou viáveis e 

classificadas de acordo com o NPC, apresentando a melhor delas como 

configuração ótima do sistema. O objetivo deste processo é determinar o valor ótimo 

para cada variável de decisão. Na análise das tabelas com os resultados da 

otimização, é possível realizar comparações entre a configuração ideal e as “quase 

ideais”, pois em alguns casos os detalhes técnicos influenciam na tomada de 

decisão.   

 

4.2.7 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

 Na etapa de análise de sensibilidade, o software deve ser alimentado com 

faixas de valores para as variáveis de sensibilidade, que são classificadas como 

qualquer variável numérica que não seja uma variável de decisão. Os dados das 

fontes renováveis como irradiação solar e velocidade do vento, tempo de vida útil 

dos componentes, custo da energia da rede, preço do combustível, custo dos 

equipamentos, taxa de juros, entre outras, são considerados variáveis de 

sensibilidade. Desta forma o HOMER realiza várias otimizações, cada uma para um 

conjunto diferente de valores dentro da faixa fornecida para as variáveis de 

sensibilidade. Para cada combinação de valores destas variáveis, o HOMER define 

um caso de sensibilidade distinto, apresentando os resultados em forma de gráficos 

e tabelas. Na interpretação do resultado, é possível analisar a influência da variável 

de sensibilidade no sistema que foi simulado.  

 Um dos principais usos da análise de sensibilidade é permitir tratar as 

incertezas que influem sobre um sistema quando não for possível obter o valor exato 

de determinada variável. Devem ser inseridos vários valores para essas grandezas, 

abrangendo a faixa provável a fim de observar como os resultados variam dentro da 

faixa.  
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5 ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo apresenta uma aplicação da metodologia proposta, 

considerando como local de estudo duas pousadas na Ilha do Mel – Paraná. 

Também expõe a descrição do local, os dados físicos dos estabelecimentos 

comerciais/pousadas escolhidas para o estudo de caso, assim como os dados 

climáticos da região, os dados para levantamento da curva de carga das pousadas, 

a pesquisa de mercado sobre os equipamentos do sistema, a modelagem, 

simulação e otimização destas informações no software HOMER. 

 

5.1 A ILHA DO MEL 

 

Pertencente ao município de Paranaguá, a Ilha do Mel, situada no litoral do 

estado do Paraná possui aproximadamente 95% de sua área composta por restinga 

e floresta de mata atlântica. Possui uma área total de 27,62 km² sendo que a maior 

parte está dentro de uma Estação Ecológica (22,4 km²), situada ao norte ou no 

Parque Estadual da Ilha do Mel (3,3 km²), situado ao sul. Menos de 2 km² têm 

permissão de uso residencial ou comercial.  Como não existem estradas ou ruas na 

ilha, a locomoção entre os cinco vilarejos, Fortaleza, Nova Brasília, Farol, Praia 

Grande e Encantadas é feita a pé ou de bicicleta. A área total de praias na ilha 

chega a 0,55 km² e a altitude máxima é de 151 metros. A FIGURA 32 ilustra um 

mapa turístico da Ilha do Mel, onde podem ser vistos os vilarejos, a Estação 

Ecológica, o Parque Estadual, as trilhas e as principais praias. 
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 FIGURA 32 – MAPA TURÍSTICO DA ILHA DO MEL 

 

 

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ (2017). 
 

 

O clima é classificado como de transição entre o tropical e o subtropical, sem 

estação seca e sem a ocorrência de geadas. Os registros das séries históricas de 

temperatura no estado do Paraná indicam temperaturas médias anuais entre 20 e 

21ºC, com precipitação média anual entre 2000 e 2500 mm e os ventos com média 

anual de aproximadamente 3,5 m/s medidos a 10 metros do solo, com 

predominância no quadrante nordeste. Na área da Ilha verifica-se, no trimestre mais 

quente, o predomínio de médias entre 26 e 27ºC, enquanto que no trimestre mais 

frio prevalecem as faixas de 16 a 17ºC. Registra-se, assim, uma amplitude térmica 

de aproximadamente 10ºC entre as médias de temperaturas do trimestre mais 

quente e do trimestre mais frio do ano (IAPAR, 2011). 

 Apenas no ano de 1988 é que a energia elétrica chegou à Ilha do Mel através 

de geradores a diesel que operavam entre às 7 h da manhã e às 2 h da madrugada. 
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No ano de 1998, um cabo submarino de aproximadamente 3 km de extensão de 

13,8 kV levou a energia do continente para a Ilha do Mel, Ilha das Peças e 

Superagui,  ampliando o fornecimento para 24 horas diárias, apesar das constantes 

quedas de energia resultante da sobrecarga do sistema relatadas pelos moradores 

locais. A subestação da COPEL que atende a Ilha do Mel está localizada no 

município de Pontal do Paraná que é o ponto mais próximo do continente. Segundo 

o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) em seu Plano de Manejo do Parque Estadual 

da Ilha do Mel, não existe iluminação pública nas trilhas e há 634 ligações de 

energia atendidas pela COPEL, entre residências, restaurantes e pousadas, sendo 

que toda nova ligação de energia solicitada deve ser autorizada pelo IAP.  

 

5.2 DADOS CLIMÁTICOS 

 

 Dentre todas as alternativas existentes para obtenção dos principais dados 

climáticos necessários para abastecer o software de simulação HOMER foi 

escolhida uma ferramenta específica, destinada a facilitar a análise de pré-

viabilidade e viabilidade de tecnologias de energia limpa, desenvolvido pelo Natural 

Resource Canada´s, que possui um banco de dados climáticos baseado em uma 

série histórica de 30 anos, com dados obtidos por satélites da NASA e estações 

meteorológicas espalhadas pelo mundo todo. Essa ferramenta gratuita, denominada 

RETscreen, já foi descrita anteriormente no Capítulo 4.   

 O primeiro passo foi selecionar, dentro da ferramenta, o local de instalação, 

digitando as coordenadas de latitude e longitude. Automaticamente ela busca a 

estação meteorológica mais próxima com todas as informações climáticas 

informadas sempre como médias de cada mês para a série histórica de 30 anos. No 

caso deste trabalho, a ferramenta optou pela estação localizada na cidade de 

Paranaguá, distante apenas 21 km do local da instalação, com exatamente a mesma 

latitude sul (-25,5º) e praticamente a mesma longitude, com diferença de apenas 

0,2º, o que tornou perfeitamente possível a utilização dos dados dessa estação. A 

FIGURA 33 ilustra um mapa da ferramenta com os locais da estação meteorológica 

e da instalação do projeto de geração distribuída sinalizados, bem como os dados 

da latitude e longitude de ambos. 
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FIGURA 33 – MAPA COM LOCAL DA ESTAÇÃO E DA INSTALAÇÃO  

 

 

 
FONTE: RETScreen – EXPERT (2017). 

 

5.2.1 DADOS EÓLICOS 

  

A primeira informação relevante obtida pela ferramenta RETScreen foi a 

média histórica da velocidade do vento na região que pode ser observada pela 

análise da TABELA 5 onde consta também a altura de referência para a medida 

efetuada.  

 

TABELA 5 – MÉDIAS HISTÓRICAS DA VELOCIDADE DO VENTO 

 
 

FONTE: RETScreen – EXPERT (2017). 
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 A análise das informações possibilitou a constatação de que nos meses de 

setembro, outubro e novembro as médias históricas são mais elevadas e nos meses 

de fevereiro, abril e junho são as mais baixas, com diferença percentual de 17,95% 

entre esses extremos. Apesar da média anual de 3,5 m/s ser considerada baixa para 

os padrões de aproveitamento eólico comercial, a contribuição dessa fonte de 

energia não pode ser desprezada na microgeração distribuída utilizando um sistema 

híbrido eólico/solar.  

   A ferramenta ainda oferece a opção de visualização dos dados por meio de 

gráficos que podem ser sobrepostos com outras informações climáticas com o 

objetivo de comparação e de dependência entre as mesmas. A FIGURA 34 ilustra o 

gráfico da média da velocidade do vento mês a mês e também da temperatura do ar 

no mesmo período.  

 
FIGURA 34 – GRÁFICO DA VELOCIDADE DO VENTO E TEMPERATURA DO AR   

 

 

 
FONTE: RETScreen – EXPERT (2017). 

 

5.2.2 DADOS SOLARES  

  

A segunda informação de grande relevância para o projeto obtida através da 

ferramenta RETScreen foi a irradiação solar diária ao nível do solo, expressa em 

(kWh/m²)/dia. O software HOMER necessita desses dados para poder calcular a 

produção de energia dos painéis solares com o objetivo de estimar a produção 

horária, diária, mensal e anual dessa fonte de energia.  A TABELA 6 ilustra as 
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médias históricas da radiação solar para a estação meteorológica da cidade de 

Paranaguá.  

 

TABELA 6 – MÉDIAS HISTÓRICAS DA RADIAÇÃO SOLAR HORIZONTAL  

 
 

FONTE: RETScreen – EXPERT (2017). 

 

 A análise das informações permitiu constatar que os meses de novembro, 

dezembro e janeiro apresentam os maiores índices de radiação, enquanto que nos 

meses de maio, junho e julho esse índice é reduzido de forma significativa. A 

diferença entre o maior e o menor valor da radiação durante o ano atinge 45%, fato 

preocupante para a geração de energia solar durante esses meses se os painéis 

fossem posicionados horizontalmente. 

 
 A FIGURA 35 ilustra o gráfico da média da radiação solar e da velocidade do 

vento onde se pode constatar a importância da utilização da fonte eólica nos meses 

de baixa produção solar.  
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FIGURA 35 – GRÁFICO DA RADIAÇÃO SOLAR E DA VELOCIDADE DO VENTO   

 

 
 

 FONTE: RETScreen – EXPERT (2017). 

 

Ao realizar a comparação entre as informações obtidas pela ferramenta 

RETScreen com os dados do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica 

Sérgio Brito (CRESESB), poderá ser observada a coincidência entre os valores 

mensais e a média histórica anual da radiação solar na localidade de Paranaguá. A 

FIGURA 36 ilustra além dos dados no plano horizontal da radiação, outros valores 

referentes a inclinações bem como o gráfico comparativo desses valores.   

 

FIGURA 36 – DADOS DA RADIAÇÃO PARA PARANAGUÁ – CRESESB  
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FONTE: CRESESB (2017). 

 

5.2.3 DADOS DE TEMPERATURA  

  

As informações a respeito da temperatura do ar ou do ambiente e do solo, 

também foram fornecidas pela ferramenta que utiliza os dados da NASA e 

posteriormente utilizadas no procedimento de simulação do sistema de geração 

distribuída. A TABELA 7 ilustra as informações sobre as médias históricas das 

temperaturas citadas. Percebe-se, como já citado anteriormente, que a média varia 

entre 20 e 21ºC e como era esperado, os meses mais quentes são dezembro, 

janeiro, fevereiro e março, enquanto que julho, agosto e setembro são os mais frios, 

sendo de 26,5% a diferença na temperatura do ar entre o mês mais quente e o mais 

frio, correspondendo a uma amplitude térmica de 6,3ºC. 

 

TABELA 7 – MÉDIAS HISTÓRICAS DA TEMPERATURA DO AR E DO SOLO  
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FONTE: RETScreen – EXPERT (2017). 

 

5.3 DADOS ECONÔMICOS 

  

Apesar da análise econômica não ser o foco do trabalho, foi necessário 

efetuar o levantamento da taxa oficial de inflação do Brasil e para isso adotou-se o 

IPCA oficial do mês de julho de 2017, no qual o índice acumulado em doze meses 

foi de 2,71%. Outro dado econômico que interfere nos resultados das simulações 

efetuadas pelo HOMER é a taxa bancária para obter empréstimo com o objetivo de 

financiar o projeto. Para esta informação foram consultados dados do Banco Central 

do Brasil referentes a empréstimos para pessoas jurídicas com prazo superior a 365 

dias, tomando como data base a primeira semana do mês de agosto de 2017. Os 

dados obtidos, para quatro bancos, estão ilustrados na TABELA 8 a seguir. 

 

TABELA 8 – TAXA DE JUROS PARA EMPRÉSTIMOS A PESSOA JURÍDICA  

 

Item Instituição Financeira Taxa anual (%) 

1 Banco Safra 19,14 

2 Banco do Brasil 19,33 

3 Banco Santander 24,44 

4 Banco Bradesco 26,45 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 
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5.4 MEIOS DE ACESSO 

  

Como inexistem pontes que ligam a Ilha do Mel ao continente, e tampouco 

aeroporto na ilha, todo o acesso é feito por meio marítimo. O transporte oficial tanto 

de passageiros quanto de carga é realizado a partir de Paranaguá ou da cidade de 

Pontal do Paraná através de barcas. Para as partidas de Pontal do Paraná, de 

segunda a sexta feira, a frequência é a cada hora e nos finais de semana de trinta 

minutos, sempre das 8 h às 18 horas. As viagens a partir de Paranaguá são mais 

restritas, possuindo apenas seis saídas diárias. O trajeto partindo de Paranaguá 

dura em média 1,5 horas, enquanto que de Pontal do Paraná o percurso é feito em 

aproximadamente 40 minutos, variando em função das condições climáticas. Em 

ambos os casos, as barcas necessitam percorrer ou atravessar o canal da Galheta, 

mesmo caminho realizado pelos grandes navios que desembarcam no Porto de 

Paranaguá.  

 Existem dois pontos de desembarque com trapiche para as barcas ao 

chegarem à Ilha do Mel, um na localidade de Encantadas e outro em Nova Brasília. 

A partir desses pontos o deslocamento até as pousadas e restaurantes das cinco 

localidades da ilha, é feito pelos turistas a pé, de bicicleta ou mesmo de táxi náutico. 

No caso de cargas de materiais esse transporte, além dos meios citados, pode ser 

realizado por uma frota de carrinhos manuais uma vez que existe a proibição de 

veículos automotores de qualquer espécie.    

 Como a Ilha do Mel possui uma Estação Ecológica e um Parque Estadual, a 

utilização de banco de baterias foi descartada nesse projeto, pois além de ser um 

problema ecológico tratar a substituição do banco a cada cinco anos, acrescido aos 

custos com o transporte certamente inviabiliza sua utilização.   

 

5.5 POUSADA A 

 

A pousada A, localizada em Nova Brasília na Ilha do Mel, possui 10 

apartamentos, totalizando 20 leitos para hóspedes, todos com banheiro privativo, ar 

condicionado, frigobar, chuveiro elétrico e TV LCD. A construção está dividida em 

dois ambientes sendo que apenas o maior, com telhado dividido em duas águas, 

possui possibilidade de instalação dos painéis fotovoltaicos. Um lado do telhado 
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adequado para a instalação possui face leste e o outro lado face oeste. A FIGURA 

37 ilustra um dos telhados possíveis de utilização na pousada A, o de face oeste. 

 

FIGURA 37 – TELHADO DA POUSADA A COM POTENCIAL FOTOVOLTAICO 

 

 

 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 

  Com apenas dois funcionários fixos, o maior consumo da Pousada A é 

decorrente das 3 centrais de ar condicionado, que atendem 5 apartamentos, de 

outros 4 equipamentos de ar condicionado tradicionais, de 10 chuveiros elétricos, da 

máquina de lavar roupas, da geladeira, do micro-ondas e dos 3 freezers.    

O consumo médio da Pousada A, entre os meses de dezembro de 2015 e 

novembro de 2016 foi de 1195,75 kWh, com os maiores valores concentrados nos 

meses de janeiro (2782 kWh) e fevereiro (2778 kWh) e os menores nos meses de 

agosto (489 kWh) e setembro (599 kWh).  

 

5.6 POUSADA B 

  

A Pousada B, localizada em Praia Grande, na Ilha do Mel, possui 30 

apartamentos, todos com frigobar, secador de cabelo e TV de LCD. A construção 

está dividida em vários ambientes, com os apartamentos na forma de chalés 

distribuídos por toda a extensão do terreno. A maior construção unifica a lavanderia, 

cozinha, escritório, bar/restaurante, loja de conveniência e salão do café da manhã. 

A FIGURA 38 ilustra uma visão parcial da pousada B, com destaque para o telhado 
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verde do complexo do restaurante e vista parcial dos chalés que possuem 

aquecimento de água com coletores solares e boilers já instalados no telhado. As 

possibilidades para instalação dos painéis fotovoltaicos com inclinação para o norte 

são inúmeras, nos telhados das várias construções. 

 

FIGURA 38 – TELHADO VERDE DA POUSADA B COM VISTA PARCIAL DOS CHALÉS  

 

 

 
FONTE: O AUTOR (2017). 

Com 15 funcionários fixos, chegando a mais de 20 na alta temporada. Em 

função da loja de conveniência e do restaurante abertos o ano todo ao público em 

geral, o consumo de energia da pousada é sempre elevado. São, no total, 36 

equipamentos de ar condicionado convencionais, 30 frigobares, 30 secadores de 

cabelo, 10 boilers (500 W) para aquecimento de água, 4 chuveiros elétricos, 4 

geladeiras, 10 freezers, 2 máquinas de gelo, 1 lavadora de copos, 1 fritadeira 

elétrica, 1 forno elétrico, 1 balcão frigorífico, 1 micro-ondas, 2 lavadoras de roupa, 1 

secadora de roupas industrial (18,55 kW) e 6 bombas de água para garantir o 

armazenamento de 60 mil litros.  

O consumo médio da Pousada B, entre os meses de março de 2015 e 

março de 2017 foi de 10015 kWh, com os maiores valores concentrados nos meses 

de janeiro/16 (16092 kWh) e janeiro/17 (16071 kWh) e os menores nos meses de 

julho/15 (5858 kWh) e julho/16 (6296 kWh).  

 

5.7 CURVA DE CARGA DAS POUSADAS 
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 O passo seguinte da etapa de levantamento de dados foi efetuar o 

levantamento básico do consumo das pousadas selecionadas através das contas de 

energia elétrica do período de dez/15 a nov/16 para a Pousada A e de mar/15 a 

mar/17 para a Pousada B, fornecidas pelos donos dos estabelecimentos. Além 

disso, foi realizada a medição das grandezas elétricas de ambas as pousadas com a 

utilização do equipamento MARH-21 instalado entre os dias 15/02/17 e 08/03/17 na 

Pousada A e entre os dias 12/04/17 e 27/05/17 na Pousada B, visando obter a curva 

de carga de cada um dos estabelecimentos. Foram escolhidos esses períodos de 

medição para incluir situações de alta ocupação das pousadas, como o feriado de 

Carnaval na Pousada A e de Páscoa na Pousada B, assim como momentos de 

baixo movimento durante os dias da semana. 

 

5.7.1 CURVA DE CARGA DA POUSADA A 

 

 Após o tratamento dos dados brutos com o software Excel, foi possível obter 

os valores da potência (kW) para cada hora do dia para todo o período monitorado 

na Pousada A. Como o medidor foi programado para efetuar quatro medidas por 

hora, foi feita a média dessas medidas a fim de obter um valor médio para cada 

hora. A FIGURA 39 ilustra a curva de carga da Pousada A para três dias distintos, 

de baixa (23/fev), média (16/fev)  e alta ocupação (27/fev).  

 

FIGURA 39 – CURVA DE CARGA PARA TRÊS DIAS DA POUSADA A 
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FONTE: O AUTOR (2017). 

 

 Em virtude do tipo de estabelecimento comercial analisado, existem 

diferenças significativas na curva de carga em dias muito próximos dentro do mesmo 

mês. A série de dados do dia 23/fevereiro ilustra a curva de carga para cada hora, 

sendo que a Pousada A estava com apenas 1 apartamento ocupado, com dois 

hóspedes. Já no dia 16/fevereiro, a ocupação era parcial, com 10 hóspedes e 4 

apartamentos ocupados enquanto que no dia 27/fevereiro, a ocupação era máxima, 

com 20 hóspedes em 8 apartamentos.   

 Com os dados levantados, foi construído um gráfico representando a potência 

média por dia para todo o período de monitoramento na Pousada A. A FIGURA 40 

demonstra a potência média (kW) por dia entre os dias 15/02/2017 e 08/04/2017. 

 

 

 

FIGURA 40 – POTÊNCIA MÉDIA DIÁRIA DA POUSADA A 
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FONTE: O AUTOR (2017). 

 

 A análise do gráfico permite perceber o consumo diferenciado nos finais de 

semana, com queda acentuada durante os dias de semana e novo crescimento no 

final de semana subsequente. Os picos de consumo entre os dias 25/02 e 28/02 

coincidem com os dias de Carnaval do ano de 2017, quando a ocupação da 

pousada foi alta, sofrendo pequeno decréscimo nos dias 01/03 (4ª feira) e  02/03 (5ª 

feira), retomando o crescimento em seguida até atingir o máximo consumo diário 

dentro do período analisado, que ocorreu no dia 04/03 (sábado), com média diária 

de 4,62 kW, atingindo o pico de 10,42 kW às 23 horas. A FIGURA 41 ilustra a curva 

de carga do dia de maior consumo dentro do período analisado para a Pousada A. 

 

FIGURA 41 – CURVA DE CARGA DO DIA 04/MAR DE MAIOR CONSUMO MÉDIO NA POUSADA A 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 

 A análise do gráfico permite constatar dois picos de consumo às 18 h e 20 h e 

posteriormente mais dois picos entre 22 h e 23 h. Além da ocupação máxima neste 
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dia, os dados da estação meteorológica automática do INMET na Ilha do Mel, 

informam que  a temperatura às 18 h era de 32,5ºC, caindo para 29,5ºC às 20 h com 

umidade relativa do ar de 86%.  

 

5.7.2 CURVA DE CARGA DA POUSADA B 

 

 Na Pousada B, o medidor foi instalado no dia 12/04/2017, sendo retirado 

apenas no dia 27/05/2017. Os dias de instalação e desinstalação do equipamento 

foram excluídos da análise para geração das curvas de carga uma vez que as 

informações obtidas não estavam completas. Após o tratamento dos dados brutos 

com o software Excel, foi possível obter os valores da potência (kW) para cada hora 

do dia para todo o período monitorado. A FIGURA 42 ilustra a curva de carga da 

Pousada B para três dias distintos, de baixa (05/mai), média (06/mai) e alta 

ocupação (14/abr). 

FIGURA 42 – CURVA DE CARGA PARA TRÊS DIAS DA POUSADA B 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 

 Por se tratar de uma pousada, existem diferenças significativas na curva de 

carga em dias muito próximos dentro do mesmo mês. A série de dados do dia 05/05 
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ilustra a curva de carga para cada hora, sendo que a Pousada B estava sem 

nenhum apartamento ocupado e sem hóspedes. Já no dia seguinte, 06/05, a 

ocupação era parcial, com 28 hóspedes e 11 apartamentos ocupados enquanto que 

no dia 14/04, sexta feira do feriado de Páscoa, a ocupação era máxima, com 67 

hóspedes em 25 apartamentos.   

 Com os dados levantados, foi possível construir o gráfico da FIGURA 43 que 

ilustra a potência média por dia para todo o período de monitoramento.  

 

FIGURA 43 – POTÊNCIA MÉDIA DIÁRIA DA POUSADA B 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 

 

 Pela análise do gráfico percebe-se o elevado consumo diário ocorrido nos 

feriados prolongados da Páscoa que ocorreram entre 14 e 16/04 e de Tiradentes, 

entre os dias 21 e 23/04. Outro pico de consumo ocorreu no feriado prolongado do 

dia do Trabalho, que em 2017 foi de 29/04 a 01/05. Após esses períodos constata-

se baixa no consumo diário durante os dias da semana, apresentando pequenos 

aumentos nos finais de semana.  

 O dia de consumo máximo para o período monitorado na Pousada B, ocorreu 

no sábado 22/04 no meio do feriado prolongado, com uma média de 13,1 kW, 

atingindo o pico de 22,59 kW às 18 horas. A FIGURA 44 ilustra a curva de carga do 

dia de maior consumo dentro do período analisado para a Pousada B.  
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FIGURA 44 – CURVA DE CARGA DO DIA 22/ABR DE MAIOR CONSUMO MÉDIO NA POUSADA B 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 

 

5.8 DADOS DA PESQUISA DE MERCADO 

  

Após realização de pesquisa de mercado com fornecedores nacionais de 

componentes do sistema híbrido de geração distribuída de energia solar/fotovoltaica 

no mês de maio de 2017, os dados foram compilados e os resultados obtidos 

demonstrados nas tabelas a seguir. Além dos custos dos painéis fotovoltaicos, 

turbinas eólicas, inversores e componentes necessários para a instalação do 

sistema de geração híbrido solar/eólico, foram obtidos os manuais com as 

informações técnicas e físicas de todos os itens pesquisados. 

 A TABELA 9 apresenta as informações levantadas sobre diversos modelos de 

painéis fotovoltaicos, de diferentes fabricantes. As potências de pico dos painéis 

escolhidos variam entre 250 Wp e 320 Wp, por serem os mais modernos e 

necessitarem de uma área menor para a potência solar que se espera do sistema 

fotovoltaico.   

 

TABELA 9 – DADOS DAS PESQUISAS DE MERCADO SOBRE OS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS  
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Fabricante Modelo Potência (Wp) Custo unitário (R$) 

Canadian Solar CS6X-320P 320 999,00 

Canadian Solar CS6U-315P 315 811,00 

Canadian Solar CS6P-260P 260 720,00 

Canadian Solar CS6P-265P 265 709,44 

Canadian Solar CS6P-255P 255 840,00 

Talesun Solar TP672M-320 320 769,00 

ReneSola JC260M-24 260 875,00 

Yingli YL250P 250 853,44 

Yingli YL260P 260 969,03 

Yingli YL275D 275 757,44 

Yingli YL315P 315 1289,00 

Global Brasil GBR-260P 260 798,87 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 

 

A TABELA 10 apresenta as informações levantadas sobre diversos modelos 

de aerogeradores, com inversor e torre acoplados. As potências dos modelos 

selecionados, variam entre 2,0 kW e 5,0 kW.  

 
TABELA 10 – DADOS DAS PESQUISAS DE MERCADO SOBRE OS AEROGERADORES  

 
Fabricante Modelo Potência (kW) Custo unitário (R$) 

Eletrovento ELV-H3.8 2,0 49.850,00 

Southwest Windpower Skystream Marine 2,4 55.200,00 

Eletrovento ELV-H4.6 3,0 71.100,00 

Eletrovento ELV-H6.4 5,0 90.750,00 

 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 

A TABELA 11 apresenta as informações levantadas sobre diversos modelos 

de inversores de frequência para os sistemas de geração solar, de diferentes 

fabricantes. As potências dos modelos selecionados, variam entre 3,0 kW e 20,0 kW.  

 
TABELA 11 – DADOS DAS PESQUISAS DE MERCADO SOBRE OS INVERSORES SOLARES  
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Fabricante Modelo Potência (kW) Custo(R$) 

B&B POWER SF3000TL 3,0 4.361,70 

B&B POWER SF5000TL 5,0 5.849,70 

Fronius Primo3.0-1 3,0 8.054,40 

Fronius Primo4.0-1 4,0 8.918,40 

Fronius Primo5.0-1 5,0 8.567,00 

Fronius Primo6.0-1 6,0 11.414,40 

Fronius Primo8.2-1 8,2 13.238,40 

Fronius IG Plus 55V-1 5,0 12.182,40 

Fronius IG Plus 70V-1 6,5 13.814,40 

Fronius IG Plus 100V-1 8,0 13.334,40 

Fronius Symo 12.0 3M 12,0 17.846,00 

Fronius Symo 15.0 3M 15,0 19.574,00 

Fronius Symo 20.0 3M 20,0 21.974,00 

Fronius Eco 25.0 3S 25,0 19.190,00 

SMA  Sunny Boy SB3000 TL-21 3,0 10.070,40 

SMA Sunny Boy SB4000 TL-21 4,0 10.934,40 

SMA Sunny Boy SB5000 TL-21 5,0 12.950,40 

SMA Sunny Mini l 7000HV-11 7,0 13.814,40 

PHB PHB 3000-SS 3,0 7.855,17 

PHB PHB 4600-SS 4,6 9.990,00 

PHB PHB DT 20,0 28.500,00 

GROWATT 5500MTL-S 5,5 5.210,00 

GROWATT 10000UE 10,0 10.006,00 

ABB PVI5000TL 5,0 7.690,00 

ABB PVI6000TL 6,0 8.580,00 
 

FONTE: O AUTOR (2017). 

 

A TABELA 12 apresenta as informações levantadas sobre os materiais extras 

necessários para a completa instalação do sistema híbrido solar/eólico, como 

suportes metálicos para os módulos fotovoltaicos, quadro elétrico solar, conectores 

solares, cabos e disjuntores, de diferentes fabricantes.  

A mão de obra de instalação e o frete do equipamento ao local ficaram em 

média entre 20 e 30% do valor dos painéis e dos aerogeradores. Dessa forma será 

adotado o percentual de 25% sobre os valores unitários dos módulos e 

aerogeradores na fase de modelagem do sistema no software HOMER.  

 

 

 

 

 

TABELA 12 – DADOS DAS PESQUISAS DE MERCADO SOBRE OS MATERIAIS EXTRAS  
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Descrição Marca/Modelo Custo (R$) 

Suporte para 1 módulo 
fotovoltaico 

CK-990X1 324,57 

Suporte para 2 módulos 
fotovoltaicos 

CK-990X2 501,27 

Suporte para 3 módulos 
fotovoltaicos 

Thesan 613,44 

Suporte para 3 módulos 
fotovoltaicos 

Thesan 805,44 

Estrutura modular de fixação – 
2 módulos fotovoltaicos 

Romagnoli/EF02 237,90 

Estrutura modular de fixação – 
4 módulos fotovoltaicos 

Romagnoli/EF04 499,99 

Quadro elétrico solar – 1 string ABB/ 1SL0605A00 1.571,70 

Quadro elétrico solar – 1 string ABB/ IP40 16A 660V 1.238,40 

Quadro elétrico solar – 2 string ABB/ IP65 25A 1000V 2.390,40 

Conector MC4 (PAR) Weidmueller - PV-STICK 37,11 

Conector MC4 (PAR) - 22,85 

Cabo solar 4 mm² Prysmian Afumex  4,50 

Disjuntor Schneider/1000DC 15A 306,24 

Disjuntor Schneider/1000DC 25A 306,24 

 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 

5.9 MODELAGEM FÍSICA DO SISTEMA NO HOMER 

 

 Após o levantamento dos dados climáticos, da curva de carga das pousadas 

e da pesquisa de mercado para obtenção dos custos dos equipamentos necessários 

no sistema de geração de energia, foi necessário efetuar a modelagem no software 

HOMER antes de realizar a simulação e a otimização. Inicialmente foram inseridos 

no HOMER todos os dados climáticos como temperatura, velocidade do vento e 

radiação solar, sendo considerados constantes em todas as simulações realizadas.  

 

5.9.1 MODELAGEM DA POUSADA A 
 

Para a confecção da modelagem do sistema híbrido de geração de energia 

para a Pousada A, fez-se necessário dar entrada no HOMER de dados específicos 

para cálculo desse sistema como o preço por kWh, informado em Grid Inputs. Por se 

enquadrar no grupo B, subgrupo B3 (comercial), a Resolução ANEEL nº 2.214 de 28 
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de março de 2017 determina o valor de R$0,64020 por kW já acrescidos os impostos 

como ICMS, PIS e COFINS.   

Outro dado econômico de entrada do HOMER, o Annual real interest rate 

(Taxa de juros real anual), que é descrita no software como a taxa de desconto 

utilizada para conversão entre custos únicos e custos anualizados, necessita ser 

calculada com base na taxa de inflação anual oficial e também na taxa de juros 

nominal, descrita como a taxa bancária para obtenção de empréstimo com o objetivo 

de financiar o projeto. A equação (6) representa a maneira de calcular a taxa de 

juros real anual.  

𝑖 =
𝑖´−𝑓

1+𝑓
 

Onde: 𝑖 = taxa de juros real anual, em porcentagem.  

𝑖´ = taxa de juros anual para empréstimo, em porcentagem.  

𝑓 = taxa de inflação anual oficial, em porcentagem. 

 

 Para a taxa de inflação anual do Brasil foi utilizado o valor do Índice Nacional 

de Preços para o Consumidor Amplo (IPCA), calculada pelo IBGE, cujo valor anual 

acumulado no mês de julho/2017 foi de 2,71%. Para o valor da taxa de juros anual 

para empréstimo, foi calculada a média dos valores explicitados na TABELA 8 do 

item 5.3. O resultado da equação (7) referente à taxa de juros real anual, resultou 

em 5,2%, sendo usada como dado de entrada do HOMER o valor de 5,0%.     

 Os dados de entrada do software com relação à carga primária exigem o 

fornecimento da carga a cada hora, para todos os meses do ano. Não há opção para 

fornecimento dos dados para cada dia do mês, e nem para feriados prolongados 

como carnaval e páscoa, onde certamente a demanda é muito maior que dias de 

semana e finais de semana normais. Dessa forma, os dados obtidos sobre a carga 

primária, no período completo entre os dias 16/02/2017 e 07/04/2017 na Pousada A 

foram trabalhados seguindo as premissas relatadas a seguir:  

a) Foi obtida a média diária de todo o período; 

b) Foram separados os dias cujas médias superavam a média diária do período, 

sendo classificados como de alta temporada; 

c) Foram separados os demais dias de medição, cujas médias ficaram abaixo da 

média diária do período, sendo classificados como de baixa temporada; 

 (6) 
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d) Para os dias classificados como alta temporada, foi feita a média hora a hora 

para obtenção de 24 dados de entrada no software, sendo esses dados 

repetidos para os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março;  

e) Para os dias classificados como baixa temporada foi seguido o mesmo 

procedimento anterior e os dados repetidos para os meses de abril, maio, 

junho, julho, agosto, setembro e outubro. 

       Para os dias classificados como alta temporada, a média de ocupação da 

Pousada A, cujo limite é de 20 hóspedes, foi de aproximadamente 15 pessoas 

enquanto que a mesma média para os dias considerados de baixa temporada foi de 

aproximadamente 5 pessoas. A FIGURA 45 demonstra as entradas no HOMER 

referente à carga primária, onde se pode observar o gráfico do perfil diário para o 

mês selecionado (janeiro), assim como o mapa de distribuição da demanda ao longo 

do ano e o perfil sazonal, onde aparecem a máxima, média e mínima demandas 

diárias durante todos os meses do ano.    

 

FIGURA 45 – TELA DE ENTRADA DO HOMER PARA A CARGA PRIMÁRIA – POUSADA A  

 

 

 

FONTE: HOMER (2017). 
 

 Na tela de entrada dos dados dos painéis fotovoltaicos (PV inputs), foi 

considerada uma expectativa de vida do sistema de 25 anos, inclinação igual à 
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latitude do local da instalação, sem sistema seguidor do Sol e com opção para que o 

software considere os efeitos da temperatura na geração de energia. Foram 

selecionados dois módulos comerciais como referência, por apresentarem a melhor 

relação entre custo e potência, o Telesun Solar de 320 Wp e o Canadian Solar de 

260 Wp. Para composição do capital inicial para a instalação foi considerado além 

do preço do módulo, a estrutura de fixação, o quadro elétrico solar, os conectores, 

cabos, disjuntor, a mão de obra e o transporte até o local. Para o custo de reposição 

foi considerado o preço unitário de cada módulo acrescido do preço do transporte e 

da mão de obra, obtidos nos orçamentos e na pesquisa de mercado realizada no 

mês de maio de 2017.  

A respeito dos custos de manutenção anual (O&M) do sistema fotovoltaico, 

informação a ser inserida no software ainda no PV Inputs, existem vários estudos 

realizados, com resultados bem divergentes e que estão resumidos em documento 

emitido pela National Renewable Energy Laboratory (NREL) de dezembro de 2016.  

Segundo EPRI (2010), para sistemas fotovoltaicos menores que 1 MW, este custo 

pode ser estimado entre US$6/kW/ano e US$27/kW/ano, valor que varia entre 1% e 

5% dos custos de instalação por ano. Mortensen (2001, apud NREL, 2016) que 

realizou outro estudo sobre os custos de O&M em sistemas fotovoltaicos, chegou ao 

valor de US$12/kW/ano, ou 0,17% do capital inicial para sistemas sem seguidor de 

Sol e 0,35% deste capital em sistemas que possuam o sistema de rastreamento. 

Outra estimativa desse custo, foi realizada por Wiser (2009) que aferiu em 

US$40/kW/ano, equivalente a 0,5% do custo inicial para sistemas de pequeno porte, 

incluindo a manutenção nos inversores. Nos estudos realizados pela Tucson Eletric 

Power entre 2002 e 2006, os custos com manutenção preventiva anual foram 

calculados entre 0,04% e 0,08% do custo inicial por ano e a manutenção não 

planejada corretiva com valores entre 0,01% e 0,22% do custo inicial por ano. O 

custo médio combinado desses dois sistemas foi de 0,16% por ano, não distribuídos 

uniformemente, tendo vários anos de baixo custo e um ano de alto custo quando 

houver a necessidade de substituição do inversor (NREL, 2016). Por não existir uma 

uniformidade com relação aos custos de O&M, para este trabalho será adotado o 

percentual de 0,2% dos custos iniciais de instalação, valor que se mostra coerente 

com os vários estudos realizados sobre o tema, por representar um valor próximo da 

média dos percentuais citados pelos autores.  
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No campo do software a respeito do tamanho do sistema a ser considerado, 

foram inseridas diversas opções, que variam desde 0 kW (apenas GRID) até um 

tamanho máximo do sistema de 12 kW, limite obtido durante as medições dos dados 

de potência instantânea. A FIGURA 46 demonstra a tela de entrada de dados 

fotovoltaicos do software na qual também se observa a curva de custo do capital 

inicial para a instalação, reposição e manutenção.   

 

FIGURA 46 – TELA DE ENTRADA DO HOMER PARA DADOS FOTOVOLTAICOS – POUSADA A  

 

 

 
FONTE: HOMER (2017). 

 

 Na opção de entrada de dados do HOMER referente ao conversor/inversor de 

frequência (Converter Inputs), foram considerados quatro tamanhos (potências) de 

equipamentos comerciais, homologados pelo INMETRO e listados na TABELA 8. O 

primeiro foi o Fronius modelo 5.0-1 de 5,0 kW, o segundo da mesma marca, modelo 

6.0-1 de 6,0 kW e o terceiro, da marca GROWATT, modelo 10000UE de 10 kW e o 

quarto da marca Fronius modelo Symo 12.0 3M de 12,0kW. Para os custos com 

instalação, reposição e manutenção, foram seguidos os mesmos critérios adotados 
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para os painéis fotovoltaicos. A eficiência de todos os equipamentos foi considerada 

de 95% e a vida útil em torno de 15 anos. Também foram colocados vários 

tamanhos para serem simulados pelo software, que variam de 0 a 12 kW. A FIGURA 

47 demonstra essa entrada de dados, onde também pode ser observada a curva de 

custo por kW, que apresenta um decréscimo após a potência de 6 kW em virtude do 

custo do equipamento de 10 kW possuir preço mais baixo que o de 6 kW. 

 

FIGURA 47 – TELA DE ENTRADA DO HOMER PARA O CONVERSOR – POUSADA A  

 

 

 
FONTE: HOMER (2017). 

 

 A entrada de dados do software referente às turbinas eólicas foi realizada 

com a utilização do manual técnico fornecido pelos fabricantes. Os modelos 

selecionados, por possuírem as características ideais para o sistema proposto na 

Pousada A, foram o ELV H3.8 de potência nominal igual a 2,0 kW e potência 

máxima de 3,2 kW; o modelo ELV H4.6 de potência nominal igual a 3,0 kW e 

potência máxima de 4,5 kW; o modelo ELV H6.4 de potência nominal igual a 5,0 kW 

e máxima de 7,5 kW e o modelo Skystream Marine de potência nominal igual a 2,4 

kW e máxima de 2,5 kW. Os custos para a instalação e substituição das turbinas 
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foram informados a partir dos dados obtidos através dos orçamentos e de acordo 

com Manwell (2011), o custo para manutenção fica entre 1,5% e 2,0% do custo de 

instalação, sendo adotado o percentual médio, de 1,75% neste trabalho. Também foi 

informado o tempo de vida útil dos equipamentos (15 anos) e a altura da nacele que 

é de 10 metros para o aerogerador de 2 kW, 13 metros para o de 2,4 kW e 12 

metros para os de 3 kW e 5 kW. A FIGURA 48 ilustra a tela de entrada de dados 

referente à turbina eólica, em que o software já efetuou a construção das curvas de 

carga da turbina selecionada e também da curva de custo para uma quantidade 

máxima de duas turbinas no sistema de geração híbrido. 

 

FIGURA 48 – TELA DE ENTRADA DO HOMER PARA A TURBINA EÓLICA – POUSADA A  

 

 

 
FONTE: HOMER (2017). 
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5.9.2 MODELAGEM DA POUSADA B 
  

 Para a confecção da modelagem do sistema híbrido de geração de 

energia para a Pousada B, onde a medição de carga ocorreu entre os dias 

12/04/2017 e 27/05/2017, o procedimento foi idêntico ao relatado para a Pousada A, 

seguindo as mesmas premissas em relação aos dados de entrada no software para 

a carga primária. A FIGURA 49 demonstra as entradas no HOMER referente à carga 

primária, onde se pode observar o gráfico do perfil diário para o mês selecionado 

(janeiro), assim como o mapa de distribuição da demanda ao longo do ano e o perfil 

sazonal, onde aparecem as máximas, médias e mínimas demandas diárias durante 

todos os meses do ano.    

 

FIGURA 49 – TELA DE ENTRADA DO HOMER PARA A CARGA PRIMÁRIA – POUSADA B  

 

 
 

FONTE: HOMER (2017). 
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 Na tela de entrada dos dados dos painéis fotovoltaicos (PV inputs), foram 

feitas as mesmas considerações já descritas anteriormente, mas como a Pousada B 

possui um consumo três vezes maior que a Pousada A, no campo do software a 

respeito do tamanho do sistema a ser considerado, foram inseridas novas opções, 

que variam desde 0 kW (apenas GRID) até um tamanho máximo do sistema de 25 

kW, limite obtido durante as medições dos dados de potência instantânea. A 

FIGURA 50 demonstra a tela de entrada de dados fotovoltaicos do software na qual 

também se observa a curva de custo do capital inicial para a instalação, reposição e 

manutenção.   

 

FIGURA 50 – TELA DE ENTRADA DO HOMER PARA DADOS FOTOVOLTAICOS – POUSADA B  

 

 
 

FONTE: HOMER (2017). 

 
 Para a entrada de dados referente à utilização e custos do conversor, também 

foi necessário aumentar a capacidade do sistema, incluindo mais opções de 
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potência para atender a necessidade de sistemas fotovoltaicos maiores. A FIGURA 

51 ilustra as mudanças necessárias na entrada do conversor para a Pousada B. 

 
FIGURA 51 – TELA DE ENTRADA DO HOMER PARA O CONVERSOR – POUSADA B  

 

 
 

FONTE: HOMER (2017). 

 
 
5.10 SIMULAÇÃO 
 

Após a etapa de modelagem do sistema no HOMER ser completada, foi 

efetuada a simulação com as seguintes topologias para cada pousada selecionada: 

 Sistema de geração apenas com energia solar conectado à rede; 

 Sistema de geração apenas com energia eólica conectado à rede; 

 Sistema de geração com energia eólica e solar conectado à rede. 

Ao final do processo de cálculo de todas as simulações, os resultados foram 

ordenados de maneira crescente, para cada topologia, em relação ao NPC - Custo 
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Presente Líquido, que demonstra qual o custo total do sistema em todo o período de 

vida útil. 

 

 

 5.10.1 SIMULAÇÃO DA POUSADA A 
 

A primeira topologia simulada para a Pousada A incluiu apenas o sistema 

fotovoltaico conectado à rede elétrica da concessionária local. Com as várias opções 

de potências do sistema e dos conversores selecionados, o HOMER gerou 61 

combinações, sendo as 46 primeiras, consideradas em relação ao NPC total do 

projeto, mais viáveis do que a conexão apenas com a rede elétrica da 

concessionária. A TABELA 13 apresenta os primeiros quinze resultados, ordenados 

em ordem crescente do NPC, além do resultado apenas com a rede elétrica 

conectada (resultado número 47).  

 
TABELA 13 – SIMULAÇÃO APENAS COM SISTEMA FOTOVOLTAICO NA POUSADA A – 

TOPOLOGIA 1  

Resultado 
número 

Potência do 
sistema 

fotovoltaico (kW) 

Potência do 
conversor (kW) 

Capital inicial  
(R$) 

NPC total do 
projeto 
(R$) 

Média do 
percentual de 
produção de 
renováveis 

1 12,0 12  24.937  64.068 0,56 

2 12,0 10  25.781  65.174 0,56 

3 11,0 12  23.954  72.938 0,53 

4 11,0 10  24.798  74.045 0,53 

5 12,0 6  27.470  76.087 0,56 

6 12,0 5  24.054  79.450 0,56 

7 11,0 6  26.487  81.363 0,53 

8 10,0 12  22.970  81.808 0,50 

9 10,0 10  23.815  82.915 0,50 

10 11,0 5  23.071  83.335 0,53 

11 10,0 6  25.504  87.506 0,50 

12 10,0 5  22.088  87.844 0,50 

13 9,0 12  21.987  90.678 0,47 

14 9,0 10  22.831  91.785 0,47 

15 9,0 5  21.104  93.206 0,47 

47 0,0 0,0 00.000 153.485 0,00 

 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 
 A primeira conclusão sobre a simulação dessa topologia é que algumas 

combinações obtidas, como a 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15 são tecnicamente inviáveis, 

uma vez que a potência do sistema fotovoltaico supera a capacidade máxima de 

operação do conversor devendo, portanto, serem descartadas. Em contrapartida, em 

outros resultados, a potência do sistema fotovoltaico está subdimensionada em 
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relação à potência do conversor selecionado, como ocorre, por exemplo, nos 

resultados 8, 13 e 14. Esse fato não inviabiliza tecnicamente o projeto, pois permite 

que ocorra uma expansão futura do sistema fotovoltaico, se houver disponibilidade 

financeira do proprietário para tal. 

 Os resultados 1, 3, 4 e 9, apresentam as potências do sistema fotovoltaico 

mais compatíveis com o conversor selecionado. No caso do resultado 1, 

considerado ideal pelo software, o sistema fotovoltaico configurado com uma 

potência de 12,0 kW foi capaz de gerar uma média de 56% da energia demandada 

durante um ano, sendo a produção estimada em 14.123 kWh, com um NPC de R$ 

64.068,00 e uma estimativa de compra de 3.592 kWh de energia durante o ano. A 

análise econômica efetuada pelo HOMER demonstra que esse resultado é viável, 

quando comparado com o sistema de base escolhido que seria apenas a rede da 

concessionária.  

O Valor Presente (Present Worth), que é a diferença entre os custos atuais 

líquidos do sistema apenas com a rede e do sistema simulado, ficou para o resultado 

1 em R$ 89.407,00, sendo que o Valor Anual (Annual Worth), que é o Valor 

Presente multiplicado pelo fator de recuperação de capital, ficou em R$ 

6.344,00/ano. A taxa de Retorno do Investimento (Return On Investment) ficou em 

32,6%. O número de anos em que o fluxo de caixa descontado muda de negativo 

para positivo (Discounted Payback) nesta configuração, foi calculado em 3,31 anos e 

o custo da energia ficou em R$ 0,267/kWh, o que significa 41,7% do custo atual da 

rede. A FIGURA 52 mostra o gráfico da média mensal de produção elétrica para 

esse resultado onde se destaca a produção pelo sistema fotovoltaico praticamente 

constante durante o ano. 

 
FIGURA 52 – GRÁFICO DA MÉDIA MENSAL DE PRODUÇÃO ELÉTRICA DO RESULTADO 1 – 

TOPOLOGIA 1  
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FONTE: HOMER (2017). 

 

 Já no resultado 9, onde tanto o sistema fotovoltaico quanto o conversor 

possuem a potência de 10,0 kW, o custo inicial do projeto é menor, mas o percentual 

de produção média de energia renovável diminui para 50%, pois a produção dos 

painéis durante o ano cai para 11.769 kWh.    

Os 14 resultados fornecidos nessa simulação que não são viáveis (resultado 

48 ao 61), por possuírem NPC superior ao obtido apenas com a rede elétrica, são 

todos com potência do sistema fotovoltaico de 2,0 kW ou inferior e que foram 

completamente descartados para este trabalho. O melhor resultado para maximizar 

o percentual de produção de energia renovável, ocorre com o sistema fotovoltaico 

configurado com uma potência de 12,0 kW que utiliza um conversor de 12,0 kW. A 

TABELA 14 ilustra mês a mês a necessidade de compra de energia da rede, a 

energia vendida e o crédito resultante.   

 

TABELA 14 – RESULTADO COM MELHOR PERCENTUAL DE GERAÇÃO RENOVÁVEL – 

TOPOLOGIA 1 

Mês Energia consumida (kWh) Energia injetada (kWh) Crédito de energia 
(kWh) 

Janeiro 1.873 422  1.451 

Fevereiro 1.672 358  1.314 

Março 1.894 413  1.481 

Abril 495 747 253 

Maio 533 730 198 

Junho 528 687 159 

Julho 514 745 232 

Agosto 507 865 358 

Setembro 503 686 183 

Outubro 493 783 290 

Novembro 464 858 394 

Dezembro 1.830 418  1.413 

Anual 11.306 7.714  3.592 

 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 
 A segunda topologia simulada para a Pousada A incluiu apenas o sistema 

eólico conectado à rede elétrica da concessionária local. Com os quatro modelos de 

aerogeradores simulados (de 2, 2.4, 3 e 5 kW), o software apresentou oito 

combinações distintas, realizando apenas combinações com modelos de mesma 

potência, que são explicitadas na TABELA 15, por ordem crescente de NPC. 
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TABELA 15 – SIMULAÇÃO APENAS COM SISTEMA EÓLICO NA POUSADA A – TOPOLOGIA 2 

 

Resultado 
número 

Potência do 
sistema 
eólico  
(kW) 

Número  
de 

turbinas 

Capital 
inicial  
(R$) 

NPC total do 
projeto 

(R$) 

Média do 
percentual de 
produção de 
renováveis 

Crédito 
anual de 
energia 
(kWh) 

1 0,0 0 00.000 153.485 0,00 0000 

2 2,4 1 55.200 215.809 0,14  14.556 

3 2,0 1 59.820 222.260 0,15  14.488 

4 3,0 1 85.320 250.954 0,21  13.344 

5 5,0 1 108.900 275.394 0,28  12.054 

6 4,8 2 110.400 278.143 0,28  12.103 

7 4,0 2 119.640 291.046 0,28  11.967 

8 6,0 2 170.640 348.434 0,39  9.680 

9 10,0 2 217.800 397.313 0,48  7.098 

 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 

 A primeira conclusão que se obtém da simulação dessa topologia é que em 

todos os resultados obtidos, independentemente do número de aerogeradores e da 

potência dos mesmos, o valor obtido no NPC total do projeto supera no mínimo 40% 

o valor obtido apenas com a utilização da rede da concessionária. Em nenhum dos 

casos simulados existe excedente anual de energia. Para o resultado número 9, 

onde o sistema eólico possui dois geradores ELV de 5 kW, a produção estimada de 

energia renovável ficou em 9.911 kWh/ano representando em média 48,4% do total 

da demanda anual.  

Os dados econômicos para esse resultado apresentam um custo de energia 

de R$ 1,657/kWh, o que supera em 158,9% o valor atual da concessionária. O Valor 

Presente ficou em - R$ 243.838,00, o Valor Anual em - R$ 17.301,00/ano com um 

Retorno do Investimento negativo. A FIGURA 53 ilustra a média mensal de produção 

de energia elétrica para este resultado específico, onde se percebe que nos meses 

de baixa temporada, entre abril e novembro, a produção de energia das duas 

turbinas aerogeradoras é suficiente para o abastecimento da Pousada A, mas que 

nos meses de alta temporada, entre dezembro e março, a geração eólica é muito 

inferior à demanda.  
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FIGURA 53 – GRÁFICO DA MÉDIA MENSAL DE PRODUÇÃO ELÉTRICA DO RESULTADO 9 – 

TOPOLOGIA 2  

 
 

FONTE: HOMER (2017). 

 
 Por problemas de limitação do software HOMER com relação ao número de 

aerogeradores, a terceira topologia para a Pousada A, que inclui o sistema de 

geração de energia distribuída composto por painéis fotovoltaicos e turbinas eólicas, 

foi simulada em quatro etapas distintas sendo: 

I. Painéis fotovoltaicos e 1 ou 2 aerogeradores de 2,0 kW; 

II. Painéis fotovoltaicos e 1 ou 2 aerogeradores de 2,4 kW; 

III. Painéis fotovoltaicos e 1 ou 2 aerogeradores de 3,0 kW; 

IV. Painéis fotovoltaicos e 1 ou 2 aerogeradores de 5,0 kW. 

Para a terceira topologia etapa I, foram gerados 122 resultados, sendo que os 

primeiros 36 apresentam apenas uma turbina de 2 kW e variadas configurações do 

sistema fotovoltaico. A partir desse resultado existe uma alternância na utilização de 

um e dois aerogeradores. A TABELA 16 apresenta os primeiros quinze resultados, 

ordenados em ordem crescente do NPC para esta etapa da terceira topologia e o 

resultado de número 37, o primeiro com duas turbinas.  

Os resultados 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15 devem ser descartados tecnicamente 

em virtude da potência do sistema fotovoltaico ser superior à capacidade do 

conversor. Todos os demais resultados são viáveis no aspecto técnico, sendo até o 

resultado 9 também viáveis economicamente por apresentarem NPC abaixo ao da 
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rede elétrica isolada (R$ 153.485,00). Os resultados 3, 8, 13 e 14 são passíveis de 

futura expansão da potência do sistema fotovoltaico. 

 

 

TABELA 16 – SIMULAÇÃO COM SISTEMA FOTOVOLTAICO E EÓLICO (2 kW OU 4 kW) NA 

POUSADA A – TOPOLOGIA 3 – ETAPA I   

 

Resultado 
número 

Potência do 
sistema 

fotovoltaico 
(kW) 

Potência do 
sistema 

eólico (kW) 

Potência do 
conversor 

(kW) 

Capital 
inicial  
(R$) 

NPC total 
do 

projeto 
(R$) 

Média do 
percentual de 
produção de 
renováveis 

1 12,0 2,0 12,0 82.896 127.834 0,62 

2 12,0 2,0 10,0 83.600 128.807 0,62 

3 11,0 2,0 12,0 81.913 136.939 0,60 

4 11,0 2,0 10,0 82.617 137.912 0,60 

5 12,0 2,0 6,0 85.008 139.453 0,62 

6 12,0 2,0 5,0 82.161 143.413 0,62 

7 11,0 2,0 6,0 84.025 144.964 0,60 

8 10,0 2,0 12,0 80.930 146.044 0,58 

9 10,0 2,0 10,0 81.634 147.017 0,58 

10 11,0 2,0 5,0 81.178 147.533 0,60 

11 10,0 2,0 6,0 83.042 151.341 0,58 

12 10,0 2,0 5,0 80.195 152.277 0,58 

13 9,0 2,0 12,0 79.946 155.149 0,56 

14 9,0 2,0 10,0 80.650 156.122 0,56 

15 9,0 2,0 5,0 79.211 157.874 0,56 

37 11,0 4,0 12,0 141.733 208.720 0,66 

  
FONTE: O AUTOR (2017). 

 
 Dentre todos os resultados viáveis, o 1 é o que apresenta menor NPC e maior 

média do percentual de energia renovável, com 62%, dos quais 53% produzidos 

pelo sistema fotovoltaico e 9% pela turbina eólica de 2 kW. Para este resultado, o 

custo de energia ficou em R$ 0,533/kWh, o que representa 83,3% do custo da rede 

da concessionária. O Valor Presente foi calculado em R$ 25.641,00, o Valor Anual 

em R$ 1.819,00/ano, com uma taxa de Retorno de Investimento de 9,32% e um 

Payback de 12,1 anos. A FIGURA 54 ilustra a média mensal de produção elétrica 

para este resultado específico, onde se percebe a elevada produção do sistema 

fotovoltaico. Para este resultado, ainda não existe sobra de energia anual, devendo 

ser comprada da rede 1.071 kWh/ano. Apenas no resultado 37, com duas turbinas, 

existe a sobra estimada de 332 kWh/ano, mas o investimento inicial fica em  R$ 

141.733,00 e o NPC total do projeto sobe para R$ 208.720,00.  
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FIGURA 54 – GRÁFICO DA MÉDIA MENSAL DE PRODUÇÃO ELÉTRICA DO RESULTADO 1 – 

TOPOLOGIA 3 – ETAPA I  

 

FONTE: HOMER (2017). 

  

Para a terceira topologia etapa II, foram gerados 122 resultados, sendo que 

os primeiros 35 apresentam apenas uma turbina de 2,4 kW e variadas configurações 

do sistema fotovoltaico. A TABELA 17 apresenta os primeiros quinze resultados, 

ordenados em ordem crescente do NPC para esta etapa da terceira topologia, além 

do resultado de número 39, o de maior produção renovável. 

 

TABELA 17 – SIMULAÇÃO COM SISTEMA FOTOVOLTAICO E EÓLICO (2,4 kW OU 4,8 kW) NA 

POUSADA A – TOPOLOGIA 3 – ETAPA II   

 

Resultado 
número 

Potência do 
sistema 

fotovoltaico 
(kW) 

Potência do 
sistema 

eólico (kW) 

Potência do 
conversor 

(kW) 

Capital 
inicial  
(R$) 

NPC total 
do 

projeto 
(R$) 

Média do 
percentual de 
produção de 
renováveis 

1 12,0 2,4 12,0 78.276 124.542 0,63 

2 12,0 2,4 10,0 78.980 125.508 0,63 

3 11,0 2,4 12,0 77.293 133.412 0,61 

4 11,0 2,4 10,0 77.997 134.378 0,61 

5 12,0 2,4 6,0 80.388 136.140 0,63 

6 12,0 2,4 5,0 77.541 140.072 0,63 

7 11,0 2,4 6,0 79.405 141.416 0,61 

8 10,0 2,4 12,0 76.310 142.282 0,58 

9 10,0 2,4 10,0 77.014 143.248 0,58 

10 11,0 2,4 5,0 76.558 143.957 0,61 

11 10,0 2,4 6,0 78.422 147.558 0,58 

12 10,0 2,4 5,0 75.575 148.466 0,58 

13 9,0 2,4 12,0 75.326 151.152 0,56 

14 9,0 2,4 10,0 76.030 152.119 0,56 

15 9,0 2,4 5,0 74.591 153.828 0,56 

39 12,0 4,8 12,0 133.476 198.732 0,68 

 
FONTE: O AUTOR (2017). 
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 Os resultados 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15 são tecnicamente inviáveis em virtude 

da potência do sistema fotovoltaico ser acima da potência máxima do conversor, 

sendo todos os demais resultados viáveis tecnicamente. Apesar disso, o resultado 

13 é o menos recomendado em virtude da baixa potência inicial do sistema 

fotovoltaico e consequentemente da baixa média do percentual de produção de 

energia através das renováveis (0,56). Dentre os resultados viáveis, o resultado 1 

apresenta a maior média de produção utilizando as fontes renováveis com apenas 

uma turbina eólica. A estimativa é que neste resultado, 62,5% da demanda seja 

produzida pelo sistema renovável, sendo 53,5% em função do sistema fotovoltaico e 

9% produzida pela turbina eólica. Para este resultado, o custo de energia ficou em 

R$ 0,520/kWh, o que representa 81,3% do custo da rede da concessionária. O Valor 

Presente foi calculado em R$ 28.933,00, o Valor Anual em R$ 2.053,00/ano, com 

uma taxa de Retorno de Investimento de 9,75% e um Payback de 11,5 anos.  O 

resultado 39 apresenta a maior média de produção com o sistema híbrido 

eólico/solar, estimado em 68,4%. Neste resultado, há uma sobra na produção de 

energia anual calculada pelo HOMER de 1.314 kWh.    

Para a terceira topologia etapa III, foram gerados 122 resultados, sendo que 

os primeiros 61 apresentam apenas uma única turbina de 3,0 kW. A TABELA 18 

apresenta os primeiros quinze resultados e o resultado 73 que apresenta a maior 

produção de energia renovável para essa topologia com duas turbinas eólicas.   

 

TABELA 18 – SIMULAÇÃO COM SISTEMA FOTOVOLTAICO E EÓLICO (3,0 kW OU 6,0 kW) NA 

POUSADA A – TOPOLOGIA 3 – ETAPA III   

Resultado 
número 

Potência do 
sistema 

fotovoltaico 
(kW) 

Potência do 
sistema 

eólico (kW) 

Potência do 
conversor 

(kW) 

Capital 
inicial  
(R$) 

NPC total 
do 

projeto 
(R$) 

Média do 
percentual de 
produção de 
renováveis 

1 12,0 3,0 12,0  110.257 162.203 0,65 

2 12,0 3,0 10,0  111.101 163.310 0,65 

3 11,0 3,0 12,0  109.274 170.418 0,64 

4 11,0 3,0 10,0  110.118 171.525 0,64 

5 12,0 3,0 6,0  112.790 173.567 0,65 

6 12,0 3,0 5,0  109.374 176.930 0,65 

7 11,0 3,0 6,0  111.807 178.844 0,64 

8 10,0 3,0 12,0  108.290 179.288 0,62 

9 10,0 3,0 10,0  109.135 180.395 0,62 

10 11,0 3,0 5,0  108.391 180.815 0,64 

11 10,0 3,0 6,0  110.824 184.986 0,62 

12 10,0 3,0 5,0  107.408 185.324 0,62 

13 9,0 3,0 12,0  107.307 188.158 0,59 

14 9,0 3,0 10,0  108.151 189.265 0,59 
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15 9,0 3,0 5,0  106.424 190.686 0,59 

73 12,0 6,0 12,0 195.577 292.751 0,73 

 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 Para a simulação desta topologia, os resultados 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15 

devem ser descartados em função da potência máxima do conversor ser inferior à 

do sistema fotovoltaico. Os demais resultados podem ser considerados viáveis, 

sendo que o resultado número 1 é o que apresenta o menor NPC, com uma 

produção de energia chegando a 65% da demanda para o período anual, com uma 

sobra de energia estimada em apenas 73 kWh de energia no ano. Apesar de este 

ser o melhor resultado da simulação, ainda assim, seu NPC é superior ao da rede 

elétrica. Para este resultado, o custo de energia ficou em R$ 0,677/kWh, o que 

representa 5,8% acima do custo da rede da concessionária. O Valor Presente foi 

calculado em - R$ 8.728,00, o Valor Anual em - R$ 619,00/ano, com uma taxa de 

Retorno de Investimento de 6,57% e um Payback que não pode ser calculado, pois 

o sistema não se paga ao longo do tempo de vida do projeto.    

Na etapa IV da terceira topologia, o software gerou 122 resultados sendo os 

61 primeiros com uma única turbina eólica modelo ELV H6.4 de potência nominal 

igual a 5,0 kW e variadas configurações do sistema fotovoltaico. A TABELA 19 

apresenta os primeiros quinze resultados, ordenados em ordem crescente do NPC 

para esta etapa, além do resultado 85 que apresenta a maior porcentagem de 

geração de energia com as fontes renováveis.   

 

TABELA 19 – SIMULAÇÃO COM SISTEMA FOTOVOLTAICO E EÓLICO (5,0 kW OU 10,0 kW) NA 

POUSADA A – TOPOLOGIA 3 – ETAPA IV   

Resultado 
número 

Potência do 
sistema 

fotovoltaico 
(kW) 

Potência do 
sistema 

eólico (kW) 

Potência do 
conversor 

(kW) 

Capital 
inicial  
(R$) 

NPC total 
do 

projeto 
(R$) 

Média do 
percentual de 
produção de 
renováveis 

1 11,0 5,0 12,0 130.993 195.211 0,66 

2 11,0 5,0 10,0 131.697 196.177 0,66 

3 12,0 5,0 12,0 131.976 196.429 0,68 

4 12,0 5,0 10,0 132.680 197.396 0,68 

5 12,0 5,0 6,0 134.088 199.328 0,68 

6 12,0 5,0 5,0 131.241 199.657 0,68 

7 11,0 5,0 6,0 133.105 201.001 0,66 

8 10,0 5,0 12,0 130.010 201.867 0,65 

9 10,0 5,0 10,0 130.714 202.833 0,65 

10 11,0 5,0 5,0 130.258 203.542 0,66 

11 10,0 5,0 6,0 132.122 207.143 0,65 

12 10,0 5,0 5,0 129.275 208.051 0,65 

13 9,0 5,0 12,0 129.026 210.737 0,63 

14 9,0 5,0 10,0 129.730 211.704 0,63 
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15 9,0 5,0 5,0 128.291 213.413 0,63 

85 12,0 10,0 12,0 240.876 363.064 0,76 

 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 O melhor resultado para essa topologia é o número 1, com 12.946 kWh 

gerados pelo sistema fotovoltaico e 4.956 kWh pelo eólico, com um percentual de 

66,3% da demanda de energia anual proporcionando uma sobra estimada de 245 

kWh. Para este resultado, o custo de energia ficou em R$ 0,814/kWh, o que 

representa 27,2% acima do custo da rede da concessionária. O Valor Presente foi 

calculado em - R$ 41.736,00, o Valor Anual em - R$ 2.961,00/ano, com uma taxa de 

Retorno de Investimento de 4,87% e um Payback que não pode ser calculado, pois 

o sistema não se paga ao longo do tempo de vida do projeto.    

 
5.10.2 SIMULAÇÂO DA POUSADA B 
 

Na Pousada B, para a primeira topologia, apenas com os painéis fotovoltaicos 

instalados, o HOMER retornou 120 resultados. Apesar do baixo percentual de 

aproveitamento de produção de energia renovável com um valor máximo de 46%, os 

primeiros 87 resultados se mostraram melhores do que apenas a utilização da rede 

elétrica. A TABELA 20 apresenta os primeiros quinze resultados, ordenados em 

ordem crescente do NPC mais o resultado 88 apenas com a rede elétrica. 

 

TABELA 20 – SIMULAÇÃO APENAS COM SISTEMA FOTOVOLTAICO NA POUSADA B – 

TOPOLOGIA 1 

 

Resultado 
número 

Potência do 
sistema 

fotovoltaico 
(kW) 

Potência do 
conversor 

(kW) 

Capital 
inicial  
(R$) 

NPC total 
do 

projeto 
(R$) 

Média do 
percentual de 
produção de 
renováveis 

1 25,0 25,0 45.748 287.952 0,46 

2 25,0 20,0 48.532 291.795 0,46 

3 25,0 15,0 46.132 294.398 0,46 

4 25,0 12,0 40.391 302.035 0,46 

5 25,0 10,0 36.564 313.790 0,46 

6 20,0 12,0 35.474 329.615 0,40 

7 20,0 25,0 40.831 332.303 0,40 

8 20,0 15,0 41.215 332.945 0,40 

9 20,0 10,0 31.647 334.062 0,40 

10 20,0 20,0 43.615 336.138 0,40 

11 15,0 10,0 26.730 365.086 0,31 

12 25,0 6,0 37.972 369.164 0,45 

13 15,0 12,0 30.558 369.216 0,31 

14 20,0 6,0 33.055 376.179 0,38 

15 15,0 25,0 35.914 376.655 0,31 

88 0,00 0,00 00.000 480.825 0,00 
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FONTE: O AUTOR (2017). 

 

Para o resultado 1, considerado pelo HOMER como o mais eficiente para esta 

topologia, a produção  de energia pelos painéis fotovoltaicos atinge 29.423 kWh/ano, 

sendo ainda necessário adquirir 25.337 kWh/ano da rede elétrica. Para este 

resultado, o custo de energia ficou em R$ 0,383/kWh, o que representa 59,8% do 

custo da rede da concessionária. O Valor Presente foi calculado em R$ 192.873,00, 

o Valor Anual em R$ 13.685,00/ano, com uma taxa de Retorno de Investimento de 

37,0% e um Payback de 2,9 anos. A FIGURA 55 ilustra o gráfico de produção de 

energia para esse resultado. 

 

FIGURA 55 – GRÁFICO DA MÉDIA MENSAL DE PRODUÇÃO ELÉTRICA DO RESULTADO 1 

TOPOLOGIA 1 – POUSADA B 

 

 
FONTE: HOMER (2017). 

 

Para a segunda topologia na Pousada B, apenas com o sistema eólico, em 

virtude do alto consumo diário, optou-se por utilizar apenas o maior gerador eólico 

estudado nesse trabalho, o ELV 6.4 de potência nominal igual a 5,0 kW. A TABELA 

21 apresenta os dois resultados apresentados e também a conexão apenas com a 

rede elétrica para efeito de comparação. Percebe-se que ambas as configurações 

eólicas apresentadas possuem um NPC superior ao da rede, com baixa produção de 

energia renovável. No resultado número 1, os dados econômicos apresentam um 

custo de energia de R$ 0,803/kWh, o que supera em 25,5% o valor atual da 

concessionária. O Valor Presente ficou em - R$ 121.920,00, o Valor Anual em           

- R$ 8.651,00/ano com um Retorno do Investimento negativo e um Payback que não 

pode ser calculado, pois o investimento não se paga durante o tempo de vida 
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estimado do projeto. Tais dados inviabilizam a utilização dessa topologia na 

Pousada B. 

 

 

TABELA 21 – SIMULAÇÃO APENAS COM SISTEMA EÓLICO NA POUSADA B – TOPOLOGIA 2 

 

Resultado 
número 

Potência do 
sistema 
eólico  
(kW) 

Número  
de 

turbinas 

Capital 
inicial  
(R$) 

NPC total do 
projeto 

(R$) 

Média do 
percentual de 
produção de 
renováveis 

Crédito 
anual de 
energia 
(kWh) 

1 0,0 0 00.000 480.825 0,00 0000 

2 5,0 1 108.900 602.476 0,09  48.334 

3 10,0 2 217.800 724.665 0,18  43.378 

 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 

Na simulação da terceira topologia para a Pousada B, que inclui o sistema 

eólico juntamente com o fotovoltaico conectados à rede, o HOMER produziu 200 

resultados de possíveis combinações, sendo que os primeiros 26 apresentados 

possuem apenas uma única turbina eólica modelo ELV de 5,0 kW com várias 

combinações de sistemas fotovoltaicos. A TABELA 22 apresenta os primeiros quinze 

resultados, ordenados em ordem crescente do NPC para esta etapa além do 

resultado 27 que apresenta a maior porcentagem de geração de energia com as 

fontes renováveis utilizando dois aerogeradores.   

 

TABELA 22 – SIMULAÇÃO COM SISTEMA FOTOVOLTAICO E EÓLICO (5,0 kW OU 10,0 kW) NA 

POUSADA B – TOPOLOGIA 3   

 

  Resultado 
número 

Potência do 
sistema 

fotovoltaico 
(kW) 

Potência do 
sistema 

eólico (kW) 

Potência do 
conversor 

(kW) 

Capital 
inicial  
(R$) 

NPC total 
do 

projeto 
(R$) 

Média do 
percentual de 
produção de 
renováveis 

1 25,0 5,0 25,0 154.648 409.872 0,53 

2 25,0 5,0 20,0 157.432 413.714 0,53 

3 25,0 5,0 15,0 155.032 416.317 0,53 

4 25,0 5,0 12,0 149.291 423.955 0,53 

5 25,0 5,0 10,0 145.464 435.710 0,53 

6 20,0 5,0 12,0 144.374 451.534 0,47 

7 20,0 5,0 25,0 149.731 454.223 0,47 

8 20,0 5,0 15,0 150.115 454.864 0,47 

9 20,0 5,0 10,0 140,547 455.982 0,47 

10 20,0 5,0 20,0 152.515 458.058 0,47 

11 15,0 5,0 10,0 135.630 487.005 0,40 

12 25,0 5,0 6,0 146.872 491,083 0,51 

13 15,0 5,0 12,0 139.458 491.136 0,40 

14 20,0 5,0 6,0 141.955 498.099 0,46 
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15 15,0 5,0 25,0 144.814 498.574 0,40 

27 25,0 10,0 25,0 263.548 531.791 0,59 

 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 

Para o resultado número 1, o percentual de energia produzida utilizando as 

fontes renováveis atinge 53%, sendo que 45% é proveniente do sistema fotovoltaico 

e apenas 9% do sistema eólico com uma única turbina de 5,0 kW. Para este 

resultado, ainda é necessário adquirir 20.381 kWh durante o ano, pois a produção 

do sistema fotovoltaico estimada anualmente é de 29.423 kWh enquanto a do 

sistema eólico chega a 4.956 kWh. O custo de energia ficou em R$ 0,546/kWh, o 

que representa 85,3% do custo da rede da concessionária. O Valor Presente foi 

calculado em R$ 70.954,00, o Valor Anual em R$ 5.034,00/ano, com uma taxa de 

Retorno de Investimento de 10,4% e um Payback de 10,7 anos. A FIGURA 56 ilustra 

a produção solar e eólica para esse resultado, onde se percebe a produção solar 

praticamente constante durante todo o ano, bem como a baixa produção eólica.  

 

FIGURA 56 – GRÁFICO DA MÉDIA MENSAL DE PRODUÇÃO ELÉTRICA DO RESULTADO 1 –  

                                                                    TOPOLOGIA 3 – POUDADA B   

 

 
FONTE: HOMER (2017). 

 

5.11 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
 

 Na etapa de análise de sensibilidade, variáveis como velocidade do vento, 

irradiação solar e temperatura foram mantidas constantes, uma vez que são 

baseadas em séries históricas de 30 anos e dificilmente sofrerão grandes variações. 

As variáveis selecionadas para essa análise foram a taxa de inflação, o tempo de 

vida útil e os custos de reposição dos componentes do sistema.   
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Com relação à taxa de inflação, o governo federal emitiu em 29/06/2017, o 

decreto 9083 que permite ao Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelecer a 

meta futura de inflação para até três anos. A meta para 2018 já estava fixada em 

4,5% e as metas para 2019 e 2020 foram estabelecidas em 4,25 e 4% 

respectivamente, o que demonstra claramente a tendência de queda e controle 

inflacionário no país (CAMPOS et al., 2017). No mesmo viés de queda encontra-se a 

taxa básica de juros, definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do 

Brasil. A taxa de juros anual para empréstimo de projetos acompanhará essa 

tendência de redução, produzindo uma redução na taxa de juros real anual, dado 

relevante para o cálculo financeiro do HOMER. A FIGURA 57 demonstra o 

comportamento da taxa básica de juros, que se manteve estável entre julho/2015 e 

agosto/2016 e posteriormente entrou em uma fase de queda. 

 

FIGURA 57 – GRÁFICO DA TAXA BÁSICA DE JUROS NO BRASIL EM % 

 

 

FONTE: HOMER (2017). 

 

 Com relação aos custos do sistema de geração fotovoltaica, uma pesquisa 

realizada pela empresa Greener Tecnologias Sustentáveis apontou uma queda nos 

últimos 12 meses (junho/2016 a junho/2017) de 24,58% do valor médio de venda 

para sistemas fotovoltaicos até 50 kWp, conforme demostrado na Figura 58.  
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FIGURA 58 – PREÇO MÉDIO EM R$/Wp DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

FONTE: GREENER TECNOLOGIAS (2017). 

 

 Segundo as estimativas que constam no relatório da Agência Internacional de 

Energia Renovável, os custos médios com a geração podem cair até 2025, 59% 

para a fonte solar fotovoltaica e 35% para a eólica, se comparados aos do ano de 

2015. A Agência reforça que desde 2009 os preços dos módulos fotovoltaicos 

caíram 80% e das turbinas eólicas entre 30% e 40% em virtude das melhorias 

tecnológicas e do aumento das instalações. Pelos cálculos da Agência, sempre que 

ocorre a duplicação da capacidade instalada acumulada, os preços dos módulos 

fotovoltaicos caem 20% e o custo médio gerado por usinas eólicas diminui 12% 

(IRENA, 2016).   

Face ao exposto, a análise de sensibilidade para este trabalho seguirá as 

seguintes premissas: 

1. Redução da taxa de juros real anual de 5% para 4%, provocada por uma 

estimativa de redução da taxa de juros anual para empréstimo em 20%; 
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2. Redução de 59% do valor de reposição dos componentes que constituem o 

sistema fotovoltaico; 

3. Redução de 35% do valor de reposição dos componentes que constituem o 

sistema eólico; 

4. Aumento da vida útil dos componentes do sistema fotovoltaico para 20 ou até 

25 anos; 

5. Aumento da vida útil dos componentes do sistema eólico para 20 ou até 25 

anos. 

Para a Pousada A, a análise de sensibilidade foi realizada utilizando a terceira 

topologia simulada, etapa IV. Nesta simulação, o melhor resultado era composto de 

um sistema fotovoltaico de 11,0 kW, conversor de 12,0 kW com um aerogerador de 

5,0 kW. Neste caso o investimento inicial, que não sofrerá alteração na análise de 

sensibilidade ficou em R$ 130.993,00, com um NPC total de R$ 195.211,00. A 

TABELA 23 ilustra algumas das combinações da análise de sensibilidade para esta 

topologia da Pousada A. 

 

TABELA 23 – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – POUSADA A – TOPOLOGIA 3 

 

Nº Vida útil do 
Conversor 

(anos) 

Vida útil 
da 

Turbina 
(anos) 

Taxa de 
Juros 
real 

anual 
(%) 

Percentual de  
redução do 

valor de 
reposição dos 
componentes 

solares 

Percentual de 
redução do 

valor de 
reposição dos 
componentes 

eólicos 

Custo de 
Operação 
(R$/ano) 

NPC 
Total 
(R$) 

1 15 15 5 0 0 4.556 195.211 

2 20 15 5 0 0 4.406 193.098 

3 25 15 5 0 0 4.304 191.652 

4 15 20 5 0 0 3.094 174.595 

5 20 20 5 0 0 2.944 172.482 

6 15 20 4 59 35 2.607 171.712 

7 20 20 4 59 35 2.544 170.739 

8 15 25 5 0 0 2.093 160.492 

9 25 25 4 59 35 1.841 156.933 

 

 FONTE: O AUTOR (2017). 

  

 Mesmo na melhor das situações, da análise de sensibilidade que é a nº 9, 

onde se pressupõe que a vida útil do conversor e da turbina eólica sejam a mesma 
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de todo o sistema, eliminando substituições de componentes, o NPC total do projeto 

ficou em R$ 156.933,00, com um Valor Presente de - R$ 3.458,00, pois o NPC 

apenas com a utilização da rede elétrica da distribuidora foi calculado em R$ 

153.475,00. Neste item, o Valor Anual ficou em - R$ 245,00 e um Payback que não 

pode ser calculado, pois o investimento não se paga durante o tempo de vida 

estimado do projeto. A FIGURA 59 ilustra um gráfico do fluxo de caixa acumulado 

em função dos anos do projeto, referente ao item 9 da análise de sensibilidade da 

Pousada A, comparando a rede da concessionária e o sistema em análise. Dessa 

forma, o sistema simulado na terceira topologia, etapa IV, não deve ser utilizado na 

Pousada A por razões exclusivamente econômicas. 

 

FIGURA 59 – GRÁFICO DO FLUXO DE CAIXA ACUMULADO – POUSADA A 

 

 

FONTE: Traduzido de HOMER (2017). 

 

  Para a Pousada B, a análise de sensibilidade também foi realizada utilizando 

a terceira topologia simulada, com aerogerador de potência igual a 5,0 kW. Nesta 

simulação, o melhor resultado era composto de um sistema fotovoltaico de 25,0 kW, 

conversor de 25,0 kW com um aerogerador de 5,0 kW. Neste caso o investimento 

inicial, que não sofrerá alteração na análise de sensibilidade, ficou em R$ 

154.648,00, com um NPC total de R$ 409.872,00. A TABELA 24 ilustra algumas das 

combinações da análise de sensibilidade para esta topologia da Pousada B. 
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TABELA 24 – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – POUSADA B – TOPOLOGIA 3 

 

 
Nº 

Vida útil do 
Conversor 

(anos) 

Vida útil 
da 

Turbina 
(anos) 

Taxa de 
Juros 
real 

anual 
(%) 

Percentual de 
redução do 

valor de 
reposição dos 
componentes 

solares 

Percentual de 
redução do 

valor de 
reposição dos 
componentes 

eólicos 

Custo de 
Operação 
(R$/ano) 

NPC 
Total 
(R$) 

1 15 15 5 0 0 18.109 409.872 

2 15 20 4 0 35 16.314 409.505 

3 15 15 5 0 35 17.801 405.540 

4 20 15 5 59 0 17.675 403.753 

5 25 20 4 0 35 15.785 401.249 

6 15 15 5 59 35 16.939 393.389 

7 25 25 4 59 0 15.124 390.923 

8 20 25 5 0 0 15.336 370.793 

9 25 25 5 0 35 15.124 367.811 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 
 

 A melhor condição da análise de sensibilidade é a nº 9, onde se pressupõe 

que a vida útil do conversor e da turbina eólica sejam a mesma de todo o sistema, 

eliminando substituições de componentes, o NPC total do projeto ficou em R$ 

367.811,00, com um Valor Presente de R$ 113.015,00, pois o NPC apenas com a 

utilização da rede elétrica da distribuidora foi calculado em R$ 480.825,00. Neste 

item, o Valor Anual ficou em R$ 8.019,00, a Taxa de Retorno do Investimento ficou 

em 12,3% e o Payback descontado em 10,7 anos. A FIGURA 60 ilustra o gráfico do 

fluxo de caixa acumulado em função dos anos do projeto, referente ao item 9 da 

análise de sensibilidade da Pousada B, comparando a rede da concessionária e o 

sistema em análise. Dessa forma, o sistema simulado na terceira topologia, etapa IV, 

é altamente recomendado para a Pousada B, por razões técnicas e econômicas. 
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FIGURA 60 – GRÁFICO DO FLUXO DE CAIXA ACUMULADO – POUSADA B  

 

 

 

 FONTE: Traduzido de HOMER (2017). 

 

 Para cada sistema simulado e apresentado no capítulo 5, para ambas as 

pousadas, é possível efetuar a análise de sensibilidade com a inserção de faixas de 

valores para as variáveis escolhidas e analisar a influência de cada variável de 

sensibilidade no sistema que foi simulado. Sistemas que apresentavam uma 

situação de alguma inviabilidade podem, após essa etapa se tornarem viáveis tanto 

econômica quanto tecnicamente sendo passíveis de execução, mas, a situação 

contrária também é verdadeira, tornando a análise desta etapa muito mais 

complexa.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O crescimento econômico de qualquer nação está intimamente relacionado 

com a disponibilidade de atender a demanda energética. Como a matriz brasileira 

ainda está dependente dos recursos hídricos existe sempre grande insegurança 

sobre a possibilidade de atender futuramente a demanda exigida, uma vez que 

fenômenos climáticos podem provocar longos períodos de estiagem, interferindo 

diretamente nos reservatórios das usinas hidrelétricas e consequentemente em sua 

produção de energia. Optar pelas usinas termelétricas como se faz atualmente, não 

é a solução mais viável em virtude dos altos custos de geração, o que provoca a 

inserção das bandeiras amarela ou vermelha nas faturas dos consumidores, além do 

impacto ambiental gerado em função da poluição produzida. A saída encontra-se no 

aproveitamento dos recursos naturais, que são imensos em um país de dimensões 

continentais como o Brasil. 

 Após levantamento e a análise detalhada da Resolução nº 482 de 2012 da 

ANEEL, que regularizou a microgeração e a minigeração distribuída e instituiu o 

sistema de compensação de energia com esses sistemas conectados à rede das 

distribuidoras locais de energia, bem como da legislação regional, da Normativa 

905200 da COPEL e da legislação ambiental no âmbito relativo ao escopo do 

trabalho, pode-se concluir que não existem empecilhos para  a instalação do sistema 

híbrido, solar e eólico nos estabelecimentos comerciais estudados.  

A coleta e o tratamento dos dados de carga dos estabelecimentos 

selecionados no projeto foram feitos utilizando o equipamento MARH-21, entre os 

dias 15/02/2017 e 08/03/2017 na Pousada A e entre os dias 12/04/2017 e 

27/05/2017 na Pousada B onde se pôde concluir a necessidade de modelar 

sistemas distintos em cada estabelecimento em função da demanda ter se mostrado 

muito variável.  

Com as várias topologias modeladas e simuladas em cada estabelecimento 

foi possível propor a implantação de sistemas de produção de energia distribuída 

com base nos dados da demanda, além de verificar o custo/benefício de cada um 

desses sistemas híbridos de geração de energia, fazendo uso do software HOMER e 

posteriormente realizar a análise de sensibilidade dos sistemas.  

 Aliando o favorecimento da legislação com o aproveitamento de recursos 

naturais do litoral paranaense, com radiação solar média diária de 4,0 kWh/m², 
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ventos com média anual de 3,5 m/s e temperatura do ar em 20,7ºC, faz-se possível 

propor a utilização de um sistema de geração híbrido eólico/solar de geração de 

energia distribuída em estabelecimentos comerciais na Ilha do Mel – PR.  

 Após realizar as simulações com diversas topologias de geração distribuída 

para as Pousadas A e B, foi possível encontrar vários arranjos viáveis tanto do ponto 

de vista técnico quanto econômico. De maneira geral, para ambas as pousadas, 

sistemas de geração envolvendo apenas energia eólica, são inviáveis 

economicamente, pois em todas as simulações realizadas, o NPC dos sistemas foi 

superior ao da utilização apenas com a rede da concessionária. Em ambas as 

pousadas, sistemas de geração apenas com energia solar, mostraram-se sempre 

viáveis técnica e economicamente, apesar de em nenhum caso os sistemas 

suprirem a demanda anual de energia dos estabelecimentos. Como o objetivo do 

trabalho foi propor a instalação de um sistema híbrido, buscou-se a combinação das 

duas fontes.  

 Para a Pousada A, que possui 10 apartamentos e uma média de consumo de 

1195,75 kWh/mês, o sistema híbrido eólico/solar com menor NPC total do projeto, 

viável técnica e economicamente, foi composto de um sistema fotovoltaico de 12,0 

kW, um conversor de 12,0 kW e uma única turbina eólica de 2,4 kW. Nesta melhor 

configuração, a média de produção de energia usando fontes renováveis atingiu 

62,5% da demanda, sendo 53,5% produzida pelo sistema fotovoltaico e apenas 9% 

pela turbina eólica. Para este resultado, o custo de energia ficou em R$ 0,520/kWh, 

o que representa 81,3% do custo da rede da concessionária. O Valor Presente foi 

calculado em R$ 28.933,00, o Valor Anual em R$ 2.053,00/ano, com uma taxa de 

Retorno de Investimento de 9,75% e um Payback de 11,5 anos, indicadores 

atrativos para a instalação do sistema.   

 Para a Pousada B, que conta com 30 apartamentos e possui uma média de 

consumo de 10.015 kWh/mês, o sistema híbrido eólico/solar com menor NPC total 

do projeto, viável técnica e economicamente, foi composto de um sistema 

fotovoltaico de 25,0 kW, um conversor de 25,0 kW e uma única turbina eólica de 5,0 

kW. Nesta configuração, a média de produção de energia usando fontes renováveis 

atingiu 53,0% da demanda, sendo 45,0% produzida pelo sistema fotovoltaico e 9% 

pela turbina eólica. Para este resultado, ainda será necessário adquirir 20.381 kWh 

durante o ano, pois a produção do sistema fotovoltaico estimada anualmente será de 

29.423 kWh enquanto a do sistema eólico chega a 4.956 kWh. O custo de energia 
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ficou em R$ 0,546/kWh, o que representa 85,3% do custo da rede da 

concessionária. O Valor Presente foi calculado em R$ 70.954,00, o Valor Anual em 

R$ 5.034,00/ano, com uma taxa de Retorno de Investimento de 10,4% e um 

Payback de 10,7 anos, fatores que favorecem a instalação do sistema. 

 Nenhuma tentativa de aumentar a produção do sistema eólico em ambas as 

pousadas, colocando dois aerogeradores, se mostrou viável economicamente.  A 

razão está no custo para aquisição ser elevado em qualquer modelo de turbina e 

também em função do gasto com a reposição, estimada para ocorrer no ano quinze 

do projeto. A análise de sensibilidade efetuada demonstrou que com a possibilidade 

de aumento no tempo de vida útil dos componentes do sistema, com a queda nas 

taxas de inflação e do custo de manutenção, outros sistemas analisados podem se 

tornar viáveis tanto técnica quanto economicamente.  

 Conclui-se também que um dos fatores que limitou o número de sistemas 

viáveis foi a proximidade da Ilha do Mel com o continente, o que possibilitou a 

construção de cabo subaquático levando energia do continente a um custo 

relativamente baixo. Em locais onde o acesso é mais limitado e a logística mais 

difícil, com geradores movidos a diesel, com alto custo do combustível e do 

transporte até o local, certamente mais sistemas simulados se tornariam 

interessantes em todos os aspectos.    

 Como limitação deste trabalho aponta-se o tempo reduzido de monitoramento 

de dados elétricos com o objetivo de construir a curva de carga dos 

estabelecimentos estudados. Na Pousada A o equipamento ficou durante 22 dias e 

na Pousada B por 46 dias. O ideal seria ter efetuado a medida em ambas as 

pousadas durante um ano inteiro para aumentar a confiabilidade dos dados 

levantados. Também deve-se destacar a limitação da coleta de dados climáticos 

terem sido baseados na estação meteorológica situada em Paranaguá e não terem 

sido efetuados exatamente nos locais de instalação dos sistemas propostos.  

 Sugere-se como tema para trabalhos futuros a análise conjunta de sistemas 

eólicos/solar com a biomassa e outras modalidades como células de combustível 

com o uso de hidrogênio e sistemas hídricos de pequeno porte, bem como a 

utilização de sistemas de armazenamento utilizando flywheel no lugar das baterias 

convencionais, onde não exista rede elétrica que sirva como sistema de 

armazenamento.  
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Este trabalho ainda pode ser aproveitado futuramente, como base para as 

concessionárias de energia, em projetos de eletrificação de comunidades em regiões 

isoladas e de difícil acesso em todo o litoral brasileiro.  
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