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RESUMO 

O presente trabalho discute a viabilidade técnica e econômica da microgeração em 
meio urbano a partir da utilização de fontes renováveis de energia, mais 
especificamente as produzidas com a utilização dos ventos ou do sol (eólica e solar). 
Tal metodologia de análise é realizada simulando esse tipo de geração em uma 
residência localizada na cidade de Curitiba-PR. Esse modelo de geração não era muito 
utilizado e estudado no Brasil, porém após promulgação em 2012 da resolução 
normativa 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) tal questão vem 
ganhando mais espaço nas discussões referentes à temática. A resolução supra citada 
regulamenta e caracteriza a microgeração de energia, as condições para acesso 
desses sistemas de geração à rede das distribuidoras de energia e institui o sistema de 
compensação de energia. A literatura internacional, por sua vez, apresenta alguns 
trabalhos nessa área, contudo mesmo a nível internacional são escassos os estudos 
que tratam especificamente da microgeração em meio urbano. No Brasil, os poucos 
trabalhos que existem são anteriores à promulgação da referida normativa. O presente 
trabalho, nesse sentido, apoia-se na legislação existente para pensar um sistema de 
microgeração, realizando, para tanto, um levantamento dos aspectos regulatórios que 
abordam o tema, incluindo a legislação e normas técnicas da Companhia Paranaense 
de Energia Elétrica (COPEL), onde o sistema simulado está conectado. Outro elemento 
que se agrega a pesquisa em questão é a caracterização física e técnica dos geradores 
e dos equipamentos utilizados. Realiza-se uma pesquisa de mercado em fornecedores 
nacionais de maneira a estimar os custos envolvidos na aquisição e instalação desses 
equipamentos. Também levanta-se os dados climáticos (radiação solar e velocidades 
do vento) como dados de entrada para a simulação. De maneira complementar, utiliza-
se como alternativa tarifária a Tarifa Branca, estabelecida pela resolução 502/2012 
como forma de avaliar seu impacto no resultado. Para o tratamento estatístico dos 
dados, utiliza-se o software SPSS. As simulações e a análise de viabilidade são 
realizadas no software HOMER. Os resultados obtidos demonstram que na condição 
atual de custo dos equipamentos e da tarifas aplicada no local de simulação a 
microgeração não se apresenta como uma solução economicamente viável. No 
entanto, testes de viabilidade a partir da diminuição de custo dos equipamentos e/ou de 
um aumento da tarifa fez com que sistemas de geração tornassem-se viáveis. Tais 
percepções apontam para a necessidade de que os agentes públicos e privados 
direcionem seus esforços a fim de que se torne possível esta modalidade de geração 
em ambiente urbano, haja vista sua importância para um desenvolvimento sustentável. 
 
 
Palavras Chave: Energia eólica, Energia Solar, Geração Distribuída, Ambiente Urbano, 
Microgeração de energia  



 

 

ABSTRACT 

This paper discusses the technical and economic feasibility of microgeneration in urban 
environment from the use of renewable energy sources, specifically those produced with 
the use of wind or sun (solar and wind). This analysis methodology is performed 
simulating this type of generation to a residence located in the city of Curitiba-PR. This 
type of generation was not widely used and studied in Brazil, but after the promulgation 
in 2012 of the normative resolution 482 of the National Electric Energy Agency (ANEEL) 
such issue is gaining more space in discussions related to the theme. The resolution 
above mentioned characterizes and regulates energy microgeneration, the conditions 
for access of these systems of generation to the energy distribution network and 
establishes the energy compensation system. The international literature, in turn, 
presents some work in this area, nevertheless, even at the international level there are 
few studies that specifically addressed microgeneration in urban areas. In Brazil, there 
are few works that predate the enactment of referred rules. This work, in this sense, is 
based on the existing legislation to think microgeneration system, conducting, therefore, 
a survey of the regulatory aspects that address the issue, including legislation and 
technical standards of Electric Energy Company of Paraná State (COPEL), where the 
simulated system is connected. Another element that adds the research in question is 
the physical and technical characterization of the used generators and equipment. 
Carried out a market survey on domestic suppliers in order to estimate the costs 
involved in the acquisition and installation of equipment. Also find climatic data (solar 
radiation and wind speed) as input data for the simulation. In a complementary manner, 
is used the White Tariff rate established by resolution 502/2012 in order to evaluate its 
impact on results. For the statistical treatment of the data, the SPSS software was used. 
The simulations and feasibility analysis were performed in HOMER software. The results 
obtained demonstrate that the current condition of equipment costs and tariffs applied at 
the site of the microgeneration simulation is not presented as an economically viable 
solution. However, feasibility tests based on the decrease in equipment costs and/or an 
increase in energy tariff made these generation systems become viable. Such 
perceptions point to the necessity of the public and private agents to target their efforts 
to make possible this kind of generation on urban environment, given its importance to 
sustainable development. 
 
 
Key Words: urban energy, wind energy solar energy, distributed generation, energy 
micro generation.  
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 CONTEXTO 

A modernização da sociedade que vem ocorrendo por meio do 

desenvolvimento de novas tecnologias exige, cada vez mais, investimentos, inovações 

e mesmo recursos capazes de dar suporte a essa mudança. A energia elétrica, por 

exemplo, é utilizada diariamente em quase todas as tarefas. Criam e criaram-se 

diversas necessidades que exigem uma maior utilização desse recurso, seja para 

realizar transações financeiras, acessar a internet e mesmo para esquentar alimentos 

ou fazer uma cirurgia. 

No Brasil, o aumento do poder aquisitivo da população nos últimos anos 

possibilita a aquisição/utilização de produtos tecnológicos, por camadas antes excluídas 

dessas inovações. A ampliação do consumo destes produtos vem produzindo uma 

demanda ainda maior de recursos energéticos para atender a todos esses 

consumidores.  

Segundo estudo realizado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do 

Ministério de Minas e Energia (MME), o consumo de energia apresenta uma projeção 

de crescimento de em média 4,7% ao ano no período de 2013 a 2022 (BRASIL, 2013), 

o que impõe uma ampliação também na produção de energia elétrica no país.  

No entanto, a realização de projetos de grande porte, tais como hidrelétricas, 

usinas térmicas que utilizam combustíveis fósseis ou mesmo usinas nucleares 

encontram dificuldades de realização, principalmente por questões ambientais.  

Nesse sentido, nos últimos anos, vêm-se ampliando a utilização de formas 

alternativas de geração de energia que tenham um baixo impacto ambiental, tais como 

as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), geradores eólicos, solares e de biomassa 

(bagaço de cana de açúcar, licor negro, resíduos de madeira, biogás, casca de arroz, 

carvão vegetal e capim elefante). Porém, os maiores potenciais de geração destas 

fontes se encontram distantes dos centros de maior consumo do país, gerando grandes 

custos de transmissão para que esta energia alcance os lugares onde é mais 

necessária. 
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Neste cenário, uma das alternativas é distribuir a geração de energia, com 

potências instaladas menores, mas próximas aos centros de carga. Esta solução pode 

diminuir a necessidade de grandes investimentos em longas linhas de transmissão e 

colaborar com a qualidade de energia nas redes de distribuição além, é claro, de se 

apresentar como uma alternativa para a geração de grande porte, com grande impacto 

ambiental. 

Atenta a essas questões e à própria situação atual, a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) promulga a Resolução Normativa nº 482 de 17 de abril de 

2012 (ANEEL, 2012d), que autoriza a interligação de microgeradores diretamente na 

rede das concessionárias de energia. Ao mesmo tempo, cria um sistema de créditos, 

onde cada quilowatt/hora gerado e disponibilizado na rede gera um quilowatt/hora de 

crédito para o consumidor que é descontado de seu consumo em sua próxima fatura de 

energia. A validade destes créditos é de 36 meses a partir do mês de geração. 

Esta mesma resolução altera também o módulo 3 do PRODIST (Procedimento 

de Distribuição), documento que serve de base para a operação das distribuidoras de 

energia. A mudança refere-se à forma e aos requisitos mínimos para a realização da 

conexão na rede da concessionária de energia (ANEEL, 2012a). 

A ANEEL também modifica, no ano de 2012, o documento Procedimentos de 

Regulação Tarifária – PRORET, que em seu Módulo 7, dispõe sobre as características 

da Estrutura Tarifária das Concessionárias de Distribuição. No documento, é introduzida 

a modalidade tarifária horária Branca, ou “Tarifa Branca”, onde o consumidor 

residencial, exceto o Baixa Renda, pode optar por uma tarifação diferenciada de 

consumo de energia elétrica, de acordo com o horário e o tempo de utilização diária,  

(ANEEL, 2012g). Esta estrutura possibilita um maior controle no consumo, pois o 

medidor, a partir de então eletrônico, mostra o consumo em cada faixa horária. 

Adicionalmente, sinaliza que permite ao cliente residencial que optar pela microgeração 

de energia, controlar a disponibilização da energia na rede, para obter a melhor relação 

custo-benefício, entregando energia para a rede em horários de pico de consumo, onde 

a energia consumida é mais cara e, consequentemente, no horário que o consumidor 

deveria absorver menos energia da rede. Esta legislação ainda carece de 

regulamentação para ser aplicada. 
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É importante esclarecer que neste trabalho está se entendendo que 

microgeração distribuída corresponde à geração de energia feita através de fontes 

renováveis (hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada), de potência 

instalada menor que 100 kW, segundo definição da ANEEL(2012d).  

Opta-se por focar o mercado residencial, ressalvado o Baixa Renda, deixando 

os setores industrial e comercial de fora deste estudo, por suas características 

peculiares quanto à carga instalada e diferenças de tarifação em relação às outras 

modalidades tarifárias. O estudo pretende simular a geração utilizando as fontes solar e 

eólica, não sendo consideradas as outras formas possíveis de geração (fontes hídricas, 

biomassa e combustíveis fósseis), pois elas não atendem ao foco urbano do trabalho.  

Para analisar a viabilidade dessas gerações é realizado um estudo de caso 

simulado em uma residência na cidade em questão. Os dados utilizados são reais e 

são obtidos por meio de estações meteorológicas. Os dados levantados referem-se a 

valores de entrada para as simulações de geração. Também se utiliza dados de 

desempenho e durabilidade fornecidos pelos fabricantes dos equipamentos estudados. 

As ferramentas computacionais utilizadas para as simulações e posteriores 

análises são o HOMER (HOMER ENERGY LLC, 2009) e SPSS (IBM, 2011). O HOMER 

permite a simulação dos sistemas de geração de maneira a encontrar o sistema viável 

que tenha o menor custo em todo o período simulado. Já o SPSS é uma ferramenta de 

tratamento de dados e análises estatísticas, sendo utilizado nas fases de tratamento de 

dados e análise estatística dos resultados encontrados. 

1.2 JUSTIFICATIVAS 

Pode-se dizer que as mudanças que vem sendo introduzidas referentes à 

geração de energia elétrica no país estão iniciando outra etapa na realidade do Setor 

Elétrico Brasileiro, que ainda precisa ser pesquisada, investigada e testada para 

verificar seus reais benefícios e limites.  

Ciente dessa necessidade de aprofundar os estudos nessa área, é que este 

trabalho apresenta como foco principal de investigação a realização de um estudo de 

aplicação de sistemas de geração em meio urbano, especificamente na cidade de 
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Curitiba, utilizando as fontes eólica e solar, simulando algumas topologias de sistema, 

de maneira a identificar fatores que influenciam na viabilidade do sistema. 

1.3 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho consiste em verificar a viabilidade técnica e 

econômica de sistemas de microgeração em ambiente urbano. 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 Fazer um levantamento sobre a legislação pertinente à microgeração de 

energia no Brasil. 

 Descrever as tecnologias disponíveis para geração eólica e solar em 

meio urbano, tecnologias de armazenamento da energia produzida, 

inversores de frequência utilizados para conexão com a rede, medidores 

de energia, bem como todos os custos envolvidos na implantação e 

manutenção dos equipamentos. 

 Simular os sistemas de microgeração estudados, como se aplicados em 

uma residência, baseados nos dados meteorológicos obtidos e curvas de 

carga típicas. 

 Simular o despacho da energia produzida para a rede da concessionária 

e a obtenção de créditos de energia, de maneira a identificar o custo da 

energia produzida/consumida para cada situação estudada e o custo 

total do sistema em toda a vida útil do equipamento. 

 Analisar os resultados obtidos, de maneira a identificar os fatores 

relevantes que influenciam no custo total do sistema no período simulado 

e encontrar os cenários onde a geração é viável. 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Com o intuito de responder às questões levantadas, este trabalho é dividido em 

seis capítulos principais. O primeiro capítulo traz uma introdução ao tema da pesquisa, 

com os principais aspectos que embasam sua importância e relevância para a 

sociedade atual. No capítulo seguinte apresenta-se a fundamentação teórica do 

trabalho, sendo este subdividido em três partes principais: a legislação pertinente ao 

tema, as tecnologias aplicadas na microgeração de energia e os processos realizados 

para a realização do trabalho.   

No terceiro consta um levantamento sobre o estado da arte que está sendo 

trabalhado no mundo acadêmico sobre o assunto da pesquisa. O quarto capítulo 

apresenta os materiais utilizados e a metodologia proposta para a realização da 

pesquisa, descrevendo o desenvolvimento, iniciando pelo levantamento de dados 

necessários a estas simulações, modelagem do sistema a ser simulado, as simulações 

propriamente ditas e análise dos resultados obtidos. 

No quinto capítulo passa-se ao desenvolvimento e aplicação das cinco etapas 

propostas, quais sejam: coleta e tratamento de dados, pesquisa de mercado, 

modelagem do sistema, simulações e resultados obtidos. Neste capítulo também é 

realizado uma análise de viabilidade de maneira a identificar os cenários onde a 

microgeração em meio urbano se torna viável.  

O sexto capítulo discute os resultados obtidos, observando a influência das 

variáveis de entrada na viabilidade do sistema, buscando em que situações a topologia 

estudada seria viável e faz as considerações finais do trabalho. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para se entender a aplicação de um sistema de microgeração, faz-se 

necessário levantar as componentes que são importantes neste processo. A legislação 

pertinente deve ser levantada, bem como todas as normas aplicáveis. As principais 

tecnologias aplicadas, como a eólica e solar, os inversores e baterias que poderão 

compor o sistema. Também deve-se descrever os processos utilizados para a 

simulação e tratamentos dos dados de entrada do sistema. Abaixo se inicia a 

apresentação com um histórico da legislação pertinente ao tema. 

2.1 LEGISLAÇÃO 

A utilização da geração distribuída é algo bem recente no Brasil e não é por 

acaso que a primeira vez que se faz referência sobre esse modelo de geração data de 

março de 2004, estando presente na Lei 10.848. Tal legislação dispõe sobre a 

comercialização de energia, sendo que em apenas um dos seus artigos faz menção à 

energia distribuída, onde cita a forma de contratação da compra de energia pelas 

distribuidoras:  

§ 8o  No atendimento à obrigação referida no caput deste artigo de contratação 
da totalidade do mercado dos agentes, deverá ser considerada a energia 
elétrica: I - contratada pelas concessionárias, pelas permissionárias e pelas 
autorizadas de distribuição de energia elétrica até a data de publicação desta 
Lei; e  II - proveniente de:  

a) geração distribuída, observados os limites de contratação e de 
repasse às tarifas, baseados no valor de referência do mercado 
regulado e nas respectivas condições técnicas[…]; (BRASIL, 2004b, 
grifos nossos)  

Apesar de o termo ser citado na referida lei, não se apresenta uma definição do 

que se entende por geração distribuída no país. A definição/regulamentação só aparece 

em julho do mesmo ano, por meio do Decreto 5.163 que define: 

Art. 14.  Para os fins deste Decreto, considera-se geração distribuída a 
produção de energia elétrica proveniente de empreendimentos de agentes 
concessionários, permissionários ou autorizados, incluindo aqueles tratados 
pelo art. 8o da Lei no 9.074, de 1995, conectados diretamente no sistema 
elétrico de distribuição do comprador, exceto aquela proveniente de 
empreendimento: 
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I - hidrelétrico com capacidade instalada superior a 30 MW; e 
II - termelétrico, inclusive de cogeração, com eficiência energética inferior a 
setenta e cinco por cento, conforme regulação da ANEEL, a ser estabelecida 
até dezembro de 2004.  
Parágrafo único.  Os empreendimentos termelétricos que utilizem biomassa ou 
resíduos de processo como combustível não estarão limitados ao percentual de 
eficiência energética prevista no inciso II do caput. (BRASIL, 2004b, grifos 
nossos) 

Posterior a essa definição, a comercialização da energia gerada por um dos 

modelos citados acima ainda carece de uma regulamentação mais específica. Para 

tanto, a ANEEL realiza no ano de 2005 uma audiência pública, na qual apresenta a 

Nota Técnica 269/2005, que é elaborada abordando todos os aspectos relacionados à 

comercialização dessa energia (ANEEL, 2005a). O resultado final da audiência pública 

culmina na Resolução Normativa 167, promulgada em 10 de outubro de 2005, a qual 

estabelece as condições para a contratação de energia proveniente da geração 

distribuída pelas concessionárias, e que deve ser conduzida de duas formas, sendo 

elas por meio de: 

“Art. 2º Na contratação de energia elétrica proveniente de geração distribuída o 
agente de distribuição deverá optar por uma das seguintes formas: 
I – processo de chamada pública, de forma a garantir a publicidade, 
transparência e igualdade aos interessados; ou 
II – compra de energia elétrica produzida pela empresa de geração decorrente 
da desverticalização, cujos contratos de compra e venda deverão ser 
registrados na ANEEL e na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE. 
Parágrafo único. A contratação a que alude o caput será feita, exclusivamente, 
pelo agente em cuja rede de distribuição o respectivo empreendimento esteja 
conectado.(ANEEL, 2005b)”.  

Este formato é aplicado no Brasil pela primeira vez no ano de 2008, quando em 

28 de julho deste ano a ANEEL promulga a Resolução Autorizativa 1.482 que autoriza a 

Companhia Paranaense de Energia – COPEL a desenvolver um programa piloto de 

geração distribuída a partir de dejetos animais. A energia então produzida deve ser 

comercializada integralmente com a COPEL e tem incentivo de 100% da Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição – TUSD (ANEEL, 2008). 

Nessa mesma linha, em 26 de novembro do mesmo ano, o Ministério de Minas 

e Energia – MME constitui o Grupo de Trabalho de Geração Distribuída com Sistemas 

Fotovoltaicos – GT-GDSF pela Portaria n° 36, que em seu relatório final traz uma 

análise da realidade do tema e ações que podem ser tomadas no curto e médio prazo a 



23 

 

fim de incentivar o uso de geração, no caso fotovoltaica, em edificações urbanas. Uma 

das sugestões do plano de ação é, justamente, a inclusão da geração distribuída no 

documento de Procedimentos de Distribuição – PRODIST, o qual regulamenta como 

deve ser feita a conexão dos geradores às redes das concessionárias (MME, 2009).  

Crescente é o interesse na geração distribuída que uma das ênfases da 

Agenda Regulatória Indicativa para a Superintendência de Regulação dos Serviços de 

Distribuição – SRD da ANEEL para o ano de 2010 é “– Diminuir os obstáculos para o 

acesso de pequenas centrais geradoras aos sistemas de distribuição”(ANEEL, 2010c).  

Em decorrência disso, em 08 de setembro de 2010 é emitida por parte da SRD 

da ANEEL a Nota Técnica n° 43, a qual traz uma análise sobre o cenário da geração 

distribuída, inclusive em outros países, as diferentes formas de incentivo utilizadas e 

propõe a realização de uma consulta pública para receber contribuições sobre as 

questões levantadas, visando dar suporte a eventuais alterações regulamentares. 

(ANEEL, 2010b). 

A referida consulta pública, protocolada sob o número 015/2010, é realizada no 

período de 10/09/2010 a 9/11/2010, tendo como conteúdo 33 questões sobre o tema. 

Recebe 577 contribuições, de 39 agentes, e é analisada pela SRD, em sua Nota 

Técnica 0004/2011-SRD/ANEEL. Este documento traz as respostas às questões 

levantadas na consulta pública, separadas por área de concentração:  aracteri ação 

dos empreendimentos,  onexão   rede,  egulação,  omerciali ação de  nergia, 

 ropostas e  uestões  erais. Como conclusão final, o documento recomenda estudos 

em diversas áreas dentro da própria ANEEL para:  

“[...]propor a revisão de  esoluções e do       T com ob etivo de redu ir os 
obstáculos ao acesso de pequenas centrais geradoras aos sistemas de 
distribuição (ANEEL, 2011). 

No final de 2011, através da Audiência Pública N°42, coletam-se contribuições 

para a redução das barreiras para a instalação de micro e minigeração distribuída 

conectadas em tensão de distribuição. A compilação das informações recebidas é 

adensada na Nota Técnica n° 20/2012, que traz o conceito de compensação de 

energia, ou NetMetering, e recomenda a aprovação das minutas de resolução 

anexadas à consulta pública (ANEEL, 2012c).  
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Promulga-se então, em 17 de abril de 2012, a Resolução Normativa 482, que: 

Estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração 
distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de 
compensação de energia elétrica, e dá outras providências (ANEEL, 2012d).  

Tal resolução é apresentada como de uma importância ímpar frente às 

legislações discutidas até o momento, haja vista que é por meio desta que se possibilita 

a conexão da microgeração distribuída, inclusive em meio urbano. Doravante detalham-

se melhor as regulamentações ligadas a esse tipo de conexão que é o foco do presente 

trabalho. 

2.1.1 Instrução Normativa 482 /2012 

A Instrução Normativa 482/2012 traz as características necessárias para o 

acesso de micro e minigeração distribuídas aos sistemas das concessionárias locais e o 

modo de compensação da energia gerada que for injetada no sistema elétrico. 

Em seu primeiro capítulo, esta resolução apresenta as definições que serão a 

fundamentação para os enunciados ao longo do seu texto. Divide as modalidades de 

geração distribuída em: 

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com base em 
energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de 
instalações de unidades consumidoras; 
II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência 
instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes com base em 
energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de 
instalações de unidades consumidoras; (ANEEL, Art. 2°, 2012a, grifos nossos) 

Como apresentado na introdução desta dissertação, abordar-se-á apenas o 

modelo de microgeração distribuída conforme definido acima. O sistema de 

compensação de energia também é determinado neste artigo, como segue: 

“    - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia 
ativa injetada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou 
minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à 
distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia 
elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora ou de outra unidade 
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consumidora de mesma titularidade da unidade consumidora onde os créditos 
foram gerados, desde que possua o mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
ou  adastro de  essoa Jurídica ( N J)  unto ao Ministério da Fa enda.” 
(ANEEL, Art. 2°, 2012a) 

O inciso III é modificado pela Resolução Normativa n° 517, de 11 de dezembro 

de 2012, pois sua definição inicial dava margem a interpretações errôneas quanto ao 

tratamento tributário dado   energia cedida   rede, por isso a expressão “por meio de 

empréstimo gratuito” é inserida na definição original (ANEEL, 2012f).  

Esse sistema de compensação não contempla a venda da energia gerada, ou 

seja, não há troca de valores em dinheiro e sim a troca da energia sobressalente, 

cedida em um horário onde o consumo é menor que a geração, obtendo-se créditos em 

kWh. Estes créditos podem ser utilizados quando a geração própria não for suficiente 

para alimentar toda a carga. Descontados então os créditos, o consumidor é faturado 

pelo saldo remanescente em kWh. Eliminou-se, então, a ideia de comercialização da 

energia gerada desta forma, sendo então impossível implantá-la como uma fonte de 

renda adicional, mas sim como forma de diminuição das despesas com energia elétrica. 

Seguindo com a análise da resolução, o capítulo II trata do acesso da geração 

aos sistemas de distribuição. Define, ainda, as obrigações e prazos que as 

distribuidoras deverão cumprir para a conexão desta forma de geração em seus 

sistemas; que as mesmas devem seguir como referência o PRODIST que tem sua 

redação alterada por essa mesma resolução; e normas internacionais quando não 

existirem equivalentes nacionais para as mesmas. Deixa claro, também, que não são 

necessárias as assinaturas de contratos de uso e conexão do sistema, sendo apenas 

preciso a celebração de um Acordo Operativo ou Relacionamento Operacional, o que 

simplifica o processo burocrático para a conexão. 

 Alterado também pela Resolução Normativa 517/2012, o artigo 4° traz em seu 

parágrafo 1° o limite da potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída, 

ficando esta limitada à carga instalada, no caso de unidade consumidora do grupo B, 

mais especificamente um cliente residencial.  Novamente, procura-se afastar a ideia de 

realização de comércio de energia nesta modalidade de geração. 

O parágrafo único, do Art. 5° traz uma informação importante, pois toda a 

eventual ampliação ou reforço no sistema necessário exclusivamente à conexão dessa 
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forma de geração, por unidade consumidora optante do sistema de compensação de 

energia, é arcada pela distribuidora, deixando o gerador livre deste ônus financeiro. No 

caso de o consumidor não optar pelo sistema de compensação, qualquer intervenção 

necessária na rede da concessionária deve ser arcada pelo mesmo. 

Discriminando o Sistema de Compensação de Energia, o capítulo III da 

resolução 482 traz todos os detalhes referentes ao funcionamento do mesmo. Define 

que os créditos obtidos pela unidade consumidora terão validade de 36 meses, sendo 

invalidados se não utilizados neste período. Traz também que é cobrado um valor 

mínimo a título de custo de disponibilidade do sistema, mostrando que é impossível 

“ erar” a conta de energia elétrica, pois o mesmo é cobrado mesmo que não haja 

consumo pela unidade. Os parâmetros do custo de disponibilidade estão presentes na 

Resolução Normativa 414/2010, como segue:  

Art. 98. O custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicável ao faturamento 
mensal de consumidor responsável por unidade consumidora do grupo B, é o 
valor em moeda corrente equivalente a: 
I – 30 kWh, se monofásico ou bifásico a 2 (dois) condutores; 
II – 50 kWh, se bifásico a 3 (três) condutores; ou 
III – 100 kWh, se trifásico. 
§ 1º O custo de disponibilidade deve ser aplicado sempre que o consumo 
medido ou estimado for inferior aos referidos neste artigo, não sendo a 
diferença resultante objeto de futura compensação. (ANEEL, 2010d) 

Os incisos II e III do artigo 7° trazem a forma de como é contabilizado o 

consumo de energia: 

“   - o consumo de energia elétrica ativa a ser faturado é a diferença entre a 
energia consumida e a injetada, por posto tarifário, quando for o caso, 
devendo a distribuidora utilizar o excedente que não tenha sido compensado no 
ciclo de faturamento corrente para abater o consumo medido em meses 
subsequentes. 
III - caso existam postos tarifários e a energia ativa injetada em um 
determinado posto tarifário seja superior à consumida, a diferença deverá ser 
utilizada para compensação em outros postos tarifários dentro do mesmo ciclo 
de faturamento, devendo ser observada a relação entre os valores das 
tarifas de energia – TE, conforme definição da Resolução Normativa no 414, 
de 9 de setembro de 2010, se houver.” (ANEEL, Art. 7°, 2012a, grifos nossos) 

O trecho destacado atenta que é possível a combinação do sistema de 

compensação de energia com o Posto Tarifário Tarifa Branca, o que pode fazer com 

que um projeto de implantação desse sistema de geração assuma características 

operacionais diferentes, de forma a buscar um melhor aproveitamento na compensação 
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da energia gerada. Os créditos gerados podem ser disponibilizados para outras 

unidades consumidoras, desde que sejam todas de um mesmo proprietário e estejam 

conectados à mesma rede da distribuidora. 

O processo de medição da energia elétrica é abordado nesta resolução no 

capítulo IV. Consta neste capítulo que é de responsabilidade do interessado arcar com 

os custos da adequação do sistema de medição, sendo este composto pela diferença 

entre o valor de um medidor convencional para a mesma classe de tensão e o custo 

dos componentes necessários para o sistema de compensação de energia. A 

instalação do sistema é feita pela distribuidora, ficando esta também responsável pela 

operação e manutenção do medidor, inclusive arcando com os custos de eventuais 

substituições ou adequações necessárias posteriormente à entrada em operação do 

sistema. 

As responsabilidades por dano ao sistema elétrico são mencionadas no 

Capítulo V, fazendo referência ao Art. 164 da Resolução Normativa 414 de 2010. Já o 

caso de geração sem o atendimento das normas expostas na resolução 414 são 

passiveis das punições estabelecidas no Art. 170  da mesma (ANEEL, 2010d). 

Por fim, nas disposições gerais, capítulo VI, a resolução 482 delega às 

distribuidoras a responsabilidade pela coleta das informações das unidades geradoras 

junto aos microgeradores e minigeradores e o posterior envio desses dados à ANEEL. 

A resolução 482 aprova também as alterações necessárias para a introdução 

da microgeração realizadas no PRODIST (Procedimentos de Distribuição), a qual define 

que, em um prazo máximo de cinco anos, a resolução deve ser revisada, baseado nas 

experiências vivenciadas nesse período. Essas alterações são detalhadas a seguir.  
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2.1.2 Procedimentos de Distribuição – PRODIST 

Os documentos chamados Procedimentos de Distribuição – PRODIST trazem 

as normas e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e 

desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica. O PRODIST é dividido 

em nove módulos, cada um tratando de uma parte do sistema de distribuição. 

No que tange ao escopo deste trabalho, pode-se citar a resolução 482/2012 da 

ANEEL que alterou os seguintes módulos: Módulo 1 – Introdução e Módulo 3 – Acesso 

ao sistema de Distribuição, incluindo a Seção 3.7 – Acesso de Micro e Mini Geração 

Distribuída. 

No Módulo 1 são incluídos, no Glossário de Termos Técnicos do PRODIST, os 

termos: 2.246 - Microgeração Distribuída, 2.247 – Micro-Rede, 2.248 – Minigeração 

Distribuída, 2.363 – Sistema de compensação de energia elétrica, trazendo as 

definições destes termos para referência nos documentos do PRODIST. 

No Módulo 3, é criada a Seção 3.7, que trata especificamente da micro e mini 

geração distribuída abordada no próximo tópico. 

2.1.2.1 Módulo 3 – Seção 3.7 – PRODIST 

Inserido através da Resolução Normativa 482/2012, o módulo 3.7 é revisado 

através da resolução 517/2012, que traz pequenas alterações devido à demanda das 

companhias distribuidoras de energia. Neste trabalho utiliza-se a revisão número 5 do 

Módulo 3, sendo esta a vigente no tempo de elaboração do presente texto. 

O objetivo dessa seção é descrever quais são os procedimentos que devem ser 

cumpridos para a realização do acesso da micro e minigeração distribuída ao sistema 

de distribuição da concessionária local. Inicialmente, abordam-se as etapas que devem 

ser seguidas para a viabilização do acesso. No caso da conexão de micro e mini 

geração são necessárias apenas as etapas de solicitação de acesso e parecer de 

acesso.  

A solicitação de acesso consiste em um requerimento do acessante interessado 

em conectar ao sistema da distribuidora. Esta deve recebê-lo e atendê-lo de acordo 
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com a ordem cronológica de protocolo. Este documento deve conter o projeto das 

instalações, inclusos a localização, arranjo físico, diagramas, de acordo com a Seção 

3.3 deste mesmo módulo do PRODIST, e eventuais exigências de cada concessionária 

local. 

De posse desta documentação, a distribuidora deve elaborar o Parecer de 

Acesso, onde devem estar presentes as condições de conexão, os requisitos técnicos 

para este procedimento e os prazos que devem ser cumpridos. Já são definidas nesse 

documento as tarifas de uso, que é a compensação financeira mínima dada à 

concessionária para disponibilizar o sistema de distribuição para receber a geração do 

acessante. Cabe ressaltar que todas as despesas com o desenvolvimento desse 

parecer são de responsabilidade da concessionária e o mesmo deve ser entregue até 

trinta dias após o protocolo da solicitação de acesso, no caso de micro geração, e 

sessenta dias no caso de mini geração. 

A FIGURA 1 demonstra um resumo da evolução da legislação federal até a 

definição da micro e mini geração distribuída. 
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FIGURA 1 - CAMINHO HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL ATÉ A RESOLUÇÃO 482/2012 
FONTE: O AUTOR 

Lei 10.848 de 2004 – Aparição do termo "Geração 
Distribuída” na legislação federal 

Decreto 5.163 de 2004 – Definição de Geração 
Distribuída 

Resolução Normativa 167  de 2005 – 
Comercialização da Geração Distribuída 

Resolução Autorizativa 1.482  de 2008 – Projeto 
Piloto Copel – Dejetos Animais 

Ênfase da Agenda da SRD Aneel – Diminuir os 
obstáculos para o acesso às redes de distribuição   

Nota técnica 43/2010 – Análise da geração 
distribuída em outros países  

Nota técnica 04/2011 – Propõe a revisão do 
PRODIST para facilitar o acesso 

Nota técnica 20/2012 – Traz o conceito de 
compensação de energia 

Resolução Normativa 482/2012 – Estabelece 
as condições para a Micro e mini geração e o 
sistema de compensação de energia 
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Esclarecidas as questões mais gerais da legislação referente à microgeração, 

abordam-se no próximo item as especificações da lei referente ao Estado do Paraná, 

no qual está localizada a cidade de Curitiba.  

2.1.3 Legislação estadual  

Face à possibilidade de conexão da geração distribuída diretamente na rede da 

concessionária, o Estado do Paraná promulga a Lei 17.188 de 13 de junho de 2012 que 

institui a “Política Estadual de Geração Distribuída com Energias Renováveis – GDER”, 

no Estado do Paraná (PARANÁ, 2012). Esta legislação pretende realizar uma política 

positiva em relação à inserção deste tipo de geração no estado.  

Política essa evidenciada no artigo 3º da referida lei, que incentiva organismos 

de pesquisa e extensão rural, públicos ou privados, a prestarem serviços de 

desenvolvimento e inovação na produção e uso da geração descentralizada. Coloca a 

EMATER - Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural à disposição 

para auxílio técnico para implantação dos projetos (PARANÁ, 2012, Art. 7o). Também, 

em seu artigo 11, incentiva a inclusão de temas sobre energia renovável no ensino 

fundamental e médio, além dos cursos profissionalizantes. 

Nota-se, no entanto, que o texto dá ênfase ao entendimento que a geração 

distribuída que ocorre apenas em meio rural, o que na verdade pode acontecer em 

meio urbano. Também, em seu artigo 4º, prevê o incentivo de compra da energia 

gerada por fontes renováveis de pequeno porte, pelas concessionárias presentes no 

estado. Essa possibilidade não é contemplada no caso da microgeração e da 

minigeração distribuída, que permite apenas a compensação da energia gerada. 

A legislação, de qualquer maneira, incentiva a pesquisa e disseminação de 

conhecimento sobre a geração distribuída e, mesmo não afetando diretamente o 

sistema de microgeração abordada neste trabalho, mostra a intenção das autoridades 

em desenvolver esta área de estudo. 
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2.1.3.2 Norma Técnica Copel NTC 905100 

A Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL já possuí um 

documento que trata sobre a Geração Distribuída, datada de dezembro de 2010. Com o 

advento da Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL, essa se viu obrigada a revisar 

sua legislação para se adaptar às novas exigências. 

A Norma Técnica Copel NTC 905100 traz os padrões que devem ser utilizados 

para a conexão em seu sistema de distribuição. A normativa nacional permite que as 

distribuidoras definam alguns assuntos, principalmente quanto às características do 

ponto de conexão, questão na qual a Copel já se diferencia da normativa nacional. 

A tensão de conexão, definida pelo item 4.2 da seção 3.7 do PRODIST, é 

demonstrada pela seguinte TABELA 1 

TABELA 1 - NÍVEL DE TENSÃO PARA CONEXÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

                                                

< 10 kW  Baixa Tensão (monofásico, bifásico ou trifásico)  

10 a 100 kW  Baixa Tensão (trifásico)  

101 a 500 kW  Baixa Tensão (trifásico)   Média Tensão  

501 kW a 1 MW  Média Tensão  

FONTE: (ANEEL, 2012A)  

Nota-se que com a potência instalada até 100kW, a conexão deve ser feita em 

baixa tensão, que é a tensão de conexão entre 50 e 2,3 kV, em corrente alternada. Já a 

NTC 905100 traz que geradores com potência instalada de 76kW a 100 kW devem ser 

conectados em média tensão, com tensão entre 2,3kV e 36,2 kV, em corrente 

alternada. Isto é devido à característica regional onde a maioria dos consumidores 

nessa faixa de potência já está conectada em média tensão. Como a faixa de aplicação 
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da simulação situa-se abaixo desta potência instalada, essa diferença não influencia o 

trabalho. 

Em se tratando dos requisitos de proteção dos sistemas de microgeração, a 

norma técnica especifica que o equipamento responsável por esta função é o inversor 

de frequência. Este deve respeitar os requisitos estabelecidos na ABNT NBR IEC 

62116 e nas demais normas a serem publicadas a respeito deste equipamento pela 

ABNT. O documento cita a necessidade de que todos os equipamentos utilizados sejam 

certificados pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), 

no entanto o processo de certificação não se encontra homologado até o momento da 

realização deste trabalho, sendo então aceitos certificados de institutos internacionais 

que estejam acreditados nesse instituto. 

O procedimento de solicitação de acesso, primeira etapa para a conexão da 

microgeração no sistema, é facilitado no caso da utilização de inversores. Se 

respeitadas as topologias de rede e padrões de entrada e medição apresentados na 

FIGURA 2, não é necessária a prévia aprovação por parte da COPEL dos projetos 

apresentados. Exige-se, de qualquer maneira, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) de um profissional responsável. Esta exigência não se encontra presente 

na legislação federal. 
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FIGURA 2 - TOPOLOGIA DE ENTRADA PARA MICROGERAÇÃO EÓLICA E SOLAR 
FONTE: (COPEL, 2012) 

A FIGURA 2 apresenta a topologia de entrada para a conexão de microgeração 

no sistema de baixa tensão da COPEL. A medição é feita através de medidor 

bidirecional a ser especificado pela companhia (M). Sendo que a responsabilidade de 

especificar o equipamento também é desta, cabendo ao acessante a responsabilidade 

financeira de aquisição do medidor. No caso do gerador operar no sistema de 

compensação de energia, como é o caso do estudo realizado neste trabalho, o sistema 

deve estar em concordância com a norma NTC 901100 – Norma de Fornecimento em 

Tensão Secundária de Distribuição. Também é necessária a instalação de um elemento 

de desconexão (EI) e seccionamento (ES) a montante do sistema de geração (geração 
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solar ou eólica). Isto permite a concessionária desconectar a central geradora no caso 

de uma intervenção na rede.  

No que trata sobre a proteção necessária ao inversor utilizado no sistema, a 

norma da COPEL segue os parâmetros mínimos especificados na seção 3.7 do módulo 

5 do PRODIST (ANEEL, 2012a), sendo que proteções adicionais, mesmo que 

necessárias tecnicamente, não poderão ocorrer às expensas do acessante, no caso de 

microgeradores. 

O esquema de entrada deve seguir o padrão demonstrado nas FIGURA 3 e 

FIGURA 4.  

 

 

FIGURA 3 - PADRÃO DE ENTRADA PARA A CONEXÃO DE MICROGERAÇÃO À REDE DA COPEL 
FONTE: (COPEL, 2012) 
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FIGURA 4 - OUTRA POSSIBILIDADE DE PADRÃO DE ENTRADA DE CONEXÃO 
FONTE: (COPEL, 2012) 

 No primeiro caso, o padrão de entrada é composto por painéis embutidos em 

um abrigo interno à propriedade do acessante. Já no segundo caso estes painéis estão 

presos em poste, no padrão da concessionária. Nota-se que nas duas topologias o 

painel de medição e o painel de seccionamento devem estar separados. 

Na próxima seção, serão brevemente descritas as tecnologias e equipamentos 

que serão aplicadas nas simulações. 
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2.2 TECNOLOGIAS APLICADAS  

Nesta seção são apresentadas as tecnologias aplicadas nos sistemas 

simulados. Faz-se uma pequena explanação dos conceitos físicos dos mesmos e os 

modelos disponíveis para utilização comercial. 

2.2.1 Energia Eólica 

A energia provinda dos ventos é utilizada desde a antiguidade, inicialmente 

para a locomoção, como nas embarcações à vela e posteriormente na transformação 

de outras formas de energia, principalmente a mecânica em moinhos de grãos e 

bombas d’água. 

Segundo Johnson (2006), sua utilização para a produção de energia inicia-se 

na Dinamarca, em 1890. Uma turbina com pás de 23 metros de diâmetro é utilizada. 

Seu uso, porém, permanece restrito a pequenos geradores até a década de 70, quando 

a crise do petróleo obriga muitas nações a procurarem alternativas energéticas. É a 

partir desta época que iniciam-se as pesquisas para chegar à tecnologia de geração 

eólica que se tem atualmente, como descrita no item abaixo. 

2.2.1.1 Modelos de turbinas 

Existem basicamente dois métodos de funcionamento de turbinas eólicas: 

horizontais e verticais. 

As turbinas horizontais são compostas de um conjunto de pás presas a um 

propulsor que fica na posição horizontal em relação ao solo. O movimento de rotação 

das pás gera o torque necessário para acionar o gerador de energia elétrica. Neste 

modelo deve haver o direcionamento das pás no sentido do vento incidente. Este 

movimento é, nos geradores eólicos de pequena escala, passivamente feito por um 

leme em sua cauda.  

Já as turbinas de modo de operação vertical não necessitam de um 

direcionamento de suas pás em relação ao vento. São consideradas boas alternativas 
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para aplicações em ambientes urbanos, onde os ventos sofrem bastante com a 

influência da rugosidade dos objetos próximos, gerando ventos em regime turbulento 

( TANK V Č;  AM B LL; HA     , 2009). 

Na FIGURA 5 se pode observar os dois modelos de turbinas explicitadas:  

 

FIGURA 5 - EXEMPLOS DE TURBINAS HORIZONTAIS (À ESQUERDA) E VERTICAIS (À DIREITA) 
FONTE: ADAPTADO DE ( TANK V Č;  AM B LL; HARRIES, 2009) 

2.2.1.2 Física dos ventos 

Fisicamente, a energia cinética ( ) presente ao movimentar uma massa de ar 

 , a uma velocidade  , na direção   é dada por: 

 
(1) 

onde A é a área da seção a ser varrida, em m², ρ é a densidade do ar, em kg/m³ e x é 

uma distância infinitesimal, em metros.  

Ao derivar a equação da energia em relação ao tempo, obtém-se a potência 

total disponível (  ) na superfície a ser varrida, dada pela equação (2): 

 
(2) 

onde a velocidade   é dada em m/s. 
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No entanto, existe um limite para a potência total que pode ser aproveitada. 

Quando o vento encontra as pás da turbina, ocorre uma variação na pressão 

atmosférica neste exato local. Parte da energia cinética é perdida nesta variação, 

comprometendo o seu aproveitamento. O coeficiente de Betz é o percentual máximo de 

energia que pode ser aproveitada em uma turbina ideal. Seu valor é 59,3% (JOHNSON, 

2006). 

Para obtenção da curva de saída de potência, segue-se quatro passos básicos. 

Primeiramente determina-se qual a média da velocidade do vento na altura em que os 

dados são obtidos, de hora em hora. 

Na sequência, é obtida a média horária de ventos na altura em que é instalada 

a turbina eólica, utilizando-se de dois métodos distintos: a lei logarítmica e a lei 

exponencial. A lei logarítmica é dada pela equação (3):  

       

        
  

         ⁄  

          ⁄  
 

(3) 
 

Onde      é a altura do aerogerador,         é a velocidade do vento na altura 

do aerogerador,       é a altura do anemômetro onde são obtidas as medições 

e         é a velocidade obtida nessa altura e    é a rugosidade do terreno, medida em 

metros. O valor de    pode ser obtido da seguinte tabela, baseado no trabalho de 

Manwell; Mcgowan; Rogers (2002): 
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TABELA 2 - VALORES DE    UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO 

Descrição do terreno    

Terreno plano, gelo ou lama 0,00001 m 

Mar calmo 0.0002 m 

Mar agitado 0.0005 m 

Superfície de neve 0.003 m 

Grama baixa 0.008 m 

Pastagem áspera 0.01 m 

Campo 0,03 m 

Lavouras 0,05 m 

Poucas árvores 0,10 m 

Muitas árvores, poucas construções 0,25 m 

Florestas 0,5 m 

Subúrbios 1,5 m 

Centro de cidades, prédios altos 3,0 m 

FONTE: (MANWELL; MCGOWAN; ROGERS APUD HOMER ENERGY LLC, 2009) 

O método de obtenção da velocidade na altura do aerogerador na forma 

exponencial é dado pela equação (4):  

       

        
  

    

     
   (4) 

onde      é a altura do aerogerador,         é a velocidade do vento na altura 

do aerogerador,       é a altura do anemômetro onde são obtidas as medições,  

        é a velocidade obtida nessa altura e α é o expoente da lei exponencial. Seu 

valor é adimensional e tipicamente é 1/7. No entanto pesquisadores têm encontrado 

valores diferentes, dependendo de variáveis como temperatura, rugosidade do terreno, 

etc. (HOMER ENERGY LLC, 2009). 

2.2.1.3 Distribuição de Weibull 

Para identificar a tendência de uma série de valores pode-se utilizar um modelo 

de distribuição. No caso da energia eólica, existem diversas distribuições que tentam 

explicar as ocorrências do vento pelo tempo. As duas mais comuns são as de Weibull e 

Rayleigh. Pode-se considerar a distribuição de Weibull como sendo uma generalização 

da distribuição gama e a distribuição de Reyleigh como uma parte da distribuição de 
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Weibull.  A distribuição de Weibull é mais versátil que a de Reyleigh, por utilizar dois 

parâmetros de distribuição, já Rayleigh tem apenas um parâmetro (JOHNSON, 2006). A 

equação (5) mostra a distribuição de Weibull. 

     
 

 
 
 

 
       

 
 
                          (5) 

onde      é a função de densidade da probabilidade da distribuição de Weibull,   é a 

velocidade do vento,   é o parâmetro de escala e   é o parâmetro de forma. 

A FIGURA 6 mostra as curvas de distribuição com diversos valores de   

diferentes e mantendo-se o parâmetro   constante com o valor 1. 

 

FIGURA 6 - CURVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL 
FONTE: (JOHNSON, 2006) 

Pode-se observar que quanto maior o parâmetro k da distribuição, maior a 

amplitude da função de probabilidades e menor a probabilidade do vento assumir 

velocidades elevadas. Este parâmetro é importante na definição da densidade de 

ventos utilizada na simulação.  

A seguir apresenta-se a outra forma de geração escolhida: a energia solar. 
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2.2.2 Energia Solar 

O sol tem sido uma das principais fontes de energia utilizada desde os 

primórdios da humanidade. Fonte praticamente inesgotável, sua utilização varia desde 

processos químicos de fotossíntese em plantas, aquecimento de animais de sangue frio 

até a conversão em energia elétrica por painéis fotovoltaicos. 

A geração fotovoltaica de energia elétrica faz uso de elementos químicos 

semicondutores que são sensíveis à luz. Esses elementos são combinados em uma 

célula, criando-se junções elétricas que, atingidas pela radiação solar, geram uma 

diferença de potencial da ordem de 0,5 a 0,6 volts e uma potência elétrica de 1 a 1,5W 

em células fotovoltaicas típicas. Estas células são agrupadas em placas, de maneira 

que atinjam uma tensão e potência próximas à solicitação da aplicação desejada. 

A potência de saída é calculada segundo a equação (6): 

           

  
  
  (6) 

onde     é um fator de redução de capacidade,     é a capacidade nominal do 

painel, em kW,    é a irradiação global incidente, dado em kW/m² e    é 1 kW/m². 

Essas células, usualmente podem ser fabricadas de duas maneiras: placas ou 

filmes. As placas, normalmente de silício, são combinadas com outros materiais a fim 

de aumentar sua eficiência. Materiais como o Germânio e Gálio são utilizados dessa 

maneira. Estas também podem ser divididas em policristalino e monocristalino, como 

apresentado na FIGURA 7. 
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FIGURA 7 - CÉLULAS DE SILÍCIO MONOCRISTALINO (ESQUERDA) E POLICRISTALINO (DIREITA) 
FONTE: ADAPTADO DE (EPE, 2012) 

As placas de silício policristalino são as mais utilizadas hoje, por ter seu custo 

de produção menor, porém, sua eficiência também é menor. Já o silício monocristalino 

conta com uma eficiência maior, contudo seu processo de produção mais exigente e 

seu custo maior têm como consequência uma menor comercialização. 

As células fabricadas no formato de filme, onde são depositadas camadas de 

semicondutores, normalmente silício amorfo, sobre materiais menos nobres, como 

plásticos, vidros e metais, tem um custo relativamente mais baixo que as placas de 

silício, contudo sua eficiência também é menor. A principal vantagem dos filmes é sua 

aplicação em formatos não convencionais, como telhas e formas curvas, o que viabiliza 

a geração em ambientes não convencionais. 

Existe também a configuração de concentrador fotovoltaico, onde espelhos de 

formato côncavo concentram os raios solares em seu ponto focal, aumentando assim a 

eficiência da absorção da radiação solar. Também permite a utilização de células 

menores e em menor quantidade para uma mesma área de captação. 

Tipicamente, a eficiência do sistema varia com duas componentes: a 

temperatura e a radiação solar capturada. Na FIGURA 8 se pode evidenciar como o 

acréscimo de temperatura diminui a corrente e a tensão produzidas, consequentemente 

a energia total retirada da fonte solar. 
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FIGURA 8 - VARIAÇÃO DA CORRENTE (A) E TENSÃO (V) EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA EM UMA 
CÉLULA FOTOVOLTAICA 
FONTE: ADAPTADO DE (EPE, 2012)  

Da mesma forma, a quantidade de radiação solar afeta diretamente a potência 

do sistema. Na FIGURA 9 se pode observar o comportamento da corrente e da tensão 

na célula fotovoltaica em relação à variação da radiação solar. 
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FIGURA 9 - VARIAÇÃO DA CORRENTE (A) E TENSÃO EM UMA CÉLULA FOTOVOLTAICA EM 
RELAÇÃO À RADIAÇÃO SOLAR 
FONTE: ADAPTADO DE (EPE, 2012) 

Além desses fatores, o material e formato das células solares influenciam na 

eficiência da transformação da energia solar em energia elétrica. A seguir se tem as 

eficiências típicas dos módulos solares. 

TABELA 3 - CONFIGURAÇÃO DOS MÓDULOS SOLARES E SUA EFICIÊNCIA TÍPICA 

Tecnologia Eficiência 

  
Silício Cristalino  

Monocristalino 13 a 19% 
Policristalino 11 a 15% 

  
Filmes Finos  

Silício Amorfo (a-Si) 4 a 8 % 
Telureto de Cadmio (Cd-Te) 10 a 11% 

Disseleneto de cobre-índio-gálio (CIGS) 7 a 12 % 
Concentrador fotovoltaico  ~25% 

FONTE: ADAPTADO DE (EPE, 2012) 

Outro componente importante no sistema de microgeração é o inversor de 

frequência, pois ele realiza a interface da rede da concessionária com a rede do 

acessante, sendo responsável pela parte de proteção do sistema. Apresenta-se o 

componente a seguir. 
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2.2.3 Inversores de Frequência 

Inversores de frequência são equipamentos utilizados para criar tensões 

alternadas, monofásica ou polifásica, a partir de uma fonte de tensão contínua. Seu uso 

mais comum é como controlador de velocidades em motores à indução. Também são 

aplicados em fontes não-interruptiveis de energia, como os No-Breaks, do qual provém 

sua utilização para transformar a tensão contínua gerada em painéis solares e 

aerogeradores para tensão alternada para conexão à rede elétrica de distribuição. Seu 

funcionamento se dá com o chaveamento controlado da corrente contínua, de maneira 

a gerar o formato da onda senoidal característico da corrente alternada. A FIGURA 10 

mostra o esquema de conexão do inversor de frequência. 

 

FIGURA 10 - ESQUEMA DE LIGAÇÃO DE UM INVERSOR DE FREQUÊNCIA 
FONTE: ADAPTADO DE SMA 

No caso da micro e mini geração distribuída, este equipamento é o responsável 

pela interface da micro-rede do gerador com o sistema da distribuidora. Para isto, a 

ANEEL incorporou algumas funções de proteção e sincronismo que devem estar 
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presentes neste equipamento. As características estão presentes do Módulo 3, Seção 

3.7, Item 4.3 do PRODIST, como segue, com os devidos códigos identificadores: 

 Proteção de Sub e Sobrecorrente (50 e 51) 

 Proteção de Sub e Sobretensão (27 e 59) 

 Proteção de Sub e Sobrefrequência (81O  e 81U) 

 Relé de sincronismo (25) 

 Anti-ilhamento (78) 

Além disso, o equipamento deve ser homologado no INMETRO. No entanto, até 

o momento desta pesquisa, a norma brasileira de inversores ainda não havia sido 

finalizada, sendo aceitas normatizações estrangeiras de institutos acreditados por esse 

instituto. A FIGURA 11 apresenta um dos inversores homologados para funcionamento 

na COPEL. 

 

FIGURA 11 - INVERSOR SUNNY BOY HOMOLOGADO NA COPEL 
FONTE: SMA 

A troca de energia com a rede de distribuição deve ser mensurada de alguma 

forma. Esta é a função do medidor eletrônico de energia, que é apresentado na próxima 

seção.  
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2.2.4 Medidores Eletrônicos 

Medidores de energia são os equipamentos responsáveis por aferir a energia 

que transita entre o sistema da concessionária e o consumidor. Diferentemente do que 

se utiliza normalmente, os medidores para a geração distribuída são bidirecionais, ou 

seja, capazes de medir tanto a energia consumida como a energia injetada no sistema. 

As características desses medidores eletrônicos, já que os eletromecânicos não 

possuem a capacidade de serem bidirecionais, devem seguir as características 

presentes no documento do PRODIST – Módulo 5 – Especificações dos sistemas de 

medição (ANEEL, 2010a) e pela Resolução Normativa 502/2012 da ANEEL, no caso do 

consumidor que optar pela Tarifa Branca (ANEEL, 2012e). 

O Módulo 5 do PRODIST apresenta as características do medidor eletrônico 

para consumidores do Grupo B, no qual o estudo de caso deste trabalho é simulado. 

Além de atender aos requisitos construtivos impostos pelo INMETRO, o medidor deve 

apresentar registradores ciclométricos ou mostradores digitais das grandezas medidas 

para consulta local. Quanto às grandezas tem-se que: 

a) os medidores devem registrar a energia ativa em fluxo direto e quando 
aplicável devem registrar a energia reativa; 
b) quando aplicáveis, através de programação, podem registrar corrente de 
neutro, demanda, energia ativa e reativa em fluxo inverso, indicadores de     
e status da condição da tampa do medidor; 
c) quando aplicável, podem ser providos de memória de massa para registro de 
dados para curvas de carga. (ANEEL, 2010a, item 4.1.4)  

No caso da microgeração, é solicitado apenas o registro da energia ativa nos 

fluxos direto e inverso, sendo as outras características dependentes das 

concessionárias a que esteja ligado o gerador. 

Quanto ao custo de implantação, este deve ser arcado pelo acessante e 

consiste na diferença de valor entre o medidor convencional e o medidor necessário 

para que sejam realizadas as medidas de compensação de energia. O equipamento é 

instalado pela concessionária, que também é a responsável pela operação e 

manutenção do mesmo, incluídos os custos de substituição do equipamento caso 

necessário. 



49 

 

2.2.5 Baterias 

Baterias, ou acumuladores de energia, são dispositivos capazes de armazenar 

energia para uso posterior. São formadas por várias células voltaicas conectadas. 

Essas células consistem em dois materiais diferentes, normalmente metais, e um 

eletrólito. Ao fechar o circuito, conectando os dois materiais, ocorre uma movimentação 

de íons, o que acaba por gerar a corrente elétrica.  

A reação contrária também acontece, quando se injeta uma corrente elétrica na 

bateria, esta reação inverte, fazendo que ela adquira a capacidade de acumular 

energia. 

Essas reações químicas dependem da capacidade, do regime de corrente de 

carga e descarga e da temperatura de operação. Adicionalmente, seu funcionamento 

normal pode ser alterado em função do tempo de operação da mesma, ou seja, do seu 

grau de envelhecimento. 

Para modelarmos a bateria, os parâmetros necessários são: tensão nominal, 

curva de capacidade, curva de tempo de vida, carga mínima e eficiência de descarga. 

Para calcular a máxima taxa de carga e descarga, utiliza-se o modelo cinético de 

bateria, descrito por Manwell e McGowan (1993). Nesse modelo, parte da energia 

armazenada na bateria está disponível imediatamente e o restante está quimicamente 

ligado nos eletrodos, sendo então dependente da velocidade de reação dos 

componentes. As características desse modelo são: não se pode descarregar 

totalmente a bateria instantaneamente e a capacidade de carga e descarga não 

depende apenas do estado atual da bateria, mas também de seu histórico de uso. 

Pode-se estimar a vida útil da bateria, em anos, segundo a equação (7): 

 
(7) 

onde N é o número de baterias em um banco,           é a quantidade de energia que 

pode circular por uma bateria até sua falha,        é a quantidade de energia que circula 

pelo banco de baterias por ano e         é a vida útil desconsiderando o seus ciclos de 

carga e descarga. 
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Existem diversos tipos de baterias, variando de acordo com seus componentes 

químicos internos e com uma aplicação mais recomendada. Para a função de 

acumulação da energia produzida por um sistema de geração distribuída, utiliza-se 

atualmente a bateria chamada estacionária, por ter a característica de manter a tensão 

em flutuação. 

Não existe na legislação vigente nenhum tipo de restrição ao uso de 

acumuladores de energia em sistemas de microgeração, tampouco se faz alguma 

exigência sobre os requisitos técnicos que estas devem operar. Fica então a cargo do 

acessante a opção de utilizar ou não o equipamento e também suas características. 

2.3 PROCESSOS DE SIMULAÇÃO, DESPACHO, OTIMIZAÇÃO E ANÁLISE DE 
VIABILIDADE  

No processo de simulação, analisa-se o desempenho de um sistema de 

microgeração em uma escala horária durante o período de um ano a fim de determinar 

sua viabilidade técnica e o custo do seu ciclo de vida. 

O despacho de energia consiste em definir quais as fontes de energia 

disponíveis devem ser utilizadas a cada período. 

No processo de otimização simulam-se diferentes combinações de elementos 

do sistema a fim de encontrar o arranjo que atende às restrições impostas , buscando-

se a viabilidade técnica e o  menor custo do ciclo de vida do projeto .  

Já no que tange ao processo de análise de viabilidade são realizadas várias 

simulações utilizando uma faixa de valores de entrada determinada para avaliar os 

impactos dessas entradas nos resultados das simulações. As seções posteriores tratam 

mais detalhadamente de cada processo. 

2.3.1.1 Simulação 

O processo de simulação consiste em determinar como um modelo particular 

do sistema, com componentes de características específicas e com uma estratégia de 

operação selecionada, opera ao longo do tempo.  
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A simulação permite determinar quando o sistema é possível e estimar o custo 

do ciclo de vida do sistema. Considera-se como possível o sistema que é capaz de 

atender totalmente a sua carga e respeitar as restrições definidas. Já a estimativa do 

custo do ciclo de vida do sistema é a medida utilizada para comparar economicamente 

as várias configurações de sistema. 

O valor utilizado para o cálculo de custo de vida do sistema é Custo Total 

Presente Líquido, ou em inglês Total Net Present Cost (NPC). Ele inclui todos os custos 

e receitas que ocorrem durante toda a vida do sistema, com o fluxo de caixa 

descontado a valores presentes. Seu valor é dado pela equação (8):  

     
        

            
 (8) 

onde      é o custo Total Presente Líquido,          é o custo anualizado total, ou seja, 

a soma de todos os custos, ano a ano, de acordo com a vida útil do sistema estudado, 

             é o fator de recuperação de capital, sendo obtido considerando a taxa de 

desconto (inflação)   e o tempo de vida do projeto, em anos, dado por      , calculado 

pela equação (9):  

             
           

            
  (9) 

Podem-se analisar eventuais mudanças nos parâmetros do sistema utilizando-

se a análise de sensibilidade, que é feita posteriormente, alterando variáveis em uma 

faixa de valores pré-determinados. 

2.3.1.2 Despacho de energia 

Além da modelagem dos componentes presentes no sistema, é necessário 

definir como estes irão trabalhar em conjunto. Deve-se selecionar quais fontes serão 

utilizadas, se há descarga do banco de baterias ou se há absorção de energia da rede. 

Existe um conceito de reserva operacional, que é importante na operação do sistema. 

A reserva operacional fornece uma margem de segurança que ajuda a garantir 

o atendimento da carga em situações de mudança brusca da mesma. Deve-se também 
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prever uma mudança abrupta na geração, o que pode comprometer o atendimento da 

carga. 

Quando o sistema está conectado diretamente à rede, esse conceito de reserva 

operacional não se aplica, pois a rede pode fornecer a energia e potência necessárias 

em caso de variações abruptas.  

2.3.1.3 Otimização 

O processo de otimizar consiste em encontrar os valores de um conjunto de 

variáveis para que o sistema atinja um objetivo especificado. 

Neste trabalho o processo de otimização determina qual é a melhor 

configuração do sistema possível de acordo com os equipamentos presentes e com os 

valores das variáveis de entrada. Sendo que o objetivo da otimização é compor o 

sistema em que as variáveis tragam para o menor custo durante o período analisado. 

2.3.1.4 Análise de Viabilidade 

Na análise de viabilidade, arbitra-se uma faixa de valores para uma 

determinada variável, faz-se a combinação das faixas de valores e realizam-se 

otimizações para todos os cenários encontrados. Também é possível analisar a 

influência de certa variável com a viabilidade do projeto. Entende-se neste trabalho que 

o sistema de geração é viável quando o seu Custo Presente Líquido é inferior ao gasto 

que haveria em ter o sistema apenas conectado à rede da concessionária. 
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3 ESTADO DA ARTE 

O desenvolvimento econômico, industrial, tecnológico tem colaborado 

significativamente para uma modificação em diversas áreas do conhecimento, na 

saúde, na produção ou mesmo na vida moderna. Atualmente, pode-se dizer que as 

fronteiras entre os países estão menores, a comunicação é mais rápida, porém, todas 

essas mudanças acabam por gerar uma demanda maior de produtos, de consumo e 

consequentemente de produção.  

 ontudo esses ‘mecanismos’ que acabam sendo utili ados como facilitadores 

de ações cotidianas, de lazer ou mesmo como elementos imprescindíveis ao trabalho, 

necessitam em sua produção ou na utilização de energia elétrica. Não é por acaso que 

nos últimos anos vem crescendo a demanda pela produção dessa. Porém, a geração 

de energia necessita de recursos naturais para ser produzida, que podem estar em 

escassez, e sua utilização inadequada pode representar um grande prejuízo ambiental. 

A grande preocupação com a preservação do meio ambiente e mesmo com a 

necessidade de não permitir a falta desses recursos, tem feito com que se ampliem os 

estudos e as discussões referentes as formas alternativas de produzir esse bem de 

consumo. Não é por acaso que se podem encontrar várias discussões sobre a geração 

distribuída e formas alternativas dessa em diversos países. No Brasil, entretanto, seja 

por sua riqueza em recursos naturais ou mesmo por falta de incentivos, esse assunto 

só começou ganhar relevância nos últimos anos, incentivado pela promulgação da 

regulamentação do uso dessa forma de energia.  

É possível encontrar diversos artigos e investigações referentes a esse tema 

em países do norte da Europa, América do Norte e Ásia. Com um destaque especial 

para Estados Unidos, Alemanha e principalmente China, que vem sendo pioneiros 

nesse assunto   ( TANK V Č;  AM B LL; HA     , 2009).  

O vento tem sido uma fonte importante e bastante utilizada de geração de 

energia. Porém, no Brasil, a pesquisa com a fonte eólica ainda não é muito explorada, 

sendo que em pesquisa ao banco de teses e dissertações da CAPES encontrou-se 26 

estudos referentes ao tema, ao utili ar como descritor a palavra ”eólica”. Porém, 
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nenhum desses estudos referia-se a processos de microgeração, bem como de sua 

utilização em residências.  

Um dos poucos trabalhos encontrados referente ao tema é o de Santos, (2011) 

no qual é feita uma análise de viabilidade de um aerogerador de pequeno porte 

instalado na cidade de Florianópolis. Sua conclusão, no entanto não considera os 

aspectos de compensação de energia, pois este trabalho é anterior à possibilidade de 

participação no sistema de créditos de energia.  

Na literatura internacional, por sua vez, já se tem abordado um pouco mais 

essa temática. Como exemplo, se pode citar o trabalho de Jorge L. Acosta, Kevin 

 ombe,  aˇsa Z. Djoki´c, e Ignacio Hernando-Gil (2012) que fazem uma análise de 

turbinas eólicas de pequena potência. Segundo esses autores existe uma extensa 

literatura sobre os geradores eólicos de médio e grande porte, no entanto, a informação 

sobre as turbinas de menor potência é escassa, devido a sua diversidade de modelos e 

fabricantes. É desses autores também a afirmação que a aplicação de acumuladores 

de energia em sistemas conectados à rede das concessionárias e sob regime de tarifas 

monômias não é vantajoso, portanto desnecessários nesses casos. 

Neste trabalho encontra-se também uma lista de dados de geração de mais de 

150 turbinas de pequeno porte, bem como a proposição de quatro modelos genéricos 

desse equipamento para utilização de simulações com dados obtidos em quatro 

cidades do Reino Unido, os quais são submetidos a testes de viabilidade que apontam 

que para o retorno do investimento feito dentro do tempo de vida do equipamento, a 

velocidade média anual de ventos deve ser superior a 5,5 m/s, sendo então o sistema 

viável nessa condição. 

 No entanto, um dos principais trabalhos encontrados sobre a geração eólica 

em meio urbano é o de  tankovič;  ampbell; Harries, (2009), no qual abordam 

aspectos técnicos do tema, mas também econômicos e políticos, tendo assim uma 

análise de viabilidade dos sistemas muito mais completa. 

Outra alternativa que tem sido utilizada é a geração solar que tem como 

princípio a utilização do sol para a produção de energia, sendo que já existem diversas 

construções que são feitas aproveitando o potencial da fonte. Tem se utilizado o 

conceito de fonte solar não apenas para gerar a energia elétrica, mas também como 
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meio de diminuir custos e o consumo de eletricidade. Como exemplo se pode citar os 

telhados de vidro e aquecimento de água. No Brasil, a utilização como iluminação 

natural e aquecimento é mais explorado que a própria geração de energia elétrica por 

fonte solar, por ser mais viável economicamente, de mais fácil e rápida aplicação.  

A energia solar tem um campo de estudo bem mais amplo que a eólica no país. 

Ao verificar no site do domínio público da CAPES, encontra-se 50 produções ao utilizar 

como descritor a palavra “solar”. Pesquisando o termo “energia solar”, encontram-se 20 

resultados, contra 8 ao usar a expressão “energia eólica”.  

Um dos trabalhos que se pode destacar na área de energia solar em meio 

urbano é o dos professores Ricardo Rüther e Roberto Zilles (RÜTHER; ZILLES, 2011), 

que fazem uma análise desta modalidade geração, sendo pioneiros, haja vista que 

fazem a análise da conexão à rede da concessionária mesmo antes da legislação da 

microgeração permitir a conexão à rede e em um período que só se tratava de geração 

solar no Brasil em áreas isoladas.  

Após a resolução 482 da ANEEL surgem diversos estudos de entidades 

governamentais para analisar as características e impactos desta forma de geração 

conectada á rede de distribuição.  

A EPE, em seu documento “Análise da Inserção da Geração Solar na Matriz 

 létrica Brasileira” (EPE, 2012) traz um panorama sobre a geração solar no país, 

abordando inclusive sobre a tecnologia aplicada, seus aspectos técnicos e econômicos 

e compara com as experiências no exterior. Traz também sugestões de políticas 

públicas que podem ser tomadas para viabilização desta forma de geração. 

Ainda sobre a geração através da fonte solar, recentemente o trabalho 

reali ado pelo    A “ nergia Fotovoltaica ligada   rede elétrica: atratividade para o 

consumidor final e possíveis impactos no sistema elétrico” (IPEA, 2013) analisa o 

desenvolvimento da geração fotovoltaica em ambiente residencial, com o diferencial de 

analisar também a adesão do gerador à modalidade tarifária Branca. 

Como se pode perceber, os estudos na área em que se propõe este trabalho 

ainda são incipientes no Brasil e a literatura internacional, apesar de mais ampla, 

precisa ser utilizada como uma ferramenta para pensar essa questão no país, porém, 

fazendo as devidas contextualizações, entendendo que está se tratando de realidades 
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bastante distintas, com características naturais, econômicas e sociais muito diferentes, 

o que impacta significativamente na forma dessa geração.  

Utilizando como base a literatura internacional que se elege o programa 

HOMER como software de simulação, especialmente as análises de modelos e 

métodos realizados por Massimiliano Manfren, Paola Caputo, Gaia Costa (2011). Neste 

trabalho os autores comparam as diversas ferramentas computacionais disponíveis, 

qualificando-as quanto as suas funcionalidades. O software HOMER é o único que 

apresenta as três principais funcionalidades necessárias para a realização deste 

trabalho, que são simulação, otimização e análise de sensibilidade. Além disso, o 

software apresenta uma versão de livre utilização, sem suporte técnico e sem mais 

atualizações para novas versões, mas o que não compromete seu uso para as 

finalidades deste estudo. Para sua utilização, o próprio arquivo de ajuda do software 

indica o trabalho de Tom Lambert, Paul Gilman e Peter Lilienthal (LAMBERT; GILMAN; 

LILIENTHAL, 2006) onde são descritas detalhadamente suas funcionalidades e alguns 

aspectos da metodologia de trabalho interna do HOMER. 

O emprego do software HOMER para análise de viabilidade de geração 

distribuída no Brasil é trabalhado por Breno Wottrich em sua dissertação de mestrado 

(WOTTRICH, 2010). Sua análise engloba todas as fontes de energia que se podem 

simular no HOMER, no entanto, por ser anterior ao sistema de compensação de 

energia, não contempla essa possibilidade de forma concreta. A partir da compreensão 

das legislações referentes ao tema, bem como, embasados nas discussões feitas até o 

momento, é que se descreve abaixo a forma como é realizada cada etapa deste 

trabalho, buscando mostrar os procedimentos, as escolhas e as decisões que tornaram 

possível sua execução.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capitulo são apresentados os materiais necessários à realização do 

trabalho de pesquisa bem como a metodologia proposta para o seu desenvolvimento. 

4.1 MATERIAIS 

A fim de simular os sistemas de geração faz-se necessária a utilização de 

softwares que possibilitem essa tarefa. Dos diversos programas disponíveis, se elege o 

software HOMER, que é apresentado em detalhes na próxima seção. 

4.1.1 Homer 

O software HOMER foi desenvolvido pelo U.S. National Renewable Energy 

Laboratory (NREL) para a simulação de sistemas de microgeração de energia. O 

sistema a ser estudado pode ser formado por diversos elementos, como painéis 

solares, turbinas eólicas, geradores a combustível, baterias, células à combustível. 

Também é possível modelar o sistema isolado ou conectado à rede (Grid Tie). O 

software é capaz de lidar com todos esses elementos e suas diversas configurações. 

O HOMER trabalha em três níveis: simulação, otimização e análise de 

sensibilidade.  

4.1.1.1 Simulação 

Realizar as simulações no HOMER consiste em determinar como um modelo 

particular do sistema, com as mais diferentes topologias possíveis e com uma 

estratégia de operação selecionada, opera ao longo do tempo.  

A simulação permite determinar quando o sistema é viável e estimar o custo do 

ciclo de vida do sistema. A definição do que o software considera como viável é 

apresentado no capítulo 2.3.1.1. 
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As simulações são feitas em uma base horária ao longo do ano. O HOMER 

varre o ano a cada hora, calculando a energia renovável disponível, comparando com a 

carga elétrica e decidindo o que fazer com a energia em caso de excesso ou como 

melhor gerar (ou receber energia da rede) em caso déficit. Após ter os parâmetros 

horários de um ano completo, o HOMER testa o atendimento às restrições colocadas 

pelo usuário. Também calcula parâmetros necessários à estimativa do custo do ciclo de 

vida, como tempo de vida esperado da bateria e a quantidade de energia comprada da 

rede anualmente. 

O valor utilizado pelo HOMER para o cálculo de custo de vida do sistema é 

Custo Total Presente Líquido, ou em inglês Total Net Present Cost (NPC). A Equação 

(8), no capítulo 2.3.1.1 demonstra o cálculo do NPC. 

4.1.1.2 Restrições do software 

Como restrição do software, ele não trabalha com modelos dinâmicos ou 

fenômenos transientes, pois o custo computacional seria muito grande para o uso que 

se propõe. Ele também realiza os cálculos durante um ano e assume que todos os anos 

subsequentes terão o mesmo comportamento. Outra restrição é que o software não 

permite a inserção de feriados em sua simulação. 

4.1.1.3 Otimização 

Otimizar um sistema no HOMER consiste em determinar qual a configuração do 

sistema que, respeitando as restrições técnicas, obtém o menor Custo Presente Líquido 

(NPC) no período estudado. Esse sistema é simulado de acordo com os componentes 

inseridos pelo usuário e pelos dados das fontes energéticas utilizadas. Deve-se 

determinar os limites do espaço de valores das variáveis em que o software realiza a 

otimização. Os limites devem ser impostos às seguintes variáveis: 

 Número e tamanho do painel solar 

 Número e tamanho das turbinas eólicas 

 Presença de geradores hidráulicos 
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 Número de baterias 

 Tamanho de conversores CC/CA ou CA/CC 

 Estratégia de despacho 

 

As variáveis anteriores são chamadas de variáveis de decisão, cujos valores 

são determinados durante o processo de otimização, respeitados os limites impostos. 

Baseado nos valores dessas variáveis, o HOMER busca otimizar o sistema, 

fazendo as simulações com todas as topologias possíveis, excluindo os resultados em 

que as restrições técnicas não forem atingidas, e apresentando um ranking das 

configurações simuladas em ordem crescente de valor do NPC. O usuário pode acessar 

os resultados completos da simulação, incluindo os dados horários, de cada 

configuração simulada. 

4.1.1.4 Análise de sensibilidade 

Na análise de sensibilidade, o usuário entra com uma faixa de valores para uma 

determinada variável, que é chamada de variável de sensibilidade. Qualquer variável 

numérica que já não seja uma variável de decisão pode ser uma variável de 

sensibilidade. Podem-se exemplificar algumas: 

 Custo da energia da rede 

 Custo dos equipamentos 

 Taxa de juros 

 Tempo de vida do equipamento 

 Carga 

 Dados de recursos renováveis (vento, solar...) 

O HOMER faz a combinação das faixas de valores e realiza otimizações para 

todos os cenários encontrados. Com o resultado encontrado é possível analisar a 

influência da variável de sensibilidade no sistema simulado.  
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4.1.1.5 Modelos utilizados no software 

No HOMER, é necessária ao menos uma fonte de energia para que o sistema 

seja simulado e ao menos um tipo de carga a ser alimentada. Descreve-se, a partir da 

próxima seção, como o HOMER modela os diversos componentes dos sistemas 

simulados. 

4.1.1.6 Fonte Solar 

O software utiliza os dados da fonte solar no local de interesse. Deve-se 

fornecer a radiação solar global, ou seja, aquela radiação que atinge diretamente o local 

escolhido somada a radiação difusa na atmosfera que atinge o local. Podem-se 

fornecer estes dados de três maneiras distintas: média horária da radiação global em 

uma superfície horizontal (kW/m²), média mensal da radiação global em uma superfície 

horizontal (kWh/m².dia) ou o índice de clareza da atmosfera, que mede a relação entre 

a radiação que chega à superfície da Terra e a radiação incidente no topo da 

atmosfera, variando de 0 a 1, sendo 1 o céu sem nenhuma nebulosidade ou 0 sendo 

céu totalmente encoberto. A tela de entrada de dados é demonstrada na FIGURA 11, 

onde pode-se encontrar o campo para a entrada das coordenadas geográficas do local 

de simulação, (“Location”), os dados que servirão de base para os cálculos (“Baseline 

Data”) e os gráficos da radiação horizontal global (“Global Horizontal Radiation”) e do 

Índice de clare a (“Clearness Index”). 
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FIGURA 12 - TELA DE ENTRADA DE DADOS - FONTE SOLAR 
FONTE: (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

Quando fornecido o valor da média mensal, o software gera dos dados de 

radiação horária através de um algoritmo desenvolvido por  Graham, Hollands e 

Canada (1990) que gera uma série com valores de radiação, totalizando 8760 valores 

correspondentes a cada hora do ano. Uma das propriedades desta série é a 

autocorrelação, em que o valor subsequente é consequência do valor anterior, ou seja, 

o valor de X(t) é correlacionado ao valor de X(t+k). No manual do software é possível 

encontrar uma demonstração, através de um exemplo prático, que a série gerada 

sinteticamente se aproxima da observada em um caso real, conforme ilustrado na 

FIGURA 13. 
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FIGURA 13 - COMPARAÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR MEDIDA (A) E GERADA SINTETICAMENTE (B) 
FONTE: MANUAL DO USUÁRIO HOMER (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

Nota-se que o gráfico da irradiação solar medida em base horária na cidade de 

Seattle, EUA (FIGURA 13a) é semelhante ao gráfico obtido através do algoritmo interno 

do software (FIGURA 13b), utilizando médias mensais, obtendo um erro máximo de 5% 

em relação ao real. 

Outra fonte utilizada é a fonte eólica, cujo modelo é apresentado na próxima 

seção. 

4.1.1.7 Fonte Eólica 

Para modelar a fonte eólica são necessários dados de velocidades de vento ao 

longo de um ano. O usuário pode fornecer as velocidades em uma base horária, caso 

esteja disponível. Caso não as tenha, o HOMER gera séries sintéticas baseados na 

média mensal e em outros quatro fatores: Fator de forma de Weibull, fator de 

autocorrelação, padrão de força diurno e hora de pico de velocidade de vento. A 

FIGURA 14 mostra como são feitas essas entradas. 
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FIGURA 14 - TELA DE ENTRADA DE DADOS - FONTE EÓLICA 
FONTE: (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

 

O usuário também deve fornecer a altura em que as medições são obtidas. 

Caso a altura da medição e a da nacele1 do aerogerador sejam diferentes, o software 

calcula a velocidade no gerador, utilizando ou a lei logarítmica, onde a velocidade do 

vento cresce proporcionalmente ao logaritmo da altura ou pode utilizar a lei 

exponencial, onde a velocidade cresce exponencialmente em relação à altura.  

_____________ 
1
 Nacele: parte superior do aerogerador, onde estão conectadas as pás e em seu interior está 

presente o gerador elétrico. 
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Para utilização da lei logarítmica, é necessário fornecer o coeficiente de 

rugosidade do terreno ao seu redor e para utilização da lei exponencial deve se 

fornecer o expoente a ser utilizado. A FIGURA 15 demonstra os parâmetros de entrada 

para a Lei logarítmica. 

 

FIGURA 15 - TELA DE ENTRADA - LEI LOGARÍTMICA 
FONTE: (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

Deve-se fornecer a elevação do terreno em relação ao nível do mar, para que o 

HOMER possa calcular a densidade do ar, de acordo com o padrão da U.S. Standard 

Atmosphere, utilizado no cálculo da potência de saída da turbina eólica. As fontes 

hídricas, biomassa e combustíveis fósseis não serão tratadas neste trabalho. 

4.1.1.8 Carga  

O software trata como carga a demanda de energia em um período de 

contabilização de uma hora, dividindo-a em três tipos: carga primária, carga adiável e 

carga térmica, que não é utilizada neste trabalho.  

Carga primária é a demanda de potência que precisa ser atendida 

instantaneamente pelo sistema. Caso não ocorra o atendimento integral da carga, o 

software faz a sinalização deste problema. Este seria o caso de, em um sistema 

isolado, a geração autônoma em um intervalo de uma hora não ser suficiente para 

atender a carga naquele intervalo. 
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A unidade de energia utilizada pelo software é o quilowatt-hora a cada hora do 

ano, que pode ser fornecida pelo usuário ou simulada baseada na carga diária. Pode-se 

especificar uma carga de um dia que é aplicada no restante do ano, diferentes perfis 

mensais, de dias da semana e/ou finais de semana. Uma das limitações do software é 

que não é possível simular os feriados. Situação essa que é desconsiderada neste 

trabalho. 

A FIGURA 16 demonstra como são as entradas para a caracterização da carga 

primária. Pode-se entrar com as demandas horárias por todo o período do dia e 

também selecionar um comportamento diferente para os finais de semana. Caso sejam 

fornecidos dados apenas para o mês de janeiro, o HOMER assume que todos os 

demais meses são iguais. Pode-se observar também os gráficos do perfil diário da 

demanda, o mapa de distribuição da demanda ao longo do ano e o perfil sazonal, onde 

são mostrados as máxima, média e mínima demandas diárias e as máxima e mínima  

demandas horárias durante todos os meses. É possível observar os parâmetros de 

variação aleatória que podem ser inseridos, sendo os mesmos necessários para a 

geração da curva de carga a ser simulada. 
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FIGURA 16 - TELA DE ENTRADA DE DADOS - CARGA PRIMÁRIA 
FONTE: (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

A carga adiável, por sua vez, é a demanda de potência que pode ser atendida 

em qualquer horário dentro de um determinado período. Um exemplo de carga adiável 

é o banco de baterias. Quando há excesso de produção de energia, o mesmo é 

carregado. O usuário deve definir qual o tamanho deste banco, em kWh, quais as taxas 

mínimas e máximas de carga deste banco. Estas informações serão levantadas 

dependendo das características do banco de baterias utilizado. 

Quando em simulação, o HOMER analisa o nível da carga adiável. Toda a 

energia sobressalente é destinada ao carregamento desta carga. Estando a carga 

acima de zero, o software não permite o carregamento da mesma. Já quando seu nível 

se torna crítico, a carga adiável é considerada como uma carga primária e é carregada 

com todos os recursos disponíveis, até que atinja o seu nível mínimo. Isso visa a não 

permitir que a bateria se descarregue completamente, o que poderia comprometer sua 

vida útil. 
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4.1.1.9 Equipamentos 

O HOMER é capaz de modelar 10 tipos de equipamentos, sendo três tipos de 

geradores renováveis (módulos fotovoltaicos, turbinas eólicas e turbinas hídricas), três 

fontes de energia controláveis (geradores à combustível, rede da distribuidora e 

boilers), dois tipos de acumuladores de energia (baterias e tanques de hidrogênio) e 

dois conversores de energia (Inversor/retificador e eletrolizadores). A seguir se 

descrevem apenas os componentes contemplados neste trabalho. 

4.1.1.9.1 Painel Solar 

O painel solar é um dispositivo que transforma a radiação global incidente em 

energia elétrica. O HOMER não considera alterações de geração em relação à 

temperatura ou a tensão do painel. 

A cada hora, o programa calcula a radiação global incidente através do modelo 

HDKR, de Duffie e Becmann. Este modelo leva em conta o valor da radiação recebida 

em uma superfície horizontal, a orientação do painel solar, a localização, a data e hora 

da simulação. O fator de redução de capacidade considera os efeitos de poeira sobre 

as placas, perdas térmicas nos painéis e nos cabos ou qualquer outro fator que possa 

prejudicar a geração do painel. O software não leva em conta que a saída do painel 

solar diminui com o acréscimo da temperatura, mas com o fator de redução de 

capacidade pode-se compensar este efeito, pois se aplica um percentual de redução da 

capacidade a cada grau centígrado que se eleva. Este dado é fornecido pelo fabricante 

do painel. Considera também, como premissa, que o painel solar está interligado com a 

carga através de um controlador de potência, mais conhecido como “MPPT”.  

Para descrever o custo do painel solar, deve-se entrar com os seguintes 

parâmetros: capacidade do painel solar, custo de implantação, custo de substituição e 

custo anual de operação e manutenção. Quanto às propriedades do equipamento, 

deve-se informar se o mesmo opera em corrente contínua (“DC”) ou alternada (“AC”), 

sua expectativa de vida (“Lifetime (years)”), fator de perda em relação ao 

aproveitamento nominal (“Derating factor”), a inclinação do painel em relação ao eixo 
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hori ontal, dado em graus (“Slope (degrees)“), a direção do painel, em graus (“Azimuth 

(degrees W of S))” e a fração da radiação solar que é refletida no solo (“Ground 

reflectance (%))”.  xistem opções avançadas, como a possibilidade de um sistema que 

segue a direção do sol durante o dia (“Tracking System”), e a influência da temperatura 

no desempenho dos painéis solares.  Esses parâmetros são demonstrados na FIGURA 

17. 

 

FIGURA 17 - CARACTERÍSTICAS DO PAINEL SOLAR 
FONTE: (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

4.1.1.9.2 Turbina Eólica 

O HOMER modela a turbina eólica de acordo com a curva de saída de potência 

por velocidade de vento a que é submetida. Considera a densidade do ar como sendo 

1,225 kg/m³ na CNTP. 
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A velocidade do vendo na altura do gerador é obtida com a inserção dos dados 

do regime de ventos, demonstrado no item 4.1.1.7 - Fonte Eólica. De posse dessas 

velocidades, se calcula a potência a cada hora, utilizando a curva de geração da turbina 

utilizada e previamente inserida no programa. Pode-se também, além dos modelos já 

disponíveis, inserir um novo modelo, bastando para tanto inserir a curva de geração do 

equipamento, como mostra a FIGURA 18.  

Assim tem-se a energia produzida a cada hora do ano. Por último, é realizado o 

ajuste da densidade do ar no local de implantação do sistema, multiplicando o resultado 

obtido pela relação entre a densidade local e a densidade padrão. Esta densidade é 

obtida pela altura em relação ao nível do mar e é considerada constante ao longo do 

ano. 

 

FIGURA 18 - TELA DE CRIAÇÃO DE NOVA TURBINA EÓLICA 
FONTE: (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

O investimento total do gerador eólico é calculado levando em consideração os 

seguintes parâmetros: vida útil do equipamento, custo de implantação, custo de 
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substituição e custo anual de operação e manutenção. Todos esses dados são 

entradas no sistema e podem ser definidas pelo usuário. Essas entradas são 

demonstradas na FIGURA 19. 

 

FIGURA 19 – CARACTERÍSTICAS DO GERADOR EÓLICO 
FONTE: (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

4.1.1.9.3 Banco de Baterias 

O HOMER modela uma bateria como um ou mais dispositivos capazes de 

armazenar energia por certo período de tempo, com limites de quão rápido podem ser 

carregados e descarregados, quão profunda pode ser esta descarga sem causar danos 

e quantos ciclos de carga e descarga podem ser realizados até a substituição da 

bateria. 

Para o cálculo do custo, deve-se entrar com o investimento inicial e o custo de 

substituição das baterias. Como a energia disponibilizada pela bateria tem um custo fixo 
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de zero, calcula-se o custo marginal da energia disponibilizada pela bateria fazendo a 

soma do custo desgaste da bateria e o custo médio da energia armazenada na mesma. 

O custo de desgaste da bateria é dado pela seguinte equação: 

    
         

          √   

 (10) 

onde           é o custo de substituição do banco de baterias, N é o número de baterias 

no banco,           é a quantidade de energia que pode circular por uma bateria até sua 

falha e     é a eficiência de carga e descarga da bateria. 

O custo médio da energia é calculado a cada hora simulada, dividindo o custo 

da energia utilizada pela quantidade de energia armazenada, num mesmo período. As 

características do banco de baterias são apresentadas na FIGURA 20. Pode-se 

encontrar os dados de entrada, como o custo de instalação, o custo de substituição e o 

custo de manutenção. Também há opções avançadas como o número de baterias por 

linha e a expectativa mínima de vida da bateria. 
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FIGURA 20 – CARACTERÍSTICAS DO BANCO DE BATERIAS 
FONTE: (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

4.1.1.9.4 Conversores 

São componentes capazes de converter a energia de corrente contínua para 

corrente alternada (inversores) ou o contrário (retificadores). Sua presença é obrigatória 

quando estão presentes fontes em corrente contínua e corrente alternada num mesmo 

sistema. A caracterização técnica do conversor se dá pela especificação da potência 

nominal do equipamento, sua expectativa de vida e sua eficiência. No caso do 

conversor funcionando como retificador, também é necessário incluir a sua capacidade 

de retificação em relação à potência nominal do inversor. Assume-se que ele mantém 

esses parâmetros em toda sua vida útil.  

Para a caracterização econômica, é necessário o fornecimento de informações 

sobre as potências dos equipamentos, seu custo de aquisição, seu custo de reposição, 
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caso necessário e o valor anual de manutenção do equipamento. De posse desses 

dados, o HOMER traça uma curva de custos do equipamento. 

Essa curva é a que serve de base para o cálculo do custo dos equipamentos 

considerados na simulação. Mesmo que o usuário queira simular um conversor que 

esteja fora da potência dos equipamentos disponibilizados para o programa, seu custo 

é estimado por este gráfico. A FIGURA 21 apresenta os dados de entrada e a curva de 

custos dos conversores utilizados. 

 

FIGURA 21 - CARACTERIZAÇÃO DOS CONVERSORES 
FONTE: (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

4.1.1.10 Rede Elétrica da Distribuidora 

O software modela a rede elétrica em que o gerador esta conectado, podendo 

absorver ou injetar energia nesta rede. É possível inserir os valores da tarifa, o valor 

que é cobrado em caso de pico de demanda e o valor de compra da energia gerada, 

conforme o caso. É possível definir 16 diferentes tarifas, as quais podem ter valores 
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diferentes de compra, venda e picos de demanda. O agendamento das tarifas pode 

variar de acordo com mês, hora e dia de semana ou final de semana. Uma restrição é 

que não se podem diferenciar os feriados. 

Também é possível simular o net metering, onde o usuário é cobrado pelo seu 

consumo líquido, descontando a energia que é injetada no sistema. Quando o sistema 

contém diferentes tarifas, como no caso da Tarifa Branca, o HOMER faz o 

acompanhamento das medições separadamente em cada posto tarifário.  

O custo da energia da rede é dado pelo valor da tarifa na hora da simulação. A 

FIGURA 22 representa a entrada de dados da rede elétrica. Pode-se selecionar várias 

tarifas a serem utilizadas em horários diferentes, sendo essas informações 

selecionadas no campo “Rate Schedule”.   segundo passo é determinar se essas 

tarifas são válidas para todos os dias da semana ou se há diferenças nestes valores 

nos finais de semana. O terceiro é determinar se o sistema usa a compensação de 

energia “Net Metering” e se a contabili ação é mensal ou anual. 
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FIGURA 22 - CARACTERIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 
FONTE: (HOMER ENERGY LLC, 2009) 
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4.1.2 SPSS 

Criado originalmente para utilização de análises nas ciências sociais, o software 

IBM® SPSS® Statistics é utilizado para o tratamento de dados e análises estatísticas. 

Suas ferramentas computacionais robustas permitem o tratamento de dados em áreas 

onde é necessário um grande número de dados e variáveis, que muitas vezes os 

softwares comuns de planilhas eletrônicas não são capazes de processar. Conta com 

diversos módulos que podem ser adicionados ao software, de acordo com a função 

requerida. 

Para este trabalho, o software é utilizado para o tratamento dos dados 

climáticos coletados das estações meteorológicas. Após esse processamento é 

possível gerar os dados no formato de entrada que serão inseridos no software de 

simulação dos sistemas de geração. 

 

FIGURA 23 – SPSS 
FONTE: (IBM, 2011) 
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4.2 METODOLOGIA PROPOSTA 

Este estudo pode-se caracterizar como quantitativo, haja vista que faz análise 

de diversas variáveis que impactam na viabilidade econômica da microgeração de 

energia elétrica em meio urbano  

A análise das variáveis é feita através da simulação de um sistema de geração 

presente em uma residência na cidade de Curitiba-PR. A residência é escolhida como 

sendo a do autor do trabalho visando facilitar a coleta de dados e chegando o mais 

próximo possível da realidade.  

Ao propor um estudo de viabilidade de micro geração eólica e solar em 

ambientes urbanos, tem-se que, em primeiro lugar, levantar a legislação referente ao 

tema, uma vez que essa contém as diretrizes, os limites e as indicações que orientam a 

possibilidade da implantação de projetos de microgeração em ambiente urbano e sua 

interligação com a rede da concessionária. Nesse sentido, a primeira etapa dessa 

investigação baseia-se no levantamento e apropriação dos documentos oficiais e 

regionais que tratam sobre esse assunto.  

Aliado a essa compilação legal se realiza também uma investigação dos 

trabalhos já realizados nessa área, tanto na literatura internacional como nacional. 

Nesta se levantam aspectos teóricos para a sustentação e embasamento do que se 

pretende discutir. Também é imprescindível que se faça a escolha do software com 

base em estudos que analisam seus benefícios e limitações.  

Importante esclarecer que neste trabalho são estudados aspectos referentes à 

geração solar e eólica de pequeno porte, limitada à carga da residência simulada, 

conforme o limite imposto pela resolução 482/2012 da ANEEL. Também fazem parte do 

sistema o inversor de frequência, utilizado para fazer a interface com a rede da 

concessionária, medidor de energia e, opcionalmente, um banco de baterias.  

Após estudos e apreciação dos mesmos se começa a buscar os dados para a 

pesquisa e seu tratamento, com se descreve na FIGURA 24.  
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FIGURA 24 - FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA 

 

Fase 1: Coleta de dados 

Os dados necessários para a elaboração são coletados em diversas fontes, 

como estações meteorológicas de aeroportos, dados disponibilizados pela companhia 

de distribuição de energia, etc. que serão especificados, cada um, no desenvolvimento 

deste trabalho. Os dados para a posterior modelagem do sistema são:  

 Fonte eólica:  

o Dados da velocidade dos ventos no local de aplicação; 

o Parâmetros da distribuição das velocidades do vento 

o Dados sobre a altitude do local e altura do aerogerador. 

 Fonte Solar 

o Dados da radiação solar incidente no local da aplicação; 

 Carga instalada; 

o Consumo mensal total no local de aplicação; 

o Perfil do consumo horário na região de aplicação. 

 Dados sobre os equipamentos a serem utilizados: 

o Suas características funcionais e de desempenho; 

Fase 1 - Coleta de dados 

Fase 2 - Modelagem do sistema 

Fase 3 - Simulação 

Fase 4 - Análise de viabilidade 
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 Pesquisa de Mercado:  

o Dados de custos de aquisição/implantação/manutenção dos 

equipamentos e serviços envolvidos na concepção do sistema,  

 Tarifas: 

o Dados sobre as tarifas e taxas a que o estudo de caso esteja 

submetido; 

 Dados econômicos: 

o  Taxa de retorno (taxa SELIC – inflação).  

Os dados adquiridos têm o papel de entradas no software responsável pelas 

simulações de geração. Alguns desses dados são inseridos diretamente no programa, 

como dados de tarifas, características funcionais dos equipamentos, etc. 

Existem dados que não podem ser utilizados diretamente, sendo necessário o 

condicionamento dos mesmos. É utilizado o software SPSS Statistics para este 

tratamento e adequação dos dados de entrada. 

 

Fase 2: Modelagem do sistema 

De posse de todos os dados de entrada passa-se para a definição dos modelos 

a serem simulados. Selecionaram-se as seguintes topologias: 

 Geração somente por aerogeradores e conexão à rede 

 Geração somente por painéis solares e conexão à rede 

 Geração por aerogeradores e painéis solares, conectados à rede 

 Geração por aerogeradores e baterias, conectados à rede 

 Geração por painéis solares e baterias, conectados à rede 

 Geração por aerogeradores, painéis solares e baterias, conectados à 

rede 

 

Fase 3: Simulação  

Nesta fase são realizadas as simulações de operação baseadas nas diferentes 

topologias de sistema descritas anteriormente. Utilizam-se neste caso as duas 

modalidades tarifárias possíveis para o cliente residencial: Tarifa Convencional e Tarifa 

Branca. Alguns dados de entrada são mantidos em todas as simulações, são eles: 
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 Obtenção de créditos de energia através do sistema de compensação de 

energia; 

 Período total de simulação; 

 Taxa de retorno; 

 O perfil de carga; 

 As características de desempenho dos inversores serão as mesmas, 

independente da tecnologia de geração aplicada; 

 As temperaturas médias mensais serão mantidas. 

Os resultados de todas as simulações são ordenados, dentro de cada topologia, 

com o menor Custo Presente Líquido, que demonstra qual o custo total do sistema em 

todo seu período de vida útil. Para tanto se considera o prazo de 25 anos, sem 

substituição do equipamento de geração durante o período, haja vista que este é o 

tempo médio de vida destes equipamentos. 

De maneira a expandir a análise dos resultados passa-se a fase de análise de 

viabilidade dos sistemas simulados.  

 

Fase 4: Análise de viabilidade 

Com os resultados obtidos das simulações, analisa-se se os sistemas 

simulados são viáveis ou não economicamente. Considera-se viável economicamente o 

cenário em que o sistema de geração tem Custo Presente Líquido (NPC) igual ou 

menor que o NPC da conexão somente na rede da concessionária.  De forma a 

aprofundar o estudo, buscam-se os cenários em que o sistema seria viável no local de 

aplicação. Para tanto, fixa-se o valor da disponibilidade da fonte de energia, 

característica essa inerente ao local de aplicação e varia-se o valor de aquisição e 

instalação do sistema, aplicando-se a este um fator multiplicador e varia-se também o 

valor da tarifa aplicada. A variação conjunta desses fatores gera um gráfico de área 

onde é possível visualizar em quais condições o sistema é viável. 
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5 ESTUDO DE CASO 

Inicia-se o estudo de caso buscando identificar todos os dados necessários 

para compor os sistemas a serem simulados. Esta tarefa é realizada na fase de coleta e 

tratamento de dados que é apresentada a seguir. 

5.1 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS DE ENTRADA 

5.1.1 Fonte eólica 

Os dados necessários para a simulação do sistema de geração eólica são 

obtidos através de informações de estações meteorológicas espalhadas pelo mundo. 

Essas estações normalmente encontram-se nos aeroportos e sua grande maioria está 

disponível para consulta em órgãos de controle climático mundiais. Neste trabalho 

buscou-se dados do NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), órgão 

do departamento de comércio dos Estados Unidos.  

Nos seus bancos de dados, encontram-se informações referentes a duas 

estações meteorológicas localizadas na cidade de Curitiba: uma no Aeroporto 

Internacional Afonso Pena, no município de São José dos Pinhais e outra no Aeroporto 

do Bacacheri, no interior do município de Curitiba.  

A estação do Aeroporto Afonso Pena tem como identificador a sigla SBCT, seu 

número de identificação internacional é 83840 e está localizada nas coordenadas 25º 

32”   e 49º 10” W a uma altitude de 911m em relação ao nível do mar. 

Já a estação do Aeroporto Bacacheri é identificada pela sigla SBBI, sob nº 

83011 e está localizada nas coordenadas 25º 24”   e 49º 14” W e a uma altitude de 

932m sobre o nível do mar. 

Os dados da estação do Aeroporto do Bacacheri estão disponíveis desde o ano 

de 1931 e os do Aeroporto Afonso Pena a partir de 1961. No entanto, não eram 

realizadas medições horárias em todo o período, sendo que apenas a partir do ano de 

1984 é que elas passaram a ser horárias.  

Seguindo o foco do trabalho em áreas urbanas, selecionou-se a estação do 

Aeroporto Bacacheri, por sua localização mais central do que se comparando com a 
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outra estação disponível. São coletados dados de velocidades do vento nos anos de 

2010, 2011 e 2012. De posse desses dados, é necessário o tratamento dos mesmos 

com o software SPSS, calculando a velocidade média horária dos ventos, considerando 

o período analisado, e posteriormente calculando a média mensal da velocidade dos 

ventos. A TABELA 4 mostra os valores médios mensais da velocidade dos ventos no 

ponto de observação, em m/s. 

TABELA 4 – VELOCIDADE MÉDIA MENSAL DOS VENTOS  

Mês 

Velocidade 
do vento 

m/s 

Janeiro 2,94 

Fevereiro 2,77 

Março 2,73 

Abril 2,60 

Maio 2,46 

Junho 2,50 

Julho 2,56 

Agosto 2,61 

Setembro 2,91 

Outubro 3,02 

Novembro 3,15 

Dezembro 2,88 

FONTE: (NOAA, 2013) DADOS TRABALHADOS PELO AUTOR 

A velocidade média mensal é utilizada no HOMER para sintetizar a curva de 

velocidades horárias, baseado no fator de forma de Weibull e o coeficiente de 

correlação da curva.  

O parâmetro k, que caracteriza o formato da distribuição de Weibull, é obtido 

automaticamente pelo software, baseado nos dados de velocidades médias inseridos 

pelo usuário e através do Método de Máxima Verossimilhança apresentada por Stevens 

e Smulders, (1979, APUD: HOMER ENERGY LLC,2009). A FIGURA 25 mostra a 

distribuição de velocidades médias de vento e seu respectivo parâmetro k que a 

caracteriza. 
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FIGURA 25 - GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO DA FREQUÊNCIA DOS VENTOS E PARÂMETRO K 
CALCULADO 
FONTE: (HOMER ENERGY LLC, 2009)  

O fator de correlação típico para ambientes urbanos variam de 0,7 a 0,8 

segundo Brett AC, Tuller SE (1991 apud: HOMER ENERGY LLC, 2009). é utilizado o 

valor de 0,8 para o caso estudado. Já o fator de forma do vento, que mede qual a 

influência do horário na velocidade do vento, é considerado como 0,25, seu valor típico 

em ambientes urbanos. Já o horário de maior velocidade de vento é obtido através dos 

dados coletados na estação meteorológica do aeroporto do Bacacheri. A FIGURA 26 

mostra o perfil diário da velocidade do vento ao longo do ano. O maior pico de 

velocidade é encontrada no mês de Janeiro e o menor no mês de Junho.
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FIGURA 26 - VELOCIDADE MÉDIA DIÁRIA AO LONGO DOS MESES DO ANO 
FONTE: (HOMER ENERGY LLC, 2009) 
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5.1.2 Fonte solar 

Os dados necessários para a simulação da fonte solar podem ser obtidos de 

duas maneiras: inserção direta dos dados da radiação global incidente no plano 

horizontal ou pela obtenção dos dados diretamente da Internet, fornecida pelo HOMER, 

de acordo com as coordenadas geográficas do aproveitamento solar. Neste trabalho 

optou-se por utilizar as duas maneiras, de forma complementar, para se obter o 

resultado mais próximo da realidade.  

O software HOMER, ao importar os dados de radiação de seu banco de dados 

na Internet, traz consigo os valores do Índice de Claridade (Clearness Index), dado 

necessário para a geração posterior da curva de radiação solar. Já os dados da 

radiação solar diária média mensal são obtidos pelo sistema Sundata, no site do Centro 

de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito (CRESESB, 2013). A TABELA 5 

mostra os valores obtidos para a estação meteorológica de Curitiba, localizada nas 

coordenadas Latitude: 25,427777° Sul e Longitude: 49,273055° Oeste. 

TABELA 5 – RADIAÇÃO SOLAR DIÁRIA MÉDIA MENSAL 

Radiação solar diária média mensal [kWh/m
2
.dia] 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

4,67 4,11 3,47 3,06 2,53 2,47 3,11 3,31 3,67 4,22 4,94 5,06 3,72 

FONTE: (CRESESB, 2013) 

Utilizando estes valores e através do método apresentado no capítulo 4.1.1.6, o 

HOMER gera os valores horários de irradiação solar incidente, demonstrado pelo 

diagrama de distribuição na FIGURA 27: 
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FIGURA 27 - DIAGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DA IRRADIAÇÃO SOLAR INCIDENTE NA CIDADE DE 
CURITIBA NO PERÍODO DE UM ANO 
FONTE: (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

Já o gráfico da FIGURA 28 apresenta os valores da Radiação Horizontal Global 

e o Índice de Claridade a cada mês no ponto da simulação. 

 

FIGURA 28 - RADIAÇÃO HORIZONTAL GLOBAL E ÍNDICE DE CLARIDADE NO PONTO SIMULADO 
FONTE: (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

O perfil diário da radiação solar durante o ano é demonstrado na FIGURA 29. 

Nele pode-se notar que a maior incidência solar ocorre no mês de Dezembro e a menor 
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acontece no mês de Maio. Em todo o período o pico de radiação acontece próximo às 

12 horas. 
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FIGURA 29 - RADIAÇÃO HORIZONTAL GLOBAL MÉDIA DIÁRIA AO LONGO DOS MESES DO ANO 
FONTE: (HOMER ENERGY LLC, 2009) 
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5.1.3 Curva de carga do sistema simulado 

A curva de carga de um sistema mostra o comportamento do consumo de 

energia ao longo do tempo. Essa normalmente é gerada em espaçamentos com 

intervalo de uma hora.  

Os dados utilizados são obtidos da documentação referente à Terceira Revisão 

tarifaria da COPEL, no ano de 2012, presentes na Nota Técnica nº 175 (ANEEL, 

2012b). O perfil do consumo residencial no estado do Paraná é apresentado segundo o 

gráfico presente na FIGURA 30: 

 

FIGURA 30 - GRÁFICO DE COMPORTAMENTO DE CARGA DO CONSUMIDOR RESIDENCIAL 
FONTE: ADAPTADO DE (ANEEL, 2012C) 

Para identificar qual a carga em cada posto tarifário, é necessário mensurar 

qual a porcentagem do consumo era realizado no intervalo de uma hora. Dividiu-se a 

carga total pela carga apresentada a cada hora, obtendo-se a sua participação no total. 

A TABELA 6 mostra os dados obtidos. 
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TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO DA CARGA DO CONSUMIDOR DE BAIXA TENSÃO NO PR 

Hora  Posto  
Carga 
(MW) 

Porcentagem 

0:00:00 0:59:00 1 1079,28 2,97% 

1:00:00 1:59:00 2 976,04 2,68% 

2:00:00 2:59:00 3 924,10 2,54% 

3:00:00 3:59:00 4 890,86 2,45% 

4:00:00 4:59:00 5 878,21 2,42% 

5:00:00 5:59:00 6 891,40 2,45% 

6:00:00 6:59:00 7 960,90 2,64% 

7:00:00 7:59:00 8 1189,77 3,27% 

8:00:00 8:59:00 9 1379,37 3,79% 

9:00:00 9:59:00 10 1447,41 3,98% 

10:00:00 10:59:00 11 1553,25 4,27% 

11:00:00 11:59:00 12 1555,43 4,28% 

12:00:00 12:59:00 13 1430,68 3,93% 

13:00:00 13:59:00 14 1482,37 4,08% 

14:00:00 14:59:00 15 1592,23 4,38% 

15:00:00 15:59:00 16 1610,84 4,43% 

16:00:00 16:59:00 17 1714,84 4,72% 

17:00:00 17:59:00 18 2024,89 5,57% 

18:00:00 18:59:00 19 2706,69 7,44% 

19:00:00 19:59:00 20 2749,69 7,56% 

20:00:00 20:59:00 21 2278,24 6,27% 

21:00:00 21:59:00 22 1947,52 5,36% 

22:00:00 22:59:00 23 1740,52 4,79% 

23:00:00 23:59:00 24 1358,40 3,74% 

  
Total 36362,93 100,00% 

FONTE: (ANEEL, 2012B) DADOS TRABALHADOS PELO AUTOR 

De maneira análoga, o perfil de um consumidor residencial pode ser traçado 

seguindo o perfil acima exposto. Para tanto, é necessário obter o consumo total mensal 

do consumidor e, ao dividir-se esse montante pelo número de dias do mês, obter a 

média diária de consumo. O consumo total diário pode ser modulado com o mesmo 

perfil da carga estadual. Têm-se então uma curva de carga estimada para um 

consumidor residencial. A área sob a curva de carga representa o consumo diário 

médio para aquele mês. 

São geradas curvas de carga com o total de consumo durante um ano na 

residência do caso a ser estudado. A FIGURA 31 apresenta as curvas de carga obtidas: 
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FIGURA 31 - CURVAS DE CARGA OBTIDAS SEPARADAS POR MÊS 
FONTE: ADAPTADO DE (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

Nota-se na FIGURA 31 que as curvas detêm o mesmo formato do perfil da 

carga no Estado do Paraná, apresentado apenas amplitudes diferentes em função do 

faturamento mensal. Para simular uma situação mais próxima da realidade, o software 

HOMER permite uma variação randômica em dois aspectos da curva de carga. O 

primeiro aspecto é a variação da amplitude da curva, mas sem a variação na forma da 

mesma. Essa variação é inserida percentualmente em relação ao valor base de entrada 

no software. Para esta simulação, esse limite é de 10% para mais ou para menos. O 

resultado pode ser observado nos gráficos da FIGURA 32: 
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FIGURA 32 - CURVA DE CARGA COM VARIAÇÃO NA AMPLITUDE 
FONTE: ADAPTADO DE (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

Para observar melhor esta curva, apresentam-se abaixo os primeiros cinco dias 

do mês de Janeiro nos dois casos; inicialmente com a curva de carga original FIGURA 

33(a) e posteriormente a curva de carga com variação na amplitude FIGURA 33(b). 
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FIGURA 33 - CURVA DE CARGA DE ENTRADA (A) E CURVA GERADA COM VARIAÇÃO NA 
AMPLITUDE (B)  
FONTE: ADAPTADO DE (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

Para aproximar-se de um caso real, é possível também inserir componentes 

aleatórias que alterem a forma da curva de carga. O HOMER insere um ruído nas 

componentes horárias da curva, porém mantendo as amplitudes máximas. No caso 

estudado é inserido um ruído máximo de 15% no fator horário. As FIGURA 34a e 

FIGURA 34b comparam a curva original (a) com a obtida sinteticamente (b), para o 

período dos primeiros cinco dias do mês de Janeiro. 
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FIGURA 34 - CURVA DE CARGA ORIGINAL (A) E CURVA DE CARGA COM VARIAÇÃO ALEATÓRIA 
NA FORMA  
FONTE: ADAPTADO DE (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

O efeito da aplicação destas duas componentes aleatórias juntas na curva de 

carga aproxima de um exemplo de curva mais próxima das oscilações diárias de 

consumo que podem ocorrer em uma residência. 

A FIGURA 35 demonstra o resultado final da aplicação dos dois ruídos na curva 

original. 
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FIGURA 35 - CURVA DE CARGA SINTÉTICA COM OS DOIS ELEMENTOS ALEATÓRIOS 
FONTE: ADAPTADO DE (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

Finalizada a fase de coleta e tratamento de dados, passa-se para a fase de 

pesquisa de mercado, de maneira a precificar a instalação do sistema além das tarifas 

aplicadas, demonstrada na próxima seção. 

5.2 PESQUISA DE MERCADO 

O levantamento dos valores envolvidos na aquisição dos equipamentos 

necessários à implementação dos sistemas de geração a serem simulados, bem como 

as tarifas e taxas envolvidas neste estudo de caso é o que se considera como pesquisa 

de mercado. 

A pesquisa é realizada através de consultas a fornecedores de equipamentos 

em território nacional, não sendo considerados fornecedores externos, de maneira a 

evitar os trâmites necessários no caso de uma importação direta. Não são descartados 

os equipamentos fabricados no exterior, apenas devem já estar no país com todo o 

desembaraço aduaneiro realizado pelo fornecedor. 

As consultas iniciam-se nos sites dos fornecedores, onde em muitos já estão 

disponíveis os valores dos equipamentos. Quando não são encontrados diretamente, 
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são enviados e-mails solicitando um orçamento do equipamento. São selecionados os 

equipamentos que detém o menor valor para cada modelo selecionado. No caso do 

medidor de energia, a consulta é realizada diretamente com a COPEL, responsável 

pelo fornecimento do equipamento, através de e-mail. 

Sobre as tarifas aplicadas no local da simulação do estudo de caso, é 

consultado o site da COPEL, onde estão disponíveis as informações pertinentes aos 

valores aplicados em sua área de atuação. 

5.2.1 Equipamentos eólicos 

Existe uma variedade de modelos de equipamentos eólicos para geração de 

energia disponíveis no mercado nacional. São levantados os valores de três 

equipamentos horizontais e dois equipamentos verticais. 

Para a simulação são utilizados os equipamentos listados na TABELA 7. 
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TABELA 7 - EQUIPAMENTOS EÓLICOS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO 

Fabricante Fornecedor Modelo Potência de pico Preço 

Horizontais     

Suzhou Newmeil  Alternative Energy
2
 V400 400 W  R$1.990,00  

WinPower Alternative Energy FS-1000 1000W  R$4.480,00  

Southwest Windpower Energia Pura
3
 Skystream 3.7 2400 W  R$25.912,00  

Verticais     

Urban Green Energy ECO soluções em energia
4
 EddyGT 1kW 1000 W  R$20.000,00  

Urban Green Energy ECO soluções em energia UGE 4kW 4000 W  R$60.000,00  

DATA-BASE: NOVEMBRO/2013 
FONTE: SITES DOS FABRICANTES 

5.2.2 Equipamentos solares 

Os módulos solares de geração fotovoltaica podem ser encontrados em 

diversas configurações no mercado nacional. São levantados os modelos de painéis 

mais comuns nos fornecedores pesquisados, optando, sempre, pelo fornecedor de 

menor valor. 

Os equipamentos utilizados para as simulações são relacionados na TABELA 8: 

_____________ 
2
 Disponível em http://www.alternativenergy.com.br. Acesso em 16 de novembro de 2013. 

3
 Disponível em http://www.energiapura.com. Acesso em 16 de novembro de 2013. 

4
 Disponível em http://ecoenergia.eng.br. Acesso em 16 de novembro de 2013. 
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TABELA 8 - PLACAS SOLARES UTILIZADAS NA SIMULAÇÃO 

Fabricante Fornecedor Modelo Potência de pico Preço 

LG Eudora Solar
5
 LG255S1C 255 Wp  R$1.234,00  

YINGLI Eudora Solar YL245P-29b 245 Wp  R$849,00  

WSOLAR Energia Pura WSOLAR 130 W Premium 130 Wp  R$495,00  

WSOLAR Energia Pura WSOLAR 50 W Premium 50 Wp  R$195,00  

DATA-BASE: NOVEMBRO/2013 
FONTE: SITES DOS FABRICANTES 

5.2.3 Banco de baterias 

As baterias utilizadas em um sistema de armazenamento de energia para fins 

de geração são baterias ditas estacionárias, encontradas no mercado para aplicações 

de sistemas isolados e comunicação e, recentemente, utilizadas para acumulação de 

energia na geração distribuída conectada às redes das concessionárias.  

Os equipamentos utilizados para as simulações são encontrados na  TABELA 9. 

_____________ 
5
 Disponível em http://www.eudorasolar.com.br. Acesso em 16 de novembro de 2013. 
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TABELA 9 - BATERIAS UTILIZADAS NA SIMULAÇÃO 

Fabricante Fornecedor Modelo Capacidade de Carga Preço 

Moura Neosolar 12MF220 220Ah  R$1.284,00  

Freedom Neosolar
6
 DF1000 70 Ah  R$329,00  

Freedom Neosolar DF700 50 Ah  R$289,00  

Freedom Minha Casa Solar
7
 DF500 40 Ah  R$239,00  

Moura Neosolar 12MF45 45 Ah  R$359,00  

DATA-BASE: NOVEMBRO/2013 
FONTE: SITES DOS FABRICANTES 

5.2.4 Inversor de Frequência 

Na data de elaboração deste trabalho, ainda não existe uma norma brasileira 

para os inversores, sendo responsabilidade da concessionária de energia homologar os 

equipamentos para utilização em sua área de concessão. 

Em consulta feita à COPEL, são informados os seguintes equipamentos que 

estão homologados para uso em sua área de concessão e são descritos na TABELA 

10. 

TABELA 10 - INVERSORES HOMOLOGADOS NA COPEL 

Fabricante Modelo Potência (kWp) 

Advanced Energy PV Powered - PVP2000 2 

CP Eletrônica INVSOL 1000 1 

Enphase Energy M215 0,27 

KLNE Sunteams 1500/2000/3000/4000/5000 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0 

SAJ Sununo TL1.5K/2K/3KA/3KB/4KA/4KB/5K 1,5/2,0/3,0/3,3/4,0/4,4/5,0 

SMA Sunny 4600A/5000A/6000
A
 4,6/5,0/6,0 

Steca Stecagrid 2020 2 

Xantrex GT2.5/3.0/3.3/3.8/4.0/5.0 2,5/3,0/3,3/3,8/4,0/5,0 

DATA-BASE: NOVEMBRO/2013 
FONTE: COPEL 

 

_____________ 
6
 Disponível em http://www.neosolar.com.br. Acesso em 16 de novembro de 2013. 

7
 Disponível em http://www.minhacasasolar.com.br. Acesso em 16 de novembro de 2013 
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Os equipamentos utilizados para as simulações são apresentados na TABELA 11: 

TABELA 11 - INVERSORES UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO 

Fabricante Fornecedor Modelo Rendimento 
Potência 
Nominal 

Preço 

SMA Neosolar
8
 Sunny Boy 6000 96% 6000 W R$15.399,00 

KNLE Master Solar
9
 SUNTEAMS 3000 96,5% 3000 W R$5.400,00 

KNLE Master Solar SUNTEAMS 2000 96,5% 2000 W R$4.725,00 
KNLE Master Solar SUNTEAMS 1500 96,5% 1500 W R$4.050,00 

Enphase Minha Casa Solar
10

 M215 96% 270 W R$799,00 

DATA-BASE: NOVEMBRO/2013 
FONTE: SITES DOS FABRICANTES 

5.2.5 Medidor de energia 

É necessária a instalação do medidor bidirecional de energia, ficando esta a 

cargo da concessionária de energia, sendo apenas seu custo repassado ao acessante. 

Esse custo é fornecido pela concessionária COPEL, sendo a diferença entre o medidor 

convencional e um bidirecional um montante de R$ 254,00. 

5.2.6 Serviços de instalação e manutenção 

A instalação e posterior conexão de um sistema de microgeração requer o 

serviço de instalação especializado, não podendo ser realizado sem a interferência de 

um técnico habilitado pelo CREA, pois existe a exigência da emissão de uma ART 

(COPEL, 2012).  

Os serviços abrangem, além da geração propriamente dita, todos os requisitos 

de segurança e padronização impostos pela legislação. Neste sentido, são elencados 

os principais elementos que devem fazer parte do escopo da instalação do sistema: 

_____________ 
8
 Disponível em http://www.neosolar.com.br. Acesso em 16 de novembro de 2013. 

9
 Disponível em http://www.mastersolar.com.br. Acesso em 16 de novembro de 2013. 

10
 Disponível em http://www.minhacasasolar.com.br. Acesso em 16 de novembro de 2013 
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 Projeto de instalação nos padrões da concessionária; 

 Instalação do gerador (eólico ou solar) com seu cabeamento; 

 Instalação e configuração do inversor de frequência; 

 Instalação dos elementos de Interrupção e Seccionamento obrigatórios; 

 Adequação da interface com a rede (padrões de entrada); 

Nas pesquisas realizadas em empresas fornecedoras, o valor de instalação dos 

equipamentos representa de 20 a 30% do valor de aquisição dos equipamentos, incluso 

todos os serviços acima expostos, inclusive cabeamento e suporte dos equipamentos. 

É adotado o percentual de 30%, de maneira a tornar a análise mais conservadora, no 

entanto a análise de sensibilidade é realizada variando o valor global de instalação do 

sistema. 

5.2.7 Tarifas e encargos da energia 

O sistema modelado no estudo de caso está na área de concessão da 

Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL). O consumidor residencial 

selecionado é classificado na classe Residencial B1. A tarifa a aplicada no estudo 

corresponde aos valores autorizados pela ANEEL, através de sua Resolução 

Homologatória n° 1565 de 9 de julho de 2013. 

A tarifa aplicada pode ser dividida em Convencional e Branca. A modalidade 

convencional é monômia, ou seja, é aplicada a mesma tarifa independente do horário 

de utilização. Já a modalidade tarifária Branca apresenta uma tarifa diferente, de acordo 

com o horário de uso da energia. Neste trabalho são utilizadas as duas modalidades 

para fins de simulação e comparação. 

O valor final da tarifa convencional, já inclusos os impostos e encargos, é 

disponibilizado pela concessionária em seu site de internet e pode ser visto na TABELA 

12: 
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TABELA 12 – TARIFA FINAL AO CONSUMIDOR RESIDENCIAL 

CONVENCIONAL Resolução ANEEL Nº 1565, 

 de 9 de julho de 2013 
Tarifa em R$/kWh Resolução ANEEL Com Impostos: ICMS e PIS/COFINS 
B1 – Residencial 0,26355 0,39631 

FONTE: COPEL 

Já a tarifa branca apresenta os seguintes valores, conforme TABELA 13. 

TABELA 13 – VALORES DA TARIFA NA MODALIDADE TARIFÁRIA BRANCA 

      Tarifas s/ Impostos Tarifas c/ Impostos 

Residencial Branca 

Ponta 0,48605 0,73089 

Intermediário 0,30456 0,45798 

Fora de Ponta 0,20832 0,31326 

FONTE: COPEL DADOS TRABALHADOS PELO AUTOR 

Os horários de Ponta, Intermediário e fora de ponta são definidos na mesma 

resolução, ficando com os seguintes intervalos: 

 Ponta – entre as 18 horas e as 20 horas e 59 minutos; 

 Intermediário – entre as 17 horas e 17 horas e 59 minutos e entre as 21 

horas e 21 horas e 59 minutos; 

 Fora de ponta – entre as 22 horas e 16 horas e 59 minutos do dia 

seguinte. 

A mesma resolução também altera esses horários no horário de verão, 

adiantando em uma hora o horário de ponta e, consequentemente, os outros 

horários. No entanto esta diferenciação é realizada nos meses de Dezembro, 

Janeiro e Fevereiro, inteiros, por restrições do software utilizado para as 

simulações. 

Tendo então todos os dados disponíveis, passa-se a modelagem dos 

sistemas a serem utilizados nas simulações. 
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5.4 MODELAGEM DO SISTEMA 

Estabeleceu-se um padrão para análise da aplicação de um sistema de geração 

de energia em meio urbano. Devido à facilidade em conseguir dados de consumo de 

energia elétrica e características necessárias para levantamento dos custo de 

instalação, opta-se por considerar como padrão a residência de moradia do autor do 

trabalho. Esse padrão consiste em um residência de porte médio, com 104  , 

localizado no Bairro Alto, na cidade de Curitiba, habitada por um casal. O consumo de 

energia durante o ano de 2012, medido pela concessionária local (COPEL) é 

apresentado na TABELA 14. 

TABELA 14 – CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NA RESIDÊNCIA ESTUDADA 

Consumo mensal 
Mês Energia (kWh) 

Janeiro 131 
Fevereiro 150 

Março 166 
Abril 168 
Maio 194 
Junho 185 
Julho 186 

Agosto 187 
Setembro 191 
Outubro 160 

Novembro 163 
Dezembro 159 

FONTE: O AUTOR 

Quanto à demanda de potência da residência estudada, sua maior carga é um 

chuveiro elétrico com 7500W. Devido às limitações impostas pela legislação esta é a 

maior potência possível de geração a ser instalada e simulada. 

São então elaboradas as topologias de geração, utilizando como base a carga 

descrita anteriormente e com variações nos equipamentos instalados na mesma, como 

segue na seção seguinte. 
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5.4.1 Variações simuladas 

O estudo demonstra os casos hipotéticos de utilização de geração de energia 

com a utilização de fontes eólica e solar. Além disso, são simulados casos onde está 

presente ou não o banco de baterias, de modo a avaliar o impacto de sua presença no 

resultado da viabilidade do projeto. Por fim, são simulados também os mesmos casos 

utilizando a Tarifa Branca para o consumidor residencial, de maneira a avaliar sua 

influência no resultado final da simulação. 

Os casos simulados são os seguintes: 

 Geração somente por aerogeradores e conexão à rede 

 Geração somente por painéis solares e conexão à rede 

 Geração por aerogeradores e painéis solares, conectados à rede 

 Geração por aerogeradores e baterias, conectados à rede 

 Geração por painéis solares e baterias, conectados à rede 

 Geração por aerogeradores, painéis solares e baterias, conectados à 

rede 

Passa-se então para a fase de simulação dos sistema modelados 

anteriormente.  
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5.5 SIMULAÇÃO 

Nesta seção são realizadas as simulações dos sistemas modelados 

anteriormente, buscando como resultado o custo de implantação do sistema, o custo de 

operação do sistema, o NPC e o custo da energia por hora, dado em R$/kWh no 

período total de 25 anos. 

5.5.1 Premissas 

Existem dados comuns a todos os sistemas simulados, sendo então assumidos 

os seguintes padrões: 

 Obtenção de créditos de energia através do sistema de compensação de 

energia, sendo a energia disponibilizada à rede com o mesmo valor da 

tarifa aplicada no horário; 

 Período total de simulação de 25 anos; 

 Taxa retorno de 5,91% (IBGE, 2013); 

 O perfil de carga é o mesmo para todas as simulações; 

 As características de desempenho dos inversores são as mesmas, 

independente da tecnologia de geração aplicada; 

As temperaturas médias mensais, necessárias para o cálculo do rendimento 

dos painéis solares, são apresentadas na TABELA 15:  
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TABELA 15 – TEMPERATURAS MÉDIAS MENSAIS NA CIDADE DE CURITIBA 

Mês 
Temperatura 

ºC 

Janeiro 22.8 

Fevereiro 23.0 

Março 21.7 

Abril 20.3 

Maio 16.5 

Junho 15.5 

Julho 16.3 

Agosto 17.3 

Setembro 18.1 

Outubro 18.3 

Novembro 20.1 

Dezembro 21.9 

FONTE: SIMEPAR 

Carga: o perfil de carga utilizado segue a seguinte curva: 

 

FIGURA 36 - PERFIL DE CARGA DIÁRIO 
FONTE: O AUTOR 

Nota-se que o pico de consumo está no horário entre 18 e 20 horas. Já a 

distribuição anual, mostrada na FIGURA 37 mostra que o maior consumo é realizado no 

mês de agosto.  
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FIGURA 37 - PERFIL DE CARGA ANUAL 
FONTE: COPEL (DADOS TRABALHADOS PELO AUTOR)  
 

Definidas as premissas, passa-se para a fase de simulações dos sistemas 

anteriormente modelados, buscado obterem seu valor de NPC. A próxima seção inicia a 

análise com sistema de geração por aerogeradores conectados diretamente à rede da 

concessionária. 

5.5.2 Geração por aerogeradores conectados à rede 

Nesta simulação são utilizados os aerogeradores levantados na fase de 

pesquisa de mercado, conectados à rede da concessionária através de um inversor de 

frequência homologado, sem a utilização de um banco de baterias. A FIGURA 38 

mostra a topologia desta simulação. 
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FIGURA 38 – TOPOLOGIA DO SISTEMA COM APENAS GERAÇÃO EÓLICA CONECTADA À REDE 
FONTE: ADAPTADO DE (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

Na topologia anterior, pode-se perceber que sistema está conectado à rede 

(GRID) através de uma linha em corrente alternada (AC) que alimenta uma carga 

residencial, com consumo diário médio de 6,3 kWh e com pico de demanda horária de 

754 W. Um inversor de frequência (COVERTER) faz a interligação do sistema de 

geração em corrente contínua (DC), sendo nesta simulação um gerador eólico (WIND 

TURBINE 1). No caso desse sistema não são realizadas simulações de associação de 

modelos diferentes de turbina, apesar de o software permitir a operação simultânea de 

dois modelos, pois dessa maneira podem-se analisar os resultados de cada 

equipamento isoladamente. Tal processo apresenta os resultados, a partir da utilização 

de cada equipamento, como se pode perceber na TABELA 16. 

São apresentadas apenas as topologias de menor NPC utilizando cada 

equipamento, pois a simulação gera todos os resultados possíveis com esses 

equipamentos, mas como a análise deve chegar ao sistema mais viável 

economicamente, optou-se por omitir os resultados de maior NPC de cada caso. 
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TABELA 16 - RESULTADO DA SIMULAÇÃO SOMENTE EÓLICA – TARIFA CONVENCIONAL 

Eólica sem bateria – Tarifa Convencional 

 
Inversor 

(kW) 
Custo inicial 

Custo 
operacional 

anual 
NPC total 

Custo da 
energia 
R$/kWh 

Energia 
Anual 

Produzida 
kWh/Ano 

Rede elétrica -  R$              -   R$911,00  R$11.750,00  R$0,396  0 

V400 0,27 R$3.880,00  R$920,00  R$15.740,00  R$0,531  245 

FS-1000 0,27 R$7.117,00  R$1.059,00  R$18.980,00  R$0,640  124 

SkyStream 0,27 R$34.978,00  R$862,00  R$46.102,00  R$1,553  624 

Eddy GT 0,27 R$27.293,00  R$917,00  R$39.133,00  R$1,319  194 

VisionAir 0,27 R$79.293,00  R$894,00  R$90.830,00  R$0,061  313 

 FONTE: O AUTOR 

Neste caso o menor NPC é obtido com a utilização do aerogerador V400, de 

400W de potência instalada e utilizando um inversor de 0,27 kW de potência nominal. 

Esta topologia traz uma produção de energia média de 245 kWh por ano, o que 

corresponde a 10% da energia consumida no ano (2541 kWh). Em valores, a topologia 

não traz economia do ponto de vista do custo operacional anual, tornando-se maior que 

o sistema conectado à rede.  

Também simula-se o mesmo sistema com a utilização da Tarifa Branca, para 

analisar o impacto da mesma na viabilidade do sistema. A TABELA 17 mostra os 

resultados encontrados. 

TABELA 17 - RESULTADO DA SIMULAÇÃO SOMENTE EÓLICA – TARIFA BRANCA 

Eólica sem bateria - Tarifa Branca 

 
Inversor 

(kW) 
Custo inicial 

Custo 
operacional 

anual 
NPC total 

Custo da 
energia 
R$/kWh 

Energia 
Anual 

Produzida 
kWh/Ano 

Rede elétrica -  R$              -   R$957,00  R$12.340,00  R$0,416  0 

V400 0,27 R$3.880,00  R$966,00  R$16.338,00  R$0,551  245 

FS-1000 0,27 R$7.117,00  R$966,00  R$19.565,00  R$0,660  124 

SkyStream 0,27 R$34.978,00  R$920,00  R$46.846,00  R$1,580  624 

Eddy GT 0,27 R$27.293,00  R$965,00  R$39.731,00  R$1,340  194 

VisionAir 0,27 R$79.293,00  R$946,00  R$91.489,00  R$3,086  313 

FONTE: O AUTOR 
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Novamente o sistema que apresenta o menor NPC é composto por um gerador 

V400, com inversor de 0,27 kW de potencia. Seu custo de implantação é de R$ 

3.880,00 e o NPC obtido é de R$ 16.338,00 contra R$ 12.340,00 da rede. 

A seguir tem-se a análise de apenas os geradores solares conectados à rede. 

5.5.3 Geração por painéis solares conectados à rede 

Este caso é semelhante ao anterior, diferenciando que a geração é feita 

utilizando painéis solares conectados à rede, novamente sem a utilização de um banco 

de baterias. Os outros elementos mantêm as características do primeiro caso. A 

FIGURA 39 apresenta a topologia deste sistema: 

 

FIGURA 39 - TOPOLOGIA DO SISTEMA COM APENAS GERAÇÃO SOLAR CONECTADA À REDE 
FONTE: ADAPTADO DE (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

Os painéis solares utilizados tem potência de 50Wp, 130Wp, 245Wp e 255Wp, 

sendo simulada a associação dos mesmos até o limite de 7500W, imposição esta feita 

pela legislação. Os resultados obtidos são observados na TABELA 18, sendo que são 

limitados aos seis menores valores de NPC. 
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TABELA 18 – RESULTADO DA SIMULAÇÃO SOMENTE DE PAINÉIS SOLARES – TARIFA 
CONVENCIONAL 

Solar sem bateria – Tarifa Convencional 

 
Inversor 

(kW) 
Custo inicial 

Custo 
operacional 

anual 
NPC total 

Custo da 
energia 
R$/kWh 

Energia 
Anual 

Produzida 
kWh/Ano 

Rede elétrica -  R$              -   R$911,00  R$11.750,00  R$0,396  0 

0,050 0,27 R$1.547,00  R$921,00  R$13.428,00  R$0,452  68 

0,130 0,27 R$1.937,00  R$921,00  R$13.818,00  R$0,466  177 

0,180 0,27 R$2.137,00  R$920,00  R$14.012,00  R$0,472  246 

0,230 0,27 R$2.337,00  R$917,00  R$14.171,00  R$0,478  314 

0,255 0,27 R$2.897,00  R$913,00  R$14.676,00  R$0,495  348 

FONTE: O AUTOR 

Na geração solar, o melhor resultado é obtido com uma unidade de 50Wp, 

conectada com um inversor de 0,27 kW, tendo obtido o valor do NPC igual a R$ 

13.428,00, superior ao valor da rede de R$ 11.750,00 durante o período simulado. Essa 

topologia traz uma geração anual de 68 kWh, o que corresponde a 2,7% da energia 

consumida anualmente pela residência. Seu custo inicial é de R$ 1.547,00. 

O resultado da mesma simulação, mas utilizando a Tarifa Branca, é 

apresentado na TABELA 19 a seguir. 

TABELA 19 - RESULTADO DA SIMULAÇÃO SOMENTE DE PAINÉIS SOLARES – TARIFA BRANCA 

Solar sem bateria - Tarifa Branca 

 
Inversor 

(kW) 
Custo inicial 

Custo 
operacional 

anual 
NPC total 

Custo da 
energia 
R$/kWh 

Energia 
Anual 

Produzida 
kWh/Ano 

Rede elétrica -  R$              -   R$957,00  R$12.340,00  R$0,416  0 

0.050 0.27 R$1.547,00  R$967,00  R$14.020,00  R$0,473  68 

0.130 0.27 R$1.937,00  R$967,00  R$14.410,00  R$0,486  177 

0.180 0.27 R$2.137,00  R$967,00  R$14.605,00  R$0,493  246 

0.230 0.27 R$2.337,00  R$965,00  R$14.773,00  R$0,498  314 

0.255 0,27 R$2.897,00  R$961,00  R$15.289,00  R$0,516  348 
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FONTE: O AUTOR 

O sistema que apresenta o menor NPC neste caso é o mesmo que no caso da 

tarifa convencional. No entanto, o seu NPC é de R$ 14.012,00 contra R$ 12.340,00 da 

rede elétrica.  

De maneira complementar, utilizam-se os geradores eólico e solar ao mesmo 

tempo, de maneira a analisar o funcionamento concomitante e utilização das duas 

fontes de energia. 

5.5.4 Geração por aerogeradores e painéis solares, conectados à rede 

Este caso apresenta a simulação das duas formas de geração anteriormente 

utilizadas de maneira combinada, mantendo-se inalterados os outros parâmetros 

utilizados. A FIGURA 40 apresenta a topologia deste sistema simulado. 

 

FIGURA 40 - TOPOLOGIA DO SISTEMA COM APENAS GERAÇÃO SOLAR CONECTADA À REDE 
FONTE: ADAPTADO DE (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

São realizadas as simulações com todos os equipamentos eólicos disponíveis, 

bem como todos os painéis solares e suas associações. Na TABELA 20 são 

apresentados os resultados obtidos, com a configuração que apresentou o menor NPC 

em cada rodada de simulação. 
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TABELA 20 – RESULTADO DA SIMULAÇÃO COM PAINÉIS SOLARES E AEROGERADORES 
CONECTADOS À REDE – TARIFA CONVENCIONAL 

Eólica e Solar sem Bateria – Tarifa Convencional 

Aerogerador Painel Solar 
Inversor 

(kW) 
Custo inicial 

Custo 
operacional 

anual 
NPC total 

Custo da 
energia 
R$/kWh 

Energia 
Anual 

Produzida 
kWh/Ano 

Rede elétrica Rede elétrica -  R$              -   R$911,00 R$11.750,00 R$0,396 0 

V400 0,050 0,27 R$4.134,00  R$918,00 R$15.987,00 R$0,539 313 

FS-100 0,050 0,27 R$7.371,00  R$1.060,00 R$21.036,00 R$0,710 220 

SkyStream 0,050 0.27 R$35.232,00  R$729,00 R$44.633,00 R$1,505 898 

Eddy GT 0,050 0,27 R$27.547,00  R$1.056,00  R$41.166,00  R$1,388  327 

VisionAir 0,050 0,27 R$79.547,00  R$1.018,00  R$92.670,00  R$3,126  442 

FONTE: O AUTOR 

Ao utilizar as duas tecnologias em conjunto, o sistema formado por um 

aerogerador V400, um painel solar de 50Wp e um inversor de 0,27 kW obteve um NPC 

de R$ 15.897,00 contra R$ 11.750,00 da rede da concessionária. O investimento inicial 

é de R$ 4.134,00 

Com a utilização da Tarifa Branca no caso anterior, o resultado obtido na 

simulação é apresentado na TABELA 21. 

TABELA 21 - RESULTADO DA SIMULAÇÃO COM PAINÉIS SOLARES E AEROGERADORES 
CONECTADOS À REDE – TARIFA BRANCA 

Eólica e Solar sem Bateria - Tarifa Branca 

Aerogerador Painel Solar 
Inversor 

(kW) 
Custo inicial 

Custo 
operacional 

anual 
NPC total 

Custo da 
energia 
R$/kWh 

Energia 
Anual 

Produzida 
kWh/Ano 

Rede elétrica Rede elétrica -  R$              -   R$957,00  R$12.340,00  R$0,416  0 

V400 0.050 0.27 R$4.134,00  R$966,00  R$16.586,00  R$0,559  313 

FS-100 0.050 0,27 R$7.371,00  R$965,00  R$19.814,00  R$0,668  192 

SkyStream 0.050 0.27 R$35.232,00  R$918,00  R$47.071,00  R$1,588  691 

Eddy GT 0.050 0,27 R$27.547,00  R$1.056,00  R$41.166,00  R$1,388  327 

VisionAir 0.050 0,27 R$79.547,00  R$944,00  R$91.716,00  R$3,093  380 
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FONTE: O AUTOR 

O mesmo sistema que obteve o menor NPC no caso da tarifa convencional 

também o fez com a Tarifa Branca. Neste caso, o NPC é de R$ 16.586,00 contra o NPC 

da rede de R$ 12.340,00. 

As análises anteriores são feitas utilizando apenas os geradores de energia, 

sem a utilização de acumuladores de energia. A seguir se inicia a análise com a 

utilização desses dispositivos. 

5.5.5 Geração por aerogeradores e baterias, conectados à rede 

No caso da geração realizada por meio de aerogeradores e baterias obtém-se 

uma configuração semelhante à apresentada anteriormente, diferenciando apenas na 

inserção de um conjunto de baterias no sistema.  

A topologia apresentada na FIGURA 41 representa a simulação de um sistema 

eólico, com sistema de armazenamento de energia por baterias e conectado à rede da 

concessionária. Neste caso, a tarifa aplicada passa a ser a modalidade Tarifária 

Branca, pois não há ganhos no uso de acumuladores com a tarifa convencional 

(ACOSTA et al., 2012). 
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FIGURA 41 – TOPOLOGIA DO SISTEMA COM GERAÇÃO EÓLICA E BATERIAS, CONECTADA À 
REDE 
FONTE: ADAPTADO DE (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

A TABELA 22 apresenta os resultados dessa simulação. Neste caso são 

apresentados os conjuntos que obtiveram o melhor NPC dentre as baterias testadas. 



116 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
TABELA 22 - RESULTADO DA SIMULAÇÃO AEROGERADORES E BATERIAS CONECTADOS À REDE 

Eólica com Bateria 

Aerogerador Bateria 
Inversor 

(kW) 
Custo inicial 

Custo 
operacional 

anual 
NPC total 

Custo da 
energia 
R$/kWh 

Energia 
Anual 

Produzida 
kWh/Ano 

Rede elétrica Rede elétrica - R$              - R$957,00 R$12.340,00 R$0,456 0 

V400 DF500 0.27 R$4.119,00 R$1.158,00 R$19.056,00 R$0,643 245 

FS-100 DF500 0,27 R$7.356,00 R$1.158,00 R$22.293,00 R$0,752 245 

SkyStream DF500 0.27 R$35.217,00 R$925,00 R$47.148,00 R$1,590 623 

Eddy GT DF500 0,27 R$27.532,00 R$1.157,00 R$42.449,00 R$1,432 193 

VisionAir DF500 0,27 R$79.532,00 R$1.135,00 R$94.167,00 R$3,176 312 

FONTE: O AUTOR 
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O sistema com o menor NPC é formado por um aerogerador V400, uma bateria 

DF500 e um inversor de 0,27 kW de potência, no entanto, não é viável, pois o valor do 

NPC é de R$ 19.056,00 contra R$ R$ 12.340,00 da rede da concessionária. O 

investimento inicial é de R$ 4.119,00. 

Prossegue-se a análise com a geração solar com conjunto de baterias. 

5.5.6 Geração por painéis solares e baterias, conectados à rede 

Nesta simulação a residência é alimentada por painéis solares, sistema de 

baterias e conectado à rede de distribuição, conforme a FIGURA 42: 

 

FIGURA 42 - TOPOLOGIA DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO PAINÉIS SOLARES E BATERIAS 
FONTE: ADAPTADO DE (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

Os resultados da simulação são apresentados na TABELA 23 demonstrando 

qual modelo de bateria obteve o menor NPC para cada painel simulado. 
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TABELA 23 - RESULTADO DA SIMULAÇÃO PAINÉIS SOLARES E BATERIAS CONECTADOS À REDE 

Solar com Bateria 

Painel Solar Bateria 
Inversor 

(kW) 
Custo inicial 

Custo 
operacional 

anual 
NPC total 

Custo da 
energia 
R$/kWh 

Energia Anual 
Produzida 
kWh/Ano 

Rede elétrica Rede elétrica - R$              - R$957,00 R$12.340,00 R$0,456 0 

0,050 DF500 0.27 R$1.786,00 R$1.160,00 R$16.747,00 R$0,565 68 

0,130 DF500 0,27 R$2.176,00 R$1.160,00 R$17.136,00 R$0,578 177 

0,180 DF500 0,27 R$2.376,00 R$1.159,00 R$17.324,00 R$0,584 246 

0,230 DF500 0,27 R$2.576,00 R$1.153,00 R$17.438,00 R$0,588 314 

0,255 DF500 0,27 R$3.136,00 R$1.148,00 R$17.933,00 R$0,605 348 

FONTE: O AUTOR 
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O resultado obtido demonstra que o sistema formado por um painel solar de 50 

Wp, uma bateria DF500 e um inversor de 0,27 kW obteve um NPC de R$ 16.747,00 

contra um NPC da rede de R$ 12.340,00, o que o torna inviável. 

5.5.7 Geração por aerogeradores, painéis solares e baterias, conectados à rede 

Nesta simulação a residência é alimentada por painéis solares, aerogeradores e 

sistema de baterias e conectado à rede de distribuição, conforme a FIGURA 43. 

 

FIGURA 43 - TOPOLOGIA DA SIMULAÇÃO UTILIZANDO PAINÉIS SOLARES, AEROGERADORES E 
BATERIAS 
FONTE: ADAPTADO DE (HOMER ENERGY LLC, 2009) 

Os resultados obtidos são apresentados na TABELA 24. O sistema formado por 

um aerogerador V400, um painel solar de 50 Wp, uma bateria DF500 e um inversor de 

270 W de potência é o que apresenta o menor NPC entre os casos simulados com essa 

topologia. Apresenta um NPC de R$ 19.296,00 e um custo inicial de R$ 4.373,00.  
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TABELA 24 - RESULTADO DA SIMULAÇÃO DE AEROGERADORES, PAINÉIS SOLARES E BATERIAS CONECTADAS À REDE 

Solar e Eólico com Bateria 

Aerogerador Painel Solar Bateria 
Inversor 

(kW) 
Custo inicial 

Custo 
operacional 

anual 
NPC total 

Custo da 
energia 
R$/kWh 

Energia 
Anual 

Produzida 
kWh/Ano 

Rede elétrica Rede elétrica Rede elétrica - R$              - R$957,00 R$12.340,00 R$0,456 0 

V400 0.050 DF500 0.27 R$4.373,00 R$1.157,00 R$19.296,00 R$0,651 313 

FS-100 0.050 DF500 0,27 R$7.610,00 R$1.157,00 R$22.533,00 R$0,760 283 

SkyStream 0.050 DF500 0.27 R$35.471,00 R$922,00 R$47.356,00 R$0,584 691 

Eddy GT 0.050 DF500 0,27 R$27.786,00 R$1.156,00 R$42.689,00 R$1,440 261 

VisionAir 0.050 DF500 0,27 R$79.786,00 R$1.132,00 R$94.380,00 R$3,183 380 

FONTE: ADAPTADO DE (HOMER ENERGY LLC, 2009) 



121 

 

5.5.8 Análise dos resultado obtidos nas simulações 

Ao analisar todas as simulações realizadas, pode-se chegar à conclusão que 

em nenhum dos casos simulados o sistema de microgeração obtém um valor de NPC 

menor que o valor obtido somente com a conexão a rede elétrica. 

O melhor resultado alcançado é a topologia utilizando somente painéis solares 

conectados à rede de distribuição, sem a utilização de baterias. O valor do NPC 

alcança R$13.428,00, contra o valor de R$11.750,00 do sistema sem geração própria. 

Isto representa uma diferença de 14,3%.  

O melhor resultado apresentado utilizando-se a geração eólica apresenta o 

valor de NPC de R$15.740,00, um valor 33,96% mais caro que a rede elétrica. Nota-se 

também que os aerogeradores horizontais apresentam melhores desempenhos na 

produção de energia. Os modelos FS-1000 e EddyGT, ambos com 1000W de potência 

nominal, apresentam valores de geração de energia elétrica diferentes, sendo o 

primeiro, horizontal, com uma produção média de 245 kWh/ano e o segundo, vertical, 

com uma produção de 193 kWh/ano. 

A junção das duas tecnologias tampouco melhora o resultado da geração, 

obtendo seu melhor valor com a topologia utilizando o aerogerador V400 e um painel de 

50 Wp. O NPC alcança o valor de R$17.799,00, valor 51,48% superior ao valor obtido 

somente pela rede. 

Os valores do NPC obtidos com a simulação da Tarifa Branca também são 

superiores ao da rede elétrica. No caso eólico, esse valor é 32,4% superior, no solar 

13,6% e na junção das duas tecnologias 34,4%. 

A adição de baterias ao sistema mostra-se inviável economicamente, pois não 

traz vantagem econômica ao sistema. Em todos os casos sua utilização acrescenta 

custos que não se refletem em melhora no resultado do sistema. 

Como os casos apresentados não são viáveis, a pesquisa é expandida com a 

análise de viabilidade, buscando-se as condições para que o sistema alcance esse 

objetivo. Inicia-se este processo na próxima seção. 
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5.6 ANÁLISE DE VIABILIDADE  

A análise de viabilidade neste trabalho consiste em identificar os casos em que 

o sistema simulado obtém o valor do NPC menor que o valor do NPC do sistema 

conectado somente à rede da concessionária. Para tanto, é utilizada a análise de 

sensibilidade para percorrer os cenários possíveis e identificar os limites de viabilidade 

dos casos estudados. 

A análise de sensibilidade consiste em alterar o valor de algumas variáveis de 

maneira a obter-se resultados distintos do sistema padrão utilizado na simulação. As 

grandezas alteradas são as seguintes, em cada caso analisado. 

 Tarifa de energia: Variação positiva de até o limite de R$ 1,00 na tarifa 

convencional e R$1,10 na Tarifa Branca, horário de ponta. Os valores 

fora de ponta e intermediário são acrescidos proporcionalmente ao valor 

do horário de ponta; 

 Custo de instalação do sistema: Variação negativa até 10% do valor 

nominal. 

O valor da fonte energética (Radiação Solar e Velocidade Média do Vento) é 

mantido o mesmo das simulações feitas no capítulo anterior, de maneira a manter a 

simulação no mesmo local. A caracterização da carga também é mantida inalterada. 

Fez-se também a análise aplicando-se tanto a Tarifa Convencional quanto a 

Tarifa Branca, sendo que nesta última analisa-se juntamente com o sistema de 

geração, o conjunto de baterias. Passa-se então para as análises de viabilidade 

realizadas. 

5.6.1 Geradores eólicos 

Para esta análise de viabilidade, é considerado o equipamento que obteve o 

menor NPC na fase de simulação, no caso o aerogerador V400. Utilizando a mesma 

topologia da FIGURA 38, são realizadas simulações com os seguintes parâmetros: 

 Número de aerogeradores: 1 a 16 unidades; 

 Número de baterias: 0 a 6 unidades; 
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 Potência do Inversor: 0,27 kW a 7,5kW; 

 Velocidade média diária do vento: 2,76 m/s. 

Os demais parâmetros são mantidos inalterados, exceto a tarifa. Os resultados 

da análise de viabilidade são apresentados nas próximas seções. 

5.6.1.1 Tarifa Convencional 

O cenário simulado apresenta a geração eólica submetida à tarifa convencional, 

cujo valor é encontrado na TABELA 12. 

Ao considerarmos apenas a redução no custo dos equipamentos, um desconto 

de 65,6% no valor total faz com que o sistema se torne viável. O sistema conta com 12 

aerogeradores V400 e um inversor de 2kW. O investimento mínimo é de R$ 12.782,00 

e o NPC é de R$11.738,00, contra o NPC da rede que tem o valor de R$ 11.752,00. 

Analisando somente o acréscimo da tarifa isoladamente, não se viabiliza o 

sistema, até o limite imposto de R$1,00 por kWh.  

A alteração conjunta desses dois fatores apresentados levam a cenários onde o 

sistema se torna viável. Com a redução de 28% no valor dos equipamentos já é 

possível que o sistema se torne viável, desde que neste caso a tarifa de energia seja de 

R$ 1,00 por kWh. Neste caso são utilizados 10 aerogeradores e o inversor é de 1,2 kW. 

O investimento é de R$ 23.450,00 e o NPC é de R$ R$ 29.067,00 contra R$ 29.667 do 

NPC da rede. 

A FIGURA 44 demonstra o resultado gráfico da análise de viabilidade, onde a 

área mais clara demonstra o espaço de valores das variáveis onde a conexão com a 

rede é mais vantajosa e a área em verde (escura) onde o sistema eólico se torna viável. 

Realiza-se então a análise com o mesmo equipamento, no entanto utilizando a 

Tarifa Branca ao invés da tarifa convencional. 
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FIGURA 44 - GRÁFICO DE VIABILIDADE - EÓLICA - TARIFA CONVENCIONAL 
FONTE: HOMER
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5.6.1.2 Tarifa Branca 

Neste cenário de geração eólica, é utilizada a Tarifa Branca, cujos valores são 

apresentados na TABELA 13.  

Nesta simulação, a redução do valor de aquisição e instalação dos 

equipamentos é suficiente para que o sistema se torne viável, no entanto esta redução 

deve ser de 68%. Neste ponto o sistema conta com 16 aerogeradores, o inversor de 2 

kW e não apresenta baterias. Seu custo de instalação é de R$ 15.886,00 e o NPC é de 

R$ 11.985, 00, inferior ao NPC da rede que é de R$ 12.340,00. 

Apenas o aumento da tarifa de ponta até o limite estipulado de R$ 1,10 por kWh 

não é suficiente para alcançar a viabilidade do sistema. É necessário em conjunto uma 

redução de 53,7% no custo dos equipamentos nesta tarifa. O sistema conta com 10 

aerogeradores do modelo V400, um inversor de 0,81 kW. O investimento inicial é de R$ 

12.464,00 e o NPC é de R$ 18.554,00. O NPC da rede para esta tarifa é de R$ 

18.568,00. Em nenhum dos casos escolhidos a presença do banco de baterias resulta 

em um resultado com menor NPC. 

A FIGURA 45 apresenta o resultado obtido com a análise de viabilidade eólica 

com a Tarifa Branca. A área mais clara indica onde a rede é a melhor opção. Já a área 

mais escura (verde) o sistema de geração eólica se torna viável. 
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FIGURA 45 - GRÁFICO DE VIABILIDADE - EÓLICA - TARIFA BRANCA 
FONTE: HOMER
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5.6.2 Geradores Solares 

Utilizando a mesma topologia da FIGURA 39, são realizadas simulações com 

os seguintes parâmetros: 

 Potência dos Painéis Solares: 50 Wp a 7,5 kWp; 

 Número de baterias: 0 a 6 unidades; 

 Potência do Inversor: 0,27 kW a 7,5kW; 

 Radiação solar média de 3,72 kWh/m2/dia 

Os demais parâmetros são mantidos inalterados, exceto a tarifa. 

5.6.2.1 Tarifa Convencional 

O cenário de viabilidade simulado utilizando painéis solares e sendo aplicada a 

tarifa convencional, cujo valor é encontrado na TABELA 12, é apresentado a seguir.  

Ao considerarmos apenas a redução nos valores de aquisição e instalação do 

sistema solar, um desconto de 28% no valor total faz com que o sistema se torne viável. 

O sistema conta com painéis totalizando 7 kWp e um inversor de 2kW. O investimento 

mínimo é de R$ 45.089,00 e o NPC é de R$11.445,00, contra o NPC da rede que tem o 

valor de R$ 11.752,00. 

Analisando somente o acréscimo da tarifa isoladamente, o sistema torna-se 

viável com uma tarifa de R$ 0,75 por kWh. Neste caso o sistema é composto de painéis 

totalizando 2,5 kWp e um inversor de 2,5 kW. O valor do investimento inicial é de R$ 

27.437,00 e o NPC é de R$ 23.738,00, contra o NPC da rede que tem o valor de R$ 

23.741,00. 

A FIGURA 46 demonstra o resultado da análise de viabilidade, onde pode-se 

encontrar os limites para que esta topologia se torne viável. 
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FIGURA 46 - GRÁFICO DE VIABILIDADE - SOLAR - TARIFA CONVENCIONAL 
FONTE: HOMER
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5.6.2.2 Tarifa Branca 

Neste cenário de simulação do sistema de geração solar, é utilizada a Tarifa 

Branca, cujos valores são apresentados na TABELA 13.  

A diminuição apenas do valor investido para a instalação dos painéis solares e 

equipamentos auxiliares tem que dar-se de forma abrupta para que o sistema se torne 

viável. O valor do equipamento deve ser inferior a 10% do valor encontrado 

normalmente. 

Já o aumento de tarifa isoladamente não consegue viabilizar o sistema, sendo 

necessária também a diminuição do valor dos equipamentos em 82%, juntamente com 

a tarifa no horário de ponta correspondendo a R$ 0,80 por kWh. Neste caso o sistema 

conta com painéis solares totalizando 2kWp, um inversor de 2,5 kW de potência 

nominal e não apresenta um conjunto de baterias em seu sistema. O valor do NPC 

neste caso é de R$ 13.328,00, contra um valor de R$ 13.513,00 da rede. O 

investimento inicial neste cenário é de R$ 10.285,00. 

A FIGURA 47 apresenta o resultado obtido com a análise de viabilidade, onde a 

área clara apresenta os cenários onde a conexão à rede da concessionária apresenta-

se mais vantajosa e a área em amarelo (escura) representa onde a aplicação do 

sistema de geração solar é viável economicamente. 
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FIGURA 47 - GRÁFICO DE VIABILIDADE - SOLAR – TARIFA BRANCA 
FONTE: HOMER 
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5.6.3 Geradores Solares e Eólicos em conjunto 

Utilizando a mesma topologia da FIGURA 41, são realizadas simulações com 

os parâmetros anteriormente utilizados para as análises da geração solar e eólica. 

5.6.3.1 Tarifa Convencional 

O cenário de viabilidade simulado utilizando painéis solares e sendo aplicada a 

Tarifa Convencional, cujo valor é encontrado na TABELA 12, é apresentado a seguir.  

O sistema com as duas formas de geração torna-se viável com a tarifa vigente 

(R$ 0,396 por kWh) se houver a redução de 54,7% do seu valor nominal. O sistema é 

formado por painéis solares totalizando 5 kWp, 2 aerogeradores V400 e inversor de 6 

kW. O custo deste sistema é de R$ 34.240,00, o NPC de R$ 11.748,00 contra o NPC 

da rede de R$ 11.752,00. 

O aumento do valor da tarifa de energia não é suficiente para levar o sistema à 

viabilidade, sendo necessária a redução no capital inicial investido no sistema. Em 

todas as tarifas simuladas, o percentual de redução é de 54,7%. No caso da tarifa mais 

alta simulada, R$ 1,00 por kWh, o sistema de geração é composto de um painel solar 

de 130 Wp, 8 aerogeradores V400, um inversor de 3,8 kW. O investimento é de R$ 

21.601,00 e o NPC do sistema é de R$ 29.605,00. Já o NPC da rede da concessionária 

neste caso é de R$ 29.667,00. 

A FIGURA 48 traz o gráfico dos cenários onde o sistema é viável. No caso da 

geração por fonte solar em conjunto com a fonte eólica, estes cenários são 

representados pela cor azul (escura). 
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FIGURA 48 - GRÁFICO DE VIABILIDADE – SOLAR E EÓLICA – TARIFA CONVENCIONAL 
FONTE: HOMER 
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5.6.3.2 Tarifa Branca 

Neste cenário de simulação dos sistemas de geração solar e eólica, é utilizada 

a Tarifa Branca, cujos valores são apresentados na TABELA 13. 

Iniciando-se a análise pela redução do custo dos equipamentos instalados, ao 

aplicarmos uma redução de 67% nesse valor, o sistema se torna viável. Apresenta em 

sua topologia um painel solar de 130Wp, 14 aerogeradores do modelo V400, um 

inversor de 2,5 kW e não tem o banco de baterias. O custo de implantação é de R$ 

14.750,00 e o NPC é de R$ 12.315,00 contra o NPC da conexão à rede de R$ 

12.340,00.  

Ao analisarmos somente a influência da tarifa nesta simulação, a elevação de 

seu valor até o patamar de R$ 1,10 por kWh não é suficiente para viabilizar o sistema. 

Nesta condição, ainda é necessária a redução no valor dos equipamentos em 52%. O 

sistema conta com 12 aerogeradores V400, um painel solar de 130 Wp, um inversor de 

0,81 kW e novamente não apresenta bateria. Seu custo inicial é de R$ 14.791,00, o 

NPC do sistema de R$ 18.567,00, tendo a conexão com a rede da concessionária o 

NPC de R$ 18.568,00. 

A presença do banco de baterias somente é viável em uma região onde o valor 

da tarifa de ponta é de R$ 0,90 por kWh e onde há uma redução no valor dos 

equipamentos de 60%.   

A FIGURA 49 apresenta o gráfico dos resultados obtidos nesta simulação. A 

área mais clara representa onde a conexão à rede é mais viável. O padrão azul 

(escuro) apresenta o sistema composto por aerogeradores e painéis solares e o trecho 

hachurado apresenta os cenários onde a introdução do banco de baterias traz um 

melhor resultado do NPC ao sistema de geração. 
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FIGURA 49 - GRÁFICO DE VIABILIDADE – SOLAR E EÓLICA – TARIFA BRANCA 
FONTE: HOMER 
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5.6.4 Resultados obtidos na análise de viabilidade 

As simulações realizadas anteriormente resultam em dados que podem ser 

utilizados para analisar a implementação dos sistemas de geração eólica e solar no 

meio urbano, especificamente na cidade de Curitiba. A TABELA 25 apresenta um 

resumo dos resultados encontrados. São demonstrados os sistemas limites, com o 

maior e menor percentuais de redução de valores do sistema e a respectiva tarifa que é 

aplicada neste caso. Também coloca qual o custo inicial do sistema em cada situação e 

o NPC dos sistemas simulados e da rede da concessionária. 

Ao analisar a geração eólica, percebe-se que o sistema se torna viável apenas 

com a redução mínima de 65,6% no custo do sistema, considerando a tarifa atual. Já 

com a tarifa de R$1,00/kWh, a redução no valor dos equipamentos é de 28,3% A 

atuação do sistema simulando a Tarifa Branca tampouco trouxe benefícios à viabilidade 

do sistema eólico, sendo a redução no valor inicial ainda maior, de 67,8% e mesmo com 

a tarifa de ponta a R$ 1,10/kWh a redução nos custos deve ser de 53,7% 

Já o sistema utilizando a energia solar apresenta sua viabilidade a partir de uma 

redução de 28% no custo do sistema, na utilização da tarifa convencional e com o valor 

atual aplicado. Já com um aumento da tarifa para R$ 0,75/kWh já é viável com os 

custos atuais. Também, como no caso eólico, a aplicação da tarifa branca no sistema 

de geração solar não traz benesses à viabilidade do sistema, sendo que a redução 

somente do valor do equipamento não é suficiente para torná-lo interessante no 

aspecto econômico. É necessário em conjunto um aumento nas tarifas vigentes 

atualmente, neste caso a tarifa é de R$ 0,80/kWh e a redução no investimento de 

81,8% 

A junção das duas tecnologias só torna-se viável com a redução de 54,7% no 

custo dos equipamentos, sendo que na tarifa atual Convencional, o sistema é composto 

predominantemente por painéis solares. Já com a Tarifa Branca, o sistema tem a maior 

parte da geração feita por aerogeradores, sendo que o custo dos equipamentos deve 

ser 67% menor que o atual. 
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TABELA 25 – RESUMO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS NA ANÁLISE DE VIABILIDADE. 

Eólica - Tarifa Convencional 

Número de 
geradores 

Potência do 
Inversor (kW) 

Investimento 
Inicial 

NPC Sistema de Geração NPC rede 
Redução no 

Custo 
Tarifa Aplicada R$/kWh 

12 2 R$12.782,00 R$11.738,00 R$11.752,00 65,60% 0,396 

10 1,2 R$30.087,00 R$29.067,00 R$29.667,00 28,30% 1,000 

Eólica - Tarifa Branca 

Número de 
geradores 

Potência do 
Inversor (kW) 

Investimento 
Inicial 

NPC Sistema de Geração NPC rede 
Redução no 

Custo 

Tarifa Aplicada R$/kWh 

Fora de Ponta Intermediário Ponta 

16 2 R$15.886,00 R$11.895,00 R$12.340,00 67,80% 0,313 0,458 0,731 

12 1,08 R$12.464,00 R$18.554,00 R$18.568,00 53,70% 0,471 0,689 1,100 

Solar - Tarifa Convencional 

Potência dos 
Painéis (kWp) 

Potência do 
Inversor (kW) 

Investimento Inicial 
NPC Sistema de 

Geração 
NPC rede 

Redução no 
Custo 

Tarifa Aplicada R$/kWh 

7 2 R$45.089,00 R$11.455,00 R$11.752,00 28% 0,396 

2,5 2,5 R$27.437,00 R$23.738,00 R$23.741,00 0% 0,750 

Solar - Tarifa Branca 

Potência dos 
Painéis (kWp) 

Potência do 
Inversor (kW) 

Investimento Inicial 
NPC Sistema de 

Geração 
NPC rede 

Redução no 
Custo 

Tarifa Aplicada R$/kWh 

Fora de Ponta Intermediário Ponta 

2 2,5 R$10.285,00 R$13.328,00 R$13.513,00 81,80% 0,343 0,501 0,800 

Solar  e Eólica - Tarifa Convencional 

Potência dos 
Painéis (kWp) 

Geradores 
Eólicos 

Potência do 
Inversor (kW) 

Investimento 
Inicial 

NPC 
Sistema de 

Geração 
NPC rede 

Redução 
no Custo 

Tarifa Aplicada R$/kWh 

5 2 6 R$34.240,00 R$11.748,00 R$11.752,00 54,70% 0,396 
0,13 8 3,8 R$21.601,00 R$29.605,00 R$29.667,00 54,70% 1,000 

Solar e Eólica - Tarifa Branca 

Potência dos 
Painéis (kWp) 

Geradores 
Eólicos 

Potência do 
Inversor (kW) 

Investimento 
Inicial 

NPC 
Sistema de 

Geração 
NPC rede 

Redução 
no Custo 

Tarifa Aplicada R$/kWh 

Fora de 
Ponta 

Intermediário Ponta 

0,13 14 2,5 R$14.750,00 R$12.315,00 R$12.340,00 67% 0,313 0,458 0,731 

0,13 12 0,81 R$14.791,00 R$18.567,00 R$18.568,00 52% 0,471 0,689 1,100 

FONTE: O AUTOR.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar o cenário do mercado energético brasileiro, fica clara a tendência de 

crescimento do consumo de energia elétrica e a defasagem de tempo entre a entrada 

em operação das grandes obras necessárias ao atendimento da carga instalada e a 

velocidade com que esta demanda cresce.  Além disso, as grandes geradoras estão 

distantes dos principais centros consumidores do país, o que nos leva ao problema das 

longas linhas de transmissão. 

Uma das alternativas que vem se apresentando como um substituto à essas 

grandes obras refere-se a geração distribuída que é tomada pelo principio de produzir a 

energia próxima à carga consumidora. 

Tal processo de geração ganha força também por meio de incentivos legais, 

haja vista que recentemente foi promulgada a legislação (ANEEL, 2012d) que permite a 

conexão da geração distribuída diretamente à rede da concessionária que atente ao 

antes somente consumidor de energia, mas que passa a ter a possibilidade de ser um 

agente ativo no sistema elétrico brasileiro. 

A possibilidade de geração em uma residência é possível a partir da legislação, 

porém o mecanismo legal é apenas uma diretriz que, por sua vez, não discute o custo, 

as condições necessárias para aplicação dessa, bem como as características 

especificas de cada fonte de geração. Nesse sentido, e para que se possa utilizar esse 

tipo de geração é necessário responder certas questões: ela é viável? Pode, por 

exemplo, estar em uma residência próxima a nós? Ou é viável em minha própria casa? 

Perguntas essas que motivam o estudo da aplicação deste sistema na cidade de 

Curitiba, mais especificamente simulando as características da casa do autor. 

A escolha das tecnologias de geração também deve levar em conta o caráter 

urbano desta simulação, portanto, são utilizadas as energias solar e eólica, em 

detrimento a outras tecnologias possíveis, como a biomassa e a geração hidráulica. 

O ponto de aplicação influencia nas variáveis necessárias a este estudo, pois a 

disponibilidade de ventos e radiação solar são intrínsecos do local aplicado. Além disso, 

as regras de conexão à concessionária e, principalmente, a tarifa aplicada, também 

mudam de empresa para empresa, o que pode influenciar no resultado da análise. 
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Tarifa essa que pode ser aplicada da forma convencional; ou como a 

recentemente criada, porém ainda não aplicada, Tarifa Branca (ANEEL, 2012g). Essas 

duas modalidades são aplicadas nas simulações para verificar qual o impacto de cada 

uma na viabilidade do sistema. 

Após as simulações realizadas com as diversas topologias possíveis de 

geração distribuída, não é possível encontrar nenhum arranjo em que o Custo Presente 

Líquido (NPC) é menor que o NPC do sistema apenas conectado à rede. Chega-se a 

conclusão que com as características atuais o sistema não é viável economicamente, 

sendo a melhor opção ainda permanecer conectado ao sistema da concessionária.  

Uma conclusão paralela ao objetivo do trabalho é que a inserção da Tarifa 

Branca, para este perfil de consumidor, não traz vantagens econômicas ao mesmo, pois 

o NPC da rede na tarifa convencional é menor que o NPC na Tarifa Branca. Também 

não traz vantagens à geração, pois em todos os casos simulados com essa tarifa o 

sistema também apresenta NPC maior que o NPC da rede. 

O simples fato de apresentar que os sistemas simulados não são viáveis não 

contribui para a busca de alternativas para torná-los interessantes do ponto de vista 

econômico. Portanto o trabalho estende-se para uma análise de quais fatores podem 

ser alterados e qual a magnitude da alteração para tornar o sistema viável. 

A analise de viabilidade é realizada variando os percentuais relativos ao custo 

do sistema e o valor das tarifas aplicadas. 

Como resultado, apresenta que a redução do custo do equipamento pode tornar  

o sistema viável. No entanto, no caso eólico, essa redução deve ser de no mínimo 

65,6%, o que torna mais difícil de ser alcançado. Mesmo com a simulação do aumento 

em conjunto da tarifa aplicada, não é possível viabilizar o sistema sem uma redução de 

28,3% em seu custo com a tarifa a R$ 1,00/kWh. 

Já a geração solar apresenta resultados mais animadores, pois a redução para 

que o sistema seja viável, mesmo nas condições atuais de tarifa, é de 28%. Ao 

aumentar a tarifa para R$ 0,75/kWh o sistema é viável com os custos atuais de 

aquisição e instalação. 

O resultado da análise de viabilidade demonstra que, para a disponibilidade de 

fontes de energia solar e eólica presentes no local da simulação, a geração solar 
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aproxima-se mais do resultado esperado. Com o aumento do uso da tecnologia de 

geração, a tendência natural é que haja redução nos preços dos equipamentos, 

tornando o sistema viável em um horizonte de tempo não muito distante.  

Também conclui-se que a possibilidade da geração de energia por, até então, 

meros consumidores de energia, abre um leque de estudos a serem realizados. Por 

tratar-se de uma legislação nova, carece de aprimoramentos para que realmente sejam 

desenvolvidos projetos viáveis de microgeração. Os resultados desses diversos estudos 

podem embasar ações de governo e das indústrias envolvidas de maneira a 

desenvolver soluções mais direcionadas ao que realmente impacta no resultado final do 

sistema, no caso da pesquisa, o custo dos equipamentos. 

Sugere-se como tema de trabalhos futuros realizados na área de microgeração 

em áreas urbanas o estudo em outras praças diferentes da realizada neste estudo, pois 

a disponibilidade das fontes de energia pode ser maior e viabilizar o sistema desde já. 

Também existe a diferença nas tarifas que podem também beneficiar a adoção da 

microgeração no ambiente urbano. É interessante fazer a instalação de um sistema e 

monitorar o seu funcionamento e características reais de desempenho. Pode-se, então, 

confrontar os resultados obtidos nas simulações realizadas com a aplicação prática dos 

mesmos. 

Há também a possibilidade de analisar possíveis impactos de ações de 

incentivo à microgeração, como o financiamento de equipamentos com taxas 

acessíveis, a implementação de políticas de redução de preços dos equipamentos e a 

adoção de tarifas diferenciadas para a disponibilização da energia na rede. 

Pode-se avaliar, além dos aspectos técnicos e econômicos, os impactos 

ambientais da aplicação da microgeração em ambiente urbano. Tudo isso buscando 

viabilizar uma nova forma de geração renovável, limpa e que pode mudar a maneira 

como se relaciona com o sistema elétrico nacional, contribuindo para a redução nos 

grandes investimentos em transmissão e utilizando áreas já habitadas, reduzindo o 

impacto ambiental na produção de energia elétrica. 
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