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RESUMO 
 

O mundo vive uma revolução energética na qual as fontes renováveis de energia 
ganham destaque e a energia solar fotovoltaica está entre as protagonistas. 
Diversos países já encontram na geração fotovoltaica uma fonte confiável, 
abundante e cada vez mais competitiva em termos financeiros. Na presente 
dissertação serão apresentadas as tecnologias fotovoltaicas existentes e os 
sistemas utilizados para incentivo e disseminação da energia fotovoltaica ao redor 
do mundo, em especial para a micro e mini geração elétrica conectada à rede 
instalada em edificações. Em um cenário de crescentes tarifas de energia elétrica e 
em que a conexão de mini e microgeração à rede foi recentemente regulamentada 
no Brasil, são apresentadas medidas que podem viabilizar financeiramente e 
disseminar os sistemas fotovoltaicos conectados a rede no país. Utilizou-se para o 
presente estudo um sistema fotovoltaico de pequeno porte, localizado na cobertura 
do prédio sede dos Institutos Lactec (LACTEC), cujos dados de geração foram 
armazenados desde abril de 2013. Os dados da geração registrada foram validados 
com os dados de irradiação solar do Sistema Meteorológico do Estado do Paraná 
(SIMEPAR) para a estação meteorológica de Curitiba. Verifica-se que políticas 
públicas de financiamento ou subsídio, já adotadas em outros países ou em outros 
setores da economia poderiam disseminar os sistemas fotovoltaicos conectados à 
rede (SFCR) ao torná-los atrativos como investimento. Para tanto com base nos 
dados de geração obtidos do sistema do LACTEC juntamente com as políticas 
fotovoltaicas existentes, sugere-se mecanismos para o fomento dos sistemas 
fotovoltaicos conectados a rede no Brasil.  
 

 

Palavras chave:  energia fotovoltaica, Sistemas fotovoltaicos conectados à rede 
(SFCR), políticas de incentivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The World is presenting an energy revolution in which renewable sources are 
highlighted and photovoltaic solar energy is among the protagonists. Many countries 
have already found in the photovoltaic energy a reliable, abundant and every time 
more competitive source of energy in economic terms. This work will present the 
existing photovoltaic technologies, development politics throughout the world, 
specially for small photovoltaic generating systems (mini and microgeneration) 
connected to the grid. In a background of growing energy tariffs, in which the micro 
and mini generation systems got recently regulated in Brazil, there are presented 
measures that can enable financially new photovolataic systems and encourage the 
grid tie systems in the country. It was used as an experiment a photovoltaic system 
installed on the rooftop of INSTITUTOS LACTEC´s building, whose generation data 
were stored since April 2013. The generation data was validated with solar radiation 
data from Sistema Meteorológico do Estado do Paraná (SIMEPAR) meteorological 
station in Curitiba. It is also shown that simple public politics, already adopted by 
other countries or in other sectors of the economy  could increase de dissemination 
of the grid tie photovoltaic systems and to make them become an attractive 
investment option.  For that, based on the electricity generation data registered from 
the LACTEC´s rooftop´s photovoltaic system, combined with existing photovoltaic 
politics it is proposed devices to foster the photovoltaic microgeneration connected to 
the grid in Brazil. 
 

 

Key words:  Photovoltaic energy, Grid connected photovoltaic, supporting politics



20 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A matriz energética mundial está em um franco processo de transformação. A 

crescente conscientização ambiental, a escassez de determinados insumos 

energéticos não renováveis, tais como petróleo e carvão, e as novas tecnologias de 

geração elétrica disponíveis são fatores chaves para esta transformação.  

 Importantes avanços no desenvolvimento e utilização de energias renováveis 

foram alcançados nos últimos anos, com destaque para a energia eólica, que hoje já 

contribui com uma parcela significativa da matriz elétrica em diversos países, 

inclusive no Brasil, que hoje é o 10º maior produtor de energia eólica no mundo 

(ABEEÓLICA, 2015). 

 Dentre as tecnologias de geração elétrica, a fotovoltaica assume um papel de 

destaque, dada sua simplicidade de instalação e operação, previsibilidade, além do 

seu potencial de desenvolvimento e redução gradativa dos preços ao longo dos 

últimos anos (FIGURA 1). 

 

 
FIGURA 1 – PREÇO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INSTALADOS 
FONTE: SOLARSHAFT, 2014 

  

 Na (FIGURA 2) pode-se verificar a tendência de ampliação do uso das fontes 

renováveis de energia no mundo, sendo que em 2100 é previsto que a geração de 

energia fotovoltaica e termo-solar de eletricidade representarão mais da metade da 

matriz energética mundial. 
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FIGURA 2 – MATRIZ ENERGETICA MUNDIAL 
FONTE: THE GERMAN ADVISORY COUNCIL ON GLOBAL CHANGE (WBGU) 

  

 Os sistemas de geração Fotovoltaicos, em especial os conectados à rede, 

vêm apresentando um efetivo crescimento mundial nos últimos anos em grande 

parte devido à implantação ou intensificação de programas de governo que 

estimulam tanto o uso quanto o desenvolvimento tecnológico e industrial dos 

equipamentos necessários para seu aproveitamento. Associa-se a este crescimento, 

o aumento de custos dos combustíveis fósseis e a preocupação com o meio 

ambiente que favorece as fontes de energia menos agressivas (MME, 2009). 

 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 (COSTA, 2014). 

 O Brasil, no entanto, apesar de possuir condições geográficas e climáticas 

favoráveis para esta modalidade de geração e de haver complementaridade com a 

hidroeletricidade, que é a grande fonte de energia elétrica brasileira, a utiliza em 

uma escala ainda reduzida. 
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 Recentes alterações na legislação energética brasileira (Resolução ANEEL 

482/2012) possibilitaram a interligação de mini e microgeradores1 de energia elétrica 

no sistema nacional, permitindo uma diversificação e complementação da matriz 

energética já existente. Medidores inteligentes ou smart meters também foram 

regulamentados, através da Resolução ANEEL nº 502/2012, possibilitando a 

medição bidirecional de energia, que é condição necessária para a inserção dos 

micro e minigeradores na rede elétrica.  

 Embora medidas importantes de regulamentação tenham sido tomadas, não 

foi observada uma reação do mercado e um crescimento significativo na instalação 

de sistemas fotovoltaico, em especial através de micro e minigeração distribuída. 

 Existem vários mecanismos de fomento que podem ser utilizados para 

promover o uso das fontes renováveis de energia (FRE): estimular o uso através de 

iniciativas voluntárias, particularmente por meio da disseminação da informação e da 

educação; através de normas ambientais ou impostos energéticos e promover as 

FRE através de estímulos financeiros. O uso combinado dessas ferramentas é 

essencial e pode ser considerado a chave para o sucesso para promover as FRE 

em um país (SALAMONI, 2009). 

 A experiência mundial demonstra que em um primeiro momento, todos os 

países que tiveram êxito no desenvolvimento de seu parque de geração fotovoltaico, 

utilizaram medidas de incentivo tais como subsídios, condições privilegiadas e 

financiamentos e compra da energia com preços superiores aos praticados pelo 

mercado.  

 O Brasil, por outro lado, possui apenas políticas isoladas para o 

desenvolvimento de grandes usinas fotovoltaicas e nenhuma medida de fomento 

para a instalação de micro e mini usinas fotovoltaicas. Em um momento em que a 

matriz elétrica brasileira está próxima à saturação, estimular a pulverização de 

investimento em mini e micro geração fotovoltaica pode modificar o cenário elétrico 

nacional, garantir a segurança do fornecimento de energia e ainda criar milhares de 

empregos em um novo segmento da economia. 

 

 

                                            
1 Micro e minigeração distribuída são centrais geradoras de energia elétrica, com potências instalada menores ou iguais 
respectivamente a 100 kW e 1MW e que utilizem 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. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Propor medidas para viabilizar a geração de energia fotovoltaica em 

edificações residenciais e comerciais conectadas à rede de distribuição no Brasil.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Analisar as tecnologias fotovoltaicas atuais, incluindo o estado da arte desse tipo de 

geração de energia elétrica. 

 

Verificar políticas de incentivo aos sistemas fotovoltaicos ao redor do mundo e que 

possam ser replicadas no Brasil.  

 

Analisar a legislação pertinente à inclusão das fontes fotovoltaicas na rede de 

distribuição de energia elétrica. 

 

Obter dados reais de geração fotovoltaica a partir de um sistema instalado na cidade 

de Curitiba. 

 

Elaborar cenários de retorno financeiro com base nos dados de geração obtidos e 

políticas de incentivo fotovoltaicas.  

 

 Propor mecanismo, através de um plano de negócio, para fomentar a micro e 

minigeração fotovoltaica distribuída conectada à rede.  

 

1.2 JUSTIFICATIVAS 

 

 No Brasil, mesmo após a regulamentação da micro e minigeração distribuída, 

através da Resolução ANEEL 482/2012, faltam políticas de incentivo para a 

instalação de micro e minigeradores fotovoltaicos conectados a rede, de forma 

pulverizada e instalados em residências ou edificações comerciais.    
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 A geração fotovoltaica possui complementaridade com a principal fonte de 

energia elétrica existente no país (hidráulica), pois o período de maior incidência 

solar e maior geração fotovoltaica é justamente o de seca. 

  A micro e minigeração, em especial a fotovoltaica, podem ser encaradas 

como uma garantia ao sistema elétrico, proporcionando uma diversificação da matriz 

elétrica de forma difusa, próximas às carga consumidoras, evitando custos e perdas 

com transmissão. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 A presente dissertação é iniciada com o capítulo 1 no qual, após a introdução, 

são apresentados os objetivos e as justificativas. O capítulo 2 apresenta um 

referencial teórico com conceitos sobre a energia fotovoltaica, tecnologias 

fotovoltaicas, sistemas fotovoltaicos, equipamentos para sistemas fotovoltaicos, 

certificações ambientais nas quais a energia fotovoltaica é considerada e 

construções integradas a sistemas fotovoltaicos. Neste capítulo ainda são 

apresentados conceitos de estudos de viabilidade econômica e um software para 

registro de geração fotovoltaica. 

 O capítulo 3 descreve as medidas de fomento financeiras, tributárias e legais 

utilizadas ao redor do mundo para fomentar fontes renováveis de energia, em 

especial a mini e microgeração através de sistemas fotovoltaicos conectados à rede 

de distribuição e instalados em edificações. Neste mesmo capítulo são apresentados 

alguns casos emblemáticos de políticas fotovoltaicas bem sucedidas em países 

como Alemanha e Espanha além dos estados da Califórnia e Nova Jersey nos 

Estados Unidos da América (EUA). No final deste capítulo é apresentada realidade 

brasileira, com destaque para as características regulatórias e a política de 

disseminação da tecnologia fotovoltaica pelo país. 

 O capítulo 4 apresenta os materiais e métodos utilizados para a obtenção dos 

dados reais de geração fotovoltaica em um sistema instalado na cobertura do prédio 

do LACTEC além de caracterizar o local.  

 No capítulo 5 são apresentados os dados de geração fotovoltaica registrados 

e é realizada a validação com os dados da série histórica fornecida pelo SIMEPAR. 

Adicionalmente é apresentada uma estimativa de custos para instalação de um 
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sistema semelhante e por fim são apresentadas as tarifas elétricas vigentes e sua 

tendência de preço. 

 Os cenários de retorno financeiro com a instalação do sistema são 

demonstrados no capítulo 6, sendo 4 cenários existentes ou atuais e 3 cenários com 

algumas medidas de incentivo. Ainda neste capítulo são realizadas análises de 

sensibilidade do investimento. 

  No capítulo 7 é elaborada uma proposta para operacionalização dos 

mecanismos de fomento aos sistemas fotovoltaicos no Brasil. Por fim, as conclusões  

e propostas de trabalhos futuros são apresentadas no capítulo 8. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Neste capítulo serão apresentados conceitos teóricos, tecnologias existentes 

e equipamentos necessários para a geração fotovoltaica e para sua conexão à rede 

elétrica. 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO À ENERGIA SOLAR 

 

 A radiação solar que atinge o topo da atmosfera terrestre provém da região da 

fotosfera solar que é uma camada com aproximadamente 300 km de espessura e 

temperatura superficial da ordem de 5800K (5527ºC). Porém, a intensidade desta 

radiação não é regular, pois há a influência das camadas externas do Sol 

(cromosfera e coroa), com pontos quentes e frios, erupções cromosféricas, entre 

outras. Contudo, um valor médio pode ser definido para o nível de radiação solar 

incidente normalmente sobre uma superfície situada na parte externa da atmosfera 

(CRESESB, 2006). 

 Dados recentes da World Meteorological Organization (WMO) indicam um 

valor médio de 1.367W/m2 para a radiação extraterrestre. Fórmulas matemáticas 

permitem o cálculo, a partir da "Constante Solar", da radiação extraterrestre ao longo 

do ano, fazendo a correção pela órbita elíptica. 

 A radiação solar é uma radiação eletromagnética que se propaga à 

velocidade da luz (300.000km/s), podendo-se observar aspectos ondulatórios e 

corpusculares. Em termos de comprimentos de onda, a radiação solar ocupa a faixa 

espectral de 0,1µm a 5µm, tendo uma máxima densidade espectral em 0,5µm, que é 

a luz verde. A energia solar incidente no meio material pode ser refletida, transmitida 

e absorvida.  

 De toda a radiação solar que chega às camadas superiores da atmosfera, 

apenas uma fração atinge a superfície terrestre, devido à reflexão e absorção dos 

raios solares pela atmosfera. Esta fração que atinge o solo é constituída por uma 

componente direta (ou de feixe) e por uma componente difusa. 

 Antes de atingir o solo, as características da radiação solar (intensidade, 

distribuição espectral e angular) são afetadas por interações com a atmosfera devido 
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aos efeitos de absorção e espalhamento (FIGURA 3). Estas modificações são 

dependentes da espessura da camada atmosférica, do ângulo zenital do Sol, da 

distância Terra-Sol e das condições atmosféricas e meteorológicas. Notadamente, 

se a superfície receptora estiver inclinada com relação à horizontal, haverá uma 

terceira componente, refletida pelo ambiente do entorno (solo, vegetação, 

obstáculos, terrenos rochosos, etc.). O coeficiente de reflexão destas superfícies é 

denominado de "albedo". Aproximadamente 30% da energia do Sol que incidente 

sobre a Terra é refletida novamente para o espaço. 

 

 
FIGURA 3 – COMPONENTES DA RADIAÇÃO SOLAR 
FONTE: CRESESB, 2014 

  

 Verifica-se na (FIGURA 4) que o Brasil recebe uma radiação solar maior que 

todos os países europeus e que a maioria dos países do mundo. Existem regiões, 

especialmente no semi-árido nordestino, que estão equiparadas às regiões com 

maior incidência solar do mundo. Mesmo a região Sul, que é a que recebe menos 

radiação solar, supera a maioria dos países europeus. 
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FIGURA 4 – RADIAÇÃO SOLAR ANUAL MÉDIA NA SUPERFICIE (1963-2005) 
FONTE: NASA, 2008 
  

 A região Sul é a que mostra os menores valores de irradiação global média no 

Brasil, notadamente na costa norte do estado de Santa Catarina (4,25kWh/m²/dia), 

litoral do Paraná e litoral sul de São Paulo. Chama-se atenção para o fato da região 

de Curitiba, de acordo com a figura acima, estar localizada em uma das regiões com 

menor nível de insolação no Brasil (FIGURA 5). 

 

 
FIGURA 5 – MAPA RADIAÇÃO SOLAR NO BRASIL 
FONTE: ELECTRÓNICA, 2014 

 

  



 

2.2 CÉLULAS FOTOVOLTAICA

 

 O efeito fotovoltaico 

bandas de energia nas quais são

valência) e de outras to

formas amorfa, monocristalina e policristalina

obter o efeito fotovoltaico.

disseleneto de cobre e índio

fotovoltaicas. A seleção do material depende da aplicação desejada: estética, 

resistência, capacidade de se moldar a superfícies, eficiência ou somente preço

(FIGURA 6).  

 

FIGURA 6
FONTE: CRESESB, 2006

 

2.3 MÓDULO FOTOVOLTAICO

 

 Isoladamente, as células fotovoltaicas geram tensões e correntes com valores 

bastante baixos. Para obter valores maiores e viabilizar sua utilização, agrupam

várias células em um mód

um ou mais módulos. 

constituídos por módulos, que por sua vez são constituídos por células. O tamanho 

do painel é diretamente proporcional à 

CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

O efeito fotovoltaico ocorre em materiais semicondutores que possuem 

nas quais são permitidas a presença de elétrons 

outras totalmente "vazias" (banda de condução). O silício

formas amorfa, monocristalina e policristalina é o material mais utilizado para se 

obter o efeito fotovoltaico. Outros materiais como o telureto de cádmio

disseleneto de cobre e índio também podem ser utilizados na fabricação de células 

A seleção do material depende da aplicação desejada: estética, 

resistência, capacidade de se moldar a superfícies, eficiência ou somente preço

6 – CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 
FONTE: CRESESB, 2006 

MÓDULO FOTOVOLTAICO 

as células fotovoltaicas geram tensões e correntes com valores 

bastante baixos. Para obter valores maiores e viabilizar sua utilização, agrupam

várias células em um módulo fotovoltaico. Painéis fotovoltaicos são constituídos por 

um ou mais módulos. A (FIGURA 7) mostra que os painéis fotovoltaicos são 

constituídos por módulos, que por sua vez são constituídos por células. O tamanho 

do painel é diretamente proporcional à sua potência.  
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FIGURA 7 – CÉLULA, MÓDULO, PAINEL E ARRANJO FOTOVOLTAICO
FONTE: CMHC, 2014

 

2.4 SISTEMAS FOTOVOLTAIC

  

 Os sistemas fotovoltaicos 

principais: isolados, híbridos ou

opções dependerá da aplicação e/ou da disponibilidade de recursos energéticos. 

Cada um deles poderá ser de complexidade variável dependendo da aplicação em 

questão e das restrições específicas de cada projeto.

 

2.4.1 Sistemas Isolados 

 

 O sistema fotovoltaico isolado, conforme 

a rede pública de energia

disponibilidade de eletricidade fornecida por concessionárias públicas.
 

CÉLULA, MÓDULO, PAINEL E ARRANJO FOTOVOLTAICO
FONTE: CMHC, 2014 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

otovoltaicos podem ser classificados em três categorias 

principais: isolados, híbridos ou conectados à rede. A utilização de cada uma dessas 

opções dependerá da aplicação e/ou da disponibilidade de recursos energéticos. 

Cada um deles poderá ser de complexidade variável dependendo da aplicação em 

questão e das restrições específicas de cada projeto.  

 

O sistema fotovoltaico isolado, conforme (FIGURA 8), não possui ligação com 

a rede pública de energia. Geralmente é utilizado em regiões isoladas e sem 

disponibilidade de eletricidade fornecida por concessionárias públicas.
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FIGURA 8 – SISTEMA FOTOVOLTAICO ISOLADO
FONTE: VIRIDIAN ECOTECNOLOGIA, 2014

 

2.4.2 Sistemas Híbridos 

 

 Os sistemas híbrido

fotovoltaica, como por exemplo eólica 

participação de cada fonte pode variar de 0% a 100% dependendo do horário do dia 

e da disponibilidade energética. 

 Isto pode ser facilmente visualizado, por exemplo, quando se considera a 

utilização de um sistema híbrido 

cada um, pode variar de 0 a 100%, 

custo de manutenção, dificuldade de obtenção do combustível, poluição do ar e 

sonora do diesel, área ocupada pelo 

(CRESESB, 2014). 

 

SISTEMA FOTOVOLTAICO ISOLADO 
FONTE: VIRIDIAN ECOTECNOLOGIA, 2014 

 

híbridos (FIGURA 9) são os que utilizam outras fontes além da 

fotovoltaica, como por exemplo eólica e/ou geradores à diesel. O percentual de 

participação de cada fonte pode variar de 0% a 100% dependendo do horário do dia 

e da disponibilidade energética.  

Isto pode ser facilmente visualizado, por exemplo, quando se considera a 

utilização de um sistema híbrido diesel-fotovoltaico. Neste caso, o percentual de 

de 0 a 100%, em função de fatores como, investimento inicial, 

custo de manutenção, dificuldade de obtenção do combustível, poluição do ar e 

iesel, área ocupada pelo sistema fotovoltaico, curva de carga etc
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FIGURA 9 – SISTEMA HÍBRIDO 
FONTE: FFSOLAR, 2014 

 

2.4.3 Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede  

 

 Os Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFCR) não utilizam 

armazenamento de energia, pois toda a geração é fornecida diretamente à rede 

(FIGURA 10). Estes sistemas representam uma fonte complementar ao sistema 

elétrico de grande porte ao qual esta conectada. Todo o arranjo é conectado em 

inversores que injetam a energia em corrente alternada na rede. Estes inversores 

devem satisfazer às exigências de qualidade e segurança para que a rede não seja 

afetada. 

 

 
FIGURA  10 – SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE (SFCR) 
FONTE: NEOTECHNOLOGY, 2014 

  

 Sistemas SFCRs podem contribuir para a capacidade máxima de uma rede 

se o pico de demanda ocorre no período diurno. Regiões comerciais com altas 

cargas de ar-condicionado no horário do meio-dia em geral possuem curvas de 

demanda em boa sincronia com a radiação solar (FIGURA 11). Outro fator 

importante para essa análise é a comparação entre os valores de pico de carga no 

inverno e no verão. Quanto maior a demanda no verão em comparação com o 

período de inverno, maior a possibilidade de a carga coincidir com a disponibilidade 

do recurso solar. Esse é o comportamento típico na maioria das capitais do Brasil 

(PEREIRA et al., 2006).  

 Curvas de dados do consumo das áreas urbanas de todo o país mostram 

diferença entre as regiões onde prédios comerciais dominam, apresentando picos de 
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demanda no período diurno, e regiões residenciais, onde os valores de pico de 

demanda ocorrem ao anoitecer.  

 

 
FIGURA 11 – PERFIL DE CONSUMO ENERGÉTICO EM UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL 
FONTE: ELETROBRAS, 2002 
 

 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 

de se apresentar como uma alternativa para a geração hidráulica e térmica, com 

grande impacto ambiental. 

 

2.5 INVERSORES 

 

 Os painéis fotovoltaicos fornecem a energia em corrente contínua (CC). Para 

transformá-la em corrente alternada (CA) utiliza-se o equipamento conhecido como 

“inversor” ou, mais genericamente, “conversor CC-CA”. O inversor deve dissipar o 

mínimo de potência, evitando as perdas e deve produzir uma tensão com baixo teor 

de harmônicos e em sincronismo com a rede elétrica, se o sistema fotovoltaico 

estiver interligado a ela. 

  Muitas vezes utilizam-se filtros para minimizar o conteúdo de harmônicos. Os 

inversores usam um mecanismo de chaveamento para alternar o fluxo de corrente 
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entre as direções positiva e negativa. Transistores de potência, retificadores 

controlados de silício (SCRs) e, mais recentemente, os Insulated Gates Bipolar 

Transistors (IGBTs) - são tipicamente usados como chaves semicondutoras. 

 

2.6 SEGUIDOR DO PONTO DE MÁXIMA POTÊNCIA  

 

 Todos os inversores para conexão à rede possuem Maximum Power Point 

Track (MPPT), o que significa que são preparados para maximizar a potência 

fornecida pelos módulos fotovoltaicos, fazendo-os operar constantemente em seu 

ponto de máxima potência independentemente das condições que afetam o 

desempenho e alteram a curva característica de corrente e tensão do conjunto de 

módulos (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

 A potência de saída de um módulo pode ser estimada analisando-se uma 

família de curvas corrente versus tensão (IxV) como mostra a (FIGURA 12). Um dos 

pontos de maior interesse nesta curva é o ponto de máxima potência. Uma vez 

conhecida a curva IxV, a potência fornecida pela célula fotovoltaica pode ser 

calculada pelo produto da corrente pela tensão. A máxima potência encontra-se na 

região do “joelho” da curva IxV.  

 

 
FIGURA 12 – PONTO DE MÁXIMA POTÊNCIA (MPP) 
FONTE: CRESCESB, 2014 

  

 Pode-se verificar através das (FIGURAS 13 e 14), que a corrente produzida 

pelas células solares é diretamente proporcional à radiação solar e é muito pouco 
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afetada pela temperatura. Entretanto, a tensão e potência decrescem 

significativamente com o aumento da temperatura. 

 

 
FIGURA 13 – EFEITO CAUSADO PELA VARIAÇÃO DA IRRADIAÇÃO SOLAR 
SOBRE A CURVA CARACTERÍSTICA I-V PARA UM MÓDULO FOTOVOLTAICO 
DE 36 CÉLULAS DE SILÍCIO CRISTALINO A 25ºC. 
FONTE: CRESCESB, 2014 

 
FIGURA 14 – EFEITO CAUSADO PELA VARIAÇÃO DA TEMPERATURA 
SOBRE A CURVA CARACTERÍSTICA I-V PARA UM MÓDULO FOTOVOLTAICO 
DE 36 CÉLULAS DE SILÍCIO CRISTALINO SOB IRRADIÂNCIA DE 1.000W/M2. 
FONTE: CRESCESB, 2014 

  

 Tais variações de temperatura e irradiação solar ocorrem continuamente ao 

longo do dia e representam a condição real de operação de um sistema. 

Considerando estes motivos faz-se necessário o MPPT. 
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2.7 EDIFICAÇÕES FOTOVOLTAICAS INTEGRADAS  

 

  As Edificações Fotovoltaicas Integradas ou BIPV (Built Integrated 

Photovoltaic) integram à sua fachada e/ou cobertura módulos solares que geram, de 

forma descentralizada e junto ao ponto de consumo, energia elétrica pela conversão 

direta da luz do sol e servem ao mesmo tempo como material de revestimento 

destas fachadas e coberturas (FIGURA 15). Sistemas deste tipo injetam na rede 

elétrica pública qualquer excedente de energia gerado e, por outro lado, utilizam a 

rede elétrica como backup quando a quantidade de energia gerada não é suficiente 

para atender a instalação consumidora. Nas próximas décadas, milhares de 

habitantes de centros urbanos em todo o mundo irão utilizar esta solução que é uma 

das mais elegantes formas de geração de energia elétrica: os telhados e as 

fachadas solares dos Edifícios Solares Fotovoltaicos (RÜTHER 2004). 

 

 
FIGURA 15 – SFCR EM UMA RESIDÊNCIA 
FONTE: EUDORA SOLAR, 2014 

  

 Uma característica fundamental de sistemas fotovoltaicos instalados no meio 

urbano é a possibilidade de interligação à rede elétrica pública, dispensando assim, 

os bancos de baterias necessários em sistemas do tipo autônomo e os elevados 

custos e manutenção.  

 Na configuração mais comum, estes sistemas são instalados de tal maneira 

que, quando o gerador solar fornece mais energia do que a necessária para o 

atendimento da instalação consumidora, o excesso é injetado na rede elétrica e a 
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instalação consumidora acumula um crédito energético (o relógio contador típico é 

bidirecional e neste caso, anda para trás). Por outro lado, quando o sistema solar 

gera menos energia do que a demandada pela instalação consumidora, o déficit é 

suprido pela rede elétrica. Perdas por transmissão e distribuição, comuns ao sistema 

tradicional de geração centralizada, são assim minimizados. Outra vantagem destes 

sistemas é o fato de representarem usinas descentralizadas que não ocupam área 

extra, pois estão integradas ao envelope da edificação (RÜTTER, 2014). 

 Outro aspecto relevante é que painéis solares fotovoltaicos são projetados e 

fabricados para serem utilizados em ambiente externo, sob sol, chuva e outros 

agentes climáticos, devendo operar satisfatoriamente nestas condições por períodos 

de 30 anos ou mais. Assim sendo, são apropriados à integração ao envoltório de 

edificações (FIGURA 16).  

 

 
FIGURA  16 – FACHADA FOTOVOLTAICA 
FONTE: SUGAN SOLAR, 2014 

  

 Sistemas solares fotovoltaicos integrados ao envelope da construção podem 

ter a dupla função de gerar eletricidade e funcionar como elemento arquitetônico na 

cobertura de telhados, paredes, fachadas ou janelas. Para tanto a indústria 

fotovoltaica vem desenvolvendo uma série de produtos dirigidos à aplicação ao 

entorno construído, tendo recentemente lançado módulos fotovoltaicos de aço 

inoxidável (sob a forma de um rolo flexível, revestido por resina plástica, com 

superfície posterior autocolante) e de vidro sem moldura, que podem ser instalados 

diretamente como material de revestimento de fachadas ou telhados, e até mesmo 

telhas de vidro onde os painéis fotovoltaicos estão diretamente integrados. 
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2.7.1 Certificações Ambientais para Edificações 

 

 Com o intuito de estimular e reconhecer as edificações sustentáveis foram 

criadas diversas certificações (FIGURA 17). Algumas empresas com compromisso 

socioambiental utilizam somente edificações que possuam determinada certificação. 

Esta nova exigência crescente do mercado já faz com que alguns projetistas e 

construtores adaptem seus novos empreendimentos para receberem o certificado.   

 

 
FIGURA  17 – SELOS DE CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS PARA EDIFICAÇÕES 
FONTE: MODIFICADO PELO AUTOR, 2014 

  

 Algumas certificações permitem inclusive obtenção de financiamentos para 

construção ou aquisição de edificações com redução nas taxas de juros. São 

analisados diversos aspectos para a concessão destes certificados, entre eles 

tecnologias empregadas na construção, aproveitamento de água de chuva e 

reaproveitamento de águas servidas, a eficiência energética e a utilização de fontes 

alternativas de energia incluindo a fotovoltaica. 

 O Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) é um sistema 

internacional de certificação e orientação ambiental para edificações, utilizado em 

143 países, e possui o intuito de incentivar a transformação dos projetos, obra e 

operação das edificações, sempre com foco na sustentabilidade de suas atuações. 

 A Alta Qualidade Ambiental (AQUA) é um conceito holístico e, por esta razão, 

fundamenta-se na análise do local do empreendimento e de seu programa de 

necessidades. E, nesta globalidade, o AQUA busca proporcionar condições ideais 

de conforto e saúde para os usuários, respeitando o meio ambiente e a sociedade, 

atendendo integralmente a legislação e obtendo viabilidade econômica por meio da 

análise do ciclo de vida dos empreendimentos (AQUA, 2014). 
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 A Caixa Econômica Federal criou o Selo Casa Azul CAIXA, com o objetivo de  

incentivar o uso racional de recursos naturais na construção de empreendimentos 

habitacionais, reduzir o custo de manutenção dos edifícios e as despesas mensais 

de seus usuários, bem como promover a conscientização de empreendedores e 

moradores sobre as vantagens das construções sustentáveis (CAIXA, 2014). 

 Com o Selo Casa Azul CAIXA, busca-se reconhecer os projetos de 

empreendimentos que demonstrem suas contribuições para a redução de impactos 

ambientais, avaliados a partir de critérios vinculados aos seguintes temas: qualidade 

urbana, projeto e conforto, eficiência energética, conservação de recursos materiais, 

gestão da água e práticas sociais. 

 O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) 

promove o uso racional da energia elétrica em edificações desde sua fundação, 

sendo que, com a criação do PROCEL EDIFICA, as ações foram ampliadas e 

organizadas com o objetivo de incentivar a conservação e o uso eficiente dos 

recursos naturais (água, luz, ventilação etc.) nas edificações, reduzindo os 

desperdícios e os impactos sobre o meio ambiente. 

  Buscando o desenvolvimento e a difusão desses conceitos, o PROCEL 

EDIFICA vem trabalhando através de seis vertentes de atuação: capacitação, 

tecnologia, disseminação, regulamentação, habitação e eficiência energética e 

planejamento. 

 

2.8 MEDIDORES INTELIGENTES E REDES INTELIGENTES  

 

 Os medidores inteligentes ou smart meters (FIGURA 18) são o elemento base 

e a primeira etapa para a implantação de redes inteligentes ou smart grids. Além da 

mediação bidirecional de energia eles podem permitir a tarifação horossazonal, 

medição de reativos, harmônicas, número de faltas, detecção de falhas, detecção de 

fraudes (furto de energia), chaveamento remoto (ligação e corte do fornecimento de 

energia), transmissão de dados e podem servir inclusive para medição do consumo 

de outros serviços públicos como fornecimento público de gás e de água.  
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FIGURA  18 – MEDIDOR INTELIGENTE 
FONTE: METERS & MORE, 2014 

  

 Para a micro e minigeração estes medidores representam um grande avanço 

pois permitem medir tanto a energia consumida quanto a injetada na rede (FIGURA 

19). A disseminação dos SFCRs, na maioria dos países do mundo, tiveram estes 

medidores como condição essencial para que isso ocorresse, permitindo inclusive 

políticas de remuneração diferenciadas para FRE. 

 

 
 
FIGURA  19 – ESQUEMA DE LIGAÇÃO DE UMA CASA COM SMART METER 
FONTE: BARRYMILLER, 2014 

  

 O termo redes inteligentes ou smart grids compreende três áreas que 

interagem entre si. A primeira é a inteligência no sistema de fornecimento de energia 

elétrica, abrangendo geração, transmissão e distribuição, ou seja, a parte do sistema 

de fornecimento de energia elétrica que está acima do medidor de energia elétrica e 

automatiza as ações de operação e proteção associadas otimizando-as, além de 

disponibilizar informações em tempo real aos consumidores (FIGURA 20). 
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  A segunda é o próprio medidor, que em uma rede inteligente, em geral, mas 

não necessariamente, é um medidor inteligente, atuando como interface entre o 

fornecedor de energia elétrica e o consumidor.  

 A terceira área é composta pela inteligência no consumo, ou seja, pelas 

indústrias inteligentes, pelas casas inteligentes, que empregariam equipamentos e 

eletrodomésticos inteligentes, bem como sistemas domésticos de geração de 

energia elétrica empregando fonte eólica, solar ou biomassa, que utilizam as 

informações disponíveis na rede, e a programação definida pelo consumidor, para 

ligar e desligar, reduzindo o consumo ou injetando energia elétrica na rede, em 

resposta a estímulos tarifários ou estímulos relativos ao desempenho da rede 

(BANDEIRA, 2014). 

 

 
FIGURA  20 – REDES INTELIGENTES 
FONTE: HITACHI, 2014 

  

 A implantação de redes inteligentes mostra-se uma oportunidade para 

combater alguns dos principais problemas verificados no setor elétrico: perdas não 

técnicas (furtos, problemas de medição e faturamento), baixa confiabilidade 

(interrupções no fornecimento) e outros tipos de ineficiências (LAMIM, 2014). 

 Dentre as vantagens pode-se ressaltar o aumento da segurança do sistema 

elétrico através do autorestabelecimento do serviço (self healing), da modulação da 

curva de carga com redução da ponta via sinalização em tempo real dos preços da 

energia elétrica, da acomodação adequada das fontes renováveis variáveis não 

despacháveis (geração distribuída e/ou armazenamento), da utilização dos veículos 

elétricos para estocagem dinâmica de energia, da adequação tarifária aos horários 
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de disponibilidade, da geração variável desenvolvimento de utensílios domésticos 

inteligentes e eficientes (sensíveis às variações horárias de preço) e a redução de 

investimentos na ampliação de redes de distribuição existentes. 

 As energias alternativas e a mini e micro geração de energia pulverizadas, 

principalmente as instaladas em edificações urbanas, no conceito BIPV, são grandes 

beneficiadas pela implementação das redes inteligentes, uma vez que o processo de 

otimização do sistema elétrico envolve redução de perdas por transmissão de 

energia a longas distâncias, privilegia-se as fontes de energia com geração local, 

gerando menores perdas de transmissão e tornando o sistema  mais sustentável. 

 

2.9 SOFTWARES DE REGISTRO FOTOVOLTAICOS 

 

 O sistema que registra as medições através de sensores instalados no 

sistema fotovoltaico é o Sunny Portal desenvolvido pela empresa SMA Solar 

Technology AG (FIGURA 21). Trata-se de um portal da internet para monitorização 

de sistemas, bem como para visualização e apresentação de dados. Para utilizar o 

Sunny Portal é necessário ter um dispositivo que consiga recolher os dados do 

sistema e enviá-los para o software. 

 

 
 
FIGURA  21 – DADOS REGISTRADOS NO SUNNY PORTAL 
FONTE: O AUTOR, 2014 
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 As funções disponíveis no Sunny Portal dependem do dispositivo utilizado 

para enviar os dados. Os seguintes dispositivos podem enviar dados para o este 

software: 

 

• Sunny WebBox / Sunny WebBox com Bluetooth® Wireless Technology; 

• SMA Cluster Controller; 

• Sunny Boy Control / Plus; 

• Sunny Data Control; 

• Sunny Home Manager; 

• Inversor com função Webconnect; 

• Sunny Multigate para sistemas com inversores de módulo único. 

 

É possível com o software supramencionado obter perfis de geração 

horários, diários e mensais além de estimar a quantidade de dióxido de carbono que 

deixou de ser lançada na atmosfera ao utilizar a energia fotovoltaica. 

 No sistema em questão, a comunicação dos dados se dá através do 

dispositivo Sunny WebBox. Como interface central de comunicação, este dispositivo 

conecta o sistema fotovoltaico ao seu operador, além de realizar a coleta e registro 

de todos os dados dos dispositivos conectados, permitindo um monitoramento sem 

interrupções do sistema fotovoltaico e fornece ao operador todos os dados via 

conexão de internet.  

 O software de interface gráfica Flashview e o site Sunny Portal podem ser 

utilizados para editar e demonstrar graficamente os dados armazenados. Ambos os 

programas são disponíveis gratuitamente através do website do Sunny Portal ou 

SMA-Solar e permitem aos operadores visualizarem a geração de seus sistemas 

tanto através de uma rede local como através da internet. 

 A (FIGURA 22) apresenta um exemplo da geração diária registrada ao longo 

do mês de janeiro de 2014.  
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FIGURA  22 – ENERGIA GERADA EM JAN 2014 
FONTE: O AUTOR, 2014 
  

A (FIGURA 23) apresenta o perfil de geração horário ao longo do dia 31/01/2014. 

 

 
FIGURA  23 – ENERGIA GERADA NO DIA 31/01/2014 
FONTE: O AUTOR, 2014 
 
 A (FIGURA 24) demonstra a tela na qual o software realiza o cálculo da 

quantidade de dióxido de carbono CO2 que deixou de ser emitido através da 

utilização do sistema fotovoltaico em um dado período de tempo. Estes valores de 

CO2 de carbono podem eventualmente ser utilizados para venda de créditos de 

carbono. 
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FIGURA 24 – QUANTIDADE DE CO2 QUE DEIXOU DE SER EMITIDA NO PERÍODO 
FONTE: O AUTOR, 2014 
  

 Para o presente estudo será utilizada a geração mensal, no entanto é 

possível monitorar diariamente a geração e até mesmo pelos horários ao longo do 

dia. 

 

2.10 FUNDAMENTOS DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

 

 Adicionalmente à tecnologia fotovoltaica existe um estudo de viabilidade 

econômica necessário para endossar a tomada de decisão de quanto a investir 

nesse tipo de fonte alternativa. 

 O estudo de viabilidade econômica é composto por diversos indicadores 

econômicos como Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), 

Payback, etc., que proporcionam ao investidor, sob certas condições de risco e 

incerteza, aplicar recursos em um determinado projeto. 

 Além disso, para que esses indicadores possam ser calculados, há a 

necessidade de criar demonstrativos de resultados e fluxos de caixa que modelem 
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as receitas e despesas, incluindo as condições regulatórias pertinentes e o subsídio 

para cada condição desejada.  

 

2.10.1 Taxa Mínima de Atratividade  

 

 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é a melhor taxa, com baixo grau de risco, 

disponível para a aplicação do capital. A base para estabelecer uma estimativa da 

TMA é a taxa de juros praticada no mercado. As taxas de juros que mais impactam a 

TMA são: Taxa Básica Financeira (TBF); Taxa Referencial (TR); Taxa de Juros de 

Longo Prazo (TJLP) e Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 

Sempre existirão duas possibilidades de investimento: aplicar na TMA ou aplicar em 

projetos de investimento. Aplicação em TMA não agrega valor algum à empresa 

(dinheiro em caixa não agrega riqueza) (BORDEAUX-REGO, 2012). 

 

2.10.2 Método do Valor Presente Líquido  

 

 O Valor Presente Líquido (VPL) é a técnica robusta da análise de 

investimento mais conhecida e mais utilizada. O VPL, como o próprio nome diz, é a 

concentração de todos os valores esperados de um fluxo de caixa na data ZERO. É 

em função de quatro variáveis: quanto foi investido, quanto ele gera de fluxo de 

caixa, quando o fluxo de caixa deve ocorrer e qual o risco associado a este fluxo de 

caixa. Também é denominado fluxo de caixa descontado (BORDEAUX-REGO, 

2012). 

 

2.10.3 Método da Taxa Interna de Retorno  

 

 Por definição Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa que torna o VPL igual a 

zero.  

��� =  ∑
��

(
���)�
−  � = 0�

��
                 (1)           

onde: 
t – período do investimento em anos ou meses 
Ft – fluxo de caixa no período 
I – investimento 
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2.10.4 Período de Recuperação do Investimento – Payback  

 

 O payback nada mais é do que o número de períodos necessários para que o 

fluxo de benefícios supere o capital investido. Pode-se trabalhar com dois tipos de 

período de recuperação do investimento: o payback simples e o payback 

descontado. 

 

2.10.5 Payback simples 

 

 Leva em conta o tempo de retorno do capital investido. O investidor 

estabelece um prazo máximo para recuperação do investimento que servirá de 

padrão para a análise de viabilidade do projeto. O valor aplicado é adicionado 

período a período aos fluxos de caixa gerados para que se obtenha o tempo de 

recuperação do investimento inicial. Isso ocorre no momento em que a soma dos 

fluxos de caixa futuros for igual ao investimento inicial. 

 Deve-se notar que o método payback simples apresenta alguns problemas: 

não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo; não leva em conta a 

distribuição do fluxo de caixa dentro do período de recuperação do investimento; não 

considera o fluxo de caixa após o período de recuperação do investimento, podendo 

levar à rejeição de projetos com maior duração; não pode ser comparada com um 

padrão de rentabilidade como custo de capital. 

 

2.10.6 Payback descontado 

 

 Igual ao anterior, no entanto considera uma taxa de atratividade ou desconto. 

Ao adicionarmos o custo de capital da empresa ao payback simples, estamos 

considerando o valor do dinheiro no tempo. Descontam-se todos os elementos do 

fluxo de caixa à data definida trazendo-se a valor presente na data zero. 

 O período de payback descontado é o tempo de recuperação do investimento 

à taxa de juros escolhida. Esse método se aproxima do valor presente líquido. Os 

métodos de payback podem ser mais úteis para desempatar situações de VPLs 

parecidos em que a recuperação mais rápida de caixa se torne relevante. 

 O payback descontado pode ainda ser utilizado como um segundo filtro de 

análise, como medida de risco de liquidez, ou generalizando, como um grau de risco 
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do projeto. Com o passar do tempo as incertezas associadas ao projeto, como 

previsão de receita e os custos correspondentes tendem a aumentar e 

consequentemente aumenta o risco associado. 
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3. FOMENTO AOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE 

 

 

 As questões ambientais e o crescimento da demanda energética fez com que 

vários países procurassem incentivar o uso das FRE através de subsídios, 

reestruturação e privatização dos seus setores energéticos, reorientando-os para 

uma situação de competitividade, na qual o estado atua como agente regulador.  

 Um dos principais objetivos dos mecanismos de incentivo à utilização das 

FRE é aumentar o grau de competitividade dessas. Outra importante característica 

presente nesses mecanismos é a redução gradual de subsídios num período de 

tempo estipulado, até elas se tornarem competitivas e não necessitarem mais de 

incentivos. 

 O crescimento da capacidade fotovoltaica tem sido impulsionado quase que 

inteiramente por políticas públicas. Embora os custos do sistema tenham diminuído 

de forma constante, esta modalidade continua a ser uma das fontes mais caras de 

energia elétrica. De acordo com Sarasa-Maestro. et.. al (2013), sem subsídios 

públicos, poucos produtores de eletricidade iriam comprar sistemas fotovoltaicos.  

 Espera-se que subsidiar a implantação dos sistemas fotovoltaicos induzirá a 

escala e a aprendizagem, tornando-os competitivos frente às fontes tradicionais, 

especialmente se um preço for imposto sobre as emissões de carbono 

economizadas e as inovações tecnológicas acelerarem a redução de custos 

(SARASA-MAESTRO ET.al, 2013).   

 Incentivos tributários governamentais e apoio ao investimento são também 

utilizados para incentivar o uso de sistemas fotovoltaicos. Um rol de medidas facilita 

acesso ao crédito e reduz a carga tributária para a instalação dos sistemas 

fotovoltaicos.  

 O custo de capital, que é a taxa de retorno que o investidor esperaria obter se 

aplicasse em outro investimento de risco equivalente, é visto como a principal 

barreira para o desenvolvimento da indústria fotovoltaica. Diferentes medidas atuam 

como apoio ao investimento, tais como concessões e empréstimos ou incentivos 

tributários como o crédito tributário, redução tributária e depreciação acelerada. 

Programas de incentivo geralmente utilizam uma combinação destes métodos. 
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3.1 PROGRAMAS DE INCENTIVOS FOTOVOLTAICOS 

 

 Os mecanismos de incentivo aplicados pelos países para a promoção das 

FRE dependem das condições econômicas, sociais e, principalmente, da 

potencialidade dos recursos endógenos do país (AYOUB e YUJI, 2012).  

 Mesmo em países com baixa diversidade energética (ex.: Portugal, 

Alemanha, Japão), o aumento da participação de fontes renováveis na matriz 

elétrica tem sido bastante percebido. Países com maiores recursos renováveis e 

menores, ou ausentes, reservas de combustíveis fósseis têm tendência a ter uma 

participação maior das fontes de energia renovável na sua matriz elétrica, como é o 

caso de Portugal, Alemanha ou Japão. No entanto, mesmo em países cuja fonte 

energética principal são os combustíveis fósseis, com destaque para os EUA, o 

aumento das FRE também está ocorrendo. 

 No Brasil o destaque recente fica por conta da energia eólica que, desde a Lei 

Federal nº 10.438 de 2002 que criou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 

de Energia Elétrica (PROINFA), quadruplicou sua capacidade instalada, graças aos 

incentivos concedidos nos impostos de importação para equipamentos eólicos e das 

reduções dos valores contratuais pelo uso dos sistemas de distribuição e dos 

contratos de conexão às redes de distribuição.  

 As ações tomadas pelos países podem ser de curto ou longo prazo. As 

diferenças entre ambas prendem-se à continuação ou não dos investimentos 

quando se terminam os mecanismos. Enquanto nos mecanismos de curto prazo, os 

investimentos terminam, nos mecanismos de longo prazo, os investimentos 

continuam a ser realizados, pois foi criado um mercado. Os mecanismos de curto 

prazo mais utilizados são: investimentos subsidiados; redução de impostos; 

empréstimos nacionais ou internacionais. Os mecanismos de longo prazo mais 

utilizados são: tarifas garantidas (FIT- Feed-in Tariff)  e quotas obrigatórias. (AYOUB 

e YUJI, 2012). 

 A unanimidade na utilização destes mecanismos está longe de ser alcançada. 

Enquanto alguns autores defendem que os mecanismos de incentivos têm trazido 

benefícios, como o crescimento da economia e a redução da emissão de gases com 

efeito de estufa (VACHON AND MENZ, 2006), outros defendem que a utilização 

deste tem conduzido a resultados completamente contrários e portanto, adversos 
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aos anteriormente referidos (FRONDEL, et al., 2010; MARQUES AND FUINHAS, 

2012). 

 

3.1.1 Sistema de Preços 

 

 O nome “sistema de preços” mais conhecido como feed in tariff (FIT) vem do 

fato de sua característica principal ser a definição do valor (preço) pago ao dono do 

gerador que usa FRE, por cada kWh gerado, ao longo de um determinado período 

(normalmente superior a 20 anos). No sistema de preços, o tipo mais difundido é o 

tarifa-prêmio, no qual toda energia produzida pelo gerador é injetada na rede (por 

isso, feed-in) (MME, 2009). 

 O mecanismo de FIT, é um dos principais instrumentos utilizados no mundo 

para promoção das fontes renováveis na geração de energia elétrica. As tarifas-

prêmio objetivam acelerar os investimentos em energias renováveis através de 

contratos de produção de eletricidade tipicamente baseados no custo de geração de 

cada tecnologia. 

 Estudos recentes concluíram que FIT é mais efetivo para energia solar 

produzida com tecnologia fotovoltaica que as outras formas de compensação 

(LESSER AND SU, 2008).  

 No caso da energia fotovoltaica, por exemplo, aos produtores é oferecido um 

preço mais elevado por MWh produzido, refletindo os maiores custos de produção 

desta fonte. Normalmente, os contratos com tarifa-prêmio incluem cláusulas de 

redução de preços ao longo do tempo, com o intuito de forçar ou incentivar 

desenvolvimentos que levem a redução do custo de geração da fonte 

(ABINEE,2012). 

 Este sistema remuneratório pode medir o total de KWh produzidos, incluindo 

consumo (FIT bruto), ou apenas a potência líquida (net metering). No FIT bruto toda 

energia gerada pelo sistema fotovoltaico é remunerada e a energia consumida é 

adquirida da rede elétrica ao preço da tarifa de energia.  

 Atualmente, esse mecanismo é aplicado na maioria dos países europeus. 

Observa-se que os países que apresentam os maiores crescimentos no mercado de 

FRE são países que utilizam o mecanismo baseado no sistema de preços.  

 A tarifa-prêmio tem um valor maior do que o da tarifa cobrada pela energia 

disponível na rede pública, por isso é mais vantajoso ‘vender’ para a rede toda a 
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energia gerada. Quando é adotada a tarifa-prêmio, o investidor normalmente arca 

com todo o custo inicial (podem ser criadas linhas de financiamento para facilitar a 

compra do equipamento). A tarifa-prêmio paga pela energia gerada deve ser 

calculada de forma a garantir uma TIR atrativa para o investidor (MME, 2009).  

  De acordo com Salamoni (2009), a maioria dos países está adotando o FIT 

como estratégia para promover as FRE. O que distingue esse mecanismo em cada 

país, na maioria dos casos são os valores de tarifa-prêmio, adotados para cada 

tecnologia, o tempo de duração do programa, ou seja, o período garantido de tempo 

para o pagamento dessas tarifas e a redução anual das tarifas para novas 

instalações. 

 A (TABELA 1) demonstra os valores e condições de FIT praticados em alguns 

países da união europeia no ano de 2012. É evidente a diferença de valores de 

remuneração, prazo e geração anual entre os países. 

 

TABELA 1 – REMUNERAÇÃO DO FIT PARA PAÍSES DA UNIÃO EUROPÉIA 

FONTE: SARASA-MAESTRO et al 2013 
 

3.1.2. Net Metering 

 

 Uma variação no sistema de preços ou FIT, o “net metering”, permite aos 

consumidores instalar pequenos sistemas de FRE em suas residências ou empresas 

e vender os seus excedentes de eletricidade para a rede. Esse excesso é vendido 

pelo preço de mercado. Em alguns casos, os produtores são pagos por todo kWh 

que eles injetam na rede, em outros casos, eles recebem crédito apenas quando a 

geração é igual a seu consumo. 

 A (FIGURA 25) demonstra de forma simplificada a ideia do net metering. A 

região na cor laranja corresponde aos horários do dia que existe apenas consumo. A 

País
Gearação Anual 

kWh/kWp

FIT

€/kWh

Preço da Eletricidade 

€/kWh
Tempo (anos)

TIR com 

financiamento %

TIR sem 

financiamento %

Alemana 1250 0,1601 0,2282 20 10,84 8,39

Espanha 1575 0,21 0,172 25 34,6 15,16

França 1275 0,2137 0,1215 20 21 12,49

Itália 1500 0,233 0,1946 20 37,5 16,02

Grécia 1500 0,292 0,1061 20 20 21,46

Portugal 1500 0,32 0,1668 15 80 23,2

Reino Unido 975 0,19 0,1347 25 9,38 7,74

Bulgária 1275 0,367 0,0865 25 81,66 25,41

República Tcheca 880 0,423 0,1455 20 46,52 18,34

Suíça 1100 0,41 0,1867 25 108,59 23,03
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região verde representa os horários em que existe geração de energia e consumo, 

sendo que a parte cinza é a energia excedente injetada na rede. 

 

 
FIGURA  25 – SISTEMA NET METERING 
FONTE: MODIFICADO PELO AUTOR, 2014 

  

 Esta vertente tem maior adesão nos EUA e em 2012 foi escolhido pelo 

Governo do Brasil como o mecanismo de incentivo à micro e miniprodução no país. 

Este mecanismo também varia de país para país, ou no caso dos EUA, de estado 

para estado. Além das diferenças que também existem no mecanismo de FIT (valor 

da tarifa bonificada, duração do contrato, quota de ligação, etc), este mecanismo 

tem outras variantes mais relacionadas com o funcionamento do próprio mecanismo.  

 Por exemplo, o Brasil optou por uma variante em que a energia produzida em 

excesso não é remunerada através de uma tarifa bonificada, mas sim através de 

créditos que o produtor pode utilizar em momentos em que a sua produção não 

satisfaz o seu consumo.  

 O custo destes dois mecanismos, FIT e net metering, resultante da energia 

paga ao produtor ser mais elevada do que a tarifa convencional, é pago pelos 

utilizadores finais do sistema elétrico, ou seja, pela população ou por verbas 

específicas dos países (JENNER, GROBA AND INDVIK, 2013). 

 

3.1.3 Sistema de Cotas  

 

 Outro programa utilizado por alguns países é o Sistema de Cotas de 

Certificados Verdes. Neste sistema o governo exige que produtores, distribuidores 

ou consumidores mantenham uma determinada cota de energia renovável em seu 
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consumo total de energia. O preço da energia é ajustado pelos atores envolvidos no 

programa. O sistema de cotas é geralmente conhecido como Obrigações de Cotas 

ou Padrão de Portfólio Renovável nos EUA. Certificados Verdes são o mecanismo 

primário para implementar este sistema.  

 No sistema de quotas, por estabelecer metas específicas para as FRE, ou de 

geração, ou de capacidade instalada, existe a certeza quanto ao futuro do mercado. 

As quotas podem garantir aos produtores e aos fabricantes uma certeza quanto ao 

crescimento do mercado para as FRE (LAUBER, 2003).  

 Nesse sistema, a velocidade com que as tecnologias renováveis entram no 

mercado é determinada por decisões políticas, as quais podem ser alheias ao 

progresso técnico e de eficiência de utilização das FRE (KROHN, 2000). Já no 

sistema de preços não é possível prever esse crescimento, por outro lado, as tarifas 

podem ser ajustadas para encorajar mais ou menos os investidores, conforme a 

necessidade. Além disso, os países que utilizam esse sistema têm superado as 

metas nacionais para o uso de FRE (MENANTEAU et al., 2003); (LAUBER, 2003); 

(MEYER, 2003).  

 Existem duas variações principais de sistema de quotas utilizados hoje em 

dia:  

 

• Renewable Portfolio Standards (RPS): são agentes que têm direito a 

comercializar a energia FRE segundo normas pré-estabelecidas. O 

governo subsidia normalmente o pagamento tanto do equipamento quanto 

da energia gerada, ou seja, para o sistema de quotas é necessário um 

desembolso considerável periodicamente por parte do governo, o que 

prejudica a longevidade deste tipo de programa e sua aplicação em países 

em desenvolvimento; 

• Tendering Systems (TS): na categoria do TS o governo estipula um alvo 

(quota) e um preço máximo para a eletricidade, por kWh gerado. Os 

produtores submetem as suas ofertas para estes contratos. O governo 

subsidia a diferença entre o mercado de referência e o contrato vencedor. 
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3.1.4 Certificados de energia renovável 

 

 Uma alternativa ao mecanismo de tarifa prêmio, mais populares na Europa, 

são os Certificados de Energia Solar Renovável (SRECs, na sigla em inglês). A 

diferença chave entre estes mecanismos, é que no caso dos SRECs, o próprio 

mercado é responsável pela precificação da energia solar gerada (no esquema de 

tarifa prêmio, o governo determina o preço da energia). 

 Os certificados são produzidos a cada 1.000 kWh de produção de um sistema 

fotovoltaica uma vez que este sistema seja registrado e certificado por agências 

regulatórias locais. Dependendo da legislação específica do estado, os parâmetros 

do certificado são obtidos através de medição ou estimativa. De forma geral, os 

sistemas podem ser registrados em outros estados que possuem o mesmo 

mecanismo, de forma que o certificado possa ser obtido no local onde os preços 

sejam mais atrativos. 

 A oferta de SRECs em um estado é determinada pelo número de sistemas 

instalados e qualificados a produzir os certificados. A demanda é determinada pelo 

próprio estado, tipicamente através da definição de certo percentual de participação 

da fonte fotovoltaica na matriz elétrica estadual. O preço de mercado é determinado 

através da relação entre oferta e demanda. 

 

3.1.5 Incentivos Tributários 

 

 Incentivos tributários governamentais e apoio ao investimento são também 

utilizados para incentivar o uso de sistemas fotovoltaicos. Um rol de medidas facilita 

acesso ao crédito e reduz a carga tributária para a instalação dos sistemas 

fotovoltaicos. O custo de capital é visto como a principal barreira para o 

desenvolvimento da indústria fotovoltaica.  

 Diferentes medidas atuam como apoio ao investimento, tais como concessões 

e empréstimos ou incentivos tributários tais como crédito tributário, redução tributária 

e depreciação acelerada. Programas de incentivo geralmente utilizam uma 

combinação destes métodos. 

 Os programas de incentivo ao mercado fotovoltaico nos EUA seguem 

basicamente a linha de condições especiais de financiamento ou incentivos 

tributários. No primeiro tipo, destacam-se projetos como o Property Assessed Clean 
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Energy (PACE) que funciona como um empréstimo tomado diretamente de governos 

locais para a compra de equipamentos que usem energia renovável ou que 

melhorem a eficiência energética. Esse tipo de programa está em operação em 

cinco Estados atualmente: Califórnia, Colorado, Maine, Nova York e Wisconsin 

(ABINEE, 2012). 

 Mais da metade dos estados norte-americanos possuem políticas de incentivo 

via transferência direta, que podem ser via descontos, empréstimos ou incentivos 

baseados em desempenho. Estes incentivos geralmente cobrem de 20% a 50% do 

custo total do sistema e foi o principal responsável pela expansão do mercado 

fotovoltaico no país (ABINEE, 2012). 

 O programa do estado de Nova York, Energy “$mart Loan Fund”, prevê 

redução nas taxas de empréstimos utilizados para a aquisição de sistemas 

fotovoltaicos. As taxas podem ser até quatro pontos percentuais mais baixas que as 

utilizadas em empréstimos normais Em Orlando, consumidores podem fazer 

empréstimos de até US$20.000,00, com taxas de juros de 2% a 5,5% a.a., por um 

período de 10 anos, para aquisição de sistemas fotovoltaicos. Esses empréstimos 

são pagos diretamente nas contas de luz pagas à distribuidora. 

 Outra política bem comum no país são os incentivos fiscais/tributários. Em 

Nova York, proprietários podem deduzir dos impostos sobre o edifício 20% dos 

gastos com instalação de sistemas fotovoltaicos, ao longo de quatro anos. Oregon, 

Arizona, Maryland e Ohio possuem mecanismos semelhantes. Outra forma de 

incentivo fiscal é através de descontos nas taxas que recaem sobre a compra de 

equipamentos utilizados no sistema fotovoltaico. Em 20 estados, há uma completa 

eliminação das taxas estaduais que recaem sobre equipamentos fotovoltaicos. 

 Os incentivos financeiros podem ser divididos em três grupos distintos: 

benefícios fiscais, subsídios e facilidade de crédito. Estes procuram aumentar a 

atratividade das fontes de energia renovável através da redução do preço pago 

pelas tecnologias renováveis, do aumento do retorno dos investimentos, da redução 

dos custos de produção, da redução do tempo de retorno dos investimentos, etc.. 

 Os benefícios fiscais resumem-se à isenção de alguns impostos sobre o 

investimento inicial (compra do sistema renovável) ou sobre a produção (venda de 

energia e nos lucros provenientes dela). Os impostos sobre a produção, 

normalmente, são aqueles com melhores resultados, pois estimulam o produtor a 
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instalar sistemas de qualidade e a realizar a sua manutenção de modo a retirar os 

maiores proveitos possíveis.  

 Por outro lado, a redução de impostos sobre o investimento inicial por vezes 

não estimula a eficiência dos sistemas, apesar de estimular a aquisição destes numa 

fase inicial de implementação da tecnologia. Outras isenções de impostos são 

utilizadas de modo a incentivar a instalação de tecnologias renováveis, como por 

exemplo, a isenção de taxas ambientais ou a redução/isenção de impostos sobre a 

importação de equipamentos necessários para a produção dos sistemas. 

 Os subsídios funcionam a partir do reembolso de uma determinada 

percentagem dos investimentos realizados na aquisição dos sistemas ou no custo 

total da instalação, ou no reembolso por unidade de potência instalada. 

 De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), as residências 

que investem em geração local provenientes de energia solar, eólica ou geotérmica 

estão elegíveis a um desconto de até 30% do valor investido. As despesas incluem, 

além do sistema, os custos do trabalho, preparação e instalação do sistema original. 

 

3.1.6 Incentivo no imposto de renda 

 

 O incentivo no imposto de renda é uma forma de estimulo capaz de 

desempenhar importante papel na disseminação da tecnologia fotovoltaica 

associada à geração distribuída. De fato, observa-se que esta tem sido prática 

relativamente comum na experiência internacional (EUA, França).  

 A simulação do impacto que tal medida pode causar sobre o custo nivelado 

final é função de duas variáveis: a parcela do investimento suscetível ao incentivo no 

imposto, assim como o período em que será gozado esse benefício (EPE, 2014). 

  

3.2 SISTEMAS DE FINANCIAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

 Uma das maiores barreiras à disseminação das fontes de energia renovável é 

o fato de o investimento inicial dos projetos ser muito elevado. Desse modo, a 

facilidade de obtenção de crédito e aplicação de taxas de juros atraentes são 

mecanismos com grande relevância no apoio às energias renováveis. 
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3.2.1 Financiamentos com Home Equity 

 

 Tem sido uma das formas mais comuns dos consumidores financiarem seus 

sistemas fotovoltaicos. Consiste em fornecer como garantia a casa de sua 

propriedade na qual o sistema será instalado. Muitos instaladores de sistemas 

possuem parcerias com instituições financeiras que operam esta linha de 

financiamento. 

 

3.2.2 Power Purchase Agreements (PPA) 

 

 Um terceiro possui e presta manutenção no sistema fotovoltaico instalado na 

casa do cliente, vendendo a energia produzida para o cliente. No entanto, os clientes 

que optam por este sistema possuem baixos custos de capital e pagam somente 

pela energia que seus sistemas geram. 

 

3.2.3 Arrendamentos Solares (Leasing) 

 

 Ao arrendar um sistema fotovoltaico, os clientes podem se beneficiar de 

possuir um sistema sem os custos de capital. Eles simplesmente alugam o sistema 

fotovoltaico de uma companhia enquanto recebem os benefícios que a eletricidade 

produz. Os arrendamentos são atrativos para proprietários de imóveis residenciais 

ou comerciais que pretendem permanecer em seus imóveis menos de 5 anos. 

 As empresas de leasing, por outro lado, se beneficiam das mensalidades 

pagas pelo arrendante, de isenções tributárias, incentivos fiscais e de compras dos 

equipamentos fotovoltaicos em grande escala por preços ainda menores.  

 

3.2.4 Property Assessed Clean Energy  

 

 Clientes fotovoltaicos podem financiar seus sistemas junto aos governos 

locais. O Property Assessed Clean Energy (PACE) permite aos governos locais 

fornecerem empréstimos de baixo custo e longo prazo para os proprietários de 

imóveis que queiram instalar sistemas fotovoltaicos em seus imóveis. O proprietário 

então paga um adicional junto com os impostos anuais de sua propriedade 

(equivalente ao IPTU no Brasil) para pagar o empréstimo. 
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 Os empréstimos são permanentemente vinculados ao imóvel, de forma que 

os proprietários não precisam se preocupar com o tempo crítico de retorno do 

investimento (break-even point) e podem transferir o pagamento do empréstimo para 

compradores subsequentes do imóvel. 

 

3.3 MEDIDAS DE INCENTIVO FOTOVOLTAICO NA UNIÃO EUROPÉIA 

 

 A instalação fotovoltaica teve um crescimento notável desde 2005 na União 

Européia (EU). A filosofia geral foi encorajar a instalação de energia solar 

fotovoltaica através do investimento privado lucrativo em plantas fotovoltaicas. Esta 

política remuneratória foi a chave para o desenvolvimento e para o futuro da 

indústria fotovoltaica, tanto para investidores privados como para os governos 

envolvidos. Apesar de possuir menor incidência de radiação solar que outras nações 

europeias, a Alemanha tem liderado o mercado desde 2004 e se posicionou como 

líder na indústria (SARASA-MAESTRO et al 2013).  

 

3.3.1 O mecanismo de incentivo alemão à energia solar fotovoltaica e o mercado 

atual 

 

 A Alemanha foi pioneira no desenvolvimento de seu mercado de SFCR, 

aproveitando-se da experiência com sistemas eólicos, dos quais foi igualmente 

pioneira. As principais razões que levaram este país a alcançar tal protagonismo 

nestas fontes alternativas de energia foram inicialmente as crises do petróleo da 

década de 70, nas quais os preços de hidrocarbonetos se tornaram  muito elevados, 

e na década de 80 o desastre nuclear de Chernobyl, que fez com que a sociedade 

alemã demandasse fontes energéticas renováveis e que não apresentassem risco 

para o meio-ambiente (THE BREAK THROUGH INSTITUTE, 2009). 

  Desde 1988 existem políticas de incentivo a instalação de sistemas 

fotovoltaicos. Em 1990 o governo alemão estabeleceu uma nova lei energética de 

modo a permitir compensações aos geradores de energia por FRE. Por fim, foi 

aprovada por unanimidade a “Feed in Law”, a qual teve uma oposição inicial das 

concessionárias. 

 A Feed in Law obrigou as concessionárias a se conectarem a rede geradores 

que utilizam FRE e a comprarem a energia gerada a uma tarifa-prêmio que, para 
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eólica e fotovoltaica, chegava a 90% da tarifa média cobrada dos consumidores 

finais. A Feed in Law ofereceu incentivos financeiros consideráveis a investidores, 

embora menos para energia fotovoltaica, pois seus custos eram ainda muito altos 

comparados com as tarifas-prêmio (MME,2009).  

 O marco inicial dos SFCR no mercado alemão e talvez, o programa de 

fomento mais emblemático para disseminação fotovoltaica no mundo foi o Programa 

1.000 Telhados, iniciado em 1991. Esse programa foi administrado pela Instituição 

de Crédito Alemã para a Reconstrução, e garantiu financiamento de valores entre 

60-79% das instalações. Foram instalados cerca de 2.200 SFCRs, totalizando 

aproximadamente 5,3 MWp em 1993. 

 Considerando que o Programa 1.000 Telhados foi um sucesso, a formação do 

mercado que o programa induziu não foi forte o suficiente para justificar 

investimentos em novas instalações de indústrias de células solares. As indústrias 

agora esperavam um sucessor desse programa. O lobby pela indústria de células 

solares da Alemanha, também se intensificou. A Siemens já havia iniciado a sua 

produção nos EUA. Continuar a produção na Alemanha, sem nenhuma perspectiva 

de um grande mercado, seria claramente questionável sobre o ponto de vista da 

indústria.  

 Então, criou-se um programa residencial de telhados solares: o Programa de 

100.000 Telhados. Com a promessa de um forte programa, a segunda maior 

empresa produtora de células solares da Alemanha, decidiu investir em uma nova 

usina. A produção de células começou em meados de 1998 em uma unidade com 

capacidade de 20 MW (HOFFMANN, 2006). A partir daí, começaram a ser 

instaladas outras indústrias de células solares, devido à perspectiva do programa de 

100.000 Telhados (SALOMONI, 2009). 

 A Alemanha liderou a capacidade fotovoltaica durante a primeira década dos 

anos 2000. Este país tinha 81% da capacidade mundial instalada e em 2006, 67% 

em 2009, 35% em 2008. O crescimento da potência instalada na Alemanha foi 

guiada por descontos não retroativos. É previsto que a indústria fotovoltaica Alemã 

cresça a uma taxa de 5GW por ano até 2015, ponto este em que terá dobrado sua 

capacidade instalada em relação à 2010. De 2005 a 2010 a taxa anual de 

crescimento foi de aproximadamente 50%, exceto quando ultrapassou 76% em 

2010. A partir de 2010 é previsto que a indústria tenha um crescimento mais 

moderado de aproximadamente 20% a.a.. 
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 A regulação alemã estipula tarifas trimestrais, que foram reduzidas ao longo 

de 2010 e 2011, e continuaram a decrescer após 2012. Ocorreram duas quedas de 

13% ao longo de 2010 e outra em 2011. De 2011 a 2014 um decréscimo anual de 

9% foi tabelado (TABELA 2). Este é um exemplo claro da programação de longo 

prazo da indústria.  

 

TABELA 2 – TARIFAS TRIMESTRAIS EM c€/kWh PARA SFCR DE TELHADO NA ALEMANHA 

 
FONTE: SARASA-MAESTRO et al 2013 
  

 Adicionalmente, novas tarifas com revisão extraordinária foram publicadas em 

abril de 2012, forçando a regulação do FIT a ser alterada para atender a grande 

demanda de investidores. Fazendas com potência maior que 10MW não receberão 

mais FITs. 

 A prática de auto-consumo está crescendo no continente europeu 

especialmente na Alemanha, então o governo alemão passou a regular as tarifas 

com base no percentual de geração fotovoltaica em relação ao consumo energético 

da edificação (TABELA 3). Como no caso de conexão à rede a tarifa irá ser reduzida 

de acordo com a data de construção do sistema e de conexão. 

 

TABELA 3 - TARIFAS PARA EDIFICAÇÕES COM AUTOCONSUMO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 

FONTE: SARASA-MAESTRO et al 2013 
 
 O investimento em energia fotovoltaica na Alemanha produziu uma TIR de 

10,8% para uma instalação típica com 120kWp de potência no telhado, 100kW de 

potência nominal e taxa de financiamento de 80% por 25 anos. 

jan/10 jul/10 out/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14

P>1000kW 29,37 25,55 24,79 21,56 19,62 17,85 16,24

P>100kW 35,23 30,65 29,73 25,86 23,53 21,41 19,48

P>30kW 37,23 32,39 31,42 27,33 24,87 22,63 20,6

P<30kW 39,14 34,05 33,03 28,74 26,15 23,8 21,66

Data

jan/10 0 0 0 0 22,76 22,76

jul/10 14,27 18,65 16,01 20,39 17,67 22,05

out/10 13,35 17,73 15,04 19,42 16,65 21,03

jan/11 9,48 13,86 10,95 15,33 12,36 16,74

jan/12 8,63 12,61 9,96 13,95 11,25 15,23

jan/13 7,85 11,48 9,06 12,69 10,24 13,86

jan/14 7,14 10,44 8,25 11,55 9,31 12,61

Edificações com 100-500kW 

instalados

Edificações com mais de 30kW 

instalados
Edificações com até 30kW instalados

< 30% de 

consumo próprio

> 30% de 

consumo próprio

< 30% de 

consumo próprio

> 30% de 

consumo próprio

< 30% de 

consumo próprio

> 30% de 

consumo próprio
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3.3.2 O mecanismo de incentivo espanhol à energia solar fotovoltaica e o mercado 

atual 

 

 O recurso solar é abundante na Espanha, que dispões de condições 

adequadas para a energia solar fotovoltaica, pois dispõe de áreas com elevada 

irradiância.  Se comparada com outros países europeus, como a Alemanha, a 

situação espanhola é bastante favorável (PER 2005-2010). 

 A lei de 54/1997, do Setor Elétrico, estabeleceu um regime especial para 

aquelas instalações que utilizassem energias renováveis em potências de até 

50MW. O Real Decreto 2818/1998 estipulou uma remuneração paga, a título de 

incentivo, à geração produzida por FRE. Essa remuneração deveria ser revisada 

periodicamente e teria duração até que se atingisse a potência instalada de 50 MW 

em sistemas menores ou iguais a 5kW. Além disso, as concessionárias de energia 

eram obrigadas a comprar o excedente da energia gerada através de FRE, por um 

preço no mínimo igual ao valor de mercado, para a produção de energia elétrica 

acrescido de um incentivo fixo, para o caso da energia fotovoltaica (SREA, 2004).  

  Em 2004 a Espanha começou a incentivar a utilização de energia fotovoltaica 

através de incentivos (bônus) para a produção. Posteriormente, ao ser incorporada à 

legislação, através do Decreto Real 661/2007, esta estratégia estabelecida pelo 

governo incentivou investidores privados a injetar capital na instalação de plantas 

fotovoltaicas. 

 A Espanha inicialmente incentivou a instalação de grandes centrais, que 

foram desenvolvidas em uma escala considerável por conta da alta rentabilidade 

garantida pelo marco regulatório vigente na época, para este tipo de projeto.  

 Até 2009 não havia nenhuma distinção entre sistemas de grande porte e de 

pequeno porte. A partir de então, a Espanha promoveu algumas alterações no 

marco regulatório que passaram a incentivar a instalação de sistemas de pequeno 

porte, gerando energia elétrica próxima da unidade consumidora, por meio de 

sistemas fotovoltaicos integrados em edifícios, nas fachadas e telhados.  

 A Espanha experimentou um crescimento sustentável em geração fotovoltaica 

até 2008. Devido ao início da crise econômica, o consumo de energia diminuiu e 

causou uma retração na instalação de sistemas fotovoltaicos.  

  Em função disso, o governo espanhol regulamentou o crescimento da 

potência instalada por um decreto publicado em setembro de 2008, estabelecendo 
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um plano de crescimento consolidado de 500MW por ano e seleção (máxima 

potência a ser instalada em um período) por tipo, consistindo em uma base de 

potência. 

 A potencia estabelecida para o 1º ano correspondia a instalação de 267MW 

do sistema fotovoltaico tipo I (pequeno porte) e 133MW do tipo II (grande porte). 

Para o segundo ano e a cada ano subsequente, a potência seria calculada tomando 

como referência a potência base de demanda para cada tecnologia no ano anterior e 

aumentando ou diminuindo pela mesma taxa percentual acumulada, uma vez que a 

remuneração diminuiu ou aumentou durante o ano anterior. Uma cota adicional do 

sistema tipo II de 100MW em 2009 e 60MW em 2010 foi concedida, criando uma 

potência total de 500MW para estes dois anos. 

 Com o decreto 1578/2008, as tarifas regulamentadas para instalações que 

utilizam a energia solar inclusive a fotovoltaica como fonte energética primária, 

selecionadas foram: 

 

Tipo I (telhados): 267MW  

Subtipo i (< 20kW): 34.00 c€/kWh 

Subtipo ii (>20kW e < 1MW): 32.00 c€/kWh 

Tipo II (solo) 133MW: 32.00 c€/kWh 

 

 O FIT deve ser calculado baseado em diferentes fatores (preços de energia, 

capacidade de pagamento, períodos e horizontes). Aplicado ao caso espanhol estas 

constatações implicam em que se a demanda de instalação de potência subir acima 

do teto de instalações, a taxa automaticamente se reduz, estabelecendo condições 

econômicas mais rigorosas para a próxima chamada para projetos de energia 

renovável. Portanto, o mercado é condicionado pelo sistema FIT, que deveria 

encorajar a sustentabilidade do setor (DEL RIO, 2009). 

 O desenvolvimento do setor em 2009 e 2010 causou o declínio da taxa de 

instalação fotovoltaica. Antes da paralisação geral de 2012, o investimento em 

energia fotovoltaica na Espanha produziu uma TIR de 34% para uma instalação 

típica com 120kWp de potência no telhado, 100kW de potência nominal e taxa de 

financiamento de 80% por 25 anos. A interrupção de todos os chamamentos para 

energia renovável em 2012 paralisaram a indústria fotovoltaica na Espanha. 
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3.4 MEDIDAS DE INCENTIVO FOTOVOLTAICO NOS ESTADOS UNIDOS 

 

 O mercado americano é bastante diverso, uma vez que os estados e 

municípios tem grande autonomia no desenvolvimento de políticas fotovoltaicas. 

Vale mencionar que os estados que tiveram maior êxito na implantação de SFCR 

são Califórnia e Nova Jersey. No âmbito federal o governo concede algumas 

isenções tributárias para os investidores em energias renováveis. 

 

3.4.1 Califórnia 

 

 A Califórnia, além de ser o mais rico estado americano, possui a maior 

geração fotovoltaica, com 3.393,70MW instalados, e o maior número de sistemas 

fotovoltaicos em operação, 288.755 unidades.  A potência instalada e o número de 

sistemas correspondem à soma dos sistemas de todos os outros estados 

americanos (NREL, 2014). 

 Embora tenha havido iniciativas de incentivo anteriores tais como Emerging 

Renewables Program (ERP) e o Self-Generation Incentive Program (SGIP), em 

agosto de 2004, o então governador Schwarzenegger ampliou o suporte do estado 

para as tecnologias de geração solares e anunciou o programa “Um Milhão de 

Telhados Solares” ou “Million Solar Roofs Program”. 

 Criado em 2006, este programa prevê a utilização de US$3,3 bilhões em 

incentivos para promover a instalação de 3.000MW de potência solar até o final de 

2016, enquanto é reduzido o preço da energia solar e criado um mercado vibrante e 

sustentável para esta indústria na Califórnia em longo prazo. O programa divide-se 

em três iniciativas: 

 O primeiro é o The California Solar Initiative, programa que possui um 

orçamento de 2,2 bilhões de dólares ao longo de 10 anos e a meta de atingir 

1940MW de capacidade solar instalada até 2016. Essa meta inclui 1750MW para o 

mercado geral e 190MW para dois programas de incentivo para famílias de baixa 

renda. É operado por concessionárias privadas. 

 O segundo é o Publicly-Owned Utilities, programa que tem uma meta de 

instalação de 700MW de capacidade solar até 2016 com um orçamento de US$784 

milhões a ser implementado pelas concessionárias públicas do estado.  
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 Por último, o programa The New Solar Homes Partnership que visa instalar 

360MW de capacidade solar até 2016 com orçamento de US$400 milhões. 

 O programa foi concebido para gerar economia de escala na indústria solar. 

Aumentando a demanda por sistemas fotovoltaicos o programa auxilia a indústria a 

fabricar e instalar sistemas mais baratos. A (FIGURA 26) demonstra que, ao se 

reduzirem os preços, a demanda cresce exponencialmente criando um ciclo virtuoso 

que fará a energia solar ter grande participação na matriz energética da Califórnia. 

 

 
FIGURA 26 – GRÁFICO DA REDUÇÃO DOS CUSTOS ESPERADOS ANTES E 
APÓS OS INCENTIVOS E DA EVOLUÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA AO 
LONGO DO TEMPO.  
FONTE: GO SOLAR CALIFORNIA, 2014 

  

 Os subsídios são automaticamente reduzidos em degraus baseados nos 

volumes de energia solar (MW) com projetos já protocolados em cada unidade 

territorial das concessionárias de energia (FIGURA 27). O atual degrau pode ser 

consultado junto ao órgão gerenciador do programa de incentivo solar. 
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FIGURA  27 – GRÁFICO DOS DEGRAUS DE INCENTIVO 
FONTE: GO SOLAR CALIFORNIA, 2014 
 

 Existem dois tipos de incentivo: o Expected Performance-Based Buydown 

(EPBB) que é um valor pago no início com base na performance esperada, ou seja, 

na potência instalada (W) e o  Performance-Based Incentive (PBI) que é pago em 

função da energia efetivamente gerada (kWh). Detalhes de cada modalidade podem 

ser visualizados na (TABELA 4). 

 

TABELA 4 – COMPARAÇÃO ENTRE O EPBB E O PBI 
 

Expected Performance-Based Buydown (EPBB) 

 

 

Performance-Based Incentive (PBI) 

 

Ideal para residências e pequenos negócios 
Ideal para edificações comerciais de maior 
porte, projetos governamentais e sem fins 

lucrativos. 

Sistemas com potência inferior a 30kW 
Obrigatório para todos sistemas com 30kW ou 
mais. Sistemas com potência inferior a 30kW 

pode optar pelo PBI. 
Incentivo pago por Watt com base na 

performance esperada do sistema 
Incentivo pago pela produção real de energia, 

mensurado em kWh 

Pago em uma vez com montante fixo. 60 pagamentos mensais ao longo de 5 anos. 
 

FONTE: GO SOLAR CALIFORNIA, 2014 
 

3.4.2 Nova Jersey 

 

 Nova Jersey tem uma maior capacidade fotovoltaica instalada (mais de 100 

MW) do que qualquer outro estado dos EUA, além de Califórnia, que é muito maior e 

muito mais ensolarado. O estado tem sido amplamente reconhecido por suas 
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inovações de política fotovoltaica, recebendo vários prêmios na área de energias 

renováveis. No entanto, o caminho de Nova Jersey para esta posição tem sido 

tortuoso, e enfrenta desafios atuais e futuros significativos, apesar dos prêmios 

(HART, 2013). 

 A transformação na área de energias renováveis em especial a fotovoltaica 

iniciou-se em 1999 ao desintegrar-se verticalmente o mercado de geração de 

energia elétrica do mercado de distribuição de energia elétrica no estado. Em 

seguida criou-se um Portfólio Renovável Padrão ou Renewable Portfolio Standards 

(RPS). O RPS exigia que os produtores de energia independentes não 

regulamentados proporcionassem uma fração designada de sua carga a partir de 

fontes renováveis de energia.  O RPS entrou em vigor em 2001, com uma meta de 

0,5% para esse ano e um cronograma para subir para 4% em 2012. 

 Outra ação foi a introdução da cobrança da Societal Benefits Charge ou Taxa 

de Benefício Societário cobrada através das contas de energia elétrica mensais. Era 

esperado que a taxa produzisse cerca de US$1 bilhão nos primeiros oito anos após 

a reestruturação, sendo parte deste recurso direcionado para programas que 

ajudassem a cumprir o RPS. 

 Em 2004 ampliou-se o programa e o RPS foi dramaticamente expandido. Foi 

dada prioridade aos sistemas fotovoltaicos na política de energia renovável de Nova 

Jersey. Foi determinando que um percentual mínimo do RPS deveria ser atendido 

com energia produzida a partir de fontes de energia solar fotovoltaica. 

 O RPS determinou que a capacidade de geração fotovoltaica a ser instalada 

em Nova Jersey até o final de 2009 deveria ser de 90MW (Relatório Anual OCE, 

2004). Uma revisão posterior previu que 2% da geração total do estado deveria ser 

provida por energia solar em 2020, ampliando a capacidade fotovoltaica instalada 

para 1500MW. 

 O orçamento estadual para energias renováveis, composto quase 

inteiramente de programas relacionados com a energia fotovoltaica, foi rapidamente 

utilizado, levando o governo a aumentar a Societal Benefits Charge. 

 No centro da nova política solar, um programa de descontos visa reduzir o 

capital colocado em risco por compradores de sistemas fotovoltaicos, o que era visto 

como uma barreira central para o desenvolvimento do mercado fotovoltaico.  
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 Um sistema fotovoltaico para alimentar uma casa típica ou pequeno negócio 

exigia um investimento inicial de US$50.000,00 ou mais, valor esse que 

representava um grande obstáculo para a maioria dos donos deste tipo de imóvel.  

 O programa forneceu inicialmente subsídios de até 70% do custo de 

instalação de um sistema fotovoltaico. Com o tempo, a taxa foi reduzida, de modo 

que até o final de 2006, o nível mais elevado de subsídio caiu para cerca de 50% do 

custo de instalação (HART, 2013). 

 Os subsídios variam de acordo com o tipo de proprietário e do tamanho do 

sistema. O modelo foi concebido para nivelar os custos unitários finais aproximados 

da instalação entre as várias categorias de propriedade e tamanho. Sistemas 

maiores recebem subsídios mais baixos por Watt instalado, porque os custos 

unitários declinam à medida que os sistemas são ampliados.  

 As escolas públicas e outros projetos públicos recebem descontos superiores 

aos dos projetos privados, uma vez que seus proprietários não podem acessar os 

incentivos fiscais federais que suplementam o desconto do estado para muitos 

proprietários do sistema privado. 

 O programa de subsídios facilitou muito o acesso ao financiamento de 

projetos. Um candidato a um subsídio deve apresentar ao estado um contrato 

assinado para a instalação um sistema fotovoltaico e uma planilha técnica. Se estes 

documentos atendem aos critérios do programa e desde que o financiamento esteja 

disponível dentro do segmento apropriado, o proponente recebe uma carta de 

compromisso por parte do estado, a qual comprova a elegibilidade.  

 Esta carta, por sua vez, pode ser usada para assegurar um financiamento-

ponte, muitas vezes para o fornecedor de equipamentos, para o valor a ser 

descontado. Uma vez instalado e inspecionado o sistema, o desconto é pago de 

volta ao empréstimo-ponte. 

 O sistema de net metering também exerceu um papel fundamental na difusão 

da tecnologia fotovoltaica ao tornar financeiramente viável os sistemas fotovoltaicos 

principalmente os de pequeno porte, pois permitiu aos proprietários vender qualquer 

excesso da energia gerada para a rede nos horários em que não existe consumo 

próprio. 

 O aumento das tarifas de eletricidade e a facilidade de interconexão também 

foram a condições necessárias para o sucesso do programa de descontos. O uso de 

equipamentos pré-certificados quanto à segurança, taxas mínimas, e processamento 
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rápido de requerimentos pelas concessionárias energia facilitaram a instalação de 

SFCR e o corte de custos. 

 O programa de subsídios trouxe a indústria de instalação solar para Nova 

Jersey quase que instantaneamente. Empresas de energia solar nacionais e 

regionais com experiência na Califórnia, Nova York, e em outros estados 

rapidamente estenderam seus modelos de negócios para Nova Jersey. 

 Além dos equipamentos e dos serviços de instalação do sistema fotovoltaico, 

a indústria transmitiu aos clientes informações e confiança, uma vez que estes 

consideravam gastar grandes somas de dinheiro em uma tecnologia que até pouco 

tempo antes era desconhecida. As empresas solares foram até as comunidades 

para encontrar clientes. Foram explicados os meandros da política fotovoltaica para 

os clientes de Nova Jersey e cuidou-se dos trâmites burocráticos para eles. Também 

ajudaram os clientes a ganhar confiança nesta política, bem como na tecnologia. 

 

3.5 CENÁRIO NACIONAL 

 

 O Brasil vem tentando introduzir o uso da energia solar fotovoltaica através de 

programas de incentivo, sendo o maior deles o Programa de Desenvolvimento 

Energético de Estados e Municípios (PRODEEM). Todas as ações voltaram-se aos 

sistemas autônomos e nenhuma aos SFCRs.  

 Embora tenham permitido importantes aprendizados, as poucas aplicações de 

SFCR foram ações experimentais, individuais e isoladas. O Plano Nacional de 

Energia (PNE) 2030, elaborado em 2007, não contemplou sequer, dentro do 

horizonte de estudo, a utilização da energia solar fotovoltaica como opção de 

atendimento da demanda, na contramão da tendência mundial. 

 A capacidade instalada no País de sistemas fotovoltaicos é estimada em 

40MW até 2013. Cerca de 90% desse total não estão conectados à rede (sistemas 

isolados), ao contrário do restante do mundo que a maioria dos sistemas são 

conectados à rede (BNDES, 2014). 

 Em abril de 2012, o governo através da diretoria da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) aprovou regras destinadas a reduzir barreiras para 

instalação de geração distribuída de pequeno porte, que incluem a microgeração, 

com até 100KW de potência, e a minigeração, de 100KW a 1MW. A resolução 

ANEEL 482/2012 aprovada permite que os consumidores possam produzir sua 
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Própria energia através da instalação de pequenos geradores em suas residências 

para consumo elétrico e receber descontos na conta de luz paga às 

concessionárias. A regulamentação prevê o sistema de compensação de energia 

elétrica, de acordo com o qual é feito um balanço entre a energia consumida e 

gerada (net metering). 

 Os avanços provenientes da publicação dessa resolução se baseiam, de 

maneira geral, na definição da micro e minigeração distribuída a partir de fontes 

renováveis e na definição do sistema de compensação de energia. Define ainda que 

microgeração distribuída é uma central geradora com potência igual ou inferior a 

100kW que utilize fontes com base em energias hidráulica, solar, eólica, biomassa 

ou cogeração qualificada. Já a minigeração distribuída é uma central geradora com 

potência superior a 100kW e inferior ou igual a 1MW que utilize as fontes 

energéticas citadas (KRENZ, 2014). 

 O PNE 2030 considera que a geração fotovoltaica vai se tornar competitiva 

quando seu custo chegar a US$3.000,00/kW, tomando como base de comparação a 

tarifa de fornecimento. Nessa situação, o custo do Watt deveria ser de US$1,50, o 

que a curva de aprendizagem sugere ser possível de atingir, nos EUA, somente 

após 2020. Nessas condições, o PNE 2030 considerou que o aproveitamento da 

energia solar fotovoltaica, integrada à rede, seria marginal no horizonte de estudo. 

 Os estudos do Grupo de Trabalho de Geração Distribuída com Sistemas 

Fotovoltaicos (GT-GDSF) apontam que um programa de incentivo a telhados 

fotovoltaicos através de uma tarifa-prêmio se mostra o mais apropriado para as 

condições do Brasil. Para o país, este programa de incentivo deve ser limitado em 

período e porte (potência total instalada com auxílio do incentivo), com custo e 

impacto tarifário definidos. Este programa deve ser grande o suficiente para 

estimular o mercado fotovoltaico e pequeno o suficiente para não prejudicar a 

modicidade tarifária, incentivando a criação de uma indústria nacional (MME, 2009). 

 A oportunidade para a inserção da tecnologia fotovoltaica no contexto 

energético nacional, com a criação de um parque industrial competitivo, capaz 

inclusive de disputar o mercado internacional, está condicionada à instalação de 

indústrias de beneficiamento do silício para fabricá-lo no grau de pureza solar.  

 Existe um grande e crescente mercado de silício no mundo, do qual o Brasil 

só participa como exportador de silício metalúrgico, de baixo valor agregado. O 

beneficiamento para a obtenção de graus maiores de pureza multiplica de 7 a 10 
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vezes o valor desse material para exportação, além de tornar mais abundante e 

acessível no país a matéria-prima para sistemas fotovoltaicos a custos competitivos 

(MME, 2009).  

 Esse mercado crescente, e a consequente diminuição dos custos permitem 

vislumbrar que, num futuro não muito distante, essa tecnologia poderá tornar-se uma 

alternativa econômica e viável para a geração distribuída em ambiente urbano, onde 

particulares, por iniciativa própria, tornar-se-ão suas próprias “companhias” de 

energia. O Brasil pode optar por ser um mero expectador deste processo ou um líder 

atuante. O Brasil, conforme já citado, é atualmente um dos maiores exportadores de 

silício metálico. Junte-se o fato de que o país possui uma base energética renovável, 

que permitiria a produção de silício com baixas emissões de carbono, o que é um 

diferencial ecológico/ambiental frente aos países desenvolvidos, principalmente à 

China, de forma que se poderia implementar no país a indústria de processamento 

de silício, e, em sequência, fomentar o desenvolvimento de uma indústria 

fotovoltaica. 

 

3.5.1 Procedimentos de Distribuição (PRODIST) 

 

 Os procedimentos de distribuição são documentos elaborados pela ANEEL, 

nos quais estão descritas as etapas para viabilizar o acesso do agente de geração 

às redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive os critérios 

técnicos e operacionais, requisitos de projeto, conexões, requisitos de operação, 

manutenção, segurança e medição de faturamento de energia. 

 A mini e microgeração distribuídas estão na Seção 3.7 do PRODIST. Esta 

seção foi criada no ano de 2012 para atender à Resolução Normativa ANEEL 

482/2012 e 517/2012 (ANEEL, 2012). 

 Para o acesso da central geradora classificada como micro ou minigeração 

distribuída são obrigatórias apenas as etapas de solicitação de acesso e parecer de 

acesso através de requerimento, conforme (TABELA 5).   

 

TABELA 5 – ETAPAS PARA CONEXÃO DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
1 SOLICITA ACESSO À REDE Cliente solicita à concessionária o acesso à rede. 

2 PERMISSÃO DE ACESSO À REDE 

A concessionária tem 30 dias para emitir parecer 
autorizando ou não a conexão. No caso de 
minigeração (>100kW) havendo necessidade de obras 
complementares para instalação do sistema o período 
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é de até 60 dias. 

3 
INSTALAÇÃO DA UNIDADE 
GERADORA 

O cliente adquire e instala o micro ou o minigerador. 

4 INSPEÇÃO 
O cliente solicita a inspeção. A concessionária tem 30 
dias para fazer a inspeção e 15 dias para emitir um 
relatório. 

5 
REQUISIÇÃO DO PONTO DE 
CONEXÃO 

O cliente requer o ponto de conexão. Havendo 
necessidade de correções técnicas, estas devem ser 
feitas antes  de solicitar o ponto de conexão. 

6 
APROVAÇÃO DO PONTO DE 
CONEXÃO / INTERLIGAÇÃO 

A concessionária tem 7 dias para aprovar o ponto de 
conexão e interligá-lo à rede. 

 

FONTE:O AUTOR, 2014. 
 
 O Módulo 5 do PRODIST apresenta as características do medidor eletrônico 

para consumidores do Grupo B. 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. 

 

3.5.2 Medidores inteligentes  

 

 Com a publicação da Resolução ANEEL 502/2012, foi feita a regulamentação 

para o uso dos medidores inteligentes ou smart meters para os consumidores do 

grupo B no Brasil. Segundo a resolução, com os medidores eletrônicos será possível 

ao consumidor escolher usar diferentes planos tarifários (tarifa branca) ou todas as 

funcionalidades que um smart meter proporciona, como os valores de tensão e 

corrente de cada fase, a energia consumida acumulada por cada posto tarifário, 

além de um detalhamento do seu consumo.  

 Os medidores inteligentes que possuem medição bidirecional também são 

uma condição para a ampliação da mini e microgeração fotovoltaica no país, pois 

permitem o net metering. 

 

3.5.3 Normas para conexão de sistemas fotovoltaicos à rede no Brasil 

 

 Criou-se em 01/03/2013 a NBR 16149 Sistemas Fotovoltaicos (FV) – 

Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição e sistema 

de compensação de energia elétrica. Esta Norma estabelece as recomendações 

específicas para a interface de conexão entre os sistemas fotovoltaicos e a rede de 

distribuição de energia elétrica, bem como seus requisitos. 
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 No caso da micro e minigeração distribuída, o inversor é o responsável pela 

interface do gerador com o sistema da distribuidora. Para isto, a ANEEL incorporou 

algumas funções de proteção e sincronismo que devem estar 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) 

 

 
FIGURA  28 – DIAGRAMA UNIFILAR DE CONEXÃO DA MICROGERAÇÃO 
FONTE: COPEL, 2014 

 

 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. 

 O sistema no qual a energia ativa gerada por unidade consumidora com 

microgeração distribuída ou minigeração distribuída é cedida, por meio de 

empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o 
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consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora ou outra 

unidade consumidora de mesma titularidade da unidade consumidora onde os 

créditos foram gerados, desde que possua o mesmo Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao Ministério da Fazenda. 

 

3.5.4 Estrutura tributária brasileira para aquisição de componentes para sistemas 

fotovoltaicos 

 

 Existem diferentes tributos incidentes sobre os sistemas fotovoltaicos no 

Brasil. Impostos federais e estaduais, contribuições e taxas que encarecem 

consideravelmente o preço final dos SFCR. 

 O (QUADRO 1) abaixo demonstra quais são os impostos incidentes sobre os 

sistemas fotovoltaicos e qual a competência destes. 

 

 
QUADRO 1 – IMPOSTOS SOBRE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NO BRASIL 
FONTE: CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASIL ALEMANHA, 2014 

  

 O próximo quadro (QUADRO 2) demonstra a incidência de cada tributo sobre 

os principais componentes do sistema fotovoltaico. 
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QUADRO 2 – TAXAS DOS IMPOSTOS SOBRE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NO 
BRASIL 
FONTE: CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASIL ALEMANHA, 2014 
 

3.5.5 Subsídios para sistemas fotovoltaicos no Brasil 

 

 Não foram encontradas fontes de subsídios diretos por parte do governo para 

SFCR no Brasil. No entanto estão em andamento algumas iniciativas por parte de 

ONGs e instituições sem fins lucrativos. 

 Um exemplo de iniciativa que pode revolucionar o mercado fotovoltaico 

brasileiro é o programa Fundo Solar. Trata-se de um apoio financeiro a 

consumidores residenciais e empresários que desejam instalar sistemas 

fotovoltaicos com até 5kW de potência. Para obter o benefício, o sistema precisará 

ser conectado à rede, integrado a uma edificação e participar do sistema de 

compensação de energia (conforme previsto na resolução 482 da ANEEL). 

 O valor do recurso disponibilizado varia entre R$1.000,00 e R$5.000,00, 

conforme a localização onde microgerador será instalado e o custo total de 

investimento. Não se trata de financiamento, uma vez que os valores são cedidos 

como estímulo para se aderir à energia solar fotovoltaica. 

 O Fundo Solar é uma iniciativa do Instituto Ideal em parceria com o Grüner 

Strom Label (Selo de Eletricidade Verde da Alemanha) e conta com o apoio da 
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Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável por meio da Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

 O valor do apoio financeiro varia caso a caso, dependendo da localização 

onde o microgerador for instalado e do custo total do investimento. Isto porque, para 

avaliar a viabilidade econômica do seu microgerador, serão levados em conta os 

valores da tarifa de eletricidade vigente que são pagos à distribuidora e do nível de 

radiação solar da cidade. Nessa primeira fase, o fundo possui um total de 25.000,00 

euros (R$65.000,00). Cada projeto poderá receber no mínimo R$1.000,00 e, no 

máximo, R$5.000,00. 

 Mesmo considerando o pequeno montante disponível no fundo trata-se de 

iniciativa fundamental para a disseminação e popularização de micro e mini SFCR. 

 

3.6 FINANCIAMENTO AOS SFCR NO BRASIL 

 

 No Brasil, a maioria dos consumidores residenciais que instalam um SFCR 

enquadrado na Resolução Normativa RN 482/2012 o fazem com recursos próprios, 

sem utilizar empréstimos bancários. No entanto, para aumentar o acesso e 

disseminar a adoção de SFCR faz-se necessário desenvolver linhas de crédito 

específicas para sistemas residenciais de pequeno porte. O Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já oferece financiamentos com taxas 

abaixo do mercado, mas tem como alvo grandes projetos (BARTH et al, 2014).  

 

3.6.1 Linhas de financiamento disponíveis para pessoas físicas 

 

São as linhas de crédito que o cidadão como pessoa física pode ter acesso, 

bastando ter o crédito aprovado junto à instituição financeira. 

 O Banco do Brasil (BB) possui a linha “BB Crédito Material de Construção” 

que permite aquisição de sistemas fotovoltaicos. O valor do financiamento varia 

entre R$70,00 a R$50.000,00 e a taxa de juros entre 1,61% e 2,10% a.m., de acordo 

com o prazo escolhido, sendo cobrado Imposto sobre operações financeiras (IOF) 

conforme alíquota vigente na data da contratação da operação. O prazo máximo do 

financiamento é de 60 meses, sendo 54 meses para amortização e até 180 dias 

para pagamento da primeira parcela, com débito da prestação na data escolhida 

pelo correntista. 
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 O cliente deve verificar o limite disponível no extrato de sua conta-corrente ou 

em uma agência BB e contratar a operação diretamente na loja onde pretende 

realizar a compra do equipamento. Para oferecer as condições acima, o 

estabelecimento deverá ser conveniado ao BB e afiliado à CIELO. 

 A Caixa Econômica Federal (CEF) possui o “Construcard Caixa”. Podem 

solicitar correntistas da CEF, maiores de 18 anos ou emancipados. Os limites de 

financiamento variam entre R$1.000,00 e R$180.000,00. A taxa de juro está 

associada aos prazos de amortização, variando de 1,50% a 1,75% + taxa referencial 

(TR) a.m., dependendo do prazo escolhido. O valor da prestação é limitado a cerca 

de 30% da renda bruta do solicitante, e o prazo máximo de pagamento é de 240 

meses ou 12 anos. O método de cálculo das prestações é a tabela Price. 

 O candidato deve procurar sua agência bancária para verificar o valor máximo 

do financiamento e entregar, para análise, os documentos necessários para solicitar 

o cartão Construcard Caixa. Após a liberação do crédito e a assinatura do contrato, 

o cliente terá até seis meses para comprar os equipamentos em uma loja 

conveniada ao Construcard, por meio de um cartão de débito personalizado. A 

cobrança das parcelas é efetuada por meio de débito mensal na conta-corrente. 

 

3.6.2 Linhas de financiamento para pessoas jurídicas através do BNDES 

 

 O BNDES atua como um banco público de fomento, no entanto sua atuação é 

focada em pessoas jurídicas e projetos de grande porte. O BNDES dispõe de linhas 

de financiamento para instalação de FRE e financiamento do parque industrial para 

fabricação de equipamentos para FRE. 

 A linha BNDES FINEM possui um valor mínimo do projeto a ser financiado de 

R$20 milhões e taxa de juros (a.a.) direta detaxa de juros de longo prazo (TJLP) + 

1,0% + spread risco e indireta de TJLP + 1,0% + 0,5% + remuneração do agente. É 

passível de financiamento até 80% do valor do empreendimento, o prazo de 

financiamento para produção de sistemas fotovoltaicos é negociável dependendo da 

capacidade de pagamento da empresa/projeto/grupo. Caso o empreendimento seja 

para geração de energia, o prazo é de até 20 anos. 

 A linha BNDES PSI objetiva oferecer condições especiais para a aquisição de 

equipamentos eficientes. Para tanto os equipamentos a serem financiados devem 

ter código de Financiamento de Máquinas e Equipamentos (FINAME). A taxa de 
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juros fixa é de 4,0%a.a, a participação no financiamento é de até 100% para médias, 

pequenas e micro empresas (MPME) e 90% para grandes empresas. O prazo total é 

de até 12 anos, com até 2 anos de carência. 

 O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FUNDO CLIMA) possui as 

seguintes condições de apoio: valor mínimo do projeto de R$3 milhões, taxa de juros 

fixa (a.a.) direta de 1,1% + 0,9% + spread risco e indireta de 1,1% + 0,9% + 0,5% + 

remuneração do agente em até 3%. Participação de até 90% sobre o valor do 

projeto, prazo de financiamento de até 15 anos e carência de 6 meses após a 

operação comercial. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Este capítulo irá descrever o local e os equipamentos do sistema fotovoltaico 

utilizado para a obtenção de dados reais de geração fotovoltaica e que 

posteriormente serão utilizados para simular cenários de retorno de investimento no 

capítulo 6. 

 Os cenários por sua vez serão simulados com base nas políticas e 

mecanismos de incentivos fotovoltaicos utilizados ao redor do mundo e com as 

condições previstas na legislação brasileira, descritos no capítulo 3. Com base nos 

resultados obtidos a partir do sistema real será proposta ao final da dissertação um 

mecanismo de fomento aplicado à realidade brasileira.  

 

4.1 SISTEMA FOTOVOLTAICO UTILIZADO PARA OBTENÇÃO DOS DADOS 

 

 O sistema fotovoltaico utilizado para esta dissertação está localizado na 

cobertura do prédio do LACTEC, localizado na cidade de Curitiba, estado do Paraná. 

As coordenadas de localização do sistema instalado são - 25.447277, -49.243116. 

Na (FIGURA 29), a seta indica o local de instalação do sistema fotovoltaico e pode-

se visualizar o entorno. 

 

 
FIGURA 29 – IMAGEM DO LOCAL E DO ENTORNO ONDE O SISTEMA FOTOVOLTAICO ESTÁ 
INSTALADO. 
FONTE: MODIFICADO PELO AUTOR, 2014 
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 Trata-se de um arranjo de 18 painéis fotovoltaicos policristalinos modelo 

Kyocera KC85T-1 e potência total de 1.530 kWp  (FIGURA 30), além de 3 inversores 

Sunny Boy 700U. Tais modelos de painel e inversor são bastante comuns e 

amplamente utilizados. O sistema, a disposição dos painéis e a potência se 

assemelham aos que geralmente são instalados em uma residência de pequeno 

porte. 

 

 
FIGURA  30 – SISTEMA  FOTOVOLTAICO INSTALADO NO LACTEC 
FONTE: O AUTOR, 2014 

  

 Cada arranjo de 6 painéis é interligado em série a um  inversor, que por sua 

vez está ligado a uma fase da rede elétrica do prédio do LACTEC (FIGURA 31). 

Cada um dos inversores envia dados para o Sunny Webbox, sendo este último 

equipamento o responsável por enviá-los ao Sunny Portal.  

 

 
FIGURA 31 – INVERSORES, SUNNY BOY E INTERLIGAÇÃO AO QUADRO DE 
ENERGIA DO LACTEC  
FONTE: O AUTOR, 2014 
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 A (FIGURA 32) a seguir demonstra o esquema de ligações entre os 

equipamentos do sistema fotovoltaico. 

 

 
FIGURA 32 – REPRESENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 
FONTE: O AUTOR 
  

 O arranjo fotovoltaico está instalado sobre uma estrutura metálica que garante 

uma inclinação de 30º e a orientação dos painéis é voltada para o Norte (FIGURA 

33). 

 

 
FIGURA  33 – INCLINAÇÃO DE 30º DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 
FONTE: O AUTOR, 2014 
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 Conforme mencionado, o inversor utilizado tem a capacidade de registrar os 

dados de geração e enviá-los através de uma parta de comunicação. Trata-se de um 

inversor monofásico. Adicionalmente o inversor possui os dispositivos de proteção e 

sincronismo com a rede (FIGURA 34). 

 

 
FIGURA  34 – INVERSOR SUNNY BOY 700U 
FONTE: SMA, 2014 
 

 Os painéis fotovoltaicos tem a tecnologia policristalina. Embora o painel 

KC85T-1, que é o modelo instalado no sistema fotovoltaico (FIGURA 35), não seja 

mais produzido, a Kyocera possui diversos modelos similares, inclusive com a 

mesma potência. 

 

 
FIGURA  35 – PAINEL FOTOVOLTAICO KC85T-1 
FONTE: KYOCERA, 2007 
 

 O dispositivo Sunny Webbox (FIGURA 36) coleta os dados através das portas 

de comunicação dos inversores e os envia para o Sunny Portal. 
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FIGURA  36 – SUNNY WEBBOX 
FONTE: SMA, 2014 
 

 Os valores de potência gerada pelo sistema fotovoltaico, e que serão 

utilizados nas simulações da presente dissertação foram registrados e armazenados 

no Sunny Portal, um sistema que registra, armazena e disponibiliza dados de 

sistemas fotovoltaicos e que foi descrito com maiores detalhes no capítulo 2.10.  

 

4.2 VIABILIDADE FINANCEIRA 

 

 Sob a ótica de um investidor, o principal fator de decisão por um investimento 

é o retorno financeiro. Neste tópico serão descritas a ferramentas utilizadas para 

verificação da viabilidade financeira do investimento no sistema fotovoltaico objeto 

desta dissertação. 

 Uma vez obtidos os dados de geração do sistema fotovoltaico instalado na 

cobertura do prédio do LACTEC ao longo dos meses, foram levantados os valores 

das tarifas atuais e passadas de energia elétrica da cocessionária local, a COPEL. 

 Como o sistema brasileiro de remuneração da energia fotovoltaica em micro e 

minigeração fotovoltaica, de acordo com a Resolução ANEEL 482/2012, é o net 

metering, o valor da energia gerada pode ser considerado o mesmo que o valor da 

tarifa da concessionária.   

 Foi elaborado um fluxo de caixa anualizado de 25 anos para o sistema, 

considerando as receitas e despesas. O prazo de 25 anos foi escolhido por ser a 

vida útil comum dos painéis fotovoltaicos. 

 Embora as receitas sejam mensais optou-se por trabalhar com uma base 

anual para facilitar a visualização e simplificar os procedimentos de cálculos e 

elaboração de gráficos. Ressalta-se que não existe qualquer mudança nos 

resultados, apenas trata-se de outra base temporal adotada. 
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 Aplicou-se sobre os valores dos créditos de energia uma taxa de reajuste 

correspondente à média da série de reajustes tarifários da COPEL.  

  Dessa forma confrontou-se os fluxos de caixa dos créditos gerados com o 

investimento realizado.  

 Existem diversas ferramentas para a tomada de decisão de investimentos, no 

entanto, na presente dissertação serão utilizadas a TIR e o Payback descontado, 

sendo que a taxa mínima de atratividade utilizada será a taxa SELIC e a da 

Poupança anualizada do mês de setembro de 2014 com as seguintes taxas: 

SELIC = 11,25% a.a. 

Poupança = 7% a.a. 

 Nos cenários em que foi considerado financiamento o método de pagamento 

escolhido foi o sistema Price ou Francês. 

 Ressalta-se que não foram considerados os custos de manutenção do SFCR, 

tendo em vista tratar-se de sistema de pequeno porte em que os equipamentos 

fotovoltaicos, desde que provenientes de fabricantes certificados e salvo algum 

evento climático extremo ou ato de vandalismo, são livres de manutenção no 

período de vida útil dos equipamentos (25 anos).  
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5. ESTUDO DE CASO 

 

 

 Neste capítulo, serão apresentados os dados obtidos do sistema fotovoltaico 

instalado no prédio do LACTEC através do sistema Sunny Portal, em seguida será 

realizada a validação destes dados ao compará-los com a série histórica de radiação 

solar fornecida pelo SIMEPAR para a cidade de Curitiba. Adicionalmente será 

calculado o preço do sistema fotovoltaico através de cotação de mercado e por 

último, será apresentada a tarifa de energia elétrica vigente e sua tendência de 

reajuste. 

 

5.1 OBTENÇÃO DOS DADOS    

 

 Através do sistema Sunny Portal, descrito no capítulo 2.10, obteve-se os 

dados da geração mensal de energia no sistema instalado na cobertura do prédio do 

LACTEC conforme se pode observar nas (FIGURAS 37 e 38).  

 

 
FIGURA  37 – GERAÇÃO ENTRE JANEIRO E AGOSTO DE 2014 
FONTE: O AUTOR, 2014 

 

 
FIGURA  38 – GERAÇÃO ENTRE ABRIL E DEZEMBRO DE 2013 
FONTE: O AUTOR, 2014 

 



 

  

 Ressalta-se que o mês de abril de 2013 não pode ser considerado, uma vez 

que o sistema passou a registrar dados a partir do final deste mês. Verifica

existe uma tendência de maior geração fotovoltaica no período de verão, como era 

esperado, no entanto, mesmo no 

possível obter potências próximas às do verão.

 Os dados a serem utilizados

agosto de 2013 a julho de 2014, pois correspondem ao período de 1 ano completo,  

e ainda não existem registros suficientes para completar o segundo ano. 

 Ao extrair os dados do sistema obteve

energia gerada durante o intervalo de estudo.

 

FIGURA  39 – GRÁFICO DA GERAÇÃO MENSAL
FONTE: O AUTOR, 2014 

 

5.2 DADOS DO SIMEPAR

 

 Considerando a inexistência de uma série histórica de geração fotovoltaica no 

sistema utilizado, optou-se por utilizar dados da estação meteorológica do SIMEPAR 

que demonstram a variação da intensidade solar mê

ue o mês de abril de 2013 não pode ser considerado, uma vez 

que o sistema passou a registrar dados a partir do final deste mês. Verifica

existe uma tendência de maior geração fotovoltaica no período de verão, como era 

esperado, no entanto, mesmo no inverno, em meses tradicionalmente secos, é 

possível obter potências próximas às do verão. 

Os dados a serem utilizados neste trabalho são os obtidos 

julho de 2014, pois correspondem ao período de 1 ano completo,  

não existem registros suficientes para completar o segundo ano. 

xtrair os dados do sistema obteve-se a (FIGURA 39)

energia gerada durante o intervalo de estudo. 

GRÁFICO DA GERAÇÃO MENSAL 

5.2 DADOS DO SIMEPAR 

Considerando a inexistência de uma série histórica de geração fotovoltaica no 

se por utilizar dados da estação meteorológica do SIMEPAR 

que demonstram a variação da intensidade solar mês a mês ao longo dos anos.
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ue o mês de abril de 2013 não pode ser considerado, uma vez 

que o sistema passou a registrar dados a partir do final deste mês. Verifica-se que 

existe uma tendência de maior geração fotovoltaica no período de verão, como era 

inverno, em meses tradicionalmente secos, é 

obtidos entre os meses de 

julho de 2014, pois correspondem ao período de 1 ano completo,  

não existem registros suficientes para completar o segundo ano.  

(FIGURA 39) a qual apresenta a 

 

Considerando a inexistência de uma série histórica de geração fotovoltaica no 

se por utilizar dados da estação meteorológica do SIMEPAR 

s a mês ao longo dos anos. 
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 A série de dados disponibilizada pelo SIMEPAR teve início em junho de 1997 

e possui registros até o mês de novembro de 2014. A estação meteorológica que 

registrou os dados está localizada no Centro Politécnico da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) a menos de 800m do local onde o sistema fotovoltaico utilizado para 

o estudo está instalado (FIGURA 40). 

 

 
FIGURA  40 – DISTÂNCIA ENTRE LACTEC E ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DO SIMEPAR 
FONTE – O AUTOR, 2014 
 
 A radiação média mensal registrada pelo SIMEPAR é a média registrada 

entre as 6:00h e as 19:00h ao longo de todos os dias de um determinado mês. A 

(TABELA 6) demonstra os registros do período entre junho de 1997 e novembro de 

2014. 

  

LACTEC 

SIMEPAR 
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TABELA 6 – DADOS DA RADIAÇÃO SOLAR MENSAL 

Radiação Solar Média (W/m²) 
Estação : 25264916 - Curitiba ( Simepar)  

Início operação: 1997-06-01 
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
1997           239,4 297,8 316,4 295,3 267,9 290,9 363,9 
1998 375,2 293 303 288,7 274,1 246,7 202,9 242,9 197,5 265,6 336,8 357,4 
1999 302,2 338 326,1 329,4 300,5 208,8 246,7 355,6 320,9 291,2 375,3 342,2 
2000 365,7 318,9 312 338,8 262,3 221,5 248 240,9 201 356,1 342,7 384,1 
2001 412,2 348,8 349,7 273,5 216,4 189 210,7 306,9 279,4 385,8 305,2 338,2 
2002 341,6 354,3 356,8 269,2 209,6 211,4 212,8 246,5 286,3 270,3 312,3 316,1 
2003 295,5 357 292,7 278 256,9 209,5 191,8 269,4 272,4 279 315 274,1 
2004 295,5 313,6 280,1 269 213,1 229,2 204,9 299,5 307,7 322,9 332,7 326 
2005 294,6 362,1 330,8 295,8 277,8 236,7 254,9 286,9 188,5 194,1 319,2 352,1 
2006 408,3 372,6 307,6 310,9 249,8 206,1 237,5 249,9 249,2 239,6 225,2 230,5 
2007 224,6 237,9 275,5 316,6 261,8 304,8 266,5 306,8 354,1 346,1 363,7 334,3 
2008 273 345,6 311,8 269,6 255,7 212,7 270,4 222,7 240,9 233,2 269 321,5 
2009 276,6 286,4 314,8 270,3 220,9 207,6 151,5 238,2 199,2 313,2 376,4 348,1 
2010 291,8 355 318,9 274,5 218 219,2 211,1 251,4 275,9 295,6 361,6 312,8 
2011 316,7 306,9 227,7 257,2 258,5 251,8 230,4 262,8 308,1 305,3 351,4 347,8 
2012 402,6 389,2 412,9 314,5 237,4 180,5 214,7 359,4 370,8 344,4 345,7 363,6 
2013 330,2 320,2 278,4 331,3 275,6 209,7 252,9 323 297,2 369,9 325,4 365,7 
2014 415,5 370,6 302,9 227,5 240,1 239,2 251,9 344 336,7 410,2 383,7   

 

Fonte: SIMEPAR, 2014 
 

 Para evitar distorções e reduzir o desvio padrão dos dados, fez-se um 

tratamento estatístico, no qual foram eliminados os maiores e menores valores 

registrados de cada um dos meses da série (TABELA 7).  

 

TABELA 7 – DESVIO PADRÃO ANTES E APÓS A ELIMINAÇÃO DOS VALORES EXTREMOS 

 
FONTE: O AUTOR, 2015 
 

 A (TABELA 8) demonstra os valores médios registrados no mesmo período 

dos dados obtidos através da geração fotovoltaica, comparando-os com a média 

histórica. 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Desvio padrão antes 57,10 38,05 39,81 30,33 26,49 27,80 34,36 43,36 54,80 56,81 40,34 37,02

Desvio padrão  após 
eliminar anos com maior 
e menor valores

49,05 36,26 23,97 24,56 22,37 17,50 24,88 38,75 47,90 45,82 30,20 24,65
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TABELA 8 – VALORES DE GERAÇÃO REGISTRADOS X MÉDIA HISTÓRICA 

 
FONTE: O AUTOR, 2014 

 

 O gráfico da (FIGURA 41) permite visualizar a diferença existente entre os 

valores do período (mês) e a média histórica da incidência de radiação solar. 

 

 
 

FIGURA  41 – GRÁFICO DOS VALORES DE GERAÇÃO MENSAL X MÉDIOS DA SÉRIE 
FONTE: O AUTOR, 2014 

 

 

 Verifica-se que a diferença da radiação média entre o período em que houve 

o registro da geração (agosto de 2013 a julho de 2014) e a média da série histórica 

(desde 1997) para o mesmo período é de + 5,1%. 

 

  

mês registrado W/m2 média histórica W/m2 nº dias

ago/13 323,0 283,8 31
set/13 297,2 276,4 30
out/13 369,9 305,4 31
nov/13 325,4 354,5 30
dez/13 365,7 363,2 31
jan/14 415,5 332,1 31
fev/14 370,6 332,5 28
mar/14 302,9 310,7 31
abr/14 227,5 289,9 30
mai/14 240,1 247,9 31
jun/14 239,2 221,2 30
jul/14 251,9 231,8 31
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5.3 COTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

 Outra etapa necessária para realizar as simulações é obter o preço de 

mercado dos equipamentos utilizados. Para isto foram realizadas cotações dos 

principais elementos do sistema no mês de agosto de 2014 e foi estimado o preço 

da mão de obra para a instalação (TABELA 9). 

 

TABELA 9 – COTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
Equipamento  Preço (R$) Total (R$)  

Módulo fotovoltaico 
KC85T-1 R$499,00 R$8982,00 

Inversor Sunny Boy 700U R$1000,00 R$3000,00 
Suporte, cabos e mão de 

obra 
R$2000,00 R$2000,00 

Total  R$13892,00 
 

FONTE: O AUTOR, 2014 
 

 Pode-se verificar que o custo de geração de energia para o sistema 

fotovoltaico estudado é de R$9,07/kW instalado. Chama-se atenção para o fato de 

que a geração deste sistema corresponde aproximadamente ao consumo mínimo de 

uma unidade residencial com ligação trifásica (100kWh). 

 

5.4 TARIFAS DE ENERGIA 

 

 Para o cálculo do valor a ser pago pela energia utilizada considerou-se o valor 

da tarifa da COPEL, uma vez que a legislação brasileira prevê um sistema do tipo 

net metering, no qual o gerador recebe um crédito de no máximo igual valor ao da 

conta de energia.  

 A (FIGURA 42) abaixo demonstra a tarifa vigente da COPEL para 

consumidores residências classe B1 e a (FIGURA 43) para consumidores 

comerciais, industriais e institucionais atendidos em baixa tensão, classe B3, cujo 

valor será utilizado para os cálculos dos créditos de geração. Ressalta-se que os 

valores tarifários de B1 e B3 são os mesmos. 
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FIGURA  42 – TARIFA DA COPEL CONSUMIDOR RESIDENCIAL B1 
FONTE: COPEL, 2014 
 

 
FIGURA  43 – TARIFA DA COPEL CONSUMIDOR COMERCIAL, 
INDUSTRIAL E PRÉDIOS PÚBLICOS EM BAIXA TENSÃO B3 
FONTE: COPEL, 2014 
 

 Considerando as tarifas de energia vigentes e utilizando-se a equação: 

 

Créditos gerados = Potência Gerada [kWh] * Tarifa [R$/kWh]    (4) 

 

 São obtidos os valores dos créditos mensais com a utilização do sistema 

fotovoltaico estudado, as quais podem ser visualizadas na (TABELA 10).  
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TABELA 10 – CRÉDITO MENSAL GERADO 

mês kWh/kWp R$/KWh R$ 

Apr 13 22.130 0,49 10,8437 

May 13 95.196 0,49 46,64604 

Jun/13 73.331 0,49 35,93219 

Jul/13 96.449 0,49 47,26001 

Aug 13 104.161 0,49 51,03889 

Sep 13 96.723 0,49 47,39427 

Oct 13 118.254 0,49 57,94446 

Nov/13 100.903 0,49 49,44247 

Dec 13 108.125 0,49 52,98125 

Jan/14 130.231 0,49 63,81319 

Feb 14 108.571 0,49 53,19979 

Mar/14 106.237 0,49 52,05613 

Apr 14 77.342 0,49 37,89758 

May 14 82.633 0,49 40,49017 

Jun/14 80.177 0,49 39,28673 

Jul/14 76.957 0,49 37,70893 

Aug 14 90.399 0,49 44,29551 
 

FONTE: O AUTOR, 2014 
 

 O crédito aproximado ao ano (agosto de 2013 a julho de 2014) obtido foi de 

R$583,25. No entanto, se for considerado que o período de geração apresentou 

valores de irradiação solar 5,1% acima da média histórica registrada pelo SIMEPAR, 

será aplicada uma redução no mesmo percentual sobre os valores de geração, 

portanto será utilizado o valor de R$553,5. 

 Considerou-se também o valor médio dos reajustes das tarifas de energia da 

COPEL, para consumidores adimplentes e sem considerar descontos fornecidos em 

alguns períodos (TABELA 11). Verifica-se que a ANEEL aprovou para 2014 um 

reajuste das tarifas de 35,05%, no entanto a COPEL repassou somente 24,86%. 

 

TABELA 11 – REAJUSTE DAS TARIFAS DE ENERGIA 
Portaria  / Resolução  Vigência  Variação  Percentual  

Resolução 1763/2014 24/06/2014 24,86% 

Resolução 1565/2013 24/06/2013 9,55% 

Resolução 1431/2013 24/01/2013 -19,28% 

Resolução 1296/2012 24/06/2012 -0,65% 

Resolução 1158/2011 24/06/2011 2,99% 
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Resolução 1015/2010 24/06/2010 2,46% 

Resolução 839/2009 23/06/2009 5,00% 

Resolução 663/2008 24/06/2008 0,04%. 

Resolução 479/2007  24/06/2007 - 1,27%. 

Resolução 345/2006  24/06/2006 3,3%. 

Resolução130a 2005  01/08/2005 4,4% 

Resolução146a 2005 24/06/2005 0% 

Resolução146i 01/02/2005 14% 

Resolução ANEEL 146/04  24/06/2004 14,43% 

Resolução ANEEL 284/03 24/06/2003 25,27% 

Resolução 336/02 24/06/02 10,96% 

Resolução 226/01 24/06/01 17,31% 

Resolução 239/00 24/06/00 15,43% 

Resolução 220/00 10/06/00 -1,41% 

Resolução 194/99 Anexo I 10/06/99 9,37% 

Resolução 194/99 Anexo II 08/07/99 11,01% 

Resolução 194/99 Anexo III 07/08/99 12,65% 
 

FONTE: COPEL, 2014 
 

 Observa-se que o ajuste tarifário médio anual foi de 9,14% ao ano. Se fosse 

considerado o ajuste autorizado pela ANEEL para o ano de 2014 o valor chegaria a 

9,7%.  
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6. CENÁRIOS DE INVESTIMENTO 

 

 

 Para a composição dos cenários foi analisada a TIR para um prazo típico 25 

anos e o tempo de payback em diversos cenários. O prazo de 25 anos foi escolhido 

tendo em vista ser a vida útil da maioria dos painéis fotovoltaicos. Sabe-se que na 

prática existe uma pequena diminuição na eficiência dos painéis ao longo dos anos 

e que na maioria das vezes os painéis permanecem em operação por prazos 

bastante superiores a 25 anos, no entanto esta perda de eficiência não foi 

considerada e limitou-se o horizonte de estudo a  25 anos. Ressalta-se que os 

custos de manutenção não foram considerados por tratar-se de um sistema de 

pequeno porte no qual os equipamentos, desde que adquiridos de fornecedores 

confiáveis, não necessitam de manutenção durante a vida útil dos equipamentos. 

 Considerou-se também uma premissa de que as tarifas de energia tem um 

reajuste anual de 9,14%.Ressalta-se o fato dos reajustes médios do valor da energia 

terem sido superiores ao valor médio da inflação. 

 Com o intuito de tornar mais evidente as condições atuais de financiamento 

e/ou subsídio optou-se por dividir os cenários em 2 grupos: cenários atuais e 

cenários com propostas de mecanismos de fomento. 

 

6.1 CENÁRIOS ATUAIS 

 

 Os cenários atuais apresentados a seguir retratam situações com condições 

já existentes no Brasil. 

 

6.1.1 Cenário 1 - Sem reajuste da energia 

  

 No cenário 1 será analisada uma situação crítica na qual não ocorreria 

reajuste nas tarifas energéticas. A (TABELA 12) apresenta o fluxo de caixa para esta 

condição. 
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TABELA 12 – FLUXO DE CAIXA PARA O 
CENÁRIO 1 

Tempo (anos) Receita/Despesa R$ 

0 -13892 

1 553,5 

2 553,5 

3 553,5 

4 553,5 

5 553,5 

6 553,5 

7 553,5 

8 553,5 

9 553,5 

10 553,5 

11 553,5 

12 553,5 

13 553,5 

14 553,5 

15 553,5 

16 553,5 

17 553,5 

18 553,5 

19 553,5 

20 553,5 

21 553,5 

22 553,5 

23 553,5 

24 553,5 

25 553,5 
 

Fonte: O autor, 2014 

 

 Com base nos dados da tabela acima foi elaborado o gráfico do fluxo de caixa 

(FIGURA 44). 

 



 

FIGURA  44 – FLUXO DE CAIXA PARA O CENÁRIO 1
FONTE: O AUTOR, 2014
 

 A (TABELA 13) apresenta os resultados de retorno financeiro do investimento 

para o cenário 1. 

 

TABELA 13 – RESULTADOS 
TIR = 
Payback SELIC =
Payback Poupança =
Valor Presente SELIC =
Valor Presente Poupança = 

 

FONTE: O AUTOR, 2014
 

 Verifica-se que neste cenário 

investimento não é viáve

recuperação do investimento.

negativos. O incremento do valor da tarifa é condição necessária para a viabilidade 

financeira do sistema estudado.

 

  6.1.2 Cenário 2 - Reajuste de 9,

 

 Conforme mencionado anteriormente

apresentam uma tendência de aumento ao longo dos anos. Espera

cenário seja o mais realista possível.

caixa para este cenário. 

FLUXO DE CAIXA PARA O CENÁRIO 1 
FONTE: O AUTOR, 2014 

A (TABELA 13) apresenta os resultados de retorno financeiro do investimento 

RESULTADOS PARA O CENÁRIO 1 
0%

= Superior a 25 anos
Payback Poupança = Superior a 25 anos
Valor Presente SELIC = R$-8.
Valor Presente Poupança =  R$-6.

FONTE: O AUTOR, 2014 

se que neste cenário em que não existe reajuste tarifário o 

investimento não é viável sob nenhum dos aspectos. A TIR é zero e

recuperação do investimento. Tanto o VPL da SELIC como o da poupança

O incremento do valor da tarifa é condição necessária para a viabilidade 

financeira do sistema estudado. 

ajuste de 9,14% ao ano na tarifa de energia elétrica

Conforme mencionado anteriormente, as tarifas de energia no Brasil 

apresentam uma tendência de aumento ao longo dos anos. Espera

cenário seja o mais realista possível. Na (TABELA 14) é apresentado o fluxo de 
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A (TABELA 13) apresenta os resultados de retorno financeiro do investimento 

0% 
Superior a 25 anos 
Superior a 25 anos 

.372,45 

.954,90 

em que não existe reajuste tarifário o 

é zero e não haverá 

da SELIC como o da poupança são 

O incremento do valor da tarifa é condição necessária para a viabilidade 

% ao ano na tarifa de energia elétrica 

s tarifas de energia no Brasil 

apresentam uma tendência de aumento ao longo dos anos. Espera-se que este 

4) é apresentado o fluxo de 
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TABELA 14 – FLUXO DE CAIXA PARA O CENÁRIO 2 

Tempo (anos) 

Receita/Despesa 

R$ 

0 -13892 

1 553,5 

2 604,1 

3 659,3 

4 719,6 

5 785,3 

6 857,1 

7 935,5 

8 1021,0 

9 1114,3 

10 1216,1 

11 1327,3 

12 1448,6 

13 1581,0 

14 1725,5 

15 1883,2 

16 2055,3 

17 2243,2 

18 2448,2 

19 2672,0 

20 2916,2 

21 3182,7 

22 3473,6 

23 3791,1 

24 4137,6 

25 4515,8 
 

FONTE: O AUTOR, 2014 
 

 A (FIGURA 45) mostra o gráfico oriundo do fluxo de caixa da (TABELA 14).   
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FIGURA  45 – FLUXO DE CAIXA PARA O CENÁRIO 2 
FONTE: O AUTOR, 2014 
 

 Na (TABELA 15) são apresentados os resultados de retorno financeiro do 

investimento para o cenário 2. 

 

TABELA 15 – RESULTADOS PARA O CENÁRIO 2 
TIR = 8,39% 
Payback SELIC = Superior a 25 anos 
Payback Poupança = 21,8 anos 
Valor Presente SELIC = R$-3.517,09 
Valor Presente Poupança =  R$2.501,82 

 

FONTE: O AUTOR, 2014 
 

 Pode-se observar neste cenário que a TIR é positiva e aponta a viabilidade. 

No entanto, ao analisarmos o payback e o VPL com a SELIC como TMA verifica-se 

que o investimento não é viável e não será recuperado no horizonte do projeto.  

 Se a TMA utilizada fosse a poupança haveria viabilidade. Contudo, ressalta-

se que este é um investimento de longo prazo e com baixa liquidez no qual, ao 

contrário da poupança, dificilmente será possível reaver o capital investido caso o 

investidor opte por se desfazer do investimento. 
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6.1.3 Cenário 3 - Subsídios do Fundo Solar 

 

 Utilizou-se nesse cenário o subsídio existente através do fundo solar. Embora 

o subsídio possa variar entre R$1.000,00 e 5.000,00, por tratar-se de um sistema 

com apenas 1500W de potência, adotou-se o valor de R$2.000,00. A (TABELA 16) 

apresenta o fluxo de caixa para o cenário 3. 

 

TABELA 16 – FLUXO DE CAIXA PARA O CENÁRIO 3 

Tempo 

(anos) Receita/Despesa R$ 

0 -11892 

1 553,5 

2 604,1 

3 659,3 

4 719,6 

5 785,3 

6 857,1 

7 935,5 

8 1021,0 

9 1114,3 

10 1216,1 

11 1327,3 

12 1448,6 

13 1581,0 

14 1725,5 

15 1883,2 

16 2055,3 

17 2243,2 

18 2448,2 

19 2672,0 

20 2916,2 

21 3182,7 

22 3473,6 

23 3791,1 

24 4137,6 

25 4538,9 
 

               FONTE: O AUTOR, 2014 

 

 A (FIGURA 46) demonstra o fluxo de caixa graficamente. 
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FIGURA  46 – FLUXO DE CAIXA PARA O CENÁRIO 3 
FONTE: O AUTOR, 2014 
 

Na (TABELA 17) estão apresentados os resultados para o cenário 3. 

  

TABELA 17 – RESULTADOS PARA O CENÁRIO 3 
TIR = 9,69% 
Payback SELIC = Superior a 25 anos 
Payback Poupança = 19,10 anos 
Valor Presente SELIC = R$-1.717,89 
Valor Presente Poupança =  R$4.374,97 

 

FONTE: O AUTOR, 2014 
 

 Embora a TIR seja positiva, tanto o payback com a SELIC como TMA é 

superior ao horizonte do projeto e o VPL é menor do que o investimento, o que 

inviabiliza o projeto. Ao considerar a poupança como TMA o projeto é viável. 

 Verifica-se que esta TIR é semelhante a obtida em alguns países europeus 

(Alemanha e Grã-Bretanha). 

 Sabe-se que os incentivos, quando oriundos dos cofres públicos, podem ser 

uma alternativa para um fomento inicial das instalações fotovoltaicas, mas a 

experiência da Espanha e de Nova Jersey demonstrou que se mantidos por muito 

tempo são insustentáveis. 
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6.1.4 Cenário 4 - Financiamento Construcard CAIXA  

 

 Neste cenário considerou-se o financiamento do valor total do SFCR, com 

taxa de 2% a.m. ou 26,82% a.a. pelo período de 12 anos e com a Tabela Price, 

conforme descrito no capítulo 3. A grande vantagem desta condição é que os 

financiamentos não exigem capital inicial dos investidores. O fluxo de caixa é 

apresentado na (TABELA 18). 

 

TABELA 18 – FLUXO DE CAIXA PARA O CENÁRIO 4 

 
FONTE: O AUTOR, 2014 

 

 O fluxo de caixa deste cenário é representado pelo gráfico da (FIGURA 47). 

 

Tempo (anos) Receita/Despesa R$
Parcela  do 

Financiamento R$

0 0 0,0

1 553,5 -3954,0

2 604,1 -3954,0

3 659,3 -3954,0

4 719,6 -3954,0

5 785,3 -3954,0

6 857,1 -3954,0

7 935,5 -3954,0

8 1021,0 -3954,0

9 1114,3 -3954,0

10 1216,1 -3954,0

11 1327,3 -3954,0

12 1448,6 -3954,0

13 1581,0 0,0

14 1725,5 0,0

15 1883,2 0,0

16 2055,3 0,0

17 2243,2 0,0

18 2448,2 0,0

19 2672,0 0,0

20 2916,2 0,0

21 3182,7 0,0

22 3473,6 0,0

23 3791,1 0,0

24 4137,6 0,0

25 4515,8 0,0
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FIGURA  47 – FLUXO DE CAIXA PARA O CENÁRIO 4 
FONTE: O AUTOR, 2014 

 

 

 Na (TABELA 19) estão apresentados os resultados para o cenário 4. 

 

TABELA 19 – RESULTADOS PARA O CENÁRIO 4 
TIR = negativa 
Payback SELIC = superior a 25 anos 
Payback Poupança = superior a 25 anos 
Valor Presente SELIC = R$-36.932,40 
Valor Presente Poupança =  R$-29.988,49 

 

FONTE: O AUTOR, 2014 
 

 Verifica-se que as taxas de juros do Construcard tornam o investimento 

inviável sob o aspecto financeiro. A TIR é negativa, o que significa que trata-se de 

um péssimo investimento.  Assim como o Construcard, a maioria dos bancos 

brasileiros possuem taxas de juros similares (1,5% a 2,5%) para empréstimos a 

pessoas físicas, o que inviabiliza o investimento em SFCR. 

 

6.2 PROPOSTAS DE MECANISMOS DE FOMENTO NACIONAIS 

 

 Neste tópico serão apresentados os cenários considerando as formas de 

fomento aos SFCR já utilizadas em outros países ao redor do mundo e algumas 

medidas que já são adotadas no Brasil para estimular grandes empreendimentos de 

energia renovável e que, se aplicados aos SFCR, poderiam torná-los mais atrativos. 
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6.2.1 Cenário 5 - Isenção tributária sobre o sistema 

 

 Trata-se de incentivo amplamente utilizado em especial nos EUA onde em 20 

estados existe uma eliminação completa de impostos estaduais sobre sistemas 

fotovoltaicos. 

 Para este cálculo não serão descontados os impostos AFRMM e Taxa 

SICOMEX, tendo em vista que eles incidem sobre o valor do frete e como 

normalmente os equipamentos são importados em grandes quantidades estes 

valores tornam-se pouco representativos. Os demais impostos, conforme 

demonstrado no item 3.5.4, serão retirados dos preços dos equipamentos (inversor e 

módulos fotovoltaicos), conforme demonstrado na (TABELA 20).  Os percentuais de 

abatimento para os sistemas da (TABELA 20) são calculados pelo somatório dos 

valores dos impostos II, IPI, PIS e COFINS (ver QUADRO 1). Ressalta-se que o 

ICMS não foi considerado, uma vez que o mesmo varia em função do estado da 

federação. 

 

Desoneração para o módulo fotovoltaico = 12% + 0% + 1,65% + 7,60% = 21,25% 

Desoneração do inversor = 14% + 15% + 1,65% + 8,6% = 39,25% 

 

TABELA 20 – DESCONTO DE IMPOSTOS SOBRE COMPONENTES FOTOVOLTAICOS 
Equipamento  Preço (R$)  Total (R$)  Abatimento 

(%) 
Total sem 

impostos (R$) 
Módulo 

fotovoltaico 
KC85T-1 

R$499,00 R$8.982,00 21,25 R$7.032,38 

Inversor Sunny 
Boy 700U 

R$1.000,00 R$3.000,00 39,25 R$1.822,5 
 

Suporte, cabos 
e mão de obra 

R$2.000,00 R$2.000,00 0 R$2.000,00 
 

Total  R$13.892,00 22,37 R$10.854,88 
 

FONTE: O AUTOR, 2014 
 

 Na (TABELA 21) estão apresentados os valores do fluxo de caixa para o 

cenário em questão.  
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TABELA 21 – FLUXO DE CAIXA PARA O CENÁRIO 5 

 
FONTE: O AUTOR, 2014 

 

 O fluxo de caixa é apresentado na forma gráfica na (FIGURA 48). 

 

Tempo (anos) R$

0 -10854,88

1 553,6

2 604,2

3 659,4

4 719,7

5 785,5

6 857,3

7 935,6

8 1021,1

9 1114,5

10 1216,3

11 1327,5

12 1448,8

13 1581,3

14 1725,8

15 1883,5

16 2055,7

17 2243,6

18 2448,6

19 2672,4

20 2916,7

21 3183,3

22 3474,2

23 3791,8

24 4138,3

25 4516,6
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FIGURA  48 – FLUXO DE CAIXA PARA O CENÁRIO 5 
FONTE: O AUTOR, 2014 

 

 

 Os resultados para o cenário 5 estão mostrados na (TABELA 22). 

 

TABELA 22 – RESULTADOS PARA O CENÁRIO 5 
TIR = 10,96% 
Payback SELIC = Superior a 25 anos 
Payback Poupança = 17,74 anos 
Valor Presente SELIC = R$-304,97 
Valor Presente Poupança =  R$6.172,55 

 

FONTE: O AUTOR, 2014 
 

 Observa-se neste caso um crescimento da TIR em relação aos cenários sem 

a isenção tributária e ao cenário com o subsídio do Fundo Solar. Mesmo com o 

crescimento considerável da TIR, se for considerada a SELIC como TMA, o 

investimento não é viável para o horizonte de projeto de 25 anos. Ressalta-se 

que se a poupança for considerada como TMA o payback torna-se viável. 

 

6.2.2 Cenário 6 - Isenção tributária e subsídio 

 

 Com subsídios de recursos em R$2.000,00 do Fundo Solar e eliminando-se a 

carga tributária mencionada no cenário 5, o valor do sistema fotovoltaico seria de 

R$8.854,00. A (TABELA 23) apresenta o fluxo de caixa para o cenário em questão. 

 

  

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

R
$

Tempo em Anos



106 
 

TABELA 23 – FLUXO DE CAIXA PARA O CENÁRIO 6 

 
FONTE: O AUTOR, 2014 

 

 A (FIGURA 49) mostra o gráfico do fluxo de caixa para o cenário 6. 

 

Tempo (anos) R$

0 -8854,0

1 553,6

2 604,2

3 659,4

4 719,7

5 785,5

6 857,3

7 935,6

8 1021,1

9 1114,5

10 1216,3

11 1327,5

12 1448,8

13 1581,3

14 1725,8

15 1883,5

16 2055,7

17 2243,6

18 2448,6

19 2672,4

20 2916,7

21 3183,3

22 3474,2

23 3791,8

24 4138,3

25 4516,6
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FIGURA  49 – FLUXO DE CAIXA DO CENÁRIO 6 
FONTE: O AUTOR, 2014 

  

 Os resultados do investimento para o cenário 6 são apresentados na 

(TABELA 24). 

 

TABELA 24 – RESULTADOS PARA O CENÁRIO 6 
TIR = 12,91% 
Payback SELIC = 21,51 anos 
Payback Poupança = 14,87 anos 
Valor Presente SELIC = R$1.493,58 
Valor Presente Poupança =  R$8.042,53 

 

FONTE: O AUTOR, 2014 
 

 Verifica-se a viabilidade financeira sob todos os aspectos neste cenário. 

 

6.2.3 Cenário 7 – Financiamento com taxas semelhantes às do BNDES para 

grandes sistemas  

 

 Conforme descrito no capitulo 3, o BNDES possui diversas linhas de 

financiamento para energias renováveis. Dentre estas linhas ressalta-se o Fundo 

Clima, atualmente disponível somente para pessoas jurídicas e com investimento 

mínimo superior a R$3.000.000,00. A taxa de juros é de 2% a.a. acrescida de uma 
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parcela correspondente ao risco de crédito que para pessoas jurídicas pode chegar 

até 3,6%. O prazo é de 15 anos. 

 Para a presente proposta será considerada uma taxa de risco de crédito no 

valor de 1%, totalizando uma taxa de juros de 3% a.a. 

 A (TABELA 25) apresenta o fluxo de caixa para o cenário 7. 

 

TABELA 25 – FLUXO DE CAIXA PARA O CENÁRIO 7 

 
FONTE: O AUTOR, 2014 

 

 O gráfico da (FIGURA 50) demonstra o fluxo de caixa para este cenário. 

 

Tempo (anos) Receita/Despesa R$
Parcela  do 

Financiamento R$

0 0 0

1 553,5 -1163,69

2 604,1 -1163,7

3 659,3 -1163,7

4 719,6 -1163,7

5 785,3 -1163,7

6 857,1 -1163,7

7 935,5 -1163,7

8 1021,0 -1163,7

9 1114,3 -1163,7

10 1216,1 -1163,7

11 1327,3 -1163,7

12 1448,6 -1163,7

13 1581,0 -1163,7

14 1725,5 -1163,7

15 1883,2 -1163,7

16 2055,3 0,0

17 2243,2 0,0

18 2448,2 0,0

19 2672,0 0,0

20 2916,2 0,0

21 3182,7 0,0

22 3473,6 0,0

23 3791,1 0,0

24 4137,6 0,0

25 4515,8 0,0
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FIGURA  50 – FLUXO DE CAIXA PARA O CENÁRIO 7 
FONTE: O AUTOR, 2014 
 

 A (TABELA 26) apresenta os resultados para o cenário em questão.  

 

TABELA 26 – RESULTADOS PARA O CENÁRIO 7 
TIR = 15,3% 
Payback SELIC = 17,17 anos 
Payback Poupança = 15,55 anos 
Valor Presente SELIC = R$1.725,50 
Valor Presente Poupança =  R$5.970,16 

 

FONTE: O AUTOR, 2014 
 

 Neste caso verifica-se que é possível obter uma combinação de TIR e VPL 

atrativos sem haver a necessidade da concessão de subsídios diretos e isenções 

tributárias, utilizando-se apenas linhas de crédito com taxas de juros atrativas, iguais 

as já praticadas para grandes projetos de FRE em linhas de crédito de BNDES. 

 Ressalta-se que taxas de juros baixas e em prazos longos contribuem para 

aumentar a TIR. Além disso, torna-se bastante atrativo para o pequeno investidor 

pois o mesmo não precisa arriscar o capital próprio e pode utilizar a receita (ou no 

sistema net metering, os créditos gerados) para pagar as parcelas do financiamento 

do SFCR. 

 A TIR próxima a 20% é semelhante à obtida pelos sistemas fotovoltaicos da 

Grécia e da França. Na Europa a taxa de juros dos financiamento gira em torno de 

6% a.a., no entanto a TMA é muito inferior à brasileira. 
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6.3 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

6.3.1 Análise de sensibilidade do impacto do valor do investimento na TIR 

 

 Para generalizar as conclusões verifica-se através dos gráficos da (FIGURA 

51) que em um cenário sem financiamento, para que o SFCR se torne viável, seu 

preço deve ser inferior a R$9.980,00, se a TMA adotada for a SELIC e R$16.580,00 

se a TMA adotada for a poupança. 

 Deve-se ressaltar que este cenário é válido se as condições se mantiverem 

as atuais: o valor do reajuste da tarifa, a taxa SELIC e o preço dos sistemas 

fotovoltaicos. 

 

 
FIGURA  51 – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO IMPACTO DO VALOR DO INVESTIMENTO 
NA TIR DO SFCR 
FONTE: O AUTOR, 2014 
 

 A (FIGURA 52) apresenta o comportamento do VPL com a SELIC e a 

Poupança como TMA. Verifica-se que os pontos em que o VPL é igual a zero é o 

mesmo em que a TIR passa a ser viável. 
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FIGURA  52 – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO VALOR DO INVESTIMENTO NO VPL DO SFCR 
FONTE: O AUTOR, 2014 

 

 O gráfico da (FIGURA 53) ilustra como as taxas de juros afetam o resultado 

da TIR, considerando o mesmo prazo (15 anos) e valor do SFCR descrito no cenário 

7. 

 

 
FIGURA  53 – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DA TIR À TAXA DE JUROS DO FINANCIAMENTO 
Fonte: O AUTOR, 2014 

 
 Verifica-se que taxas de juros acima 5,75% a.a. tornam inviável o 

investimento caso a TMA adotada seja a SELIC. No entanto se a poupança for a 

TMA, as taxas devem ser inferiores a 9,93% a.a. para que haja viabilidade. 
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 Mantidos os cenários considerados para a presente simulação é possível 

tornar os SFCR financeiramente viáveis, bastando que existam linhas de 

financiamento adequadas e que permitam o acesso de pessoas físicas às mesmas 

condições oferecidas pelo BNDES às pessoas jurídicas. 

 

6.4 RESUMO DOS CENÁRIOS 

 

 Com base na (TABELA 27) é possível constatar que os melhores cenários 

são o 7 seguido do 6, pois são os únicos em que o investimento é viável sob todos 

os aspectos analisados. Ambos os cenários possuem mecanismos de fomentos, 

sendo que o mais viável (cenário 7) é o que conta com uma linha de financiamento 

com taxa de juros abaixo das praticadas pelo mercado e o outro (cenário 6) conta 

com isenção tributária e incentivo do Fundo Solar. 
 

TABELA 27 – RESUMO DOS CENÁRIOS DE INVESTIMENTO 

 
FONTE: O AUTOR, 2015 
 

 Ressalta-se que os cenários analisados não abrangem todas as 

possibilidades. É certo que retornos financeiros superiores poderiam ser alcançados 

com a combinação de medidas de fomento, no entanto manteve-se uma postura 

conservadora. 

 Conforme apresentado no capítulo 3, alguns países adotam um sistema de 

tarifa prêmio que proporciona retornos financeiros bastante atrativos, ao remunerar 

valores maiores do que as tarifas das concessionárias. O Brasil, no entanto, adota 

um sistema de compensação net metering em que não é permitida remuneração 

superior às tarifas de energia. 

Cenários 1 2 3 4 5 6 7

TIR Negativa 8,39% 9,69% Negativa 10,96% 12,91% 16,65%

Payback 
Selic(anos)

>25 >25 >25 >25 >25 20,16 17,17

Payback 
Poupança 
(anos)

>25 21,8 19,1 >25 16,95 14,21 15,15

VPL (R$) 
Selic

-8.372,45 -3517,09 -1717,89 -36.932,40 -304,97 1493,58 2261,88

VPL (R$) 
Poupança

-6.954,90 2501,82 4374,97 -29.988,49 6172,55 8042,53 6860,72
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7. PROPOSTA DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE FOMENTO 

 

 

 A experiência mundial demonstra que para ter êxito, o desenvolvimento do 

setor fotovoltaico em um país deve ser tratado como uma política de Estado pelos 

diversos níveis de governo. No caso brasileiro, assim como ocorreu com a habitação 

popular através do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), os mini e micro 

SFCR, podem ser financiados e subsidiados através dos bancos públicos em 

parceria com o governo, que eventualmente pode oferecer subsídios adicionais, 

além de concessionárias de energia e empresas especializadas em comercialização 

e instalação de sistemas fotovoltaicos, de forma semelhante ao que já ocorre no 

estado americano da Califórnia (GO SOLAR CALIFORNIA, 2014). 

 Um fator importante para o sucesso dos SFCR em mini e microgeração é a 

simplicidade para a obtenção do financiamento e/ou do subsídio e licença de 

instalação assim como a publicidade das vantagens dos referidos sistemas. A 

burocracia desnecessária deve ser eliminada, as informações sobre as condições e 

regras para aquisição, instalação e operação dos SFCR precisam ser divulgadas de 

forma clara e um amplo programa de esclarecimento à população sobre os SFCR 

deve ser criado, assim como ocorreu no estado americano de Nova Jersey. 

 A presente proposta para operacionalizar as medidas de fomento no Brasil é 

baseada na articulação entre investidor proprietário do imóvel, instituição financeira, 

governo, concessionária de energia local e empresas especializadas em 

comercialização e instalação de sistemas fotovoltaicos (FIGURA 54).  

 Já existe um modelo semelhante que é utilizado para operações de crédito 

imobiliário, no qual correspondentes especializados possuem acesso aos sistemas 

bancários, sendo responsáveis por receber, conferir, preparar e entregar ao banco 

os documentos necessários à concessão de financiamento imobiliário. 

 Na presente proposta, o proprietário do imóvel interessado em investir em um 

sistema fotovoltaico deverá dirigir-se a uma empresa credenciada pela instituição 

financeira e pela concessionária. Empresa esta que deverá ser especializada em 

comercialização e instalação de sistemas fotovoltaicos previamente homologados 

(NBR 16149 e normas da concessionária) e possuir instaladores credenciados pela 

concessionária, podendo inclusive ser, neste caso, facilitadas ou dispensadas as 
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etapas previstas no PRODIST de permissão de acesso à rede, inspeção e 

aprovação do ponto de conexão da unidade de mini ou microgeração fotovoltaica.  

 Além disso, a empresa deverá realizar simultaneamente o pedido de 

financiamento e subsídio (se for o caso) às instituições bancárias. As instituições 

bancárias por sua vez farão a interface com o governo federal obtendo os subsídios 

e operacionalizando as linhas de financiamento para os SFCR e efetuarão o 

pagamento à empresa após o sistema estar instalado com a aprovação do ponto de 

conexão e o financiamento aprovado em nome do proprietário do imóvel.  

 Os subsídios a serem fornecidos poderão ser custeados a partir da cobrança 

de uma taxa dos demais consumidores e dos geradores de energia com fontes não 

renováveis a exemplo do que ocorre nos EUA e na Europa através da taxa de 

benefício social ou Societal Benefits Charge (New Jersey) e Certificados Verdes.  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA  54 – ESQUEMA DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS PARA SFCR 
FONTE: O AUTOR, 2015 
 

 Novas edificações e empreendimentos financiados com taxas de juros 

subsidiadas pelo governo, como por exemplo, os pertencentes ao MCMV também 

poderiam ter condições de aquisição facilitadas e menores taxas de juros caso 

optem pela implantação de SFCR.  
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8. CONCLUSÕES 

 

 

 Verifica-se que o sistema fotovoltaico objeto do presente estudo apresenta 

viabilidade sob o aspecto financeiro ao serem aplicadas medidas de fomento tais 

como subsídios (cenário 6) e condições de financiamento com baixas taxas de juro 

(cenário 7).  

 Assim como ocorreu nos países que desenvolveram a geração fotovoltaica, o 

Brasil precisa de incentivos iniciais mais agressivos para desenvolver a geração 

fotovoltaica, especialmente a mini e microgeração. Inicialmente, subsídios deveriam 

ser concedidos.  

 O cenário atual ainda é desfavorável para investimento em FRE, sobretudo 

em micro e minigeração. Faltam linhas de investimento adequadas e programas de 

incentivo para estas modalidades de geração. A maior parte da população brasileira 

desconhece a geração fotovoltaica e a possibilidade de conectá-la à rede. A criação 

de um mecanismo de incentivo que estimule a divulgação e a inserção da energia 

fotovoltaica na matriz elétrica brasileira estaria promovendo um desenvolvimento 

regional sustentável e auxiliando na melhoria social e econômica do país. 

 Para tornar financeiramente viável o negócio é necessário um estímulo, pelo 

menos no início da disseminação fotovoltaica, para ter a percepção de que o 

investimento em microgeração através de SFCR no curto prazo é rentável e seguro. 

A maneira de contornar esta percepção é tornar evidente a atratividade e segurança 

do investimento. Países como Portugal, Bulgária e Suíça, para fomentar os sistemas 

fotovoltaicos, oferecem FITs altos tornando a TIR superior a 80%. 

 O sistema fotovoltaico estudado está em Curitiba, que de acordo com o Mapa 

Solarimétrico do Brasil é uma das cidades com menor incidência solar no país. 

Sabe-se que condições muito mais favoráveis podem ser encontradas ao longo do 

território brasileiro. Em determinadas regiões do Nordeste, de acordo com o Atlas 

Solarimétrico Brasileiro, verifica-se que esta diferença pode chegar a até 30% a 

mais, tornando a atratividade do investimento muito maior. 

 Verifica-se ainda que existe uma tendência de crescimento das tarifas de 

energia ao longo dos anos. Fato este corroborado pela saturação da exploração do 

potencial hidrelétrico brasileiro em função de limitações ambientais e regulatórias, 

além dos elevados custos de operação das termoelétricas.  
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 O Brasil pode e deve criar uma política de estado para o desenvolvimento da 

micro e minigeração fotovoltaica. A disseminação de sistemas fotovoltaicos em 

edificações, próximas aos consumidores, representa uma segurança energética nos 

períodos secos e/ou de pico de demanda evitando “apagões” e otimizando a 

infraestrutura elétrica existente.  

 Os bancos públicos, em parceria com concessionárias e empresas 

especializadas em comercialização e instalação de sistemas fotovoltaicos, assim 

como ocorre com o programa MCMV, podem e devem ser utilizados pelo governo 

federal para protagonizar o desenvolvimento de uma política pública para a 

disseminação dos SFCRs. 

 No momento em que esta dissertação foi concluída (janeiro de 2014) graves 

problemas associados à escassez hídrica estão ocorrendo, afetando a geração de 

energia hidroelétrica, ocasionando apagões devido ao excesso de demanda em 

horários de pico durante o dia por utilização intensiva de ar condicionado e ainda 

existe a perspectiva de elevação tarifária. Certamente os SFCR em edificações, nas 

áreas urbanas, próximos às cargas, poderiam contribuir para amenizar o cenário de 

escassez atual. 

 A política energética brasileira atual ainda é desfavorável para investimentos 

em SFCR, sobretudo em micro e minigeração. Faltam linhas de investimento 

adequadas e programas de incentivo para estas modalidades de geração, além de 

que a maior parte da população brasileira desconhece a possibilidade e as 

particularidades de investimentos em SFCR.  

 Outro fator que pode ser encarado como um empecilho à disseminação dos 

SFCR é a política nacional de remuneração aos micro e minigeradores de FRE. De 

acordo com a resolução ANEEL 502/2012, o sistema brasileiro é um net metering, 

no qual é permitida apenas a concessão de créditos para posterior abatimento na 

conta de energia, sem haver uma efetiva remuneração pela energia gerada. Muitos 

países que tiveram sucesso na política fotovoltaica não só remuneraram a energia 

gerada, mas pagaram um valor adicional, superior ao da energia consumida, de 

forma a acelerar o tempo de retorno do investimento (payback).  

  Como estratégia para manter a soberania energética do país, o governo deve 

incentivar a diversificação da matriz elétrica, especialmente através de FRE e a 

pulverização dos geradores próximos às cargas através da micro e minigeração. Os 

SFCRs podem assumir um papel de protagonismo dentro desta estratégia, tendo em 
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vista que o Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de Silício, que é o 

principal material utilizado para fabricação de painéis fotovoltaicos.  

 Atualmente o país participa apenas como exportador do metal bruto ou no 

máximo em grau metalúrgico, de baixo valor agregado. Existe um grande potencial 

para a criação de um parque industrial nacional competitivo, capaz inclusive, de 

disputar o mercado internacional. O incentivo à mini e microgeração com SFCR 

poderia gerar a escala necessária de mercado para o desenvolvimento deste parque 

industrial. Ressalta-se ainda o fato de o país possuir uma base energética renovável, 

que permite a produção de Silício com baixas emissões de carbono, o que é um 

diferencial ecológico/ambiental frente aos países desenvolvidos e principalmente 

frente à China. 

 
 

8.1 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Ao longo da presente dissertação verificou-se a importância de estudar a 

forma como usinas hidrelétricas e sistemas fotovoltaicos podem trabalhar 

complementarmente dentro de um sistema elétrico integrado e também como o 

montante de investimentos realizados em grandes centrais hidrelétricas poderia ser 

utilizado para fomentar a geração fotovoltaica. 

 Outro ponto a ser estudado é a geração de empregos no mercado 

fotovoltaico. Em países como Alemanha onde a utilização de SFCR já é 

disseminada existe um mercado de trabalho que gira entorno da comercialização, 

instalação e manutenção dos sistemas fotovoltaicos. 

 As smart grid certamente trarão um grande avanço para os sistemas 

fotovoltaicos, pois permitirão sua integração com outras fontes de energia e sua 

otimização. Sabe-se que as smart grids poderão controlar inclusive o fator de 

potência nas redes, sendo que os sistemas fotovoltaicos poderão ter papel 

fundamental com seus inversores conectados à smart grid e gerando um fator de 

potência conforme requerido pela rede. 

 As perdas por transmissão de energia nas linhas de transmissão são outro 

assunto relevante e podem mostrar que a mini e microgeração próximo ao consumo 

pode trazer ganhos adicionais pela economia da energia. 
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APÊNDICE 1 

 
 

TECNOLOGIAS FOTOVOLTAICAS 
 

 

ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

 O efeito fotovoltaico já era conhecido desde 1839, através dos estudos de 

Becquerel. Contudo a intensificação das pesquisas na área ocorreu somente a partir 

de 1950 por cientistas e engenheiros da área espacial, que buscavam formas 

eficientes de fornecer energia para os equipamentos dos satélites em órbita da 

Terra. 

 Um átomo de silício é formado por quatorze prótons e quatorze elétrons. Nas 

camadas mais externas, conhecidas como banda de valência, existem quatro 

elétrons. Num cristal de silício, os átomos alinham-se segundo uma estrutura em teia 

(chamada teia de diamante), formando quatro ligações covalentes com quatro 

átomos vizinhos. 

 Em cada ligação covalente, um átomo compartilha um dos seus elétrons de 

valência com o átomo vizinho. Como resultado desta partilha de elétrons, a banda 

de valência, que pode conter até oito elétrons, fica preenchida permitindo que o 

átomo alcance um estado estável. Para que ocorra deslocamento dos elétrons é 

necessário que estes adquiram energia suficiente para passarem da banda de 

valência para a banda de condução. Esta energia é denominada “hiato” e para o 

cristal de silício vale 1,12eV. Quando um elétron da banda de valência é atingido por 

um fóton de radiação solar contendo energia suficiente, este se move para a banda 

de condução, deixando uma lacuna no seu lugar, a qual se comporta como uma 

carga positiva, denominada elétron-lacuna.  

 Células fotovoltaicas constituídas por cristais de silício puro não produzem 

energia elétrica. Os elétrons passariam para a banda de condução, mas acabariam 

se recombinando com as lacunas, não dando origem a qualquer corrente elétrica. 

Para haver corrente elétrica é necessário que exista um campo elétrico, isto é, uma 

diferença de potencial entre duas zonas da célula. Através do processo conhecido 

como dopagem do silício, que consiste na introdução de elementos estranhos com o 
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objetivo de alterar as suas propriedades elétricas, é possível criar duas camadas na 

célula: a camada tipo ‘p’ e a camada tipo ‘n’, que possuem, respectivamente, um 

excesso de cargas positivas e um excesso de cargas negativas relativamente ao 

silício puro (CASTRO, 2004).  

 O boro é o dopante normalmente utilizado para criar a região tipo ‘p’. Um 

átomo de boro forma quatro ligações covalentes com quatro átomos vizinhos de 

silício, mas como só possui três elétrons na banda de valência, existe uma ligação 

apenas com um elétron, enquanto as restantes três ligações possuem dois elétrons. 

A ausência deste elétron é considerada uma lacuna, a qual se comporta como uma 

carga positiva que viaja através do material, pois cada vez que um elétron vizinho a 

preenche, outra lacuna se cria. A razão entre átomos de boro e átomos de silício é 

normalmente da ordem de 1 para 10 milhões.  

 O fósforo é o material usado para criar a região ‘n’. Um átomo de fósforo tem 

cinco elétrons na sua banda de valência, pelos quais cria quatro ligações covalentes 

com os átomos de silício e deixa um elétron livre, que viaja através do material. A 

razão entre átomos de fósforo e de silício é próxima de 1 para 1.000.  

 Quando a junção ‘p-n’ for exposta a fótons com energia suficiente para os 

elétrons passarem da banda de valência para a banda de condução, ocorrerá a 

geração de pares elétron-lacuna, como descrito anteriormente. Se isto ocorrer na 

região onde o campo elétrico é diferente de zero, as cargas serão aceleradas, 

gerando assim, uma corrente através da junção. Este deslocamento de cargas que 

dá origem a uma diferença de potencial é chamado de “Efeito Fotovoltaico”. Se as 

duas extremidades do "pedaço" de silício forem conectadas por um fio, haverá uma 

circulação de elétrons. Esta é a base do funcionamento das células fotovoltaicas. 

(CASTRO, 2004). 

 

 
CÉLULA FOTOVOLTAICA 
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FONTE: CRECESB, 2006 
 

 

TECNOLOGIAS FOTOVOLTAICAS 

 

 Dentre os diversos semicondutores utilizados para confecção de células 

fotovoltaicas destacam-se: 

• silício (Si), em suas variedades monocristalina, policristalina e amorfa; 

• telureto de cádmio (CdTe); 

• disseleneto de cobre e índio (CuInSe2); 

• disseleneto de cobre, gálio e índio (CuInGaSe2). 

 Contudo, com exceção do silício, todos os outros elementos são ou altamente 

tóxicos, ou raros, ou ambos, o que representa uma barreira para a utilização desses 

materiais (RÜTHER, 2000). 

 O silício, por outro lado, é o segundo elemento mais abundante no planeta 

(25% da crosta terrestre é composta por silício) e possui baixa toxidade, até 100 

vezes menor do que a toxidade dos demais componentes (SHAH, 1992; 

HAMMOND,1992). 

 

Célula de silício monocristalino 

 

 A célula de silício monocristalino é a célula fotovoltaica mais utilizada e com 

maior eficiência. Além do alto grau de pureza, o material deve ter a estrutura 

monocristalina e baixa densidade de defeitos. O processo mais utilizado para sua 

fabricação é chamado "processo Czochralski". O silício é fundido juntamente com 

uma pequena quantidade de dopante, normalmente o boro que é do tipo ‘p’. Com 

um fragmento do cristal devidamente orientado e sob rígido controle de temperatura, 

vai-se extraindo do material fundido um grande cilindro de silício monocristalino 

levemente dopado. Então se corta o cilindro em fatias finas de aproximadamente 

300mm. Após corte e limpeza de impurezas das fatias, deve-se introduzir impurezas 

do tipo ‘n’ de forma a obter a junção. Este processo é feito através da difusão 

controlada onde as fatias de silício são expostas a vapores de fósforo em fornos 

onde a temperatura varia entre 800 a 1000oC. Podem apresentar eficiência de até 



 

15%, ou até 18% em laboratório, e é comparativamente mais cara do que

células (RÜTHER, 2004; CRESESB, 2006).

 

 

 

Células de silício policristalino

 

 As células de silício polic

inferior às de monocristalino, pois sua técni

semelhante a das células monocristalinas, possui menores rigores de controle. 

Podem ser preparadas pelo corte de um lingote, de fitas ou depositando um filme 

num substrato, tanto por transporte de vapor como por imersão. Nesses dois ú

casos, só o silício policristalino pode ser obtido. Cada técnica produz cristais com 

características específicas, incluindo tamanho, morfologia e concentração de 

impurezas. Ao longo dos anos, o processo de fabricação tem alcançado eficiência 

máxima de 12,5% em escalas industriais. (CRESESB, 2006).

 

 

. 

 

15%, ou até 18% em laboratório, e é comparativamente mais cara do que

; CRESESB, 2006). 

 
CÉLULA DE SILÍCIO MONOCRISTALINO 

FONTE: CRESESB, 2006 

Células de silício policristalino 

As células de silício policristalino têm um custo superior às de silício amorfo e 

inferior às de monocristalino, pois sua técnica de fabricação apesar de ser 

semelhante a das células monocristalinas, possui menores rigores de controle. 

Podem ser preparadas pelo corte de um lingote, de fitas ou depositando um filme 

num substrato, tanto por transporte de vapor como por imersão. Nesses dois ú

casos, só o silício policristalino pode ser obtido. Cada técnica produz cristais com 

características específicas, incluindo tamanho, morfologia e concentração de 

impurezas. Ao longo dos anos, o processo de fabricação tem alcançado eficiência 

12,5% em escalas industriais. (CRESESB, 2006). 

 
CÉLULA DE SILÍCIO MULTICRISTALINO 

FONTE: CRESESB, 2006 
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semelhante a das células monocristalinas, possui menores rigores de controle. 

Podem ser preparadas pelo corte de um lingote, de fitas ou depositando um filme 

num substrato, tanto por transporte de vapor como por imersão. Nesses dois últimos 

casos, só o silício policristalino pode ser obtido. Cada técnica produz cristais com 

características específicas, incluindo tamanho, morfologia e concentração de 

impurezas. Ao longo dos anos, o processo de fabricação tem alcançado eficiência 



 

 

Célula de silício amorfo 

 

 A célula de silício amorfo

meados da década de 70, sendo apr

utilizações com baixo consumo elétrico. Esse modelo apresenta alto grau de 

desordem e falhas na estrutura dos átomos e é necessário adicionar uma pequena 

quantidade de hidrogênio, através de um processo chamado “hidrogen

minimizar essas imperfeições e permitir que o efeito fotoelétrico ocorra. 

 Existem diversas vantagens em sua fabricação e utilização. Durante sua 

confecção são utilizadas temperaturas relativamente baixas (300ºC), além de 

permitir que filmes finos sejam depositados sobre substratos de baixo custo, 

viabilizando o desenvolvimento de painéis solares flexíveis, inquebráveis, mais 

leves, com superfícies curvas e semitransparentes. Esse vem se mostrando uma 

boa tecnologia para sistemas fotovoltaicos

eficiência de conversão comparada às outras células de silício (8% a 9%) e são 

afetadas por um processo de degradação logo nos primeiros meses de operação, 

reduzindo assim a eficiência ao longo da vida útil (RÜTHER

 

 

Telureto de cádmio (CdTe)

 

 O mais recente competidor do Silício em suas formas mono, multicristalina

amorfa no mercado fotovoltaico para geração de potência e nas aplicações 

integradas a edificações é o CdTe, na forma de filmes finos. Para aplicações

calculadoras este material já vem sendo usado há mais de uma

assim chamadas aplicações outdoors, mais

 

 

A célula de silício amorfo foi primeiramente empregada em células solares em 

meados da década de 70, sendo aproveitada para geração de energia em 

utilizações com baixo consumo elétrico. Esse modelo apresenta alto grau de 

desordem e falhas na estrutura dos átomos e é necessário adicionar uma pequena 

quantidade de hidrogênio, através de um processo chamado “hidrogen

minimizar essas imperfeições e permitir que o efeito fotoelétrico ocorra. 

Existem diversas vantagens em sua fabricação e utilização. Durante sua 

confecção são utilizadas temperaturas relativamente baixas (300ºC), além de 

finos sejam depositados sobre substratos de baixo custo, 

viabilizando o desenvolvimento de painéis solares flexíveis, inquebráveis, mais 

leves, com superfícies curvas e semitransparentes. Esse vem se mostrando uma 

boa tecnologia para sistemas fotovoltaicos de baixo custo, contudo, apresenta baixa 

eficiência de conversão comparada às outras células de silício (8% a 9%) e são 

afetadas por um processo de degradação logo nos primeiros meses de operação, 

reduzindo assim a eficiência ao longo da vida útil (RÜTHER 2000).

 
CÉLULA DE SILÍCIO MULTICRISTALINO 

FONTE: CRESESB, 2006 

Telureto de cádmio (CdTe) 

mais recente competidor do Silício em suas formas mono, multicristalina

fotovoltaico para geração de potência e nas aplicações 

edificações é o CdTe, na forma de filmes finos. Para aplicações

calculadoras este material já vem sendo usado há mais de uma

assim chamadas aplicações outdoors, mais recentemente é que começam a ser 
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utilizações com baixo consumo elétrico. Esse modelo apresenta alto grau de 

desordem e falhas na estrutura dos átomos e é necessário adicionar uma pequena 

quantidade de hidrogênio, através de um processo chamado “hidrogenização” para 

minimizar essas imperfeições e permitir que o efeito fotoelétrico ocorra.  

Existem diversas vantagens em sua fabricação e utilização. Durante sua 

confecção são utilizadas temperaturas relativamente baixas (300ºC), além de 

finos sejam depositados sobre substratos de baixo custo, 

viabilizando o desenvolvimento de painéis solares flexíveis, inquebráveis, mais 

leves, com superfícies curvas e semitransparentes. Esse vem se mostrando uma 

de baixo custo, contudo, apresenta baixa 

eficiência de conversão comparada às outras células de silício (8% a 9%) e são 

afetadas por um processo de degradação logo nos primeiros meses de operação, 

2000). 

mais recente competidor do Silício em suas formas mono, multicristalina e 

fotovoltaico para geração de potência e nas aplicações 

edificações é o CdTe, na forma de filmes finos. Para aplicações em 

calculadoras este material já vem sendo usado há mais de uma década, mas, nas 

recentemente é que começam a ser 
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comercializados módulos solares de grandes áreas. Estes módulos, normalmente 

sob a forma de placas de vidro num tom marrom/azul escuro também apresentam 

um atrativo estético em comparação ao c-Si. As empresas envolvidas com esta 

tecnologia vêm buscando as aplicações arquitetônicas como nicho de mercado 

enquanto desenvolvem seu produto, ampliam volumes de produção e reduzem 

custos (RÜTHER 2004). 

 

 
CÉLULA DE TELURETO DE CÁDMIO 

FONTE: AMERICADOSOL, 2014 
 

 Assim como no caso do Silício amorfo, os custos de produção do CdTe são 

atrativamente baixos para produção em grande escala e esta tecnologia tem ótimas 

chances de despontar como um sério competidor no mercado fotovoltaico.  

 A relativamente baixa abundância dos elementos envolvidos e sua maior 

toxicidade são aspectos que têm de ser levados em conta, principalmente se esta 

tecnologia atingir quantidades mais significativas de produção. A maior eficiência na 

conversão de energia solar em elétrica se comparado ao Si é um dos principais 

atrativos desta tecnologia. 

 

Disseleneto de cobre (gálio) e índio (CIS e CIGS) 

 

 Outro sério competidor no mercado fotovoltaico também em aplicações 

integradas a edificações é a família dos compostos baseados no disseleneto de 

cobre e índio (CuInSe2 ,ou simplesmente CIS), e disseleneto de cobre, gálio e índio 

(Cu(InGa)Se2, ou simplesmente CIGS), principalmente por seu potencial de atingir 

eficiências relativamente elevadas.  

 Painéis solares de CIS e CIGS apresentam, como o Silício amorfo e o CdTe, 

uma ótima aparência estética e estão surgindo no mercado com grandes superfícies, 
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encontrando aplicações arquitetônicas diversas. Assim como no caso do CdTe, a 

pouca abundância dos elementos envolvidos e sua toxicidade são aspectos que 

devem ser considerados se esta tecnologia atingir quantidades significativas de 

produção. 

 Dentre os filmes finos comercialmente disponíveis, módulos de CIGS são os 

que apresentam o melhor rendimento fotovoltaico, razão pela qual várias empresas 

vêm investindo nesta tecnologia. (RÜTHER 2004). 

 

 
CÉLULA DE DISSALENETO DE GÁLIO COBRE E ÍNDIO 

FONTE: BLUESOL, 2014 
 

Células com concentração 

 
 O uso de lentes e espelhos concentradores acoplados a células aumentam a 

irradiação solar incidente na célula, possibilitando uma maior produção de potência 

por área de célula. Para este uso o próprio Silício cristalino e o arseneto de gálio 

(GaAs) têm sido utilizados na fabricação destas células. A dificuldade nesta 

tecnologia é conseguir sistemas simples e eficientes de focalização de luz e de 

seguimento do Sol, uma vez que apenas os raios diretos do Sol podem ser 

concentrados sobre o dispositivo. 

 

 
PAINEL FOTOVOLTAICO COM CONCENTRAÇÃO 

FONTE: CRESESB, 2006 
 


