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RESUMO 

 

A distribuição de energia elétrica no Brasil é realizada pelas concessionárias 
que detêm a concessão do serviço público junto ao Poder Concedente. Em se 
tratando da exploração de um serviço público, esta é uma atividade fortemente 
regulada, a fim de evitar que as empresas monopolistas executem os serviços e 
determinem os preços levando em consideração seus interesses próprios, em 
detrimento dos interesses da sociedade. O objeto deste trabalho é a análise 
prospectiva da influência da adoção de sistemas fotovoltaicos pelos consumidores 
de baixa tensão no sistema de distribuição de energia elétrica frente à 
possibilidade de alterações em variáveis regulatórias, econômicas e financeiras. 
Para sua realização foi desenvolvido um simulador de tarifa e um modelo baseado 
na dinâmica de sistema. O método considera a variação do custo dos contratos de 
energia, a elevação dos custos da distribuidora e a redução dos custos de 
instalação dos sistemas geração FV, buscando avaliar através do modelo 
desenvolvido, os cenários em que a distribuidora possa ser impactada, ao ponto 
de inviabilizar o negócio. Os resultados das simulações dos cenários mostram que 
apesar da redução dos custos de instalação de sistemas FV, o impacto não é 
representativo na tarifa dos consumidores do grupo B.  

 

Palavras-chave: Energia Elétrica; Tarifa de Energia; Dinâmica de Sistemas; 
Sistemas Fotovoltaicos; Teoria de Difusão. 

  



 
 

 



ABSTRACT 

 

The distribution of electric energy in Brazil is carried out by the 
concessionaires that hold the concession of the public service with the Granting 
Authority. In the case of the operation of a public service, this is a highly regulated 
activity in order to prevent monopoly companies from executing services and 
determining prices taking into account their own interests, to the detriment of the 
interests of society. The objective of this work is the prospective analysis of the 
influence of the adoption of photovoltaic systems by consumers of low voltage in 
the electric power distribution system, considering the possibility of changes in 
regulatory, economic and financial variables. For its accomplishment a tariff 
simulator and a model based on the system dynamics were developed. The 
method considers the cost variation of the energy contracts, the increase of the 
costs of the distributor and the reduction of the installation costs of the PV 
generation systems, seeking to evaluate through the developed model the 
scenarios in which the distributor can be impacted, to the point of making it 
unfeasible the business. The results of the simulations of the scenarios show that 
despite the reduction of the cost of installing PV systems, the impact is not 
representative of the tariff of the consumers of group B. 

 

Keywords: Electricity; Energy Tariff; Systems Dynamics; Photovoltaic 
Systems; Energy Storage; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Contexto 1.1

 

A demanda por soluções estruturais que garantam a continuidade do 

desenvolvimento tecnológico requer acesso a muitos insumos da natureza, como o 

solo, a água, o ar, a luz e o calor solar, e diversos recursos minerais. Estes insumos 

estão gradativamente mais difíceis de serem acessados, seja pela exaustão, como 

no caso do uso do solo, pela escassez, como o caso da água potável, seja por 

limitações espaciais como o caso da luz e calor solar, seja pela distância dos 

acessos às correntes de ar em altitudes cada vez maiores ou às jazidas cada vez 

mais profundas, como os bolsões de petróleo/gás ou, até mesmo, de outros 

minerais como o urânio. Assim, arquitetar soluções de novas tecnologias à 

crescente limitação destes insumos, quando associada à velocidade em que estas 

soluções são demandadas e mitigando impactos socioambientais, tem sido um dos 

maiores desafios à indústria de desenvolvimento em todo o mundo. Dentre todas as 

frentes de avanço tecnológico está a indústria da geração de energia elétrica (EPE, 

2016). 

Conforme (MME 2018) no Brasil de hoje a matriz energética é composta em 

sua grande maioria de fontes hídricas, seguida por fontes térmicas, e com 

crescente participação nesta matriz por fontes eólicas e, mais recentemente, fontes 

solares.  

A utilização de fontes limpas para a produção de energia elétrica depende 

diretamente das condições da natureza, o que exige cuidadosa avaliação 

geográfica para o seu ótimo aproveitamento. A geração de energia elétrica através 

da fonte eólica depende da qualidade dos ventos, envolvendo a sua predominância, 

a sua regularidade e a altitude em que estas ocorrem. A geração de energia através 

da fonte solar depende da qualidade da irradiação solar, impactada diretamente 

pelas condições climáticas da região.  

Ainda, a tecnologia mais adequada para se aproveitar a energia do sol deve 

ser avaliada conforme a disponibilidade de área para a implantação dos 

equipamentos de captação da irradiação. Sob este aspecto, duas tecnologias se 

destacam: a transformação direta da energia solar em energia elétrica por painéis 
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fotovoltaicos e a transformação indireta, através das soluções hélio-térmicas, que 

consistem em utilizar a irradiação solar para aquecimento de um fluido até o ponto 

de vapor, o qual, em alta pressão, é utilizado para movimentar uma turbina, da 

mesma forma que em uma usina termoelétrica.  

Em função da dependência dos geradores eólicos e solares às condições 

climáticas, vento e sol (calor/luz), estes não apresentam regularidade na geração 

de energia, ou seja, são intermitentes. Esta intermitência, atualmente, apresenta-se 

como um dos maiores desafios para utilização deste tipo de energia em momentos 

de pico de consumo, no jargão do setor elétrico brasileiro, nos horários de ponta 

(pico) (EPE 2012). 

Diante da necessidade de promover a adoção da geração de fontes limpas 

no atendimento à ponta, o desafio é, justamente, regularizar os efeitos da 

intermitência de geradores eólicos, termo solares e fotovoltaicos (CASTRO et. al., 

2016) 

À medida que há o avanço do desenvolvimento das tecnologias de 

aproveitamento das fontes renováveis, bem como de armazenagem da energia 

gerada enquanto produto pronto, há também uma tendência de queda nos valores 

dos insumos e dos equipamentos envolvidos, decorrente da redução de custos de 

produção por ganho de escala, de incentivos governamentais regulamentares e do 

aumento da adesão pelos consumidores residenciais e comerciais.  

Nessa mesma linha, a IEA (2012, apud EPE 2014), em termos de 

perspectivas mundiais, estima uma queda acentuada nos preços internacionais dos 

sistemas fotovoltaicos para os próximos anos, conforme apresentado na FIGURA 1, 

enquanto a revista Bloomberg New Energy Finance (Bloomberg, 2017) estima que 

o custo de fabricação coreana, para a bateria de lítio, que em 2017 é de US $ 162 / 

kWh, cairá para US $ 74 / kWh em 2030, conforme FIGURA 2. 
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FIGURA 1 - PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA E CUSTOS ATÉ 2050 

 

FONTE: EPE, 2014 

FIGURA 2 - PROJEÇÃO DA QUEDA DO PREÇO DA BATERIA DE LÍTIO 

 

FONTE: BLOOMBERG NEW ENERGY FINANCE (BLOOMBERG, 2017) 

 

Associada à esta condição está a perspectiva de aumento tarifário, em 

virtude dos investimentos em equipamentos e tecnologias para tornar a rede de 

distribuição mais “inteligente”. Segundo Rivera, Esposito e Teixeira (2013), no 

Brasil, em 2013, havia uma a perspectiva de substituição de um parque de 64 

milhões de medidores – com investimentos em equipamentos e softwares de 

medição, automação, tecnologia da informação (TI), telecomunicações e 

dispositivos de geração distribuída, que podem alcançar, de R$ 46 bilhões a R$ 91 

bilhões até 2030. 

A probabilidade da tomada de decisão por parte dos consumidores de 

instalar um sistema fotovoltaico sofre bastante influência dos incentivos tributários e 

financeiros, conforme análise da EPE (2014), ilustrada na FIGURA 3, a qual mostra 
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a comparação da evolução da capacidade instalada fotovoltaica distribuída no 

Brasil, conforme efeito dos cenários de incidência e de não incidência de ICMS. 

Logo, por filosofia da metodologia de definição das tarifas no Brasil 

(ABRADEE, 2015), à medida em que os primeiros consumidores reduzem o 

consumo de energia da distribuidora ao instalar uma geração distribuída, a tarifa 

para os demais consumidores que não possuem essa tecnologia tenderá a subir 

para compensar a perda de remuneração da distribuidora, uma vez que os ativos 

das concessionárias devem ter uma remuneração adequada (ANEEL, 2017).  

Nesse sentido o aumento de tarifa tenderá a retroalimentar a decisão dos 

demais consumidores em investir na geração própria, e assim, também 

retroalimenta o sistema. Este sistema é chamado de Espiral da Morte (JIMENEZ; 

FRANCO; DYNER, 2016) e é ilustrado na FIGURA 4. Através de laços causais, os 

autores explicam o processo da dinâmica de sistema da difusão da geração 

fotovoltaica, ou seja, pela figura a seguir pode-se verificar que, no laço R1, o custo 

da tarifa influencia novos adotantes que, por sua vez, impacta na redução do custo 

do sistema fotovoltaico e aumenta a relação de paridade entre o custo da energia 

da distribuidora e o sistema de GD. No mesmo sentido, as malhas R2 e R3 

descrevem a redução da demanda de energia devido à adoção de GD e o 

consequente impacto na tarifa. 

 

FIGURA 3 - COMPARAÇÃO DA EVOLUÇÃO DE CAPACIDADE INSTALADA FOTOVOLTAICA 

DISTRIBUÍDA NO BRASIL, CONSIDERANDO O EFEITO DO ICMS 

 

FONTE: EPE (2014) 
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FIGURA 4 - DINÂMICA DE HIPÓTESE PARA A FORMAÇÃO DA ESPIRAL DA MORTE 

 

FONTE: JIMENEZ; FRANCO; DYNER (2016) 

 

Outra preocupação dos agentes do setor elétrico relacionada à Geração 

Distribuída (GD) está na questão do subsídio cruzado, que faz com que os 

consumidores que não a possuem acabem arcando com custos adicionais, reativos 

à despesa do custo fixo das distribuidoras, que mantêm os consumidores que 

possuem GD conectados à sua infraestrutura, de modo a possibilitar a 

disponibilização da energia gerada excedente, bem como o consumo da energia da 

distribuidora em momentos de geração própria insuficiente.  

Pela relevância do tema, os agentes e governo têm realizado e revisado 

estudos da difusão de GD no atual modelo de concessão do serviço público de 

distribuição de energia elétrica. Ainda assim, várias questões ainda se encontram 

em aberto, em particular sobre a política de subsídio cruzado.  

Assim, considerando as possíveis consequências para todas as partes 

interessadas do setor elétrico, este trabalho investiga a influência das variáveis de 

mercado e tarifa com a difusão da adoção da GD diante das estimativas de redução 

dos custos envolvidos e consequente popularização da tecnologia. 

Apresentado o contexto deste trabalho, resumem-se, a seguir, as principais 

contribuições pretendidas, as quais incluem:  

 um novo modelo de dinâmica do sistema que captura as interações não-

lineares entre os custos de serviços públicos, o modelo de negócios de 

serviços públicos, o preço de varejo da eletricidade, as taxas de adoção de 

tecnologias de energia solar fotovoltaica; 



28 
 

 um modelo de resultados mostrando a fração de clientes regulares, clientes 

com sistemas de GD, bem como o preço da eletricidade; 

 a análise da influência das taxas de crescimento dos custos de serviços 

públicos, do fator de escala de inovação do cliente, da estrutura de preços 

das concessionárias e mercado potencial de adoção de GD; 

 a avaliação da possibilidade de ocorrência de uma espiral de morte do serviço 

público da distribuição, dentro da estrutura do atual modelo regulatório. 

 

 Objetivos 1.2

 

 Objetivo Geral 1.2.1

 

O objetivo do trabalho é avaliar o impacto da geração distribuída no negócio 

de uma distribuidora de energia elétrica, decorrente da difusão da geração de 

energia fotovoltaica pelos consumidores de baixa tensão, sob a ótica do processo 

tarifário. 

 Objetivos Específicos 1.2.2

 

Os objetivos específicos estão abaixo relacionados: 

 modelar um sistema para o cálculo de tarifa dos consumidores de baixa 

tensão da distribuidora; 

 desenvolver um modelo de difusão da geração distribuída fotovoltaica entre 

os consumidores de baixa tensão; 

 avaliar a tendência de aumento da tarifa de uso do sistema de distribuição 

(TUSD) em virtude de investimentos em qualidade de energia e implantação 

de redes elétricas inteligentes; 

 avaliar, através de softwares de simulação de dinâmica de sistemas e 

modelos estatísticos, o nível de adoção da geração distribuída fotovoltaica e 

o seu impacto na tarifa para a COPEL DIS, concessionária do Estado do 

Paraná. 

 

 Justificativas 1.3
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Uma questão que tem preocupado as distribuidoras de energia elétrica se 

refere à crescente inserção dos sistemas fotovoltaicos entre seus consumidores, os 

quais utilizam a infraestrutura da rede disponível, porém,  não contribuem 

satisfatoriamente com a cobertura dos custos de O&M e de remuneração dos 

ativos, devido à redução do consumo, fazendo com que os consumidores que não 

dispõem de geração própria subsidiem os que a possuem.  

Essa situação aumenta o risco do negócio da distribuição, uma vez que os 

consumidores de menor poder aquisitivo tendem a ser a sua base de clientes 

cativos, os quais terão maior dificuldade de arcar com uma fatura de energia 

onerada pelo incremento de custo, decorrente da adoção de GD pelos clientes de 

maior poder aquisitivo. Tal situação provoca uma pressão na taxa de inadimplência, 

imputando em prejuízos à distribuidora.  

Por outro lado, existe um apelo ambiental e mercadológico para a adoção 

da geração distribuída, em especial, a geração de energia através de sistemas 

fotovoltaicos, fato esse incentivador do desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas ao fomento das tecnologias envolvidas e à adesão pela população, e da 

intensificação das ações de marketing da indústria de fabricação e venda de 

equipamento e serviços. 

 Nessa lógica de dualidade, a ANEEL já tem realizado consultas públicas1 

no sentido de esclarecer e amadurecer a ideia de um modelo com tarifa binômia. 

Neste modelo o “prossumidor”2 passa a pagar por uma demanda contratada, 

calculada com base no disjuntor da entrada de serviço ou pelo registro por meio 

dos medidores inteligentes. 

Nesse sentido, surge a necessidade de se ter ferramentas que possibilitem 

avaliar o impacto da difusão da geração distribuída fotovoltaica no processo tarifário 

de distribuição de energia. 

  

                                                
1 Consulta Pública CP 02/2018 e CP 010/2018, disponíveis no site da Aneel.  
2
 Prossumidor (prosumer) é uma variação do conceito de consumidor, que denota o consumidor profissional, que 

conforme o Dicionário Cambridge, em uma de suas definições, o descreve como um consumidor que quer 
comprar produtos técnicos de alta qualidade, aliando as palavras profissional e consumidor. No contexto desta 
dissertação, significa um consumidor que quer uma alternativa ao fornecimento cativo da distribuidora, de forma 
que possa se tornar mais independente, ter menor custo, maior confiabilidade e garantia de disponibilidade de 
energia. 
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 Estrutura da Dissertação 1.4

 

Esta dissertação é dividida em seis capítulos. No capítulo introdutório são 

mencionados em um contexto geral os aspectos decorrentes da adoção de 

sistemas de geração distribuída por consumidores cativos das distribuidoras. A 

partir disso são tratados os objetivos do trabalho, separados em geral e específicos, 

para atingir ao propósito de desenvolver uma metodologia de previsão da adesão 

desses consumidores cativos à geração distribuída e seu impacto na tarifa das 

distribuidoras. Também são descritas justificativas que reforçam a importância do 

presente trabalho na mitigação dos riscos financeiros das distribuidoras decorrentes 

do aumento da adesão à geração distribuída pelos consumidores cativos. 

O Capítulo 2 trata da Fundamentação Teórica, abordando a descrição do 

serviço de distribuição, a situação da energia solar no Brasil, a perspectiva de 

redução de custos da tecnologia, a Teoria da Difusão de Inovações de Everett 

Rogers (2003), o modelo de difusão de Bass (1969) e o diagrama de Causalidade. 

Apresentada toda a fundamentação teórica, o Capítulo 3 passa a abordar a 

Revisão da Literatura, separando-se em obras do contexto internacional e do 

contexto nacional. 

O Capítulo 4 remete aos Materiais e Métodos. No primeiro são 

mencionadas as principais ferramentas utilizadas no trabalho, tais como os 

softwares STELLA e Microsoft Excel. Em Métodos, os assuntos foram separados 

nas seguintes etapas: em uma primeira etapa descreve-se a preparação dos dados 

em que é feita a escolha inicial das variáveis de entrada do modelo e o tratamento 

dos dados destas variáveis. A segunda etapa fala sobre a modelagem de difusão 

de novas tecnologias explicando as particularidades das restrições das variáveis, 

assim como a definição dos parâmetros dos modelos. Finalmente, na terceira etapa 

são aplicadas simulações de previsões dos anos de 2018 a 2040 e comparados 

estes valores entre eles. 

No Capítulo 5, apresenta-se o Caso de Aplicação, onde são aplicados os 

Materiais e Métodos do Capítulo 4 até se chegar no modelo final, expondo os 

modelos intermediários. 

E finalmente o Capítulo 6 finaliza com Conclusões e Trabalhos Futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 As Instalações do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica 2.1

 

A Resolução Normativa ANEEL n° 367/2009 instituiu o Manual de Controle 

Patrimonial do Setor Elétrico (MCPSE), revisado pela Resolução Normativa ANEEL 

nº 674/2015. O MCSPE, entre outras normatizações, define a forma de segregação 

das instalações, as quais, no sistema de distribuição de energia elétrica, se 

subdividem em subestações, linhas de distribuição e redes de distribuição. 

As linhas de distribuição, conforme definições do referido manual, são 

caracterizadas pelo conjunto de estruturas, utilidades, condutores e equipamentos 

elétricos, aéreos ou subterrâneos, utilizados para a distribuição da energia elétrica, 

operando em baixa, média e/ou alta tensão de distribuição (inferior a 230 kV). 

(BRASIL, 2015, p.163). 

 

 Regulamentação do serviço de distribuição de energia elétrica 2.1.1

 

A exploração do setor de distribuição de energia elétrica é um monopólio 

natural, tendo em vista que é um negócio que funciona em economia de escala. 

Segundo Terry (2003, s.p.), monopólios naturais foram sempre associados à 

existência, no longo prazo, de custos marginais de produção ou de custos médios 

(menos restritivo) decrescentes com a escala de produção. É o que se denomina 

economia de escala, que torna o custo de produção por uma única empresa menor 

que o de duas ou mais empresas atuando separadamente no mesmo mercado e 

que inviabiliza a competição entre os produtores e a livre escolha dos usuários. 

Diante deste cenário, a ANEEL, através de regulamentação e fiscalização, 

busca a eficiência na prestação do serviço e a modicidade tarifária, ou seja, busca 

remunerar o concessionário de forma a atender suas necessidades financeiras para 

manutenção e expansão do setor elétrico, pela menor tarifa possível ao consumidor 

(ANEEL, 2018). 

A regulação surge como substituta para a competição, tendo em vista que 

esta, neste caso, não é eficaz. A regulação é que possibilita obtenção de menor 

custo de produção e a proteção do público aos preços monopolistas (OLIVEIRA, 
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2018). 

Com fulcro, ainda segundo Oliveira (2018), na necessidade de buscar 

resultados de um mercado competitivo, a regulação do setor busca adequar os 

valores das tarifas aos interesses dos consumidores e dos investidores, 

personagens antagônicos do processo. Além disso, vale destacar que a regulação 

e a fiscalização têm o intuito, ainda, de buscar a qualidade do serviço prestado, 

atendendo os níveis necessários de satisfação do consumidor (ANEEL, 2018). 

A regulação é feita por meio da tarifa, através da qual as concessionárias 

recebem recursos para investimento, manutenção e remuneração do capital, de 

modo a manter o equilíbrio econômico-financeiro e a qualidade do serviço prestado. 

Conforme a Resolução Normativa nº 493/2002, "a revisão tarifária periódica 

representa um instrumento da mais alta importância e parte inalienável da 

regulação econômica dos serviços de distribuição de energia elétrica" (BRASIL, 

2002, s.p.). Em contrapartida, as concessionárias são cobradas para manter o 

sistema elétrico em condições mínimas de qualidade de fornecimento, sendo 

fiscalizadas rigorosamente pela ANEEL. 

 

 Remuneração do Serviço pelo Preço 2.1.2

 

Com a promulgação da Lei nº 8.987/1995, e a posterior assinatura dos 

contratos de concessão pelas concessionárias, quando então foram definidos o 

valor das tarifas iniciais e os mecanismos para sua alteração, iniciou-se a utilização 

do regime tarifário denominado Serviço pelo Preço. 

Neste regime está prevista a Revisão Tarifária Periódica (RTP) que, 

conforme artigo 2º da Resolução Normativa ANEEL nº 234/2006, é uma revisão 

ordinária, prevista nos contratos de concessão, a ser realizada considerando-se as 

alterações na estrutura de custos e de mercado da concessionária, os níveis de 

tarifas observados em empresas similares, no contexto nacional e internacional, e 

os estímulos à eficiência e à modicidade tarifária (BRASIL, 2006, s.p.). 

No modelo denominado Serviço pelo Preço, a receita das concessionárias 

é constituída pela Parcela A, composta pelos denominados custos não 

gerenciáveis, e pela Parcela B, composta pelos denominados custos gerenciáveis 

(ANEEL, 2018), de tal forma que a soma destas parcelas seja o valor necessário e 
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justo para que a concessão possa atender o objetivo de sua existência, de forma 

que o consumidor tenha serviço de qualidade pelo menor preço possível e, ainda, 

seja um negócio atrativo para os investidores. 

2.1.2.1 Parcela A 

 

Conforme definido pela ANEEL, no submódulo 3.1 A do PRORET, a 

Parcela “A” envolve os custos relacionados às atividades de geração e transmissão 

de energia elétrica, além dos encargos setoriais previstos em legislação específica. 

Tratam-se de custos cujos montantes e preços, em certa medida, escapam à 

vontade ou gestão da distribuidora (ANEEL, 2018). 

Esses valores são repassados via tarifa e não podem ser considerados 

como receita da distribuidora, pois a Parcela A não pode causar impacto tarifário e 

o concessionário não pode ter benefício ou prejuízo em custos que não tenha 

controle.  

 

2.1.2.2 Componentes Financeiros da Tarifa 

 

A partir da assinatura dos contratos de concessão de distribuição em 1995, 

a tarifa de distribuição de energia elétrica passou a  ser composta pelos itens 

econômicos das parcelas A e B. Posteriormente, a partir da publicação da Medida 

Provisória  nº 2.227/2001 e da Portaria Interministerial MF/MME nº 296/2001, 

posteriormente revogada pela Portaria Interministerial nº 25/2002, bem como pelas 

Resoluções emitidas pela ANEEL, foi criada a Conta de Compensação de Variação 

dos valores de Itens da “Parcela A” (CVA) que tem por objetivo promover a 

manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da remuneração das 

distribuidoras em função da composição tarifária dos itens da Parcela A e a 

variação entre o mercado que definiu a tarifa e o mercado realizado. 

A partir da publicação do Módulo 4 - Componentes Financeiros das Tarifas 

de Distribuição, do PRORET, também foram criados e regulados o cálculo da 

composição na tarifa da variação de outros Itens Financeiros (IF), que, assim como 

a CVA, são apurados em função da variação entre o mercado de referência da 

tarifa e o mercado realizado durante os 12 meses anteriores à data de cada 

reajuste. 
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2.1.2.3 Parcela B 

 

Se na parcela A estão os maiores custos, que não são gerenciáveis e não 

podem trazer benefícios ou prejuízos para as concessionárias, a fonte de 

rentabilidade concentra-se na parcela B. 

Este componente merece destaque especial, pois, até hoje, é muito 

discutido pelos agentes elétricos de distribuição e de transmissão. Este mesmo 

componente, em função dos aspectos que o permeiam, justifica uma pesquisa 

exclusiva. 

A ANEEL, no submódulo 3.1 A do PRORET, define a Parcela “B” da 

seguinte forma: A Parcela “B” representa/compreende os custos diretamente 

gerenciáveis pela distribuidora. São custos próprios da atividade de distribuição que 

estão sujeitos ao controle ou influência das práticas gerenciais adotadas pela 

empresa, por exemplo, os custos operacionais, a remuneração do capital e a quota 

de reintegração (ANEEL, 2018). 

É Através da Parcela B que os investimentos da distribuidora em ativos da 

concessão (subestações, linhas, medidores, etc.) são remunerados e a 

concessionária recebe recursos para cobrir os custos dos serviços para operar e 

manter os ativos. 

Para as empresas que assinaram o termo aditivo de prorrogação, ficou 

estabelecido que a Parcela B será revisada a cada 5 anos através do processo de 

Revisão Tarifária Periódica. Além disso, o PRORET define que, no período entre as 

revisões, a Parcela B será atualizada anualmente pelo índice de correção 

monetária constante no Contrato de Concessão (IPCA), subtraído de um fator de 

eficiência chamado Fator X. Esse processo é chamado de Reajuste Tarifário. 

Segundo a Agência Reguladora, conforme descrito no submódulo 2.5 A do 

PRORET, o Fator X tem por objetivo primordial a garantia de que o equilíbrio 

estabelecido na revisão tarifária entre receitas e despesas eficientes seja mantido 

nos reposicionamentos tarifários subsequentes. Isso ocorre por meio da 

transferência ao consumidor dos ganhos potenciais de produtividade do segmento 

de distribuição de energia elétrica (ANEEL, 2018). 

Deste modo, “a abordagem adotada pela ANEEL agrega ao Fator X 

mecanismo de incentivo à melhoria da qualidade técnica e comercial dos serviços 

http://www.aneel.gov.br/entendendo-a-tarifa/-/asset_publisher/uQ5pCGhnyj0y/content/reajuste-tarifario-anual/654800?inheritRedirect=false&amp;redirect=http%3A%2F%2Fliferayhom%2Fweb%2Fguest%2Fentendendo-a-tarifa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uQ5pCGhnyj0y%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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prestados ao consumidor” (ANEEL, 2018). 

O valor do Fator X a ser aplicado a cada Reajuste Tarifário Anual é obtido 

conforme metodologia de cálculo estabelecida no Submódulo 2.5 A do PRORET, 

nos casos das empresas que assinaram o termo aditivo: 

 

 Custos Operacionais 

 

Segundo a ANEEL, “os custos operacionais, para fins de revisão tarifária, 

correspondem aos custos com Pessoal, Materiais, Serviço de Terceiros, Outros 

Custos Operacionais, Tributos e Seguros” (ANEEL, 2018).  

Estes custos, conhecidos pela sigla PMSO, são relativos às atividades de 

operação, manutenção, tarefas comerciais e administrativas, como leitura e entrega 

de faturas, vistoria de unidades consumidoras, podas de árvores, operação de 

subestações, combate às perdas, administração e contabilidade, ou seja, de 

maneira sucinta, referem-se à atividade de Distribuição e Comercialização de 

energia elétrica. 

Nos processos tarifários, o órgão regulador estabeleceu no módulo 2.2 A do 

PRORET que os custos são definidos a partir da identificação das melhores 

práticas entre as empresas, por meio da comparação entre as concessionárias, 

considerando as características das áreas de concessão. Perdas e qualidade são 

consideradas na apuração da eficiência. 

Ao longo dos processos tarifários, visando a modicidade tarifária e a 

eficiência das distribuidoras, a ANEEL vem aperfeiçoando os mecanismos para a 

realização das revisões tarifárias. 

Nesse sentido a agência adotou um modelo chamado de Empresa de 

Referência no segundo ciclo de revisão, no qual era simulada uma empresa com 

todas as suas atividades e custos compatíveis e relacionados para manter os 

serviços da concessão, levando em consideração o porte e característica da própria 

concessão (número de consumidores, área de abrangência, quilômetros de rede, 

etc.). 

No Terceiro Ciclo, que teve início em 2011, a ANEEL passou a adotar um 

método comparativo dos custos operacionais entre empresas similares. Nessa 

linha, passou-se a considerar os custos praticados pela distribuidora 

(PMSO/OPEX), o nível eficiente de custos - Benchmarking e as características da 
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área de concessão, para estabelecer os limites superiores e inferiores para a 

definição da faixa do PMSO de referência na apuração do componente de trajetória 

dos custos operacionais que, por sua vez, compõem o cálculo do Fator X, e, 

consequentemente, determina a composição da Parcela B da receita operacional 

da distribuidora, conforme FIGURA 5. 

Segundo SANTOS, o objetivo é levar o OPEX Contábil (o que foi gasto e 

contabilizado pela distribuidora) aos mesmos patamares do OPEX eficiente - 

Benchmarking (SANTOS, 2017, s.p.). Porém, como existe uma restrição que 

estabelece uma variação máxima de 5% ao ano, então é verificado o resultado da 

equação a seguir, para a determinação da decisão a ser tomada. 

 

 

 

FONTE: SANTOS (2017) 

 

 Depreciação e Remuneração dos investimentos 

 

A Cota de Depreciação é a parcela que a distribuidora recebe para a 

recomposição do capital investido e depende: da taxa de depreciação dos bens da 

concessionária (em torno de 3,8%) e da Base de Remuneração Regulatória - BRR. 

A remuneração dos investimentos refere-se à rentabilidade do negócio de 

distribuição e depende do Custo de Capital, que é a taxa de rentabilidade a ser 

adotada no cálculo da remuneração das empresas e representa o custo de 

oportunidade dos recursos, compatível com um risco similar ao que enfrenta a 

atividade. 

A taxa de remuneração do capital investido pelas distribuidoras é definida 

FIGURA 5 - LIMITES DE OPEX (PMSO) 
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pelo módulo 2.4 A do PRORET, que utiliza a metodologia do Custo Médio Ponderado 

de Capital (Weighted Average Cost of Capital - WACC), incluindo o efeito dos 

impostos sobre a renda, sendo expresso pela seguinte fórmula: 

 

rWACC = (𝑃𝑃⁄𝑉𝑉) ∙ 𝑟p + (𝐷⁄𝑉) ∙ 𝑟d           eq (1) 

Onde: 

rWACC: custo médio ponderado de capital após impostos, em termos reais; 

rp: custo do capital próprio real depois de impostos; 

rd: custo da dívida real depois de impostos; 

P: capital próprio; 

D: capital de terceiros ou dívida; 

V: soma do capital próprio e de terceiros; 

 Outras Receitas 

 

As concessionárias de distribuição de energia elétrica possuem, além das 

receitas decorrentes da aplicação das tarifas, outras fontes de receita de atividades 

relacionadas com a concessão de serviço público, que são denominadas de 

“Outras Receitas”. Elas podem ser receitas inerentes ao serviço de distribuição de 

energia elétrica ou receitas de atividades acessórias. 

Parte das “outras receitas” são capturadas para a modicidade tarifária. Isto 

ocorre pois há o entendimento do órgão regulador de que origem desta receita 

advém do uso de recursos (bens e mão de obra) já remunerados nas tarifas e, 

portanto, seria justo compartilhar este ganho extra com os consumidores. 

 

2.1.2.4 Bandeiras Tarifárias 

 

O sistema de bandeiras tarifárias surgiu em 2015, para substituir o sinal 

sazonal (seco/úmido) da Tarifa de Energia, antecipar receitas às distribuidoras para 

cobrir custos adicionais com despacho de geração de térmicas mais cara (de maior 

CVU) e dar um sinal econômico aos consumidores. Anteriormente o consumidor 

percebia a variação de PLD e ESS_SE somente no próximo processo tarifário 

(CVA) (Santos, 2017). 

Segundo Santos (2017), o sistema de bandeiras pode gerar um saldo 

(positivo ou negativo) dentro de um exercício (ano civil), porém é “zerado” nas datas 
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de reajuste/revisão tarifária. Este processo é mostrado na FIGURA 6 a seguir. 

FIGURA 6 - RECEITA VERSUS CUSTOS 

 

FONTE: SANTOS (2017) 

 Energia Solar no Brasil: Situação e Perspectivas 2.2

 

A utilização da fonte solar para gerar energia elétrica proporciona diversos 

benefícios, citados por ABSOLAR (2016, apud NASCIMENTO, 2017), tanto do 

ponto de vista elétrico como ambiental e socioeconômico.  

Do ponto de vista elétrico, contribui para diversificação da matriz, aumento 

da segurança no fornecimento, redução de perdas e alívio de transformadores e 

alimentadores. Sob o aspecto ambiental, há a redução da emissão de gases do 

efeito estufa, da emissão de materiais particulados e do uso de água para geração 

de energia elétrica. Com relação a benefícios socioeconômicos, a geração de 

energia solar fotovoltaica contribui com a geração de empregos locais, o aumento 

da arrecadação e o aumento de investimentos (NASCIMENTO, 2017).  

Para a comercialização da energia elétrica gerada por painéis solares 

voltaicos, MME (2009) ressalta dois mecanismos regulatórios básicos de incentivos: 

o sistema de preços e o sistema de quotas. 

O sistema de preços consiste na definição de um valor pago ao dono do 

gerador de energia solar fotovoltaica ao longo de um período geralmente igual ou 

superior a vinte anos. No sistema mais utilizado, estabelece-se uma tarifa prêmio 

(feed-in tariff), no qual toda a energia produzida e injetada na rede é remunerada 

pela tarifa prêmio. A feed-in tariff é estabelecida de forma a garantir uma taxa 

interna de retorno (TIR) atrativa para os investidores (NASCIMENTO, 2017). 
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Há um outro tipo de sistema similar ao sistema de preços chamado net-

metering, em que a energia gerada e injetada na rede, ao invés de ser remunerada 

por uma tarifa prêmio, é usada para abater o consumo de energia elétrica da 

unidade. O sistema de net-metering é utilizado no Brasil desde 2012 para unidades 

consumidoras com geração distribuída, como será mostrado adiante 

(NASCIMENTO, 2017). 

No sistema de quotas, de menor utilização que o feed-in tariff, são 

estabelecidas metas de potência e (ou) energia proveniente de fontes específicas 

para as concessionárias, distribuidoras, grandes consumidores e outros agentes do 

setor elétrico. Caso tais metas não sejam atingidas, são aplicadas penalidades 

(multas, etc). Nesse sistema, é comum o pagamento pelo governo do equipamento 

e da energia gerada, o que demanda grandes desembolsos governamentais 

(NASCIMENTO, 2017).  

 Potencial Brasileiro de Geração de Energia Solar Fotovoltaica  2.2.1

 

De acordo com Pereira et. al. (2006, apud NASCIMENTO, 2017), a média 

anual de irradiação global apresenta uma boa uniformidade no Brasil, com médias 

relativamente altas em todo o território. Os valores de irradiação solar global 

incidente em qualquer região do território brasileiro (1500-2500) são superiores aos 

da maioria dos países europeus, como Alemanha (900-1250 Wh/m²), França (900-

1650 Wh/m²) e Espanha (1200-1850 Wh/m²), locais onde projetos de 

aproveitamentos solares são amplamente disseminados. 

Observa-se, na tabela a seguir, que os maiores potenciais de energia solar 

no Brasil localizam-se nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e nos 

estados da região Nordeste (NASCIMENTO, 2017).  
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TABELA 2.1 - POTENCIAL TÉCNICO FOTOVOLTAICO RESIDENCIAL 

 

FONTE: EPE (2014) 

 Incentivos Existentes 2.2.2

 

Os principais incentivos existentes listados por NASCIMENTO (2017) são 

apresentados a seguir, com algumas atualizações: 

 

a) Descontos na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) e na Tarifa 

de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD) para empreendimentos cuja 

potência injetada nos sistemas de transmissão e distribuição seja menor ou 

igual a 30.000 kW; 

b) Venda Direta a Consumidores Especiais (carga entre 500 kW e 3.000 kW) 

para geradores de energia de fonte solar e demais fontes renováveis, com 

potência injetada inferior a 50.000 kW; 
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c) Sistema de Compensação de Energia Elétrica para a Micro e Minigeração 

Distribuídas; 

d) Convênio nº 101, de 1997, do Conselho Nacional de Política Fazendária 

(CONFAZ); 

e) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura 

(REIDI); 

f) Debêntures Incentivadas; 

g) Redução de Imposto de Renda; 

h) Condições Diferenciadas de Financiamento: BNDES, Fundo Nacional sobre 

Mudança do Clima (FNMC), Inova Energia e Recursos da Caixa Econômica 

Federal (CEF); 

i) Lei da Informática; 

j) Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); 

k) Leilões de compra de energia elétrica com produto específico para fonte solar.  

 

A partir dos incentivos concedidos, observa-se um avanço no 

desenvolvimento da geração solar fotovoltaica. Ressalta-se que os projetos de 

geração de energia solar fotovoltaica dividem-se em projetos de geração 

centralizada, com usinas de maior porte, e de geração descentralizada, a chamada 

geração distribuída, localizada em casas, edifícios comerciais e públicos, 

condomínios e áreas rurais (NASCIMENTO, 2017). 

 

 

 Geração Distribuída 2.2.3

 

2.2.3.1 Legislação 

 

A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, prevê a possibilidade de as 

distribuidoras de energia garantirem a contratação da totalidade do mercado 

também por energia proveniente de geração distribuída (NASCIMENTO, 2017). 

Em 2012, a ANEEL deu grande passo para ampliar a geração de energia 

solar fotovoltaica em unidades consumidoras ao editar a Resolução Normativa 

ANEEL nº 482, de 17 de abril de 2012, que estabelece as condições gerais para o 

acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de 
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energia elétrica, criando o sistema de compensação de energia, no qual injeta-se a 

energia produzida na rede, sendo tal energia abatida do consumo da própria 

unidade ou de outra do mesmo titular (NASCIMENTO, 2017). 

A mudança na regulamentação da ANEEL promoveu outro importante 

avanço: a figura da “geração compartilhada”, que possibilita a união de 

interessados em consórcios ou em cooperativas, instalando micro ou minigeração 

distribuída e dessa forma, utilizem a energia gerada para redução das faturas dos 

consorciados ou cooperados3 (NASCIMENTO, 2017)  

Em 2015, o Ministério de Minas e Energia, por meio da Portaria MME nº 

538, de 15 de dezembro de 2015, criou o Programa de Geração Distribuída – 

ProGD, que tem como objetivo promover e incentivar a geração distribuída a partir 

de fontes renováveis e cogeração em edifícios públicos e privados (residenciais, 

comerciais e industriais). 

Com o sistema de net-metering introduzido pela Resolução Normativa nº 

482, em 2012, a geração distribuída de energia solar fotovoltaica começou de fato a 

avançar no País (NASCIMENTO, 2017). 

Apesar do significativo crescimento, o número de unidades com geração 

fotovoltaica distribuída ainda é pequeno, principalmente se verificarmos o potencial 

brasileiro de aproveitamento da fonte e a forma como a fonte solar é aproveitada 

em outras partes do mundo. O Brasil possui atualmente cerca de 77 milhões de 

unidades consumidoras de energia elétrica. Portanto, apenas 0,01% das unidades 

consumidoras, ou uma a cada dez mil, possuem painéis fotovoltaicos instalados 

(NASCIMENTO, 2017). 

 

2.2.3.2 Análise do Modelo Net-Metering 

 

O modelo de net-metering estabelecido pela Resolução ANEEL nº 482, de 

2012, representa a principal política de incentivo à instalação de geração distribuída 

no país. Nesse modelo a energia injetada compensa a energia consumida, que 

possui uma tarifa estabelecida pela ANEEL para cada concessionária. Entretanto, 

cabe uma análise mais detalhada do modelo implantado (NASCIMENTO, 2017). 

Para que se entenda melhor o sistema de compensação de energia, é 

                                                
3
  Inciso VII do art. 2º da Resolução Normativa ANEEL nº 687, de 2015 
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necessário conhecer a estrutura da tarifa de energia elétrica. Embora a tarifa de 

energia elétrica na baixa tensão seja monômia, a conta de luz abrange, de forma 

simplificada, duas parcelas: a (i) energia em si e o (ii) “fio”, que remunera as redes 

responsáveis pelo transporte da energia (NASCIMENTO, 2017).  

Pelo modelo vigente do sistema de compensação de energia, temos que a 

compensação de energia ocorre não somente na energia em si, mas também na 

parcela que remunera o uso das redes de transmissão e distribuição 

(NASCIMENTO, 2017).  

De acordo com PSR (2013, apud NASCIMENTO, 2017), a infraestrutura de 

transmissão e distribuição responsável pelo transporte da energia é projetada para 

atender a demanda máxima do consumidor, independente da frequência em que 

essa demanda ocorra. Durante a noite, ou em um dia sem sol ou quando o sistema 

de microgeração esteja fora de operação, o consumidor deverá buscar da rede, 

energia suficiente para o seu consumo total. Portanto, conclui-se que o custo pela 

rede é fixo, não podendo deixar de ser pago em função de injeção de energia na 

rede. 

Dessa maneira, em princípio, a forma mais eficiente seria que a 

compensação pela energia injetada na rede ocorresse apenas na parcela da tarifa 

correspondente à energia consumida, passando os consumidores com micro ou 

minigeração a arcarem com a parcela da tarifa correspondente ao uso do fio. Para 

que isso seja possível, torna-se necessário mudar o atual modelo de tarifa, 

passando de tarifa monômia para binômia, o que promoveria a eficiência 

econômica (NASCIMENTO, 2017).  

Entretanto, há que ressaltar que tal mudança geraria impactos no 

desenvolvimento da geração distribuída no País. Conforme Konzen (2016) e 

Nascimento (2017), a adoção de tarifa binômia na baixa tensão, com a 

compensação apenas da energia em si e não mais de toda a conta de luz, faria 

com que o tempo de retorno dos investimentos realizados na instalação dos painéis 

fotovoltaicos praticamente dobrasse, sendo que em alguns casos passaria a ser 

maior que a vida útil média dos painéis fotovoltaicos. Portanto, a adoção de tarifa 

binômia, embora mais eficiente do ponto de vista alocativo, poderia tornar menos 

atraente os investimentos em geração de energia fotovoltaica, ou mesmo ser um 

uma barreira para o desenvolvimento da geração distribuída no Brasil considerando 

o modelo net-metering. 
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2.2.3.3 Financiamento 

 

Um dos principais obstáculos para maior utilização de painéis fotovoltaicos 

em unidades consumidoras, principalmente residenciais e comerciais de pequeno 

porte, consiste no alto investimento inicial associado à aquisição dos sistemas de 

geração (NASCIMENTO, 2017). 

Apesar de o BNDES possuir linhas atrativas de financiamento para 

empreendimentos de maior porte, isso não ocorre com empreendimentos de 

pequeno porte, especialmente aqueles implantados por pessoas físicas. Nesse 

sentido, seria de grande relevância a criação pelos bancos oficiais de linhas de 

crédito com condições favoráveis para financiamento da aquisição de sistemas de 

geração solar fotovoltaica (NASCIMENTO, 2017).  

Uma alternativa para facilitar a aquisição de equipamentos de geração solar 

fotovoltaica é o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 371, de 2015, que autoriza o uso 

de recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) para aquisição e 

instalação de equipamentos destinados à geração de energia elétrica a partir de 

fontes renováveis em residências (NASCIMENTO, 2017). 

 

 Tornando a Geração Fotovoltaica Acessível  2.2.4

 

Ao longo da última década, diversas medidas de incentivo foram tomadas 

internacionalmente com o intuito de promover a geração fotovoltaica. Em geral, tais 

políticas de incentivo se delinearam num contexto de atendimento a metas de 

redução de emissões de gases de efeito estufa e pelo interesse estratégico de 

redução da dependência energética externa. Entretanto, além de incentivos 

financeiros governamentais, também se pode promover a difusão da geração 

fotovoltaica através de outras medidas, como por intermédio da criação de 

diferentes modelos de negócio e da organização popular. Para isto, é necessário 

garantir que o sistema regulatório seja flexível a estas diferentes configurações de 

negócios (KONZEN, 2014). 

 

 

  Perspectiva de redução de custos dos sistemas fotovoltaicos: 2013-2050  2.3
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Segundo IEA (2014), há considerável evidência de que os custos das 

células e dos módulos, sejam de c-Si ou TF, decairão à medida que a implantação 

aumentar e a tecnologia melhorar nas próximas duas décadas (ver FIGURA 7).  

 

FIGURA 7 - PREÇOS DOS MÓDULOS ANTERIORES E PROJEÇÃO PARA 2035 COM BASE NA 

CURVA DE APRENDIZADO 

 

FONTE: IEA (2014) 

 

FIGURA 8 - PROJEÇÕES DE CUSTOS DE INVESTIMENTOS EM FV NO CENÁRIO DE ALTA 

RENOVAÇÃO 

 

FONTE: IEA (2014) 

 

Ainda se estima que o custo de investimento para empreendimentos de 

grande escala ficaria abaixo de US $ 1 / W em 2030, em média, mas os sistemas 

mais baratos atingiriam essa marca em cerca de 2020. Custos médios atingiria um 

nível de US $ 700 / kW até 2050. Os preços para sistemas residenciais cairiam em 

US $ 1 / W em 2025 para os sistemas mais baratos em 2040, em média (ver 
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FIGURA 8). 

As faixas de preços dos sistemas fotovoltaicos serão reduzidas e o custo 

médio será reduzido para metade até 2040, ou antes. 

 

 Teoria da Difusão de Inovações 2.4

 

Segundo KONZEN (2014, p. 20) a teoria da difusão de inovações busca 

explicar como as inovações são adotadas por uma população. Ao utilizar o termo 

“inovação”, o mesmo pode ser relacionado a uma ideia, a um comportamento, ou a 

um objeto que é percebido como novo pelo público. 

A tecnologia fotovoltaica se enquadra no tipo de inovação disruptiva, 

possibilitando a aplicação da teoria da difusão de inovações dentro das suas 

trajetórias qualitativas. Essa característica qualitativa se dá pela alteração dos 

padrões de comportamento do consumidor diante da introdução de um produto 

novo, cuja adoção por consumidores residenciais dependerá de fatores endógenos, 

como o conhecimento da tecnologia e exógenos como a regulamentação envolvida 

(ISLAM 2014).  

Segundo Islam (2014) as tecnologias de microgeração de energia 

residenciais, como a fotovoltaica, podem ser classificadas como inovações 

disruptivas. Envolvem a introdução de um produto inteiramente novo, alterando 

significativamente os padrões de comportamento do consumidor. Esta classificação 

permite enquadrar a geração distribuída fotovoltaica dentro da estrutura das teorias 

de inovações, e, consequentemente, das trajetórias qualitativas de difusão segundo 

estas teorias (ISLAM, 2014). 

Nesse campo de pesquisa, a Teoria da Difusão de Inovações, de Rogers 

(2003), é a principal referência. Em seu trabalho, Everett Rogers propõe que quatro 

elementos influenciam a difusão de uma nova ideia: a inovação, os canais de 

comunicação, o tempo e o sistema social. Assim, difusão é o processo pelo qual 

uma inovação é comunicada através de certos canais ao longo do tempo entre os 

membros de um sistema social. Os indivíduos do sistema passam por cinco 

estágios: o do conhecimento, o da persuasão, o da decisão, o da implementação e 

o da confirmação. 

As origens da teoria são variadas e abrangem várias disciplinas. ROGERS 
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(2003) identifica seis principais disciplinas que impactam o processo da difusão, 

sendo elas a antropologia, a sociologia antiga, as sociologias rural, educacional, 

industrial e médica. Sendo sobretudo um processo social, que envolve relações 

interpessoais para dar suporte às decisões da maioria da população, essa dinâmica 

acaba moldando a forma como uma inovação é adotada pela sociedade.  

 

 Estágios, Fatores e Categorias do Processo de Difusão 2.4.1

 

Segundo Konzen (2014), pesquisadores reconhecem que a decisão 

individual sobre uma inovação não é um ato instantâneo. Ao invés disso, é um 

processo que ocorre durante um período e consiste numa série de diferentes 

ações. 

Conforme Rogers (2003), a difusão de uma inovação ocorre através de um 

processo de cinco estágios, envolvendo tomadas de decisão e através de uma 

série de canais de comunicação ao longo de um período de tempo entre os 

membros de sistemas sociais similares. Assim, o processo de difusão de uma 

inovação passa pelos seguintes estágios:  

1. Conhecimento: este é o estágio onde um indivíduo é exposto à existência 

da inovação e toma conhecimento de como ela funciona, porém como há 

falta de informação, o indivíduo não é inspirado o suficiente para buscar 

mais informações; 

2. Persuasão: este é o estágio onde o indivíduo apresenta interesse na 

inovação e busca por maiores informações sobre ela; 

3. Decisão: neste estágio, o indivíduo compreende o conceito da inovação e 

começa a avaliar as vantagens e desvantagens em utilizá-la e decide por 

adotá-la ou rejeitá-la. Sendo este um estágio bastante individualista, torna-

se o mais difícil de se conseguir evidências empíricas; 

4. Implementação: neste estágio, o indivíduo coloca a inovação em uso e 

determina a sua utilidade, buscando mais informações sobre ela; 

5. Confirmação: neste estágio, o indivíduo finaliza sua decisão de continuar ou 

não com a utilização da inovação, podendo vir a utilizá-la em seu potencial 

máximo.    

Além dos estágios descritos, Rogers (2003) define cinco fatores intrínsecos 
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para a adoção ou para a rejeição de uma inovação, descritas a seguir: 

1. Vantagem Relativa: fator que representa o avanço da inovação em 

relação à geração ou tecnologia anterior; 

2. Compatibilidade: fator que representa o nível de compatibilidade 

necessária que a inovação precisa ter para ser agregada à rotina do 

indivíduo; 

3. Complexidade: este fator indica que, se a inovação é de difícil utilização, o 

indivíduo dificilmente irá adotá-la; 

4. Possibilidade de Teste: este fator representa a facilidade de 

experimentação da inovação. Se esta experiência for complicada, o 

indivíduo estará menos inclinado a adotá-la; 

5. Visibilidade: este fator representa a visibilidade da inovação perante os 

outros indivíduos. Uma inovação com maior visibilidade possibilitará 

melhor comunicação entre os indivíduos, através de suas relações 

sociais, promovendo reações positivas ou negativas.  

Finalmente, Rogers (2003) sugere cinco categorias de adotantes das 

inovações, as quais são uma classificação de indivíduos pertencentes a um sistema 

social baseado em sua inovatividade, de modo a padronizar o seu uso nos estudos 

de difusão. As categorias de adotantes estão descritas a seguir: 

1. Inovadores: estes são os primeiros indivíduos a adotarem uma inovação, 

os quais são mais jovens, pertencem às classes sociais mais altas, 

conhecem bem a sua realidade financeira, têm boas relações sociais, têm 

estreito contato com fontes científicas e interação com outros inovadores 

e estão dispostos a assumir riscos, onde falhas são absorvidas pala sua 

capacidade financeira; 

2. Adeptos Iniciais: estes são a segunda categoria mais rápida na adoção 

das inovações, tendo o mais alto grau de opinião e liderança entre as 

outras categorias de adotantes. Também possuem as mesmas 

características dos inovadores, porém mais discretos nas escolhas. Seu 

comportamento se dá por imitação dos indivíduos inovadores; 

3. Maioria Inicial de Adeptos: os indivíduos desta categoria adotam as 

inovações em um tempo significantemente maior que os inovadores, pois 

pertencem às classes sociais médias, têm contato com os adeptos iniciais 
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e possuem pouca influência como formadores de opinião; 

4. Maioria Tardia de Adeptos: os indivíduos desta categoria irão adotar uma 

inovação após a média dos membros da sociedade e abordam uma 

inovação com um certo grau de ceticismo e somente após à adoção pela 

maioria da sociedade. Possuem situação social abaixo da média, menor 

condição financeira e contato apenas com a maioria inicial de adeptos e 

muito pouca influência como formadores de opinião. 

5. Retardatários: os indivíduos desta categoria serão os últimos a adotarem 

uma inovação, tendo muito pouca ou nenhuma influência como 

formadores de opinião, aversão a mudanças, status social menor, baixa 

capacidade financeira. Concentram-se em tradições, possuem contato 

apenas com amigos e familiares, pouca ou nenhuma influência como 

formadores de opinião e idades mais avançadas que os demais. 

A FIGURA 9 apresenta a distribuição desses grupos dentro de uma curva 

normal, com os respectivos percentuais de participação, e também sob uma curva 

plotada com a distribuição acumulada dos adotantes no tempo que caracteriza uma 

distribuição sigmoide (KONZEN, 2014, P. 26), conhecida como “curva S” de difusão 

da tecnologia. 

 

Fonte: EPE (2014) 

 

Inicialmente, poucos indivíduos adotam a nova ideia (inovadores). Assim 

que a inovação começa a ter seus benefícios visíveis, passa a ser adotada pelo 

segundo grupo, composto por formadores de opinião e, à medida que as redes 

FIGURA 9 - DISTRIBUIÇÃO DE ADOTANTES DE INOVAÇÕES 
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interpessoais são ativadas, a curva S decola. Esta fase, quando a inovação passa a 

ser adotada por 10% a 20% da população, é o cerne do processo. Passando desta 

etapa, acredita-se ser quase impossível parar o processo de difusão (KONZEN, 

2014, p. 27).  

Naturalmente, a “curva S” começa a atenuar quando a metade dos 

indivíduos de um sistema social tenha adotado a inovação. Neste ponto, cada novo 

adotante encontra uma dificuldade crescente de passar a ideia adiante para um 

novo indivíduo que ainda não adotou, pelo fato destes estarem cada vez mais 

escassos (KONZEN, 2014, p. 27). 

Conforme ilustra a FIGURA 10, a curva “S” pode ser verificada em diversos 

produtos, com velocidades diferentes de adoção. 

Muitas inovações podem ser representadas por uma função sigmoide. 

Porém, a inclinação da curva varia em cada caso. Algumas ideias se difundem 

relativamente rápido, e tem uma curva escarpada, enquanto inovações com lentas 

taxas de adoção tem uma curva mais espalhada. A título exemplificativo, a FIGURA 

10 ilustra este processo para diferentes tecnologias em domicílios dos EUA ao 

longo de mais de um século. Merece atenção o fato da difusão de novas 

tecnologias, nas últimas décadas, ser muito mais veloz do que no passado, como é 

o caso celular e do computador (KONZEN, 2014, p. 27 e 28, apud COX; ALM, 

2008). 

 

Fonte: KONZEN (2014) 

 Modelo de Bass de difusão de sistemas fotovoltaicos distribuídos 2.5

FIGURA 10 - CURVAS DE DIFUSÃO DE DIFERENTES PRODUTOS NOS EUA 
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Os estudos apresentados no item 2.4 - Teoria da Difusão de Inovações, se 

limitaram a estudar o comportamento dos consumidores em relação à tecnologia 

fotovoltaica. Modelar o comportamento da população para prever a difusão dos 

sistemas fotovoltaicos é um passo posterior, havendo sido desenvolvido, até então, 

por poucos pesquisadores ao redor do mundo. Para possibilitar o desenvolvimento 

do presente trabalho, é necessária a modelação matemática da teoria apresentada, 

através de fórmulas que traduzirão os comportamentos dos indivíduos de uma 

população em dados numéricos. Assim, passa-se a apresentar o modelo 

matemático de Bass. 

 

 Introdução ao modelo de Bass 2.5.1

 

O modelo de difusão de Bass é uma equação diferencial que descreve 

como novos produtos são adotados por uma população (LAWS, EPPS, 

PETERSON, LASER e WANJIRU, 2017). A partir desse modelamento, é possível 

traçar a curva “S” que representa a adoção de uma inovação entre as categorias de 

adotantes definidas por ROGERS (2003). 

Conforme citado por KONZEN (2014, p. 41), o modelo de difusão de Bass é 

o mais citado e referenciado na literatura de marketing. Foi concebido por Frank 

Bass em 1969 e desde então foi tema de incontáveis artigos, extensões, 

modificações e verificações.  

O modelo de Bass teve como referência o estudo de Rogers (1962), sendo 

uma contribuição matemática à teoria da difusão de inovações, capaz de gerar uma 

suave curva sigmoide da taxa de penetração de mercado ao longo do tempo. 

Sua aplicação para modelar a difusão dos sistemas FV também é 

defendida por Castaneda (2017), Jimenez, Dyner e Franco (2016), Islam (2014) e 

Beck (2009).  

Desde sua publicação em 1969, o modelo de Bass tem sido o modelo de 

difusão mais utilizado no estudo da difusão de novos produtos, tanto em problemas 

locais quanto em estudos que envolvem a difusão de novos produtos através de 

diversos países. Ele é capaz de gerar uma boa representação de quase todos os 

processos de difusão de novos produtos, mesmo em uma realidade onde é grande 

a quantidade de fatores que influenciam o comportamento do mercado 
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(FIGUEIREDO, 2012). 

 

 Formulação do Modelo de Bass 2.5.2

 

O estudo de Rogers descreveu o processo de difusão e suas 

características, mas sem modelá-lo. A sua representação matemática foi elaborada 

posteriormente por alguns autores.  

A premissa básica do modelo de Bass é que, dado que a adoção de uma 

inovação ainda não ocorreu, ela começará em um tempo (t). Assim, a formulação 

apresentada por BASS (1969), inicia-se com a probabilidade de adoção em um 

tempo “t”, representada pela equação a seguir:  

𝑓(𝑡) = (𝑝 + 𝑞𝐹(𝑡))(1 − 𝐹(𝑡))         eq.  (2) 

Onde: 

f(t) é de densidade de probabilidade de adoção no tempo “t”; 

F(t) é a distribuição acumulada, a partir do início da difusão; 

p é o coeficiente de inovação. Representa a influência externa ao processo de 

difusão; 

q é o coeficiente de imitação. Representa a influência interna ao processo de 

difusão; 

 

Essa premissa básica estabelece que a fração dos indivíduos que irão 

adotar uma inovação em um tempo “t” é crescente na fração dos indivíduos que já 

adotaram. Entretanto, parte da influência para a adoção depende da imitação e 

parte não. O parâmetro “q” reflete a influência da imitação e o parâmetro “p” reflete 

uma influência que independe das adoções prévias (MAHAJAN, MULLER e BASS, 

1990). 

 

A função de densidade também pode ser apresentada através de equação 

diferencial: 

𝑓(𝑡) = (𝑑[𝐹(𝑡)])/𝑑𝑡 = 𝑝 + [𝑞 − 𝑝]𝐹(𝑡) − 𝑞[𝐹(𝑡)]2         eq.  (3) 

 

E a função de distribuição será: 
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𝐹(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑖)
𝑡

𝑖=0
,     𝐹(0) = 0         eq.  (4) 

 

A partir do início do processo de difusão, passa-se a ter uma distribuição 

acumulada que, conforme SCHMITTLEIN e MAHAJAN (1982), F(t) é representada 

pela seguinte equação fechada: 

𝐹(𝑡) =
(1−𝑒−(𝑝+𝑞)𝑡)

(1+
𝑝

𝑞
𝑒−(𝑝+𝑞)𝑡)

            eq. (5)  

Assim, f(t) passa a ser representada por: 

𝑓(𝑡) =

(𝑝+𝑞)2

𝑝
𝑒−(𝑝+𝑞)𝑡

(1+
𝑞

𝑝
𝑒−(𝑝+𝑞)𝑡)2

        eq. (6) 

 

Dando sequência ao modelamento e considerando que “m” é o mercado 

potencial final, o número de adotantes em um tempo “t” é dado pela seguinte 

fórmula (MAHAJAN, MULLER e BASS, 1990): 

 

𝑛(𝑡) = 𝑚𝑓(𝑡)..........eq. (7) 

 

e o número acumulado de adotantes N(t), pela seguinte equação: 

𝑁(𝑡) = 𝑚𝐹(𝑡)           eq.  (8) 

 

 

Onde: 

n(t) é o número de adotantes no tempo “t”; 

N(t) é o número acumulado de adotantes; 

m é o mercado potencial final, i.e., o número de indivíduos que irão adotar a 

tecnologia dado tempo suficiente de difusão. 

 

SRINIVASAN e MASON (1986) representam o número acumulado de 

adotantes como segue: 

 

N(t) = m[F(ti) − F(ti−1)]         eq. (9) 
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𝑁(𝑖) = 𝑚 [
(1−𝑒−(𝑝+𝑞)𝑡𝑖)

(1+
𝑝

𝑞
𝑒−(𝑝+𝑞)𝑡𝑖)

−
(1−𝑒−(𝑝+𝑞)𝑡𝑖−1)

(1+
𝑝

𝑞
𝑒−(𝑝+𝑞)𝑡𝑖−1)

]......eq. (10) 

 

Frequentemente, o modelo de Bass é expresso em temos de adoções n(t) e 

adoções cumulativas N(t), conforme a seguir: 

𝑛(𝑡) = 𝑚𝑝 + (𝑞 − 𝑝)𝑁(𝑡) −
𝑞

𝑚
𝐴(𝑡)2...........eq. (11) 

 Desta forma, em consonância com a teoria de Rogers, o modelo de Bass 

assume que a probabilidade de adoção aumenta quanto maior for a adoção prévia 

(MAHAJAN, MULLER e BASS, 1990). Isto porque quanto maior o número de 

usuários efetivos de uma inovação, maior o número de usuários potenciais que 

tomarão conhecimento da mesma e, consequentemente, tornar-se-ão adotantes 

(BONADIA, 2007, apud KONZEN, 2014, p. 42). 

Cabe ressaltar que os parâmetros “p” e “q” não definem o resultado final do 

número de adotantes. Conforme FIGURA 11, estes parâmetros definem a 

velocidade que o mercado final será alcançado.  

 

FIGURA 11 - TAXA DE ADOÇÃO DA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA RESIDENCIAL 

 

FONTE: KONZEN (2014) 

 

 Diagrama de Causalidade  2.6

 

Os modelos causais são diagramas que servem para descrever uma 

situação-problema de acordo com o que pensa cada observador. São modelos que 

procuram explicitar as relações de causa e efeito dentro do contexto do problema 
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(VILELLA, 2005). 

A sua aplicação em sistemas complexos permite representar estruturas e 

relacionar conceitos com a dinâmica dos sistemas e o pensamento sistêmico, onde 

estão presentes variáveis ou acontecimentos, sistemas, subsistemas que interagem 

entre si e com o meio.  

A elaboração de diagramas permite identificar as variáveis mais relevantes, 

vendo um sistema como um todo, evidenciando ligações e comportamentos, as 

causas e efeitos. Assim, cria-se um mapa que permite uma visão interna dos 

sistemas, de forma completa e abrangente, perante fatores externos e as 

interações internas resultantes (FERNANDES, 2018).  

Nesse contexto, conforme Bernardes (2018), a FIGURA 12 apresenta o 

diagrama de relação da participação da geração fotovoltaica na tarifa e/ou demanda 

de energia elétrica.  

A TABELA 2.2 apresenta a descrição das relações entre cada malha e as 

respectivas variáveis da FIGURA 12. 
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FIGURA 12 - DIAGRAMA DE RELAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA NA 

TARIFA E/OU DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

FONTE: BERNARDES (2017)  
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A TABELA 2.2 a seguir descreve cada uma das malhas do diagrama da 

casualidade da FIGURA 12, que por sua vez relaciona a participação da geração 

fotovoltaica na tarifa e/ou demanda de energia elétrica: 

 

TABELA 2.2 - DESCRIÇÃO DAS MALHAS DO DIAGRAMA DA GD 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM BERNARDES (2017). 

 

 

MALHA TIPO REPRESENTAÇÃO SEQUÊNCIA DE RELAÇÃO
IMPACTO 

SUBSEQUENTE
DESCRIÇÃO

Adotantes Aptos +

Adotantes Potenciais +

PAdoção por propaganda +

Taxa de Adoção +

Adotantes Efetivos -

Adotantes Aptos +

Adotantes Potenciais -

Adotantes Potenciais +

Adoção por Contato Social +

Taxa de Adoção +

Incremento Fracional

 Populacional +

Incremento Líquido

 Populacional +

Adotantes Aptos +

Taxa de Adoção +

Conhecimanto em Energia Solar +

Conhecimento Acumulado -

Custo de Geração 

de Energia Solar
+

Fração de Possíveis Adotantes +

Potenciais Adotantes +

Revisões Tarifárias +

Taxa de Incremento na Tarifa +

Tarifa +

Potenciais Adotantes (R3) +

Adotantes Efetivos +

Produção de Energia

 pelos Adotantes
+

Contribuição da Energia

Solar na Demanda
-

Demanda de Energia

da Rede 

(Geração pelas Concessionárias)
-

Adotantes Aptos +

R4 Reforço
Reajuste na Tarifa 

de Energia

Nesta mallha temos outra variável exógena, que representa o processo de

revisões tarifárias. Quando estas ocorrem, a taxa de incremento na tarifa

cresce, bem como a própria tarifa. Esta, por sua vez, é uma variável exógena

para a malha R3 e atua diretamente nos potenciais adotentes, ou seja, os

aumentos nas tarifas contribuem com o aumento dos potenciais adotantes.

Malha 

de 

Balanço

O crescimento da parcela de adotante efetivos da geração FV contribui

positivamente na produção de energia pelos adotantes e, consequentemente,

a sua partiçopação do atendomento da demanda por energia. A contribuição

dessa geração distribuída reduz a demanda de energia da rede, produzida

pelas concessionárias, e impacta negativamente os adotantes aptos.

Participação da Energia 

FV na Demanda por 

Energia Elétrica

B3

À medida que adotantes potenciais crescem, a adoção por contato social

aumenta, tendo em vista o maior número de adotantes de FV capazes de

influenciar os demais e, assim, vir a corroborar na taxa de adoção.

R1 Reforço Adoção do Sistema FV

B1

Malha 

de 

Balanço

Participação da Energia 

FV entre os adotantes

Adotantes aptos incrementam adotante potencias, uma vez que as

características inerentes ao produto começam a ser percebidas. Em

seguida, esses adotantes potencias iniciam o processo de adoção dos

equipamentos fotovoltaicos através da adoção por propaganda, Bass (1969).

Essa adoção por propaganda incrementa a taxa de adoção e

consequentemente aumentando os adotantes efetivos de FV, variável esta

que tem um impacto negativo nos adotantes aptos, concluindo o ciclo de

realimentação.

B2 Loop
Dinâmica do Mercado 

Potencial

Adotantes aptos aumentam a probabilidade de adoção da FV entre os

adotantes porenciais, porém a relação inversa dessas variáveis é contraria,

ou seja, a medida que os adotantes aptos crescem asadotantes potencias

diminuem.

Nº Adotantes Aptos

Nesta malha, tem-se uma variável exógena, dada pelo incremento fracional

populacional. Essa variável influencia de maneira positiva o incremento líquido 

populacional que influencia de maneira positiva as os adotantes adeptos, os

quais retribuem de maneira também positiva o incremento líquido

populacional.

R2 Reforço

R3 Reforço
Evolução da Curva de 

Aprendizado

Conforme a taxa de adoção cresce o conhecimento em energia solar sofre

um aumento, também influenciando no conhecimento acumulado. Esta

última possui um efeito contrário no custo da geração da energia solar, cuja

redução ajuda no crescimento da fração de possíveis adotantes,tendo um

efeito positivo nos potenciais adotantes.
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesta seção é realizada uma revisão bibliográfica do tema da dissertação. 

Pode-se notar que vários métodos foram desenvolvidos para projeção da difusão 

da GD no setor. Algumas obras foram pesquisadas em sites como Portal Periódicos 

CAPES e Google Acadêmico, através da combinação de palavras chaves 

elencadas nos eixos 1 e 2: 

• Eixo 1 – Problema a ser abordado: 

o Geração distribuída (Photovoltaics) 

o Difusão de energia renovável (Diffusion of renewable energy) 

o Sistema de Armazenamento de Energia Residencial (Residential Energy 

Storage) 

• Eixo 2 – Técnica, Método ou Tecnologia 

o Sistema dinâmicos (System Dynamics) 

o Bass Model 

 

Foram mencionadas algumas obras estrangeiras e as principais obras 

nacionais que tiveram como metodologia principal a difusão de GD como base no 

modelo de Bass. Também foi realizada a análise de documentos regulatórios e 

publicações de entidades de referências, como a da EPE. No APÊNDICE I o 

processo adotado nessa pesquisa é apresentado com mais detalhes. 

 

 Contexto Internacional 3.1

 

Da literatura internacional, verifica-se que a modelagem de difusão de GD 

está relacionada ao modelo de Bass. Este modelo também é utilizado pela ANEEL 

e pela EPE. Assim, passa-se a abordar algumas dessas obras estrangeiras a 

seguir, conforme o tema que possuem maior relação para com este trabalho. 

 

 Formulação para a estágio de mercado final 3.1.1

 

Através do estudodenominado Distributed Renewable Energy Operating 

Impacts and Valuation Study, elaborado para o estado do Arizona/EUA, Beck 

(2009) buscou-se criar um entendimento comum baseado em fatos sobre as 
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implicações específicas da GD solar no sistema de serviço público, o Arizona Public 

Service Electric Company (APS). 

O estudo construiu um cenário de “Adoção de Mercado” através do modelo 

de Bass. Uma das principais contribuição do estudo desenvolvido por Beck (2009) 

foi a proposta do ajuste do modelo de Bass com a inclusão da fração máxima do 

mercado. 

A fração de clientes dispostos a adotar uma tecnologia foi estimada com 

base no tempo de retorno simples calculado da tecnologia.  

A formulação para a estágio de mercado final é calculada pela seguinte 

equação: 

 

𝑓𝑚𝑚 =  𝑒( – 𝑆𝑃𝐵 ∗ 𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘) ……eq. (12) 

 

Onde: 

 SPB é a sensibilidade ao retorno é estimada em 0,3; e 

 o tempo de retorno é calculado em anos com base no custo instalado, 

economia anual e custo de eletricidade. 

Para comparação, a FIGURA 13 ilustra a formulação descrita acima, em 

comparação com a curva proposta por outros pesquisadores. 

 

FIGURA 13 - SENSIBILIDADE AO RETORNO X TEMPO DE RETORNO 

 

Fonte: NREL (2013) 
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Como visto, a equação gera uma curva condizente com os resultados 

experimentais demonstrando um aumento exponencial do mercado potencial final 

conforme o tempo de payback diminui.  

O valor de sensibilidade ao payback (SPB) igual a 0,3 posiciona a curva 

próxima à média dos estudos, sendo este valor utilizado no estudo do estado do 

Arizona (BECK, 2009) e no estudo do NREL para todo o mercado americano 

(DENHOLM et al., 2009). Ao multiplicar a fração de máximo mercado (fmm) pelo 

mercado potencial inicial (mpi), obtém-se o mercado potencial final (m) (BECK, 

2009). 

 

 Modelo de Dinâmica de Sistema Baseado em Espiral da Morte 3.1.2

 

No contexto do presente trabalho, abordaremos aqui a possibilidade de 

ocorrência de uma espiral da morte de distribuidora e o impacto das estruturas da 

taxa de serviços públicos na adoção de energia solar fotovoltaica residencial e 

armazenamento de energia, de modo a subsidiar um modelo de dinâmica de 

sistemas para a previsão do preço de varejo da eletricidade e as taxas de adoção 

de sistemas solares fotovoltaicos e de armazenamento de energia. 

Esse modelo de dinâmica de sistema captura os ciclos de feedback 

necessários para uma espiral da morte da distribuidora, ou seja, as interações não 

lineares entre custos de serviços públicos, modelo de negócios de distribuição, 

preço de varejo de eletricidade, taxas de adoção de tecnologias de energia solar 

fotovoltaica e de armazenamento de energia. 

A partir da modelagem de dinâmica de sistema, Laws (2016) elaborou um 

modelo de difusão de GD com armazenamento de energia, para a verificação da 

probabilidade de uma "espiral de morte". 

Segundo Jimenes, Franco e Dyner, (2016), a metodologia de Dinâmica de 

sistema facilita a compreensão de sistemas complexos através da dinâmica de 

hipóteses.  

 

 Espiral de morte em função da GD 3.1.3

 

Uma espiral de morte para serviços públicos pode ocorrer, uma vez que a 
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redução no custo da energia solar fotovoltaica estimula a adoção de painéis 

fotovoltaicos solares pelas famílias (CASTANEDA et al., 2016); isso, combinado 

com os efeitos da curva de aprendizado, reduz os custos dos painéis solares 

fotovoltaicos, incentivando a adoção de GD. 

Laws et al. (2016) exploram os efeitos da adoção de GD fotovoltáico e 

armazenamento residenciais no preço de varejo da eletricidade, levando em conta 

os ciclos de feedback inerentes através de um modelo Dinâmica de Sistema (SD). 

Suas descobertas sugerem que a medição líquida reduz a deserção da rede da 

distribuidora e, portanto, a espiral de morte, enquanto estruturas de preços que 

reduzem a compensação para os usuários de FV incentivam a deserção da rede. 

Castaneda et al. (2017), desenvolvem um modelo de simulação baseado na 

metodologia SD para avaliar os efeitos da inserção de GD, como o efeito de ordem 

de mérito e a espiral de morte em uma concessionária de eletricidade. Eles 

concluem que a geração de telhados solares é uma ameaça para os serviços 

públicos. 

 

 

 Contexto Nacional 3.2

 

No cenário nacional, o trabalho mais citado é de Konzen (2014), que 

segundo autor utiliza a teoria de difusão baseado no trabalho de Rogers (2003) e é 

construído sobre os alicerces matemáticos do reconhecido modelo de difusão de 

Bass (1969). No seu trabalho Konzen, (2014) realiza a estimativa do mercado 

potencial final m (quantidade de consumidores aptos a realizarem o investimento) e 

o cálculo da taxa de adoção (a forma e velocidade que a adoção acontecerá neste 

mercado). O horizonte temporal da análise é de dez anos (2014 -2023). 

Para compor o nicho de mercado (mercado potencial), o mesmo foi 

estratificado de acordo com um nível mínimo de renda (renda maior que 5 salários 

mínimos), e não de consumo elétrico, sendo que os dados foram levantados com 

base em georreferenciamento, através de um software de Sistema de Informação 

Geográfica - SIG (ArcGIS 10.1), das bases de dados de renda do Censo 2010 do 

IBGE e das áreas de concessão de cada distribuidora disponíveis no SIGEL – 

ANEEL. O autor projetou o crescimento de população e renda com base em dados 

históricos. Considerou que somente as instalações de GD ocorreriam em 
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residências, as quais o morador fosse proprietário. Ainda, adotou um fator de 

aptidão (em função de sobra, caixa d’agua, etc) de 85% para determinar o mercado 

potencial. 

Para determinar o perfil de intenção de investimento utilizou o valor de 

payback simples e a equação proposta por Beck (2009). As premissas para realizar 

o cálculo de payback ao longo do horizonte do modelo, envolvendo a produtividade 

dos sistemas, em função da irradiação solar de cada localidade, a potência típica 

adotada nos cálculos, a degradação de potência ao longo da vida útil, custos de 

investimento e manutenção, percentual da geração exportado à rede, entre outros 

detalhes, foram baseadas em (MONTENEGRO, 2013). Konzen descreve sobre a 

dificuldade de modelar as tarifas das concessionárias. Frente a este cenário, 

assume-se, assim como em EPE (2014), que as tarifas, em termos reais, se 

manterão constantes ao longo do período de análise. Para a previsão dos custos 

finais dos sistemas fotovoltaicos, no horizonte do estudo, utilizou com referência o 

trabalho da Agência Internacional de Energia (IEA, 2012)  

 

TABELA 3.1 - PERSPECTIVA DE REDUÇÃO ANUAL DE CUSTOS DOS SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS 

  CLASSE 2011-2020 2021-2030 2031-2050 

Residencial -6,45% -3,26% -1,55% 

Comercial -6,03% -3,34% -1,69% 

Centrais -7,64% -2,38% -1,43% 

FONTE: KONZEN, A PARTIR DE IEA (2012). 

 

Para determinar a taxa de adoção do modelo de difusão, segundo o modelo 

de Bass (1969), utilizou para os coeficientes: “p” (coeficiente de inovação) e “q” 

(coeficiente de imitação), os valores de 0,0015 e 0,4, respectivamente, os quais 

foram retirados do modelo americano Solar Deployment System (DENHOLM et al., 

2009). Konzen (2014) ainda cita outro autor que relata que o coeficiente “p” é 

frequentemente menor que 0,01 e o coeficiente “q” raramente é maior que 0,5 e 

menor que 0,3, indicando que o processo de difusão é mais impulsionado pela 

imitação do que pela inovação. 

Na sua dissertação Konzen (2014) avalia 6 cenários, dos quais os cenários 

que consideram o sistema de compensação de energia (net metering) e a isenção 
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de imposto (Convênio ICMS 6 do CONFAZ) sobre a energia injetada na rede se 

mostram mais coerentes com a regulamentação vigente.  

Conforme o payback calculado e o consequente mercado sensibilizado à 

adoção, juntamente à curva de adoção do modelo de Bass, estima-se o tempo 

payback do investimento e de o número de domicílios adotantes da tecnologia 

fotovoltaica no horizonte decenal, para cada distribuidora. Nas tabelas a seguir são 

apresentados os resultados para COPEL Distribuição, que servirá de comparação 

nesta dissertação.  

 

TABELA 3.2 - EVOLUÇÃO DO PAYBACK DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA RESIDENCIAL (ANOS) 

2014 20

15

5 

2016 2017 20

18 

20

19 

2020 2021 20

22 

2023 

16,5 15

,1 

13,9 12,8 11

,7 

10

,8 

9,9 9,5 9,

1 

8,7 

 

FONTE: ADAPTADO DE KONZEN 2014 

 

 
TABELA 3.3 - Nº DE DOMICÍLIOS ADOTANTES DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA RESIDENCIAL NO 

CENÁRIO BAU 

Distrib. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

COPEL-DIS 6 16 38 82 164 313 573 903 1399 2132 

FONTE: ADAPTADO DE KONZEN 2014 

 

 

Para avaliar as possíveis medidas de incentivo, Konzen traçou 3 três 

cenários que se refletem na alteração do tempo de payback, fazendo com que a 

difusão se intensifique. 
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FIGURA 14 - EVOLUÇÃO DO PAYBACK MÉDIO NO BRASIL DO INVESTIMENTO EM UM SFV 

RESIDENCIAL SOB DIFERENTES CENÁRIOS DE INCENTIVO 

 

FONTE: KONZEN (2014) 

FIGURA 15 - PERCENTUAL DO CONSUMO RESIDENCIAL ATENDIDO PELA GD FV EM 2023 

 

FONTE: KONZEN (2014) 

 Estudo da Agência Reguladora – ANEEL 3.2.1

 

Baseada no estudo de Konzen (2014), a ANEEL publicou a Nota Técnica n° 

17/2015-SRD/ANEEL, disponibilizada na Audiência Pública - AP nº 26/20152, que 

tratou da revisão da Resolução Normativa - REN nº 482/2012, apresentando em 

seu Anexo V - Análise de Impacto Regulatório, as projeções realizadas com base 

nos cenários levantados para a abertura da referida Audiência. Os resultados das 

projeções foram reproduzidos no Voto do Diretor-relator da Resolução Normativa - 

REN nº 687/20155. 

Posteriormente, na Nota Técnica n° 0056/2017-SRD/ANEEL, a agência 
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revisou as projeções de consumidores residenciais e comerciais com microgeração 

solar fotovoltaicos no horizonte 2017-2024. Este trabalho também utilizou a teoria 

de difusão e os parâmetros adotados por Konzen (2014), produzindo como 

resultado a estimativa dos valores de payback para cada área de concessão, tendo 

em vista os parâmetros adotados naquele estudo. Porém, para avaliar o impacto 

tarifário da projeção de consumidores residenciais e comerciais que receberão os 

créditos provenientes de sistemas de microgeração solar fotovoltaicos, utilizou-se a 

fórmula do reajuste anual, aplicada a todas as distribuidoras e tomaram como 

referência as Notas Técnicas e Resoluções que aprovaram os reajustes e revisões 

tarifárias em 2016 (ANEEL 2017).  

Entretanto, a ANEEL considerou que a participação percentual do mercado 

em baixa tensão (BT) no mercado total em 2016, ano base, se mantenha constante 

até 2024 e, dessa forma, esta estimou o mercado BT (ANEEL 2017). Ou seja, não 

considerou o efeito do processo de retroalimentação na variação da tarifa para a 

determinação dos valores de payback. 

A TABELA 3.4 apresenta as premissas utilizadas para o cálculo do payback 

simples para os consumidores residenciais e consumidores comerciais. 
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TABELA 3.4 - PREMISSAS PARA O CÁLCULO DO PAYBACK SIMPLES 

 Residencias Comerciais 

 2015 2016 2015 2016 

Potência (kWp) 3 3 10 10 

Degradação anual 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Tarifa residencial ago/15 dez/16 ago/15 dez/16 

Custo (R$/kWp) 9000 7000 8000 6000 

Adequação da Medição (R$) 0 0 0 0 

Custo Disponibilidade (kWh) 100 100 100 100 

Substituição do inversor (R$/kW) 2250 1750 2000 1500 

Consumo após GD (%) 60% 60% 27% 27% 

Energia compensada com a geração (%) 55% 55% 24% 24% 

FONTE: ANEEL 2017 

TABELA 3.5 - PAYBACK POR DISTRIBUIDORA 

 

FONTE: ANEEL 2017 

A FIGURA 16 apresenta os resultados das simulações realizadas, sendo 

que o impacto tarifário acumulado médio no país seria de 1,1% em 2024, quando 

comparado com o ano de 2016. Os maiores impactos seriam na Ampla com 2,4% e 

na Cemig com 2,6%. Deve-se reforçar que esse seria o valor acumulado no período 

de 2017 a 2024, e não anual. 
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FIGURA 16 - IMPACTO TARIFÁRIO ACUMULADO 2017-2024 POR DISTRIBUIDORA 

 

FONTE: ANEEL (2017) 

 

Como resultado da NT 56/2017-SRD/ANEEL, a agência constatou uma 

redução do impacto tarifário médio das distribuidoras acumulado até 2024 de 1,9% 

(dado de 2015) para 1,1% (dado de 2017), sendo que também houve reduções das 

estimativas para as áreas de concessões da Cemig (de 3,2% para 2,6%) e da 

Ampla (de 3% para 2,4%), dentre outras. 

Na Nota Técnica n° 0062/2018-SRD/SCG/SRM/SGT/SRG/SMA/ANEEL, 

referente a abertura de Consulta Pública (CP 010/2018) para o recebimento de 

contribuições visando o aprimoramento das regras aplicáveis à micro e minigeração 

distribuída, a agência comparou as previsões de 2015 e de 2017. 

Na FIGURA 17 são apresentadas as duas projeções, em termos de 

quantidade de unidades consumidoras, e os valores realizados em 2016, 2017 e 

2018. 

A ANEEL destacou que o número de consumidores que de fato instalaram 

micro ou minigeração tem sido inferior às projeções realizadas pela Agência. 

Todavia, os reais impactos da GD são mais relacionados à potência total instalada 

do que à quantidade de sistemas instalados. Nesse sentido, uma análise 

semelhante à da FIGURA 17 é exibida na FIGURA 18, mas em termos de potência 

instalada. 
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FIGURA 17 - PROJEÇÕES E VALORES REALIZADOS DA QUANTIDADE DE UNIDADES 

CONSUMIDORAS QUE POSSUEM MICRO OU MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 

FONTE: SISTEMA DE REGISTRO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA – SISGD (CONSULTADO 

EM 17 DE ABRIL DE 2018) 

FIGURA 18 - PROJEÇÕES E VALORES REALIZADOS DA POTÊNCIA INSTALADA DA MICRO OU 

MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. 

 

FONTE: SISGD (CONSULTADO EM 17 DE ABRIL DE 2018) 

 

Observa-se que a potência efetivamente instalada de GD tem sido 

consistentemente superior às projeções, com atenção para o ano de 2017, em que 

a potência já foi superior à 68% da projeção que a Diretoria da ANEEL utilizou para 

definir a data de revisão do regulamento (Projeção 2015). 
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 Comentários finais da pesquisa da literatura 3.3

 

Em resumo, há uma extensa pesquisa sobre os efeitos da geração distribuída nos 

mercados de energia e serviços públicos. No entanto, nos estudos internacionais 

não são considerados as características e particularidades de sistemas em um país 

altamente abastecido por hidroeletricidade. Por outro lado, os trabalhos nacionais 

não modelam, ou consideram, de forma apurada a tarifa de energia dos 

consumidores. Assim, este trabalho visa estudar o potencial impacto da difusão de 

GD na tarifa de energia do grupo B, considerando os quesitos que compõem os 

processos tarifário, e a relação dos efeitos das componentes em um processo de 

dinâmica de sistema. Ainda, busca-se testar a hipótese da espiral da morte do 

serviço de distribuição a partir de uma perspectiva de modelagem de sistemas 

aplicada à uma distribuidora do Brasil/Paraná.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 MATERIAIS 4.1

 Simulador de Impacto Tarifário 4.1.1

No desenvolvimento do trabalho foi utilizado, com adaptações, um 

Simulador de Impacto Tarifário elaborado e disponibilizado (para download de 

forma gratuita) pela International Energy Initiative (IEI). A IEI se denomina como 

uma organização internacional, não-governamental, independente e sem fins 

lucrativos, com escritório no Brasil, e desenvolve propostas para a realidade 

brasileira. O simulador é desenvolvido e construído, por pesquisadores brasileiros, 

em interface Microsoft Excel, com o auxílio da linguagem Visual Basic for 

Applications (VBA) e tem como objetivo permitir o cálculo da tarifa residencial, além 

de outros indicadores e parâmetros que não são objeto desta dissertação (a 

exemplo de eficiência energética). O simulador também permite uma análise 

relativa da inserção de GD, porém, a metodologia adotada é muito simplificada e 

não permite a avaliação adequada da inserção da GD. 

FIGURA 19 - TELA DE EXEMPLO DO SIMULADOR: POSICIONAMENTO DOS VALORES ANUAIS 

DE ENERGIA DISTRIBUÍDA 

 

FONTE: INTERNATIONAL ENERGY INITIATIVE (IEI), (2018) 

Segundo a IEI (2019), o simulador contempla a análise da tarifa 

considerando os seguintes parâmetros, projetados ao longo do horizonte de 

análise: 
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 Macroeconômicos: Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Weighted Average Cost of 

Capital (WACC) anual para a respectiva distribuidora e câmbio para a 

conversão do dólar americano em reais; 

 Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica: crescimento do número 

de consumidores e crescimento de consumo de eletricidade por setor 

(Residencial, Comercial, Industrial e Outros) na referida região de 

concessão; 

 Oferta de Energia Elétrica: Custo Variável Unitário (CVU) das usinas 

térmicas contratadas por disponibilidade, custo da energia proveniente de 

novos empreendimentos e custo da energia proveniente de 

empreendimentos existentes; 

 Encargos: Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (Proinfa), Encargos de Serviços 

do Sistema (ESS) e Energia de Reserva (EER), Taxa de Fiscalização dos 

Serviços de Energia Elétrica (TFSEE), Contribuição ao Operador Nacional do 

Sistema, Pesquisa e Desenvolvimento e Programa de Eficiência Energética; 

 Tributação: evolução dos tributos PIS e COFINS (federais), e ICMS 

(estadual). 

O Simulador também recebe dados históricos reais referentes à 

distribuidora analisada, no primeiro ano de análise, para permitir avaliar a coerência 

dos valores utilizados como ponto de partida para as projeções. 

Antes do uso do simulador foi realizada uma análise para verificar se a 

metodologia e cálculos da planilha estavam compatíveis como o PRORET – 

Procedimento de Regulação Tarifária, e se os resultados dos exemplos 

disponibilizados estavam coerentes com os dados publicados pela ANEEL (ANEEL, 

2018). 

 Modelagem Do Modelo Matemático De Difusão (Bass) 4.1.2

Para a modelagem e as simulações do modelo matemático de difusão 

(Bass), durante o desenvolvimento da pesquisa, também foram utilizados como 

ferramentas a interface Microsoft Excel e o software Stella, que em seu ambiente 

de simulação contém um módulo com foco em dinâmica de sistemas e fornece 

funções e aplicativos para a modelagem de sistemas não lineares complexos que 
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não são facilmente modelados. Além da praticidade e da rapidez em realizar os 

cálculos, esta ferramenta pode ser executada via web. Neste trabalho utilizou-se 

uma versão de teste instalada no sistema operacional Windows Seven. 

Também foi utilizado o software R Studio, sendo que R é um ambiente de 

software livre (IHAKA e GENTLEMAN ,1996) para computação estatística e 

gráficos, fornecendo uma ampla variedade de estatística (modelagem linear e não 

linear, testes estatísticos clássicos, análise de séries temporais, classificação, 

agrupamento, etc). Compila e executa em uma ampla variedade de plataformas 

UNIX, Windows (R Development Core Team, 2008). O R é globalmente aceito para 

análise estatística (Bhering 2016). Modelos de regressão não linear são aplicados 

em uma ampla variedade de campos científicos. Diversas funções R já estão 

dedicadas ao ajuste de tais modelos, dentre os quais a função nls () possui uma 

posição de destaque (Baty et al, 2015). 

Existem vários métodos na literatura para estimar os parâmetros p e q do 

modelo de Bass (SRINIVASAN , 1986). Dentre eles optou-se por utilizar o método 

de mínimos quadrados não lineares (NLS), implementado no software R. 

 Coleta da Base de Dados 4.1.3

Os modelos a serem construídos com base em pesquisa na literatura sobre 

o tema abordado serão alimentados utilizando as seguintes fontes de dados:  

 Custos de equipamentos: publicações e pesquisas já realizadas além de 

dados obtidos em sites de comercialização destes produtos; 

 Irradiação solar para dimensionamento da produção de energia do Sistema 

Fotovoltaico: os dados de irradiação são obtidos do site do CRESESB- 

Centro de Referência para Energia Solar e Eólica, entidade vinculada ao 

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica-CEPEL; 

 Dados de consumidores residenciais segregados por faixa de consumo: por 

falta de informação assumiu-se como premissa que os consumidores da 

distribuidora do caso de estudo estão distribuídos em faixa de consumo, 

conforme a proporção do gráfico publicado pela CEMIG (2014). Esta 

consideração é coerente haja vista a similaridade e proporção entre as 

concessões, conforme dados de mercado e área de concessão, TABELA 4.1 

e TABELA 4.2, respectivamente. A concessão da CEMIG é em média 1,9 

vezes maior que a concessão da COPEL e a representatividade do número 
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de consumidores residenciais, 80,7% para CEMIG e 80,5% para COPEL é 

próxima, bem como o consumo residencial. A relação do número de 

consumidores de baixa renda 531.395 para CEMIG e 261.373 para COPEL, 

conforme ANEEL (2018), também possui uma relação em torno de 2 vezes. 

FIGURA 20 - SEGREGAÇÃO DE CONSUMIDORES POR VALOR DE FATURA 

 

FONTE: CEMIG (2014) 

TABELA 4.1  - COMPARAÇÃO ENTRE OS DADOS DE CONSUMO E NÚMERO DE 

CONSUMIDORES DA CEMIG E COPEL (BASE DE DADOS DE 2016) 

Consumo e número de 
consumidores 

CEMIG COPEL (%) de 
CEMIG / 
COPEL  

Nº Part. % Nº Part. % 

Consumo (GWh) 53.076 100 29.328 100 181 

Residencial 10.613 20,0 7.003 23,
9 

152 

Industrial 28.257 53,2 11.683 39,
8 

242 

Comercial 6.622 12,5 5.715 19,
5 

116 

Rural 3.810 7,2 2.227 7,6 171 

Poder público 929 1,8 666 2,3 140 

Iluminação pública 1.463 2,8 1.035 3,5 141 

Serviço público 1.313 2,5 754 2,6 174 

Consumo próprio 69 0,1 246 0,8 28 

Consumidores (unidades) 8.852.394 100 4.615.592 100 192 

Residencial 7.145.628 80,7 3.714.348 80,
5 

192 

Industrial 79.486 0,9 83.668 1,8 95 

Comercial 762.823 8,6 391.850 8,5 195 

Rural 775.107 8,8 367.111 8,0 211 
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Poder público 68.708 0,8 40.567 0,9 169 

Iluminação pública 6.029 0,1 12.187 0,3 49 

Serviço público 13.671 0,2 5.096 0,1 268 

Consumo próprio 942 0,0 765 0,0 123 

FONTE: ELABORADO COM BASE NOS DADOS DE EPE (2017) 

TABELA 4.2  - DADOS DAS CONCESSIONÁRIAS CEMIG E COPEL 

Dados das empresas COPEL CEMIG 

Área de concessão (Km^2) 194.854 567.478 

Municípios atendidos 393 774 

Consumidores de Baixa renda 261.373 531.395 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE NOS DADOS OBTIDOS NOS SITES DAS 

EMPRESAS 

 

 Para o carregamento do Sistema de Tarifas serão utilizados: 

1) dados das planilhas SPARTA (Sistema para Processos 

Automatizados de Revisões/Reajustes Tarifários) e PCAT, que são 

publicadas pela ANEEL nos processos de revisões/reajustes 

tarifários de cada distribuidora; 

2) Dados dos CCEAR (Contratos de Comercialização de Energia no 

Ambiente Regulado) são disponibilizados pela Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE; 

3) Histórico das Bandeiras tarifárias: serão coletados no site da 

ANEEL; 

 

FIGURA 21 - HISTÓRICO DAS BANDEIRAS TARIFÁRIAS 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE NOS DADOS DA ANEEL 
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4) Dados da planilha RelSAMPClasseConsNivel.xlsx: arquivo online 

de onde podem ser obtidos dados de consumo anual de energia 

por classe (Residencial, Industrial, Comercial e Outros) e por nível 

de tensão (ANEEL, 2017b).  

 MÉTODO 4.2

 

Tendo em vista que o objetivo específico da dissertação é avaliar a 

sensibilidade do negócio de distribuição frente à difusão de GD, considera-se no 

trabalho, como parâmetros de base, a perspectiva da regulamentação vigente, seja 

para a instalação de GD, bem como para questões relacionadas aos tributos e 

modelo tarifário. 

Conforme exposto item 2.4 - Teoria da Difusão de Inovações, o 

comportamento da difusão da GD pode ser modelado com base na teoria de 

difusão de Rogers (2003) e modelos matemáticos do reconhecido modelo de 

difusão de Bass (1969), cabendo ainda, para uma melhor análise a abordagem 

híbrida, com um modelo bottom-up prévio para definir o mercado potencial (m). 

(BECK, 2009; KONZEN, 2014). Porém os parâmetros do modelo sofrem 

interferência das interações das variáveis exógenas ao modelo “puro” descrito por 

Bass (ver FIGURA 22). Além disso, a análise do modelo a partir de modelagem de 

dinâmica de sistema permite uma melhor compreensão das interações das 

variáveis do modelo (Jimenez; Franco; Dyner., 2016). 

FIGURA 22 - DIAGRAMA SIMPLIFICADO DA INTERAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

FONTE: ADAPTADO DE JIMENEZ; FRANCO; DYNER (2016) 

Neste contexto e visto que a taxa de adoção também é dependente da 
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tarifa (payback) além da implementação do modelo de Bass também serão 

apresentadas a metodologia e as considerações para a modelagem da tarifa de 

consumidores residenciais, bem como o mecanismo de junção dos modelos de 

difusão e de tarifa, o que permitirá avaliar com maior riqueza a sensibilidade e 

efeitos da difusão de GD em uma concessão específica. 

Assim, a metodologia para a projeção da difusão de sistemas fotovoltaicos 

residenciais conectados à rede e para a avaliação da sensibilidade do negócio de 

distribuição frente à difusão de GD, seguirá como referência a metodologia utilizada 

por Beck (2009) e Konzen (2014). Porém, a diferenciação deste trabalho reside na 

aproximação do modelo de difusão destes autores ao modelo de difusão proposto 

de (JIMENEZ; FRANCO; DYNER, 2016) o qual utiliza a técnica de dinâmica de 

sistema na Modelagem da difusão de GD. Ainda como caso particular, as 

adequações nas premissas e parâmetros dos modelos e a inclusão da modelagem 

da componente de tarifa, garantem uma característica única ao presente trabalho. 

O trabalho foi dividido nas seguintes etapas: 1) Desenvolver um modelo, 

que relacione as variáveis que podem impactar na decisão dos consumidores a 

instalar GD. A etapa 1 será subdividida em dois subitens, conforme segue: 1.1) 

Estimativa do mercado potencial final m (para a definição da quantidade de 

consumidores aptos a realizarem o investimento e consequentemente a energia 

gerada através da GD que será suprimida do mercado da concessionária) e 1.2) o 

cálculo da taxa de adoção (a forma e velocidade que a adoção acontecerá neste 

mercado); e 2) Descrição das adaptações do simulador de tarifa (IEI, 2018), para 

que o modelo de simulação do preço da tarifa reflita com mais propriedade a 

variação do mercado de uma distribuidora e o aumento da base de ativos da 

concessionária (inclusive por conta de novos investimentos para implantação de 

redes elétricas inteligentes). 

 

 Modelo de Difusão 4.2.1

 

O diagrama esquemático apresentado na FIGURA 23 representa o resumo 

da metodologia, de projeção da difusão de sistemas fotovoltaicos residenciais 

conectados à rede, adotada para a modelagem da difusão de GD. Cada 

componente do diagrama será explicado na FIGURA 23. 

Porém o diagrama é ajustado, conforme FIGURA 24 para o uso da dinâmica 
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de sistema (DS), o qual passa a contar com os efeitos descritos pelos laços 

causais, conforme item 4.3. 

. 

FIGURA 23 - FLUXOGRAMA ESQUEMÁTICO DA METODOLOGIA DA PROJEÇÃO DA DIFUSÃO 

DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS RESIDENCIAIS CONECTADOS À REDE 

 

FONTE: ADAPTADO DE KONZEN (2014). 

 

FIGURA 24 - ETAPAS PARA ELABORAÇÃO DO MODELO PROPOSTO DE DS COM MODELO DE 

BASS 

 



80 
 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

A FIGURA 25 reapresenta o diagrama da FIGURA 24 para um melhor 

entendimento do método aplicado e do processo de cálculo interativo da definição da tarifa 

de cada ano do horizonte de análise (2018 a 2040), mostrando a forma que o simulador de 

tarifa é relacionado com o modelo de difusão desenvolvido com uso da modelagem de 

Dinâmica de Sistema. 

 

FIGURA 25 - ETAPAS PARA ELABORAÇÃO DO MODELO PROPOSTO COM O 
DIAGRAMA DE SIMULAÇÃO 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

 Premissas para o cálculo de payback 4.2.2

 

Os sistemas fotovoltaicos requerem um alto investimento inicial seguido de 

algum desembolso de menor proporção na operação e manutenção destes 

sistemas. O retorno financeiro da instalação é derivado da energia gerada pelo 

sistema que será deixada de consumir da rede de distribuição, havendo assim uma 

diminuição da fatura paga à distribuidora e uma consequente economia mensal. A 

análise econômica parte, portanto, da ponderação entre o montante inicial investido 

e as sequenciais economias mês a mês ao longo da vida útil do sistema 

fotovoltaico. (KONZEN, 2014). 

Serão desenvolvidas em seguida, as premissas para que o cálculo de 
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payback seja realizado de acordo com o cenário do modelo, incluindo a produção 

dos sistemas, em função da irradiação solar de cada localidade, a perda de 

potência ao longo da vida útil, custos de investimento e manutenção, entre outros. 

 

4.2.2.1 Custo do Sistema Fotovoltaico  

 

O investimento em um sistema fotovoltaico é formado pelo custo da 

aquisição dos equipamentos do sistema como módulos fotovoltaicos, inversores, 

cabos e da estrutura para sua instalação. A TABELA 4.3 mostra o custo do 

investimento para a instalação kit do sistema fotovoltaico, em função kWp. Os 

valores foram obtidos através de pesquisa no site de empresas do setor. 

TABELA 4.3 - CUSTO DO INVESTIMENTO PARA A INSTALAÇÃO KIT DO SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

nº 

do 

Kit 

Energia 

média 

(KWh) 

dados do 

Vendedor 

Número 

de 

placas 

kWp Fabricante 

WEG - GCL 

 Custo adicional 

estimado para frete, 

projeto e instalação 

Custo Total 

R$/kW 

(instalado) 

Custo do kit 

(R$) 

Em 

(%) 

Em (R$) 

1 230 6 2,1 R$ 9.569,70  20% R$ 1.919 R$ 5.470,71 

2 269 7 2,45 R$ 10.424,37  19% R$ 2.031 R$ 5.083,84 

3 307 8 2,8 R$ 11.299,50  18% R$ 2.074 R$ 4.776,19 

4 384 10 3,5 R$ 15.371,97  15% R$ 2.282 R$ 5.044,03 

5 537 14 4,9 R$ 17.728,59  14% R$ 2.537 R$ 4.135,73 

6 614 16 5,6 R$ 19.474,20  13% R$ 2.437 R$ 3.912,63 

7 691 18 6,3 R$ 21.816,87  11% R$ 2.497 R$ 3.859,38 

8 768 20 7 R$ 23.555,97  11% R$ 2.546 R$ 3.728,91 

9 921 24 8,4 R$ 30.884,37  9% R$ 2.846 R$ 4.015,53 

10 1.086 28 9,9 R$ 32.837,37  9% R$ 2.949 R$ 3.614,79 

11 1.228 32 11,2 R$ 39.551,97  8% R$ 3.021 R$ 3.801,17 

12 1.382  36 12,6 R$ 43.541,67  8% R$ 3.312 R$ 3.718,57 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

NOTA: CUSTO ADICIONAL FOI ESTIMADO COM BASE EM MONTENEGRO, 2013. 

 

Apesar dos dados do vendedor trazer os dados estimados de energia 

média gerada/mês, para uma maior confiabilidade utilizou se a equação (NREL 

2005) abaixo para o cálculo desta informação: 
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EFV= IrT*PMA*PFV*Efm*30                      eq (13) 

Onde  

EFV = Energia média gerada (kWh); 

IrT = irradiação média solar no plano inclinado(kWh/m²/dia);  

PMA= percentual de perda do sistema em contato com o meio ambiente 17%;  

PFV = Potência do painel fotovoltaico (W); 

Efm = Eficiência média (devido a degradação).  

 

Apesar da taxa de desempenho do sistema variar ao longo da sua vida útil, 

com uma degradação de 0,5% ao ano (NREL 2005), a título de simplificar e 

viabilizar as análises, neste trabalho foi adotado uma degradação média de 1% 

para todo horizonte de estudo, haja vista que o payback resultou na faixa de 4 a 8 

anos e após este período o proprietário poderia substituir alguns componentes do 

sistema para voltar a ter a performance original. 

Segundo NREL (2005) o custo da energia gerada em um sistema com 

painéis fotovoltaicos, em função do fator de capacidade e da taxa de desempenho 

do sistema (Performance Ratio) pode ser obtida pela equação: 

Custo(t) = (e
(-0,065*t)

 -0,25*e
(-0,06*t)

 + 0,29)* Custo2013                   eq  (14) 

Onde t1=inicia em 2013. 

 

FIGURA 26 - IRRADIAÇÃO SOLAR DIÁRIA MÉDIA MENSAL [KWH/M2.DIA] 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE NOS DADOS DO CRESESB. 

FONTE DADOS: HTTP://WWW.CRESESB.CEPEL.BR/INDEX.PHP#DATA 

  

De acordo com os sistemas presentes na base da ANEEL, os valores 
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médios de potência (watts pico) dos sistemas fotovoltaicos são: 4 kWp para 

residência e 14 kwp para outros BT (a exemplo de comércio e pequenas indústrias). 

Conforme os dados coletados no SISGD-ANEEL (nov.2018), para o caso 

da Copel DIS, a potência média dos equipamentos residenciais é 4,77 kWp e 14,18 

kWp para outros BT. A TABELA 4.4 mostra os dados por subgrupo. 

 

TABELA 4.4   - MÉDIA DE POTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA COPEL 

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 

Subgrupo B1 B2 B3 B4 

Média de Potência Instalada (kWp) 4,77                                              12,74                              15,13                                  20,90                                    

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE OS DADOS COLETADOS NO SISGD-ANEEL. 

Como numericamente a maior parte dos consumidores tende a ser de 

consumidores residenciais, então por simplificação, para o parâmetro de payback 

do modelo de difusão será adotado o sistema de 4,9 kWp como referência, tanto 

para os consumidores residenciais quanto para os comerciais. Os gráficos 

apresentados na FIGURA 26 e na FIGURA 27 possibilitam uma análise 

comparativa da premissa adotada. Estes gráficos foram elaborados considerando: a 

tarifa da concessionária vigente em jun/18 e a irradiação solar nas cidades de 

Curitiba (CTA) e Londrina (LNA) (cidades do estado do Paraná com maiores e 

menores índices de irradiação média, respectivamente).  

FIGURA 27 - RELAÇÃO DE R$/KWP DE KITS DE GD FV (DEZ/2018) 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 



84 
 

Conforme (IEA 2014), o preço dos equipamentos irá reduzir em função da 

evolução tecnológica e do aumento de escala, conforme FIGURA 28. Assim, adota-

se como premissa no presente trabalho que todos os custos de instalação irão 

reduzir de forma proporcional, seguindo a mesma curva. 

FIGURA 28 - PERSPECTIVA NA REDUÇÃO DE CUSTOS DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: 

2013 - 2040 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM EIA (2014). 

 

TABELA 4.5 - PREMISSAS PARA O CÁLCULO DO PAYBACK 

Premissa Valor Referência 

Potência típica de um 

Sistema Fotovoltaico 
Consumidores BT: 4,9 kW 

Valor médio de acordo com 

os sistemas presentes na 

base da ANEEL 

Irradiação Global 

Inclinada 
Valor médio mensal CRESB, 2018 

Vida útil do sistema 25 anos Montenegro, 2013 

Despesas anuais com 

O&M 

1% do investimento 

inicial 

EPE, 2012; Montenegro, 

2013 
Evolução das tarifas de 

eletricidade 

Conforme adaptação do 

simulador de tarifa 

Elaboração própria, com 

base em IEI (2018) 

Custo do Sistema 

Fotovoltaico Instalado 

(2018) 

R$ 4,14/Wp 
Elaboração própria, 

conforme item 4.2.2.1 

 

Redução de custos 

Custo(t) = 

(e
(-0,065*t) 

-0,25*e
(-0,06*t)

+0,29)* 

Custo2013 

Onde t1=2013 

 

Elaboração própria, com 

base IEA (2014) 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

A TABELA 4.5 apresenta as principais premissas para o cálculo do 

payback. conforme os dados coletados no SISGD-ANEEL (nov.2018). Para o caso 

da Copel DIS, a potência média dos equipamentos residenciais é 4,77 kWp e para 

outros BT é 14,18 kWp. Entretanto, como numericamente a maior parte dos 
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consumidores tende a ser de consumidores residenciais a média ponderada fica em 

4,87 KWp, então, por simplificação, para o parâmetro de payback do modelo de 

difusão adotou-se o sistema de 4,9 kWp como referência, tanto para os 

consumidores residenciais quanto para os comerciais. Para a irradiação utilizou a 

média a irradiação solar nas cidades de Curitiba (CTA) e Londrina (LNA). A vida útil 

do sistema é de 25 anos (Montenegro, 2013), e como a vida útil é superior a tempo 

de payback não afeta o processo em torno de difusão da GD. As despesas anuais 

de 1% do investimento inicial com O&M do sistema reduz o benefício da GD e eleva 

o tempo de retorno, a ser percebido pelo consumidor. Segundo NREL (2005), há a 

previsão de redução do custo da energia gerada em um sistema com painéis 

fotovoltaicos, em função do fator de capacidade e da taxa de desempenho do 

sistema (Performance Ratio). A curva da redução pode ser obtida pela equação 

(15). 

 

4.2.2.2 Estimativa do Mercado Potencial 

 

O mercado potencial indica uma parcela dos consumidores que estaria 

apta, técnica e financeiramente, a adotar um sistema de geração distribuída. Em 

função do elevado custo inicial da instalação de GD, entende-se que somente 

domicílios com maiores condições financeiras serão estimulados a realizarem este 

investimento.  

Por outro lado, a viabilização da geração compartilhada, através da REN 

687/2015, facilita o acesso de consumidores com menor renda ou mesmo com 

problemas de área para instalação de GD. Tendo em vista que no presente 

trabalho procura-se avaliar a sensibilidade do negócio da distribuidora, assim como 

o estudo da NT 56/2017-SRD/ANEEL, será adotado como premissa que o mercado 

potencial será formado pelos consumidores residenciais cujo o consumo mensal de 

energia seja maior ou igual a 200 kWh/mês e, por não dispor de informações 

detalhadas sobre as faixas de consumo, para os consumidores comerciais de baixa 

tensão estimou-se em 10% o público alvo. 

Para estimar o mercado potencial de consumidores que podem instalar um 

microgerador solar fotovoltaico, considerou-se que consumidores residenciais com 

consumo mensal acima de 200 kWh/mês, exceto de baixa renda, podem ter um 
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sistema próprio ou receber os créditos de energia de outra unidade consumidora, 

nos termos da REN nº 482/2012. 

Já para o mercado comercial, adotou-se um percentual de 10% do total de 

unidades consumidoras pertencentes a esta classe conectadas em baixa tensão, 

por não haver informações consolidadas disponíveis sobre as faixas de consumo e 

a respectiva distribuição dos consumidores. 

Com relação ao consumo final da unidade consumidora após a instalação 

da microgeração e o montante de energia injetada na rede pelo microgerador, os 

percentuais foram estimados tendo como referências as curvas típicas para os 

consumidores residenciais, comerciais e de geração solar fotovoltaica. 

Apesar da Lei Estadual nº 19.595/2018, de 13 de julho de 2018, que 

estabelece que o ICMS no Estado deve ser cobrado apenas sobre a diferença 

positiva entre a energia consumida e a energia injetada pelos micro e 

minigeradores, ter prazo de vigência de 48 meses, considerou que a incidência de 

tributos (ICMS) não impactará o resultado de payback para todo horizonte do 

estudo realizado, (tal premissa consistente para o caso de GD com 

armazenamento). 

Além da tarifa descrita no item 2.1.2, serão utilizados os valores médios 

anuais da bandeira tarifária vermelha. 

Para avaliar os resultados ao longo do horizonte de estudo 2018-2040, 

projetaram-se os mercados residenciais e comerciais para cada ano, tendo como 

referência as projeções da EPE e os valores apurados em setembro de 2018 

(relatório SAMP ANEEL). 

Tendo em vista que as referências bibliográficas utilizadas neste estudo 

não apresentam dados sobre o comportamento dos consumidores comerciais frente 

à microgeração, mantiveram-se os mesmos valores para os coeficientes “p” 

(inovação) e “q” (imitação) adotados por Konzen (2014) para o mercado residencial. 

 

  Mercado Potencial Final 4.2.3

 

Conforme apresentado no referencial teórico, os estudos dos autores 

Kastovich (1982), Navigant Consulting (2007), Paidipati et al. (2008); Beck (2009); 

Denholm et al. (2009); NREL (2016),  apresentam o perfil de intenção de 

investimento de acordo com o valor de payback simples, obtidos empiricamente. 
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Nesta dissertação será utilizada a equação 10 apresentada no item 3.1.1 proposta 

por Beck (2009). Também será adotado o valor de 0,3 para o coeficiente de 

sensibilidade ao payback (SPB), haja vista que este posiciona a curva próxima à 

média dos estudos, ainda que estes tenham como base o mercado dos EUA.  

Ao multiplicar a fração de máximo mercado (fmm) pelo mercado potencial 

inicial, obtém-se o mercado potencial final (m), ou seja, o resultado do mercado 

potencial que terá adotado a tecnologia no final do processo de difusão. 

 

 Crescimento do Mercado Potencial 4.2.4

 

Como premissa para o crescimento do mercado potencial inicial dos 

consumidores de baixa Tensão, são utilizadas as projeções anuais de crescimento 

do PIB nacional feita pela EPE no horizonte do estudo. 

 

 Difusão do Mercado 4.2.5

 

Conforme apresentado no capítulo de referencial teórico, os coeficientes p 

e q representam, respectivamente, o efeito da inovação e o efeito da imitação (ou 

efeito boca-a-boca). Conforme Konzen (2014), os parâmetros de p e q podem ser 

obtidos por meio da regressão linear, porém, em razão do histórico de dados do 

Brasil ser relativamente baixo o resultado do cálculo pode não ser satisfatório, como 

mostrado no exemplo Apêndice II com os dados da difusão da GD na Copel, no 

período de out/2013 a dez/2018. 

Portanto, em razão do histórico de dados do Brasil (e na Copel, empresa do 

caso de aplicação) ser relativamente baixo não permitindo a apuração adequada 

dos valores, assim como os trabalhos de Konzen (2014), Anee (2017), EPE (2014), 

será adotado os valores de 0,30 para q e 0,0015 para p. Estes valores também 

foram adotados nos trabalhos de Konzen (2014), EPE (2018), Bernades (2017) e 

(DENHOLM et al., 2009). 

 

 Implementação do modelo de Difusão na modelagem de dinâmica de sistema  4.2.6

 

Uma simulação computacional é a representação simplificada de uma 
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realidade, um laboratório de experiências de onde podemos testar diferentes 

situações e obter informações úteis que possam auxiliar nas estratégias e decisões 

futuras (SANTOS e JABBOUR, 2013). 

Nesse sentido, para viabilizar a análise dos efeitos da adoção de geração 

fotovoltaica distribuída por consumidores de baixa tensão, sob a ótica de elevação 

de tarifa e redução de receitas para a concessionária, um modelo de dinâmica do 

sistema foi construído aplicando o diagrama de fluxos e estoques, os quais relaciona 

as diversas constantes e variáveis englobadas pelo estudo. A construção desse 

modelo é orientada pelo próprio diagrama de causalidade de forma a manter os 

conceitos representados neste último. 

O modelo de simulação foi elaborado no software Stella® Achitect versão 

1.5.2 e possui o intervalo de interação anual, ou seja, cada período de um ano o 

modelo realiza as interações as quais ele foi programado, durante o intervalo de 

tempo entre o ano de 2018 a 2040 

As caixas representam variáveis de estado, as tubulações direcionadas 

representam fluxos ao longo do tempo, os círculos representam cálculos constantes 

ou instantâneos, as setas representam as ligações. 

 

FIGURA 29 - EXEMPLO DE DIAGRAMA DE FLUXO 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

A estrutura conceitual do modelo SD em termos de estoques (ou seja, 

capacidade e demanda de energia) e fluxos (ou seja, crescimento da demanda e 

taxa de investimento em capacidade) fornece um meio fácil para avaliação de 

políticas. Os resultados da simulação oferecem aos usuários uma rápida visão geral 

dos impactos de longo prazo das políticas e das decisões adotadas no período. 

 Implementação do SD 4.3

Primeiramente é necessário determinar a taxa com que o mercado 

potencial irá crescer. 

Em função do tempo de Payback (TPB), somente parte do mercado BT 

estaria disposto a adotar a tecnologia, isto é dado por FMM (Fração de Máximo 
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Mercado). Assim, multiplicar FMM por mercado potencial (determinados por classes 

BT) teremos o MPF (Mercado Potencial Final). 

FIGURA 30 - TAXA DE MERCADO POTENCIAL FINAL 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

Para analisar o crescimento dinâmico deste mercado potencial, uma 

variável (taxa de mercado potencial final) representa esta variação ano a ano e 

indicará esta variação no crescimento do mercado potencial. 

FIGURA 31 - RAZÃO DE CRESCIMENTO DO MERCADO POTENCIAL 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Os usuários potenciais irão mudar de estado, tornando-se usuários efetivos, 

na medida em que percebem vantagens na adoção da tecnologia.  
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FIGURA 32 - MODELO DE DIFUSÃO CONFORME MODELO DE BASS 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

A mudança de estado, de usuários potenciais para usuários efetivos, é 

influenciada inicialmente pelos efeitos de ações estratégicas (investimentos, 

propagandas, subsídios, etc.), segue-se a influência originada da propaganda 

“Boca à boca”, ou seja, o convencimento consequência das interações 

interpessoais.  

FIGURA 33 - MODELO DE TAXA DE ADOÇÃO POR CONTATO SOCIAL 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Partindo do princípio de que existe um mercado apto a adotar uma nova 

tecnologia, temos “Clientes Potenciais” que passarão por um processo de 

convencimento, interno ou externo, para adotar esta nova tecnologia. Caso haja 

sucesso neste processo, os “Clientes Potenciais” passarão para o estado de 

“Clientes Efetivos”. 
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FIGURA 34 - DIAGRAMA DO MODELO COMPLETO 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Equações das principais relações:  

o Consumidor BT= População_Total*Taxa_BT; 

o FMM=e^(-SPB*TPB); 

o MPF= Consumidor_BT*FMM; 

o TPB= (Custo FV/(Tarifa*Energia)); 

o Taxa_Mercado_Final=Taxa Crescimento BT*Taxa BT; 

o Taxa de adoção =Razão de Adoção de Inovação+Razão de Adoção de 

Inovação; 

o Taxa de adoção=Consumidores_regulares*p + q*taxa_adoção_conta_Social* 

Consumidores_regulares*Consumidores_efetivos_com_FV. 

 

 

 As adaptações no simulador de tarifa 4.3.1

 

Embora o Simulador de Impacto Tarifário, elaborado e disponibilizado pela 

International Energy Initiative (IEI), ser bastante completo e utilizar a própria PCAT 

para o cálculo de redistribuição dos custos a cada cálculo da próxima tarifa anual, 

ele não considera de modo incisivo a alteração no regime de investimento da 

distribuidora. Tendo em vista o montante a ser investido nos próximos anos, seja 

para as adequações das suas redes absorverem a difusão de GD, seja para se 
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adaptarem/implementarem as redes inteligentes, os impactos destes investimentos 

na tarifa não poderiam ser desprezados, no horizonte de estudo deste trabalho. 

Como referência, a ABRADEE 2016 estimou que impacto das redes 

inteligentes, somando todas as distribuidoras, seria em torno de 91 bilhões de reais. 

Outra informação de referência é o valor da licitação realizada pela Copel Dis, para 

a contratação de instalação de rádios (mesh) e troca de 126 mil medidores 

convencionais para medidores inteligentes (Copel 2018). Neste processo o preço 

licitado foi de R$ 877,00 por medidor (com comunicação/automação). Assim, se for 

considerado que a empresa possui uma base de aproximadamente 4,6 milhões de 

consumidores, então a Copel deverá investir nos próximos anos em torno de 4 

bilhões de reais. Se este montante de investimento fosse realizado em um único 

ciclo de revisão tarifária, aumentaria a remuneração do capital investido em 80% e 

o impacto na tarifa seria em torno de 30%. Tal impacto justifica a necessidade das 

adequações. 

Desta forma foi incluso no simulador o cálculo da base de remuneração, 

observando o disposto submódulo 2.3A do PRORET, conforme as equações a 

seguir. 

 

o Remuneração do Capital (RC)  

 

A remuneração do capital é determinada pelo produto da Base de 

Remuneração Líquida (BRL) e do WACC real, sem a incidência dos impostos da 

distribuidora. Utiliza-se a BRL da última revisão tarifária da distribuidora, como uma 

referência fixa (𝐵𝑅𝐿0) e os Novos Investimentos no ano 𝑖 (𝑁𝐼𝑖). A BRL do ano 𝑖 é 

dada por:  

 

𝐵𝑅𝐿𝑖 =  𝐵𝑅𝐿𝑖−1 + 𝑁𝐼𝑖 − 𝐵𝑅𝐿0. 𝑇𝐷𝑀 − ∑ 𝐷𝑁𝐼𝑖
𝑖
1      eq (16) 

Onde:  

𝐵𝑅𝐿𝑖: Base de Remuneração Líquida, no ano 𝑖  

𝑁𝐼𝑖: Novos Investimentos, no ano 𝑖  

𝑇𝐷𝑀: Taxa de Depreciação Média  

𝐷𝑁𝐼𝑖: Depreciação dos Novos Investimentos, no ano 𝑖  

 

O cálculo da BRL é feito apenas na revisão tarifária. Por isso, nos demais 
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anos, esse valor é apenas corrigido dentro do reajuste da parcela B. 

 

o Custo Anual das Instalações Móveis e Imóveis (CAIMI)  

 

Neste estudo, o Custo Anual das Instalações Móveis e Imóveis (CAIMI) é 

calculado com remuneração de 50% do valor do WACC, aplicado sobre a Base de 

Anuidade Regulatória (BAR) (ANEEL, 2017). 

A BAR é composta por aluguéis, veículos e sistemas que não são 

considerados na Base de Remuneração Líquida (BRL). Desse modo, a BAR, do 

ano i, é dada por:  

𝐵𝐴𝑅𝑖 = 𝐵𝐴𝑅𝑖−1 + 𝑁𝐼𝑖 − ∑ 𝐷𝑁𝐼𝑖

𝑖

𝑖−6

 

Este cálculo também é feito apenas na revisão tarifária. E para os demais 

anos, o valor da BAR é apenas corrigido dentro do reajuste da parcela B.    

Portanto, de forma a permitir uma melhor análise dos efeitos da difusão de 

GD, foram anuladas, nas fórmulas implementadas no simulador, a influência da 

variação do dólar e da inflação. 

 

FIGURA 35 - EFEITO DOS INVESTIMENTOS NOS PROCESSOS DE REVISÃO TARIFÁRIA (SEM 

INFLAÇÃO) 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

Os parâmetros necessários ao longo do horizonte de análise foram: 

 taxa anual de inserção de GD FV; 
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 projeção de custo do sistema de GD FV; 

 projeção de crescimento do consumo e do número de consumidores; 

 relação de consumo industrial, comercial e outros na Alta, Média e 

Baixa tensões; 

 perdas TE, TUSD; 

 valores dos tributos PIS, COFINS e ICMS; 

 projeção weighted average cost of capital (WACC) anual para a 

respectiva distribuidora; 

 projeção do Custo Variável Unitário (CVU) das térmicas contratadas por 

disponibilidade; 

 projeção do custo da energia proveniente de novos empreendimentos; 

 projeção do custo da energia proveniente de empreendimentos 

existentes; 

 projeção investimentos em renovação e novos ativos. 

FIGURA 36 - FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DE CÁLCULO DO SIMULADOR 

 

FONTE: ADAPTADO DE IEI (2018). 

Com as exceções das adequações no simulador de tarifa, anteriormente 

citadas, as demais etapas para projeção da tarifa seguem as orientações do guia 

de utilização do simulador disponibilizado pelo EIA (EIA 2018). 

 

 Processo de cálculo das tarifas via PCAT 4.3.2

 

O simulador dispõe (é fornecido) com macro em VBA desenvolvida pelos 

autores (IEI, 2018), que basicamente carrega a cada interação (ano a ano) os 
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seguintes itens na PCAT: 

o Taxa de Fisc. de Serviços de E.E. – TFSEE; 
o ONS; 
o P&D, Efic.Energ e Ressarc.ICMS Sist.Isol.; 
o Conta de Desenvolvimento Energético – CDE; 
o PROINFA; 
o TUSD fio A; 
o P&D, Efic.Energ e Ressarc.ICMS Sist.Isol.; 
o Encargos Serv. Sist. - ESS e Energ. Reserv. – EER; 
o Compensação financeira – CFURH; 
o TE Perdas; 
o Fator de acréscimo demanda por grupo: Alta, Média e Baixa tensão; 
o CUSTO DA ENERGIA; 
o PARCELA B; 
o Perdas transmissão. 

 

Com base nos dados inseridos e nas fórmulas da planilha PCAT obtém-se a 

TUSD e TE do grupo B, para o ano de cada interação. 

 Aplicação das informações do simulador de Tarifa no modelo de difusão de 4.3.3
GD  

 

Alteração do processo de cálculo das tarifas para utilização da informação 

no simulador de dinâmica de sistema 

Para utilização conjunta da planilha do simulador de tarifa, com o simulador 

de difusão desenvolvido no software Stella, e que por sua vez utiliza a lógica de 

laços causais e técnica de dinâmica de sistema, foi adotado, para cada ano do 

período de estudo, o procedimento de:  

i. determinar a quantidade de consumidores adotantes de GD;  

ii. determinar o impacto no crescimento da demande de energia dos 

consumidores do grupo B;  

iii. processar a macro de VBA para o ano correspondente da sequência, que 

ativa a planilha PCAT e carrega os dados da planilha do simulador, conforme 

descrito anteriormente no item acima, 0; 

iv. Retornar o dado da tarifa para a varíavel “tarifa” do simulado de difusão de 

GD  

 

Com este procedimento obtém-se a curva da tarifa considerando tanto os 

conceitos de dinâmica de sistema, quanto especificidade que envolve o cálculo da 
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tarifa. 

A difusão de GD é representada como uma redução de energia a ser 

fornecida pela distribuidora. Porém, além da redução da energia por conta da GD, 

ocorre paralelamente o aumento do consumo pelo crescimento natural de 

mercado, na ordem de 0,6% ao ano (EPE 2016). Desta forma, nos primeiros anos 

a difusão de GD reduz o potencial de crescimento do consumo de energia dos 

clientes de baixa tensão e, dependendo da intensidade da mesma, pode haver 

uma retração no mercado de consumo de BT. 

Assim, de modo que o simulador pudesse refletir a dinâmica da difusão da 

GD, foram implementadas as equações do modelo de difusão discutido no item 

4.2.1, inclusive com o cálculo de payback. A implementação foi realizada na 

“aba”/planilha do simulador referente à projeção da demanda. Sendo assim, para 

cada etapa de cálculo a ferramenta considera o resultado da difusão obtido na 

etapa anterior (ano anterior). 
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5 CASO DE APLICAÇÃO 

 

A metodologia descrita no capítulo anterior, será aplicada na COPEL DIS, 

distribuidora que possui a concessão de serviço de distribuição de energia elétrica 

de 393 munícipios no Estado do Paraná e 1 no Estado de Santa Catarina. 

 

FIGURA 37 - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS COM GERAÇÃO 

FOTOVOLTAICA 

 

FONTE: SISGD-ANEEL (2018). 

 

A escolha inicial se justifica em função da COPEL possuir um mercado 

representativo dentre as distribuidoras, com consumidores com relativo poder 

aquisitivo e área para instalação de GD. Conforme observa-se na FIGURA 38, a 

COPEL encontra-se na terceira posição dentre as empresas que possuem maior 

quantidade de unidades consumidoras (média e baixa tensão) com GD e potência 

instalada (kWp). 



98 
 

FIGURA 38 - INSTALAÇÃO DE GD POR EMPRESA 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

FONTE DOS DADOS SISGD-ANEEL NOV.2018. 

 

Conforme dados coletados no site da ANEEL, foram contabilizados 3.130 

consumidores do grupo B com GD até ao final de novembro de 2018, os quais 

resultam em uma capacidade instalada de 25.548 kWp. 

 

FIGURA 39 - EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE CONSUMIDORES COM GD E POTÊNCIA 

INSTALADA NA CONCESSÃO DA COPEL 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

FONTE: DADOS SISGD-ANEEL NOV.2018. 
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 Dados para aplicação do modelo de difusão  5.1.1

 

A TABELA 5.1 resume as premissas adotadas para aplicação do modelo de 

difusão e o quadro da TABELA 5.2 mostra os dados dos consumidores de 

residenciais estratificados por faixa de consumo: 

 

TABELA 5.1 - PREMISSAS PARA CONSUMIDORES DE BAIXA TENSÃO 

 Residenciais Comerciais 

Potência (kWp) 4,9 

Custo inicial 2018 (R$/kWp) 4.135 

Payback inicial médio 5 anos 

Custo disponibilidade (kWh) 50 

Número de consumidores 

potenciais 

3.452.590 396.459 

Consumo mensal (kWh) 243.358.562 275.473.383 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Ressalta-se que para a adoção dos números de consumidores potenciais 

residenciais e comerciais, considerou-se a possibilidade dos interessados em 

participar da geração distribuída, gerando sua própria energia, tendo o acesso a 

sistemas de geração distribuída compartilhados, conforme previstos na resolução 

normativa ANEEL 687/2015. Assim, não haveria barreira físicas, como falta de áreas 

em telhados em suas propriedades, ficando como principal barreira, questões 

relativas à condições de compra e/ou de financiamentos dos sistemas de GD, que 

também podem ser facilitadas via sistemas de compartilhamento.  

Tendo em vista que no presente trabalho procura-se avaliar a sensibilidade 

do negócio da distribuidora, assim como o estudo da NT 56/2017-SRD/ANEEL, foi 

adotado como premissa que o mercado potencial será formado pelos consumidores 

residenciais cujo o consumo mensal de energia seja maior ou igual a 200 kWh/mês 

e, por não dispor de informações detalhadas sobre as faixas de consumo, para os 

consumidores comerciais de baixa tensão estimou-se em 10% o público alvo. 

Para estimar o mercado potencial de consumidores que podem instalar um 

microgerador solar fotovoltaico, considerou-se que consumidores residenciais com 

consumo mensal acima de 200 kWh/mês, exceto de baixa renda, podem ter um 

sistema próprio ou receber os créditos de energia de outra unidade consumidora, 
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nos termos da REN nº 482/2012. Já para o mercado comercial, adotou-se um 

percentual de 10% do total de unidades consumidoras pertencentes a esta classe 

conectadas em baixa tensão, por não haver informações consolidadas disponíveis 

sobre as faixas de consumo e a respectiva distribuição dos consumidores. 

 

TABELA 5.2 - DADOS DOS CONSUMIDORES DE RESIDENCIAIS ESTRATIFICADOS POR FAIXA 

DE CONSUMO 

Nº UC Copel kWh_faixa kWh_Acumulado 

594.023 203 30.907.355 

480.221 221 26.973.692 

389.180 240 22.422.438 

319.321 258 19.473.581 

262.984 277 16.691.641 

217.914 295 16.023.975 

177.351 314 11.634.074 

149.633 332 10.014.985 

127.097 350 9.514.235 

106.816 369 9.458.597 

87.661 424 14.716.463 

61.746 480 13.019.480 

41.464 553 11.684.149 

25.690 738 15.578.865 

9.915 922 5.563.880 

5.408 1.107 3.338.328 

3.155 1.291 1.947.358 

2.028 1.475 1.780.442 

1.127 1.660 1.502.248 

451 1.844 1.112.776 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

Conforme informado no item 4.2.5, em razão do histórico de dados do 

Brasil (e na Copel, empresa do caso de aplicação) ser relativamente baixo não 

permitindo a apuração adequada dos valores, assim como nos trabalhos de Konzen 

(2014), Anee(2017), EPE(2014), EPE (2018), Bernades (2017) e (DENHOLM et al., 
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2009), serão adotados os valores de 0,30 para q e 0,0015 para p. 

Aplicando diretamente o modelo de difusão de Bass, com os parâmetros 

p=0,0015 e q=0,30 obtém-se a curva “S”, que representa a estimativa de adoção 

de geração fotovoltaica pelos consumidores da COPEL.  

Conforme o gráfico da FIGURA 40 verifica-se que até 2017 a adoção 

seguia abaixo da curva estimada e já em novembro de 2018 a curva da adoção 

ultrapassa a previsão obtida pelo modelo (para construção da curva realizada foram 

utilizados os dados publicados até 30 de novembro, após esta data é utilizado os 

dados estimados para continuidade da curva). 

Uma parte da explicação para a discrepância entre as duas curvas, reside 

no fato de que o tempo de payback (5 anos) foi considerado constante no período 

de projeção. 

 

FIGURA 40 - COMPARAÇÃO ENTRE ESTIMADO E O REALIZADO DA DIFUSÃO DE GERAÇÃO 

FOTOVOLTAICA 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

Apesar da imperfeição do modelo de difusão simplificado, pode ser 

observado que ao se manter o mesmo tempo de payback até 2021, estima-se que 

irá no mínimo dobrar o número de UCs adotantes de GD. 

 Para análise da sensibilidade do negócio da distribuidora à difusão de GD, 

foi aplicado o modelo desenvolvido com o conjunto de parâmetros descritos 

conforme o item 5.1.2, descritos a seguir, e comparado o seu resultado com o 



102 
 

cenário no qual não houvesse a inclusão de GD, ou seja, o mercado da 

distribuidora crescendo a uma taxa constante de 0,6% ao ano (EPE, 2017). 

 Simulação do caso de aplicação do Modelo de Bass 5.1.2

 

Para a simulação do caso de aplicação do Modelo de Bass utilizou-se o 

conjunto de parâmetros da TABELA 5.3: 

TABELA 5.3  - PARÂMETROS PARA O CASO BASE 

Parâmetros Valor Referência 

Taxa de crescimento do mercado 0,6% EPE (2017) 

Coeficiente de “inovação” p 0,015 Konzen (2014), Anee(2017), EPE(2014), 

EPE (2018), Bernades(2017) e 

(DENHOLM et al., 2009) 

Coeficiente de “imitação” q 0,30 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Ressalta-se que em razão do histórico de dados do Brasil  ser 

relativamente baixo não permitindo a apuração adequada dos valores, foram 

adotados os valores de 0,30 para q e 0,0015 para p, assim como nos trabalhos de 

Konzen (2014), Anee(2017), EPE(2014), EPE (2018), Bernades (2017) e 

(DENHOLM et al., 2009). 

FIGURA 41 – COMPARAÇÃO DO HISTÓRICO DE ADOÇÃO DE GD COPEL COM O CASO DO 
ESTUDO 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

A FIGURA 41 apresenta três curvas sendo elas: 1) o resultado da adoção 

de GD pelos consumidores da Copel desde outubro de 2013 até novembro de 

2018; 2) a projeção do Modelo de Bass sem a influência da alteração do payback, 

devido as variação do custo do sistema fotovoltaico e respectivos efeitos na tarifa, e 
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3) a curva denominada “Adotantes” se refere à adoção calculada pelo sistema de 

dinâmica de sistemas, o qual considera as interações entre as variáveis. 

FIGURA 42 – PROJEÇÃO DA ADOÇÃO DE GD E O CASO DO ESTUDO 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

No mesmo sentido, a FIGURA 42 apresenta a projeção destes resultados 

num horizonte de 32 anos. Constata-se que no caso do estudo há a estagnação da 

adoção de GD a partir de 25 anos. 

A diferença entre as curvas “GD Bass Convencional” e a “Adotantes” ocorre 

em função da variação do payback sobre a fração máxima do mercado. 

FIGURA 43 – POTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE GD INSTALADOS 
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FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

A FIGURA 43 apresenta a simulação da difusão de GD, em termos de 

potência (Wp) frente ao histórico realizado de instalação na Copel. Pode-se 

observar que diferentemente do que ocorre com o número de adotantes (FIGURA 

41), o nível de potência instalada ultrapassa a curva do modelo elaborado após 

quatro anos. 

Uma justificativa para este efeito é o fato de a adoção inicial ser mais 

atrativa para os consumidores que possuem uma relação de payback melhor, e, 

portanto, sistemas de geração maiores. 

A FIGURA 44 tem a finalidade de apresentar a projeção do nível de 

potência de GD a ser instalada para o sistema fotovoltaico. 

Nesta análise verifica-se que a projeção do nível máximo de potência será 

em torno de 1GWp, e ocorrerá em torno de 25 anos. 

FIGURA 44 - POTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE GD INSTALADOS 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

Como resultado da aplicação do modelo, com os parâmetros supracitados, 

pode-se obter o gráfico da FIGURA 45, o qual mostra a comparação entre os 

resultados percentuais da difusão do modelo simplificado e o proposto aplicado ao 

caso Base, ou seja, mostra que caso não fosse admitida a variação do payback em 

função da evolução tecnológica e os dos processos tarifários, a fração máxima que 

adotaria GD seria 15,2% do mercado de baixa tensão, a curva “S” alcançaria este 
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patamar próximo do ano 2036. Por outro lado, ao considerar os fatores citados, 

verifica-se que a fração máxima do mercado potencial continua a evoluir até o final 

do horizonte de simulação (ano 2040) e a curva “S” passa a alcançar a fração 

máxima do mercado potencial em torno do ano de 2037. 

FIGURA 45 - COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS PERCENTUAIS DA DIFUSÃO 

DO MODELO SIMPLIFICADO E A COM O FATOR DE FMM AJUSTADO PELO PAYBACK 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

Considerado que o mercado potencial é formado pelos consumidores 

residenciais com consumo até 200 kWh/mês e 10% dos consumidores comerciais 

de baixa tensão, tem-se que apesar da adoção de 34% deste mercado potencial, a 

variação na representatividade de cada tipo de consumidor em relação à energia 

consumida não é muito significativa. Pelo gráfico da FIGURA 46 a seguir, verifica-

se que a maior parte da parcela reduzida pelos consumidores residencias será 

absorvida pelo aumento da parcela dos consumidores industriais. 

FIGURA 46 - ALTERAÇÃO NA REPRESENTATIVIDADE DE CADA TIPO DE CONSUMIDOR EM 

RELAÇÃO À ENERGIA CONSUMIDA 
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FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE NO RESULTADO DAS SIMULAÇÕES. 

 

E por fim, verifica-se no gráfico da FIGURA 47 o resultado e o impacto da 

difusão de GD no mercado da distribuidora. O gráfico compara os cenários de 

evolução da tarifa, TUSD B1, calculada com base na metodologia da PCAT Aneel, 

para as situações do caso base e com a situação de não haver inserção de GD.  

Nestas condições verifica-se que no ano 2040, por conta da difusão de GD, 

a tarifa estará 6,9% mais cara. No entanto, verifica-se que o valor da tarifa em 2040 

é inferior aos patamares atuais (2018), o que permite concluir que apesar de haver 

deserção de carga, e consequentemente redução do mercado, o sistema se 

mantem estável e não mostra a existência de condições para que uma eventual 

espiral da morte seja formada. Este resultado está associado ao mecanismo de 

contratação de energia no mercado regulado, o qual faz com que a distribuidora 

tenha contratos de longo prazo (20 a 30 anos), e, portanto, menos suscetível às 

variações do preço de energia. 

Tal resultado se mostra adequado, na medida em que a quantidade 

máxima de adotantes de GD estabiliza na ordem de 200 mil consumidores, que no 

universo de mais de 5.3 milhões da Distribuidora, projetados para o mesmo 

período, é pouco representativo.  

A parcela de incremento dos custos decorrentes da adoção de GD pelos 

adotantes será absorvida pelos consumidores não adotantes, independente da 

classe de consumo, conforme FIGURA 46. 

 

FIGURA 47 - CENÁRIO BASE VS. CENÁRIO SEM GD 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
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FIGURA 48 - RESULTADO DA TARIFA TUSD NO SISTEMA SD (STELLA) 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

FIGURA 49 – RELAÇÃO DO PAYBACK COM O CUSTO DE INSTALAÇÃO DE GD 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

A FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

FIGURA 49 mostra que o tempo de payback é diretamente influenciado pelo 

custo de instalação do sistema fotovoltaico, sendo pouco impactado pela tarifa, uma 

vez que a variação da mesma não é representativa no período. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Este trabalho buscou avaliar a influência da difusão da geração distribuída 

fotovoltaica (GD) em consumidores de baixa tensão, sob a ótica do processo 

tarifário de uma distribuidora de energia elétrica.  

A tecnologia de GD possui as características que a permite ser classificada 

como inovação (ISLAM 2014), assim, pode-se utilizar como referência a Teoria da 

Difusão de Inovações descrita em Rogers (2003), o modelo matemático de Bass 

(Bass, 1969), e a metodologia empregada por Konzen (2014), para implementar um 

modelo de difusão de GD. 

A técnica de modelagem em Dinâmica de Sistema (DS), que permite a 

aplicação dos conceitos citados, se mostrou bastante útil e uma ferramenta 

poderosa na modelagem da difusão de GD. 

Partindo dos dados adquiridos, aplicando o modelo de Bass em conjunto da 

técnica de modelagem de dinâmica de sistemas e conceitos de laços causais, 

obteve-se um modelo de difusão da geração distribuída fotovoltaica, para os 

consumidores de baixa tensão, o qual considera os fatores de adoção de inovação 

e respectivos impactos mercadológicos no payback desta tecnologia e as mutações 

tarifárias decorrentes destas. Para isso, o modelo implementado foi associado à 

uma ferramenta de simulação de tarifa, o qual permitiu obter com mais detalhes as 

influências da difusão de GD na tarifa do grupo B, no horizonte de 2018-2040, da 

distribuidora do caso de aplicação. 

Através dos resultados das simulações, conclui-se que haverá um aumento 

na tarifa de todos os consumidores de baixa tensão na ordem de 6% e, parte do 

efeito da inserção de GD será compensado pela expectativa da redução no preço 

de energia, vinculada aos preços de contratos de longo prazo, compensando, desta 

forma, as variações da Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) em virtude 

dos investimentos em qualidade de energia e implantação de redes elétricas 

inteligentes. Outro fator determinante para que não haja impactos significantes na 

tarifa está no fato de que a quantidade máxima de adotantes de GD não é 

representativa frente ao mercado total da Distribuidora. 

Ademais, também se conclui pelas simulações que o tempo de payback é 

diretamente influenciado pelo custo de instalação do sistema fotovoltaico, sendo 
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pouco impactado pelo da tarifa, uma vez que a variação da mesma não é 

representativa no período.  

Os resultados alcançados neste trabalho afastam a possibilidade da 

formação da espiral da morte, a qual poderia levar a quebra do negócio de 

distribuição. 

Para os trabalhos futuros, recomenda-se reavaliar os parâmetros de 

inovação p e de imitação q a partir de novos dados que estarão disponíveis. 

Também recomenda-se incluir no estudo a na análise do efeito da instalação de 

geração fotovoltaica de consumidores atendidos em média tensão, bem como a 

análise de possíveis impactos na alteração da regulamentação referentes a tarifa 

binômia e geração distribuída, haja vista que ambas as regulamentações entraram 

no final de 2018 em processo de análise de impacto regulatório pela ANEEL e 

deverá ocorrer o aprofundamento das discussões no ano de 2019, por meio de 

audiências públicas.  
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APÊNDICE I – PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE LITERATURA 

 

Com base no tema escolhido definiu-se os eixos de pesquisa: 

 Eixo 1 – Problema a ser abordado: 

o Geração distribuída (Photovoltaics) 

o Difusão de energia renovável (Diffusion of renewable energy) 

o Sistema de Armazenamento de Energia Residencial (Residential 

Energy Storage) 

 Eixo 2 – Técnica, Método ou Tecnologia 

o Sistema dinâmicos (System Dynamics) 

o Bass Model 

Para realização da pesquisa no portal da Capes 

(www.periodicos.capes.gov.br), em junho de 2018, utilizou-se a combinação das 

palavras chaves elencadas nos eixos 1 e 2, conforme a FIGURA 49, e os filtros de 

pesquisa relacionados abaixo: 

 Data de publicação: últimos 10 anos; e 

 Tipo de material: Artigo. 

 

FIGURA 50- EXEMPLO DE BUSCA NA CAPES 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Por sua vez a TABELA 6.1 mostra o resultado das combinações efetuadas 

na pesquisa: 
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TABELA 6.1  - RESULTADO DA BUSCA COM BASE NAS PALAVRAS CHAVES 

Eixo1 Eixo2 
Resultado 
da Busca 

Photovoltaics 

System 
Dinamics 

224 

Residential 
Energy 
Storage 

167 

Diffusion of 
renewable 

energy 

 
225 

Photovoltaics 

Bass 
Model 

 
9994 

Residential 
Energy 
Storage 

 
4329 

Diffusion of 
renewable 

energy 

 
6246 

FONTE: ELABORAÇAÕ PRÓPRIA 

 

Em seguida utilizou-se o software EndNote® para localizar e excluir os 

artigos redundantes resultando em 2103 artigos. Com o resultado foi verificado a 

aderência do título e do resumo dos artigos restando 92 artigos e então verificado 

a disponibilidade dos artigos resultantes para leitura, sendo o portfólio final de 14 

artigos.    

Após, procedeu-se à verificação da classificação dos periódicos no sistema 

Qualis, na plataforma Sucupira conforme FIGURA 50:  

FIGURA 51  - RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DA REVISTA 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

O portfólio bibliográfico resultante foi então utilizado para enriquecer o 

trabalho. A TABELA 6.2 mostra os artigos selecionados na pesquisa bibliográfica. 

Salienta-se que para os periódicos cuja classificação não estava disponível, 
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adotou-se a sigla SC – Sem Classificação. 

 

TABELA 6.2  – PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO DE BASE PARA ELABORAÇÃO DO  MODELO E AS 

RESPECTIVAS CLASSIFICAÇÃO QUALIS DOS PERIÓDICOS 

Autor 
Classificação 

QUALIS 

Laws et. al., 2016 A1 

Castaneda et. al., 2017 SC 

Islam, 2014 A1 

Castaneda et. al., 2017 SC 

Santos et.al., 2018 SC 

Dong et. al., 2017 SC 

Radomes Jr; Arango, 2015 A1 

Zhao et.al., 2018 SC 

Baur; Uriona, 2018 SC 

Jimenez et. al., 2016 SC 

Agnew et. al., 2017 SC 

Meehan; Arango, 2015 SC 

Carvajal et.al., 2011 B2 

Laws et. al., 2016 A1 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Para a análise bibliométrica do portfólio de artigos foram analisados a 

relevância dos periódicos,  através do  número  de  artigos  do portfólio  pertencentes 

ao periódico e o reconhecimento científico dos artigos, pela quantidade de citações 

do artigo até a data pesquisada. Na FIGURA 51 pode-se observar três periódicos 

principais no portfólio adotado. 
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FIGURA 52 - GRAU DE RELEVÂNCIA DOS PERIÓDICOS DO PORTFÓLIO 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

O reconhecimento científico dos artigos do portfólio  foi verificado através do 

número  de  citações  do artigo de acordo como Google Acadêmico em fevereiro de 

2018. Pela FIGURA 52 verifica-se que os artigos Islam (2014) e Radomes Jr e 

Arango (2015) são responsáveis por 47,6% do total de citações dos artigos do 

portfólio bibliográfico.   

FIGURA 53 -  RECONHECIMENTO  CIENTÍFICO  DOS  ARTIGOS  INTEGRANTES  DO  

PORTFÓLIO 

BIBLIOGRÁFICO 

 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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APÊNDICE II – CÓDIGOS EM R PARA CÁLCULO DOS COEFICIENTES P E Q 

 

O exemplo do código implementado no software R Studio, baseado modelo 

de Srinivasan (1986), com os dados da difusão da GD na Copel, no período de 

out/2013 a dez/2018, mostra a forma que os parâmetros podem ser obtidos: 

 

> #S<- read_csv("R/data/gd.csv") 

> ### ou diretamente 

> S<- c(1,15,98,511,754,1817) 

> ## Models  

> Bass.Model <- S ~ M*((p + q)^2/p) * (exp(-(p + q) * time)/((q / p) *exp(-

(p + q) * time) + 1)^2) 

> ## Iniciando os Parametros  

> Bass.Params <- list(p = 0.0012, q = 0.30, M=20000) 

> ## Model fitting  

> Bass.Fit <- nls(formula = Bass.Model, start = Bass.Params)  

> summary(Bass.Fit) 

 

Resultado: 

Error in nls(formula = Bass.Model, start = Bass.Params) :  
  fator de passos 0.000488281 reduzido abaixo de 'minFactor' de 0.000976562 
In addition: There were 42 warnings (use warnings() to see them) 
> summary(Bass.Fit) 
 

Formula: S ~ M * ((p + q)^2/p) * (exp(-(p + q) * time)/((q/p) * exp(-(p +  

    q) * time) + 1)^2) 

 
Parameters: 

   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

p 1.871e-02  1.799e-02   1.040   0.3121   

q 1.672e-01  1.610e-01   1.038   0.3128   

M 1.178e+04  5.535e+03   2.129   0.0473 * 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’  
Residual standard error: 648.9 on 18 degrees of freedom 
Number of iterations to convergence: 14  
Achieved convergence tolerance: 4.435e-06 

 

 No artigo original de Bass(1969), os parâmetros foram estimados por meio 

de regressão de vendas sobre vendas acumuladas e vendas acumuladas ao 

quadrado, a partir das quais os parâmetros p, q e m são identificados de forma 

única. O código para esta implementação em R é mostrado logo na sequência: 

> Sales=ts(c(1,15,98,511,754,1817)) 

> Y=cumsum(Sales) 

> Y=c(0,Y[1:(length(Y) -1)]) #  
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> Ysq= Y**2 

> out=lm(Sales~Y+Ysq) 

> summary(out) 

 

Resultado: 

Call: 

lm(formula = Sales ~ Y + Ysq) 

 

Residuals: 

      1       2       3       4       5       6  

-100.70  -87.84  -21.85  279.17  -84.16   15.38  

 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) 1.017e+02  1.006e+02   1.011    0.386 

Y           1.133e+00  6.140e-01   1.846    0.162 

Ysq         7.212e-05  4.496e-04   0.160    0.883 

 

Residual standard error: 185.8 on 3 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.9575, Adjusted R-squared:  0.9292  
F-statistic: 33.81 on 2 and 3 DF,  p-value: 0.008755 
 

> a=out$coef[1] 

> b=out$coef[2] 

> C=out$coef[3] 

> mplus=(-b+sqrt(b**2-4*a*C))/(2*C) 

> mminus=(-b-sqrt(b**2-4*a*C))/(2*C) 

> m=mminus 

> p=1/m 

> q=b+p 

> p 

            Y  

-6.400838e-05  

> q 

       Y  

1.133196  

> m 

        Y  

-15622.96  

> print(out) 

 

Call: 

lm(formula = Sales ~ Y + Ysq) 

 

Coefficients: 

(Intercept)            Y          Ysq   

  1.017e+02    1.133e+00    7.212e-05   


