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RESUMO 

 

A energia elétrica se tornou um componente importante, ao longo dos séculos, para o 

desenvolvimento humano, resultando na sua dependência para diversas atividades do 

cotidiano das pessoas, empresas, indústrias e organizações. O aumento da demanda e do seu 

consumo tem levantado hipóteses de esgotamento futuro das tradicionais fontes geradoras de 

energia. Assim, estudos acadêmicos sobre fontes de energia renováveis ganharam interesse à 

medida que vários países passaram a investir nesse setor, especialmente no que concerne às 

denominadas novas fontes de energias renováveis, dentre elas a eólica e solar. O objetivo 

desta dissertação é o desenvolvimento de um modelo para implantação de um sistema híbrido 

de geração distribuída eólico-fotovoltaico, de modo a reunir, em uma representação 

estruturada, o contexto, a dinâmica e o processo cujo resultado pode ou não culminar na sua 

implantação, de maneira a servir de embasamento para sua replicação em qualquer 

organização. A fim de atingir tal objetivo, adotou-se um método de pesquisa próprio adaptado 

de Mitroff (1974), que pode ser caracterizado, predominantemente, como descritivo e 

quantitativo e que envolveu duas etapas. A primeira contempla três subetapas: a da revisão 

bibliográfica sistemática em base de dados de artigos, dissertações e teses;  a  coleta de dados 

técnicos de consultorias, instituições públicas e da distribuidora de energia; e elaboração do 

modelo conceitual/teórico. Já a segunda etapa, por sua vez, constitui-se de quatro subetapas: 

caracterização do estudo de caso; proposição de um sistema híbrido para um caso em 

particular; a modelagem e simulação dos dados através do software HOMER; e posterior 

análise desses dados. Os resultados parciais obtidos com esta pesquisa foram: a identificação 

do panorama mundial e brasileiro sobre as tecnologias, vantagens e desvantagens das energias 

eólica e fotovoltaica; a interpretação da resolução normativa 482/2012 da ANEEL; a 

utilização do software HOMER; e o aperfeiçoamento do modelo conceitual a partir de sua 

aplicação no estudo de caso, através da constatação de limitações à pesquisa e de novas 

variáveis. O modelo final obtido, o qual consta de sete etapas, tem como informações de 

entrada: o local de instalação do sistema; os dados de consumo e demanda de energia elétrica; 

as tarifas de energia praticadas pela concessionária distribuidora; dados de irradiação solar e 

velocidade do vento; e os custos e especificações dos equipamentos de geração de energia. Já 

a principal saída do modelo é a resposta quanto a viabilidade de se implementar o sistema 

híbrido proposto. 

 

 

Palavras Chaves: Geração distribuída, Sistemas híbridos, Energia eólica – fotovoltaica, 

Modelo, HOMER. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

Electrical energy has become an important component, over the centuries, to the human 

development, resulting in its dependence in the daily activities of society, companies, 

industries and organizations. The increase in demand and consumption has raised hypotheses 

of future depletion of traditional sources of energy. Thus, academic studies on renewable 

energy sources gained interest as many countries began to invest in this sector, especially with 

regard to so-called new renewable energy sources, among them wind and solar. Therefore, the 

aim of this work is focused on the development of a model for implementation of wind-

photovoltaic hybrid systems of distributed generation, in order to bring together in a 

structured representation, the context, the dynamics and the process which may result in the 

implementation of these systems with intent to serve as a basis for its replication in any 

organizations. To achieve this aim, it is adopted a method based on the Mitroff (1974), which 

can be characterized primarily as a descriptive and quantitative and which involves two steps. 

The first comprises three sub steps, the systematic literature review in database of articles, 

dissertations and theses; data collection in consultancies, public institutions and the electrical 

energy distributor; and development of the conceptual/theoretical model. The second step, in 

its turn, is made up of four sub steps: characterization of the case study; proposition of a 

hybrid system to a particular case; the modeling and simulation data through the HOMER 

software; and the analysis of these data. The results of this research were: the identification of 

the brazilian and world scenario's about technologies, advantages and disadvantages of eolic 

and photovoltaic energy; the interpretation of the normative resolution 482/2012 of ANEEL; 

the exemplification of the use of HOMER software; and the improvement of the conceptual 

model as from its application in the case study, by finding limitations to research and new 

variables. The final model obtained which consists of seven steps needs these input 

information: the location of system installation; data of consumption and demand of 

electricity; the tariffs charged by the distribution concessionaire; solar irradiance and wind 

velocity data;  and the costs and specifications of power generation equipments. The output of 

the model is the answer regarding the feasibility of implementing the proposed hybrid system. 

 

Keywords: Distributed generation, Hybrid system, Wind-photovoltaic energy, Model, 

HOMER. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO  

 

Este capítulo apresenta a contextualização dos temas de pesquisa a serem 

abordados nesse trabalho através da discussão das fontes energéticas tradicionais e das 

alternativas, mais precisamente a eólica e a solar fotovoltaica, dentro do panorama mundial e 

brasileiro, expondo a importância, o potencial, os motivos pelos quais se deve investir em 

ambas e, ainda, discorre acerca do problema de pesquisa, os seus objetivos, a justificativa e a 

estrutura da dissertação. 

 

1.1 Contextualização 

 

 

A energia elétrica se tornou um componente importante, ao longo dos séculos, 

para o desenvolvimento humano, resultando em sua dependência para diversas atividades do 

cotidiano das pessoas, empresas, indústrias e organizações, de modo que passou a ser 

indispensável e estratégico para o desenvolvimento socioeconômico de países e regiões 

(PIANEZZOLA, 2006).  

Isso pode ser constatado de maneira razoável por cada indivíduo através da 

observação e reflexão da importância, em qualquer ambiente que se encontre, dos 

equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, meios de transporte, por exemplo, que 

necessitem de alguma fonte de energia para o funcionamento ou fabricação, não sendo 

necessário o parecer de um especialista na área para se verificar que a falta desse insumo 

comprometeria a vida humana como é conhecida hoje. 

Cientes desse problema, Mekhilef et al. (2011) afirmam que o consumo de 

energia se tornou uma preocupação nas últimas décadas por causa do rápido aumento na 

demanda de energia. O que tem causado o levantamento de temores sobre o desaparecimento 

das reservas de petróleo e de outros recursos no futuro (SHARMA et al., 2012). 

Em outras palavras, o aumento do consumo de energia ao longo dos anos vem 

ocorrendo em uma proporção maior do que a medida de crescimento de sua oferta, gerando 

assim, expectativas pessimistas de esgotamento, principalmente quanto às fontes mais 

utilizadas no mundo. São elas, segundo o BP GROUP (2015), no Statistical Review of Energy 

2015, o petróleo com 32,57%, o carvão com 30,03% e gás natural com 23,71% de 

participação do total da energia consumida no globo em 2014. Vale ressaltar que os três tipos 

são considerados combustíveis fósseis, responsáveis por impactos ambientais desastrosos. 
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Consoante Parida et al. (2011), com esses combustíveis fósseis à beira da 

exaustão, as fontes renováveis estão cada vez mais sendo vistas como potenciais recursos para 

a geração de energia. Além disso, as questões ambientais de recursos energéticos 

convencionais, tais como as alterações climáticas e o aquecimento global vêm continuamente 

nos forçando para fontes alternativas de energia (MEKHILEF et al., 2011). 

Diante desse contexto, o desafio energético se torna cada vez mais urgente, o que 

reforça a necessidade do uso racional dos recursos e da gestão dos impactos ambientais 

decorrentes da emissão de poluentes e do consumo sustentável das fontes não renováveis 

(KIM et al., 2014).  

Ainda consoante ao panorama energético mundial, Amaroli e Balzani (2007) 

consideram que energia é a questão mais importante deste século já que as reservas de 

combustíveis fósseis estão progressivamente se exaurindo e o consumo exponencialmente 

aumentando.  

Esse panorama é ainda mais agravado, como pode ser visualizado na Figura 1.1, 

pelo fato de vários países no mundo não serem autossuficientes de energia, o que significa 

dizer que para eles, o consumo interno é superior à produção. Esse déficit pode ser 

interpretado como uma justificativa para exploração de energias alternativas às tradicionais 

fósseis ou daquelas que tenham mais potencial no limite de seus territórios. 

 
Figura 1.1 - Percentual de autossuficiência energética no mundo em 2012. 

Fonte: Adaptado de IEA – International Energy Agency (2015). 

 

Dentre esses países que ainda buscam à autossuficiência energética está incluído o 

Brasil, cujo foco de investimento principal nos últimos anos tem sido a energia hidroelétrica. 
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O país detém o terceiro maior potencial hidroelétrico explorado do mundo (ANEEL, 2008), 

ficando atrás, apenas, da China e da Rússia (CRESESB, 2008).  

A hidroeletricidade tem peso mais significativo na estrutura de oferta de energia 

elétrica do Brasil do que na estrutura mundial, correspondendo, de acordo com a 

ABEEÓLICA (2016a), no mês de fevereiro de 2016, a 87,2 GW de capacidade instalada, isto 

é 61,3% do total da capacidade instalada dentro da matriz energética brasileira, sendo, dessa 

forma, a principal fonte de energia elétrica nacional em termos de oferta, enquanto que em 

relação à matriz energética mundial, representa 6,8% do total de energia consumida até o final 

de 2014 (BP GROUP, 2015) 

Já no que diz respeito ao consumo, o BP GROUP (2015), através do Statistical 

Review of Energy 2015, cujo ano base é 2014, demonstra que o petróleo é a fonte de energia 

mais consumida no Brasil, num total de 142,5 milhões de toneladas, ou um percentual de 

48,1%, e em segundo lugar a energia hidroelétrica, numa quantidade aproximada de 83,6 

toneladas de petróleo equivalente ou 28,2%. O gás natural representa 12,1%, as energias 

renováveis 5,2%, o carvão aproximadamente 5,2% e a energia nuclear 1,2% da totalidade do 

consumo. 

Assim, pode-se concluir que, nos dias de hoje, a hidroeletricidade tem papel 

fundamental na matriz energética brasileira, visto que se classifica em primeira quanto à 

capacidade instalada e produção de energia elétrica, e a segunda mais consumida a nível 

nacional dentre todas as fontes energéticas. 

Para Afonso (2012) e ABEEÓLICA (2016b) a geração hidroelétrica é renovável e 

considerada não poluente. Entretanto, Silva et al. (2012) julgam-na como uma forma de 

energia não totalmente limpa, já que, de fato, há produção de dióxido de carbono pela 

decomposição de floresta morta nos reservatórios e gás metano pela vegetação ao redor da 

represa, que frequentemente emerge e submerge no vai e vem das águas.  

Afonso (2012) aponta, ainda, como outros fatores que devem ser levados em 

consideração na exploração da energia hidráulica o custo social, os demais aspectos do custo 

ambiental de implantação das usinas e a distância dos pontos de geração em relação aos 

centros consumidores, exigindo substanciais investimentos em transmissão de energia 

elétrica. 

As hidroelétricas com menor custo inicial e maior capacidade já foram 

implantadas (AFONSO, 2012). Restam as de menor potencial e as mais distantes dos centros 

de carga. Exemplos disso são as usinas do rio madeira, em Rondônia: as usinas de Jirau e de 

Santo Antônio, com capacidade de 3.300 MW e 3.150 MW, respectivamente, terão linhas de 
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transmissão construídas para o Acre, Amazonas e Norte de Mato Grosso, através das quais 

serão conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Da mesma forma, a usina de Belo 

Monte, no Pará, com capacidade de geração de 11 mil megawatts deverá entrar em operação 

em 2019, adicionando ao sistema elétrico brasileiro 4.571 MW médios de energia, o 

suficiente para atender a 40% do consumo residencial do país, transformando-se na segunda 

maior hidroelétrica do país, atrás apenas de Itaipú binacional (MME, 2011). 

A construção de grandes hidroelétricas também é responsável pelo desalojamento 

de comunidades ribeirinhas, o que se traduz em grande impacto social. Em território nacional 

já existem mais de trinta mil desabrigados, tendo até sido criado o Movimento dos Atingidos 

por Barragens (MAB), que já conta com 20 anos de existência (AFONSO, 2012).   

Ainda segundo Afonso (2012), as grandes áreas invadidas pelas águas com a 

construção das barragens inundam também riquezas naturais, a exemplo das sete quedas do 

Iguaçú, pelas águas da Itaipú binacional, além de sítios arqueológicos. O valor dessas perdas é 

omitido nos cálculos dos custos de implantação das usinas hidroelétricas. 

A fim de mudar esse quadro de dependência da hidroeletricidade, e do custo total 

para sociedade que a mesma incorre, torna-se necessária a busca por novas fontes de energia 

em território brasileiro, as quais sejam sustentáveis e renováveis ao longo do tempo, que de 

preferência não agridam a natureza e ou o façam de maneira mínima e que sejam viáveis nos 

planos técnico e econômico. 

De acordo com Echegaray (2011) o Brasil é um país que apresenta localidades 

ideais para produção de energias renováveis como a solar e a eólica devido a diversos fatores 

como, por exemplo, a grande quantidade de dias ensolarados, a intensidade de radiação e bons 

níveis de ventos, além de uma extensa área geográfica que comporta todos esses aspectos 

favoráveis.   

Na tentativa de quantificar esses potenciais o CRESESB (2001), através do Atlas 

do Potencial Eólico Brasileiro, estima um potencial bruto de 143,5 GW. No entanto, sob uma 

ótica mais otimista, a atual presidente executiva da ABEEÓLICA, Melo (2014) e GWEC 

(2011) defendem que o potencial eólico brasileiro é de 350 GW e está espalhado 

essencialmente ao longo da costa do nordeste,  e que um aspecto fundamental que explica o 

crescimento dessa fonte no país é sua competitividade no mercado brasileiro, sendo a segunda 

mais competitiva, atrás apenas dos grandes empreendimentos hidrelétricos.  

Já o potencial fotovoltaico residencial brasileiro, isto é, da geração em telhados 

residenciais, foi identificado pela EPE (2014) como sendo da ordem 287.505 GWh/ano. Não 
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levando em consideração, portanto, a geração em usinas solares, em edificações comerciais e 

industriais, o que permite inferir que o potencial fotovoltaico total é bem maior do que o 

descrito. 

No que tange à atual capacidade instalada, a ABEEÓLICA (2016a) informa que a 

energia eólica iniciou o mês de fevereiro do ano de 2016 com uma capacidade instalada de 

8,91 GW, o que representa 6,3% da capacidade total instalada dentro da matriz energética 

brasileira, já a energia solar fotovoltaica, iniciou o mesmo período com uma capacidade 

instalada de 25 MW, equivalente a 0,01% da participação.  

Essa grande diferença entre a capacidade instalada e o potencial estimado de 

geração dessas duas fontes de energias renováveis justifica a adoção de ações governamentais 

mais efetivas na tentativa de criar um ambiente viável e toda uma conjuntura que possibilite  

perseguir e aproveitar essa potencialidade. 

Então, em virtude da já reconhecida vocação natural, identificam-se, no Brasil, 

políticas públicas que podem dar importante impulso no uso de fontes renováveis, inclusive 

solar e eólica e consequentemente sua participação na matriz energética local. 

Apesar de afirmar que essas políticas encontradas a nível nacional não são da 

mesma magnitude das europeias, norte-americanas e chinesas, autores elencam vários 

incentivos e políticas promovidas pelo governo brasileiro (SALAMONI, 2009; AFONSO, 

2012; SILVA, 2015): 

 Programa Luz Para Todos, que abrange várias ações, por exemplo, a da 

instalação de painéis fotovoltaicos em comunidades que não tem acesso à 

energia elétrica; 

 Resolução Normativa nº 488, de 15 de maio de 2012, da ANEEL, que 

estabelece as condições para revisão dos planos de universalização dos 

serviços de distribuição de energia elétrica na área rural; 

 Resolução Normativa nº 493, de 5 de junho de 2012, da ANEEL, a qual 

estabelece os procedimentos e as condições de fornecimento por meio de 

Microssistema Isolado de Geração e Distribuição de Energia Elétrica 

(MIGDI) ou Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte 

Intermitente (SIGFI); 

 Desconto de 80% na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) e 

na Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD) para 

empreendimentos cuja potência injetada nos sistemas de transmissão ou 
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distribuição seja menor ou igual a 30.000 kW e que entrarem em operação 

até 31 de dezembro de 2017; 

 Permissão para venda Direta a Consumidores para que geradores de 

energia de fonte solar, eólica e de outras fontes alternativas, com potência 

injetada inferior a 50.000 kW comercializem energia elétrica, sem 

intermediação das distribuidoras, com consumidores especiais, com carga 

entre 500 kW e 3.000 kW; 

 Sistema de Compensação de Energia Elétrica para a Microgeração e 

Minigeração Distribuídas, instituído pela Resolução Normativa nº 482, de 

17 de abril de 2012 (ANEEL,2012), que define que todos os 

empreendimentos conectados à rede distribuidora de energia e que tenham 

potência máxima de 5.000 kW (5 MW), desde que obedecidos os 

procedimentos técnicos da ANEEL e tenham interesse, poderão abater a 

energia injetada daquela consumida, ou seja, somente pagarão para as 

distribuidoras a diferença entre o consumido e o injetado; 

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

(CONFAZ) que isenta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) as operações envolvendo vários equipamentos destinados 

à geração de energia elétrica por células fotovoltaicas e por 

empreendimentos eólicos; 

 O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(PROINFA), conforme descrito no Decreto nº 5.025, de 2004, foi 

instituído com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica 

produzida por empreendimentos concebidos com base em fontes eólicas, 

biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH) no Sistema Elétrico 

Interligado Nacional (SIN); 

 Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura 

(REIDI), que promoveu a suspensão da Contribuição para o Programa de 

Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(PIS/PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS), no caso de venda ou de importação de ativos; 

 Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 

Semicondutores (PADIS) que estabeleceu a redução a zero das alíquotas 
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de PIS/PASEP e COFINS incidentes na venda no mercado interno ou de 

importação de ativos diversos; 

 Condições Diferenciadas de Financiamento no Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 

 Fundo Clima, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que 

disponibiliza recursos para financiamento de projetos; 

 Inova Energia, que prevê condições diferenciadas, e até a subvenção, para 

financiar iniciativas de inovação; 

 A possibilidade de financiamento, a partir de 2014, de aerogeradores e 

equipamentos de energia fotovoltaica através do Construcard da CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL (CEF). 

Frente ao exposto, pode-se concluir que, no Brasil, as energias eólica e 

fotovoltaica ainda têm um enorme potencial a ser explorado, assim como políticas e 

incentivos públicos que de certa forma as impulsionam, em especial a normativa  482/2012 da 

ANEEL. 

Por outro lado se verifica o elevado preço da energia elétrica praticado pelas 

concessionárias distribuidoras locais, o crescimento da demanda, além da necessidade por 

energias mais renováveis e limpas que venham substituir os combustíveis fósseis cuja 

perspectiva é de declínio. 

Por isso, todos os níveis e organizações da sociedade, sejam residenciais, 

comerciais, industriais, instituições públicas ou privadas necessitam estar atentas aos 

prováveis incrementos futuros no custo de obtenção de energia, sejam eles ambientais, sociais 

ou financeiros, ocasionados pela incerteza no abastecimento e, principalmente, agir na 

tentativa de alcançar meios capazes de minimizar ou contornar esses problemas a fim de 

garantir um futuro de maior confiabilidade energética. 

Dentro desse contexto, a normativa 482/2012 da ANEEL representa, na medida 

em que possibilita a implementação de sistemas de geração distribuída de energias 

renováveis, o caminho para um panorama energético mais confiável e sustentável. 

Entretanto, para que a implantação desses sistemas se torne factível deveria existir 

previamente um modelo que reúna procedimentos que norteiem o projeto desses sistemas e a 

análise de viabilidade técnica-econômica, que englobe o máximo de variáveis e 

condicionantes e que, no fim, sirva para embasar a decisão de qualquer organização de 
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investir ou não na geração de energia renovável, amparando-se no custo-benefício e potencial 

retorno pós-implantação da geração distribuída.  

Porém, na academia, as maiores discussões são relacionadas às tecnologias de 

geração e exploração de energias renováveis, sejam elas básicas (CASTRO, 2008; 

JACOBSON, 2009) ou avançadas, sobre a prospecção de cenários futuros (FISCHER et al., 

2014), incentivos, políticas públicas (SALAMONI, 2009; ECHEGARAY, 2011), análise 

financeiras de custos (CHAIM, 2011) e do panorama da produção e consumo de energia 

(VARELLA, 2013; PINTO et al., 2014).  

O pouco que é tratado em meio acadêmico não foca em proposições de modelos, 

procedimentos, processos, ou estudos de casos que sirvam para replicação em outros 

ambientes. Normalmente se verificam estudos que apresentam os resultados e benefícios pós-

implantação dentro dessas instituições (GÓMEZ-AMO et al., 2004; DOLAN et al., 2008; 

VIDICAN, 2009; ALNUNU et al., 2012; DURSUN, 2012). 

 Identificada essa lacuna na academia, e reconhecido o panorama fotovoltaico e 

eólico, essa dissertação objetiva, portanto, responder ao seguinte problema de pesquisa: “Qual 

seria o modelo para implantação de um sistema híbrido de geração distribuída eólico-

fotovoltaico como fonte geradora de energia elétrica sustentável em qualquer organização?”. 
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1.2 Objetivos da pesquisa 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

A finalidade maior dessa dissertação é o desenvolvimento, discussão e 

apresentação de um modelo para implantação de sistemas híbridos de geração distribuída 

eólico-fotovoltaico em qualquer tipo de organização, de modo a reunir, em uma representação 

estruturada, o contexto, a dinâmica e o processo cujo resultado pode ou não culminar na 

implantação desses sistemas, de maneira a servir de embasamento para sua replicação em 

outras organizações. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para se cumprir o objetivo geral e consequentemente conduzir o estudo ao 

desenvolvimento de um modelo de implantação de sistemas híbridos em uma organização 

foram delimitados os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar o panorama mundial e brasileiro quanto à exploração, consumo, 

de combustíveis fósseis, energias renováveis, principalmente a solar 

fotovoltaica e a eólica; 

 Compreender a Resolução Normativa 482/2012 quanto à sua aplicação e 

os benefícios percebidos; 

 Identificar as principais tecnologias, equipamentos, vantagens e 

desvantagens relacionadas a sistemas híbridos eólico-fotovoltaicos por 

meio da realização de pesquisa sistemática; 

 Exemplificar a utilização e interpretação do software HOMER, através da 

modelagem e simulação do sistema híbrido eólico - fotovoltaico em um 

caso específico; 

 Analisar a viabilidade de implantação de sistemas híbridos eólico-

fotovoltaicos, sob o ponto de vista técnico e econômico. 
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1.3 Justificativa 

 

Um dos motivos que instigaram a realização desse estudo foi a tentativa contribuir 

para a geração de conhecimento científico através do levantamento  bibliográfico, da análise 

acerca do contexto dos panoramas atuais e dos cenários futuros relacionados aos combustíveis 

fósseis e às energias renováveis e pela proposição de um modelo de implementação, que é o 

principal produto dessa pesquisa. 

Outra razão foi a necessidade de desenvolver ações que impactassem 

positivamente sobre questões essenciais à humanidade, resultado da compreensão do atual 

contexto que o mundo atravessa em relação às fontes de energia, que é de crescente consumo 

de eletricidade, necessidade de fontes alternativas limpas, que reduzam o custo ambiental, 

social e financeiro, que tragam diversificação das matrizes energéticas dos países, 

confiabilidade e estabilidade para o abastecimento mundial.  

Ademais, conforme foi apresentado no item 1.1 o Brasil possui um vasto território 

abundante em recursos energéticos, em especial os renováveis, dentre eles o solar e eólico, 

cujas produções atuais estão muito distantes dos seus reais potenciais. Por isso, estudos, 

políticas, investimentos públicos e privados nessa área precisam ser estimulados, pois dessa 

forma as tecnologias de exploração serão dominadas e os projetos, usinas e sistemas atingirão 

viabilidade técnica, econômica e consequentemente a energia gerada será incorporada de 

maneira satisfatória ao Sistema Interligado Nacional, aumentando a oferta interna de 

eletricidade. Dessa forma, essa dissertação pode ser considerada como um estudo que visa a 

contribuir positivamente para esse cenário. 

Além disso, já existem incentivos públicos que podem ser explorados na tentativa 

de obter ganhos financeiros que viabilizem economicamente o investimento, principalmente 

no que diz respeito à Resolução Normativa 482/2012 (ANEEL, 2012), que permite, para 

sistemas de geração distribuída conectados à rede, de até 1 MW de potência instalada, 

aderirem ao sistema de compensação de energia (net metering), e obter créditos de energia 

que possibilitam descontos na fatura de energia,  

Por isso, essa pesquisa delimita-se à geração distribuída, mais especificamente à 

minigeração de energia fotovoltaica e eólica, a fim de verificar os benefícios da compensação 

de energia definida na Resolução Normativa 482/2012. 

No entanto, o motivo principal para realização deste estudo é a identificação, em 

estudos, artigos, dissertações e teses, de uma lacuna, como já mencionada anteriormente, que 

alerta a necessidade de desenvolvimento de modelos para implantação de sistemas híbridos de 
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geração distribuída através de energias alternativas e que analisem suas principais variáveis e 

aspectos técnico-econômicos.  

Frente ao exposto, a presente pesquisa visa promover a geração de conhecimento 

acadêmico com intuito o aproveitamento do potencial eólico e solar fotovoltaico brasileiro 

que, por sua vez, possa incorrer em benefícios à sociedade, meio  ambiente e às organizações 

que fizerem usufruto desse conhecimento. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

A dissertação está dividida em cinco capítulos, sendo o último destinado a 

conclusões e perspectivas futuras. O primeiro capítulo corresponde à introdução ao tema 

estudado e contempla a contextualização dos recursos energéticos a nível mundial e brasileiro 

com essa pesquisa, além da problemática que motivou a sua concepção, os objetivos que se 

pretende alcançar, a justificativa e a estrutura do trabalho. 

No segundo capítulo é caracterizado e detalhado o método de pesquisa utilizado, 

assim como o procedimento metodológico que norteia o desenvolvimento sistematizado desse 

estudo. 

No terceiro capítulo é apresentada a revisão bibliográfica e os conceitos que 

fundamentam a pesquisa, na qual serão abordados os principais elementos relacionados à 

temática. Para isso, são explorados sete tópicos. O primeiro apresenta o tema da Geração 

Distribuída, mais especificamente a Resolução Normativa 482/2012 e sua relação com esse 

trabalho, o segundo discorre acerca das energias renováveis, já o terceiro, quarto e quinto 

tópicos dizem respeito, respectivamente, à energia solar, energia eólica e sistemas híbridos, 

iniciando com um breve histórico seguido pela retomada do contexto ao qual estão inseridos, 

e após são revisados os principais elementos, características, tecnologias e procedimentos 

gerais de implementação. No sexto tópico se retrata o assunto da modelagem e simulação, os 

principais softwares utilizados como ferramentas para análise de viabilidade de sistemas 

híbridos de energias renováveis, e em particular o HOMER. Já no sétimo tópico são discutidas 

as principais técnicas de análise de viabilidade econômica de investimentos, o oitavo tópico 

expõe a síntese do capítulo e o modelo conceitual para implementação de sistemas híbridos 

eólico-fotovoltaicos no contexto da geração distribuída.  

O quarto capítulo, o do estudo de caso, visa à implementação e, 

consequentemente, o teste do modelo conceitual proposto ao final do terceiro capítulo. A 

priori, expõe-se a caracterização da instituição utilizada como estudo de caso. Após, é 
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realizado o detalhamento da proposição (proposta de local a ser instalado, e determinação dos 

parâmetros utilizados como inputs do programa) do sistema híbrido eólico-fotovoltaico para o 

caso escolhido, e em seguida é realizada a modelagem e simulação (de cenários) da proposta 

por meio do software HOMER, depois é realizada a análise e interpretação dos resultados da 

simulação. Posteriormente é oferecida a conclusão desse capítulo por meio a compreensão de 

novas operações, relações, variáveis e restrições ao modelo conceitual e, por fim, é proposto o 

modelo de implementação de sistemas híbridos de geração distribuída eólico-fotovoltaicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

O capítulo cinco apresenta as considerações finais da pesquisa, as limitações e 

recomendações para futuros estudos sobre a temática das energias renováveis, em especial 

sobre os sistemas híbridos eólico-fotovoltaicos. 
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CAPÍTULO 2 – MÉTODO DE PESQUISA 

 

Neste capítulo se apresenta a caracterização do método de pesquisa com base na 

bibliografia sobre metodologia de pesquisa e o detalhamento do procedimento seguido, as 

etapas de desenvolvimento, assim como as ferramentas que auxiliaram o estudo. 

 

2.1 Caracterização e procedimento da pesquisa 

 

Segundo González (2010), a classificação das pesquisas científicas pode ser um 

assunto bastante controverso, pois depende do enfoque dado por cada autor. Na bibliografia 

sobre metodologia existem vários critérios para caracterizar e classificar os métodos de 

pesquisa (DEMO, 2000; YIN, 2001; LAKATOS; MARCONI, 2003; CRESWELL, 2010). O 

método de pesquisa dessa dissertação pode ser visualizado no Quadro 2.1. 

 

Quadro 2.1 - Caracterização do método de pesquisa. 

Critério Classificação/tipo Característica 

Quanto ao gênero da pesquisa (DEMO, 2000) 

Teórica 

 Metodológica 

 Empírica   

Prática   

Quanto ao objetivo da pesquisa (YIN, 2001) 

Exploratória   

Descritiva   

Explicativa 

 

Quanto ao tipo de argumentação lógica 

(MARCONI; LAKATOS, 2003) 

Indutivo   

Dedutivo 

 Hipotético-dedutivo 

 Dialético 

 

Quanto à abordagem de pesquisa 

(CRESWELL, 2010) 

Quantitativo   

Qualitativo 

 Quantitativo-qualitativo 

 

Quanto ao método de procedimento de 

pesquisa (YIN, 2001) 

Survey 

 Modelagem e Simulação   

Pesquisa-ação 

 Estudo de caso único   

Estudo de casos 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

No que diz respeito ao gênero da pesquisa, a mesma se classifica como empírica e 

prática. Quanto a seu objetivo, a pesquisa pode ser caracterizada como exploratória e 
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descritiva, possuindo como principal produto uma descrição representativa de um modelo 

para implantação de sistemas híbridos eólico-fotovoltaicos.  

No que concerne ao tipo de argumentação lógica, este tende a ser indutivo, na 

medida em que a partir da revisão bibliográfica sistematizada e da modelagem e simulação do 

caso, se chegou à proposta de um modelo que possibilita replicações. Considerando a 

abordagem da pesquisa, a que a caracteriza é a quantitativa. Quanto ao método de 

procedimento, a pesquisa se classifica como modelagem e simulação aplicada a um caso, 

ressaltando que o método utilizado foi baseado no modelo de pesquisa quantitativa de Mitroff 

et al. (1974) o qual poder ser verificado na Figura 2.1.  

 

 

 

 

Como pode ser observado na Figura 2.1, Mitroff et al. (1974) propõem quatro 

fases. A da (1) conceituação, na qual o pesquisador elabora um modelo conceitual do 

problema e sistema de estudo, incluindo as variáveis e elementos que fazem parte do escopo 

desse problema. Em seguida vem a fase (2) da modelagem quantitativa, em que se define as 

relações causais entre as variáveis. Depois é a fase (3) de resolução do modelo, que pode ser 

cumprida através de recursos matemáticos ou programas computacionais, capaz de resultar 

em soluções aplicadas. Por último ocorre a (4) implementação do modelo na situação 

problema.  

De acordo com Bertrand e Fransoo (2002), nesse modelo de pesquisa, o 

pesquisador apresenta um modelo conceitual, na maioria das vezes oriundo da literatura, e 

elabora um modelo científico a partir da modelagem matemática ou através da ajuda de algum 

software ou programa computacional a fim de obter soluções para um problema e/ou 

(1) Conceituação 

(4) Implementação (3)Resolução do modelo 

(2)Modelagem 

Feedback 

Modelo 

Conceitual 

Modelo 

Científico 

Solução 

Situação 

Problema  

Figura 2.1 - Modelo de pesquisa quantitativa. 

Fonte: Adaptado de Mitroff et al. (1974). 
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conhecimento científico acerca do comportamento das variáveis do modelo através das quatro 

fases propostas por Mitroff et al.  (1974). 

Dessa maneira, podemos constatar que um dos benefícios desse modelo de 

pesquisa quantitativo pode consistir na verificação do comportamento das variáveis definidas 

no modelo conceitual, além da identificação da existência de outras variáveis, assim como de 

restrições e influências que não foram determinados, possivelmente por falta de previsão na 

literatura. Assim, é gerado conhecimento com fins acadêmicos e para resolver um problema 

aplicado. 

Baseado nesse modelo, desenvolveu-se um procedimento de pesquisa apresentado 

na Figura 2.2, e que cumpre duas etapas. A primeira corresponde ao levantamento teórico e à 

pesquisa de campo, contemplando três subetapas: (a) revisão bibliográfica sistemática de 

artigos, dissertações e teses relativas aos temas: geração distribuída, energia fotovoltaica, 

energia eólica, energia híbrida e análise de viabilidade técnico-econômica; (b) coleta de dados 

de consultorias, instituições públicas e privadas; e (c) a elaboração do modelo 

conceitual/teórico.  A segunda etapa, por sua vez, constitui-se de quatro subetapas: (d) estudo 

de caso; (e) proposição de um sistema híbrido para uma autarquia federal em particular; (f) a 

modelagem e simulação dos dados através do software HOMER; e (g) análise dos dados.   

 

c) Modelo 

Conceitual 

Proposta do Modelo para 

implementação de sistemas híbridos 

eólico-fotovoltaicos em instituições 

públicas  

Base de dados 

de artigos 

Livros, apostilas 

e cartilhas 

Especialistas/

Consultorias 

Instituições 

Públicas 

Concessionária 

de energia 

 a) Revisão 

Bibliográfica 

Sistemática 

b) Coleta de 

dados 

d) Caracterização 

do Estudo de 

Caso 

f)Modelagem 

e Simulação 

g)Análise 

de dados 

e)Proposição 

de um 

sistema 

híbrido 

eólico-

fotovoltaico 

Software 

HOMER 

Viabilidade 

Técnica 

2ª ETAPA 

Consumo, 

demanda, 

gastos, tarifas, 

sazonalidade. 

 

 

Dimensionamento 

Tecnologias 

Localização 

 

Teses e 

Dissertações 

Pesquisa de Campo 
ESTUDO DE CASO (Teste-modelo conceitual) 

1ª ETAPA 

Levantamento 

Teórico 

Análise de 

Cenários 

Viabilidade 

Econômica Instituição 

Pública 

Figura32.2 - Etapas do método de pesquisa. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Fazendo uma comparação entre o método de pesquisa quantitativa da Figura 2.1 e 

o proposto na Figura 2.2, pode-se perceber que a fase (1) conceituação equivale à 1ª etapa 

uma vez que ambas resultam em um modelo conceitual. Já as fases (2) modelagem, (3) 

resolução do modelo e (4) implementação, estão compreendidas na 2ª etapa, que visa testar 

esse modelo conceitual em um caso através da modelagem e simulação de dados reais e de 

cenários a fim de validar o modelo e verificar se existem outros elementos a serem 

considerados, possibilitando, por fim, ser desenvolvido um modelo que contemple o máximo 

de variáveis e restrições possíveis, oriundas da experiência obtida com a implementação do 

modelo conceitual. 

Com a finalidade de melhor esclarecer o procedimento de pesquisa, foi necessário 

o detalhamento das duas etapas de pesquisa e de suas subetapas desenvolvidas nesta 

dissertação. 

 

1ª etapa 

 

a) Pesquisa Bibliográfica Sistemática 

 

A priori, foi realizada a pesquisa bibliográfica sistemática em base de dados sobre 

os temas de pesquisa: energia eólica; energia solar fotovoltaica; sistemas híbridos eólico-

fotovoltaicos e a pesquisa bibliográfica tradicional em livros e artigos a respeito do tema 

análise de viabilidade econômica. 

 O intuito é fundamentar teoricamente a pesquisa, bem como direcionar as 

atividades desenvolvidas na coleta de dados, modelagem e simulação do estudo de caso, além 

da análise dos dados e, principalmente, para embasar a elaboração do modelo de 

implementação, foco desta dissertação. 

A Revisão Bibliográfica Sistemática - RBS é definida como sendo uma 

abordagem de pesquisa confiável, uma vez que abrange e apresenta explicitamente os meios 

utilizados e os resultados obtidos (PAI et al., 2004). Além disso, Webster e Watson (2002) 

afirmam que a revisão bibliográfica sistemática tem como objetivo gerar conhecimentos 

estruturados sobre um tema de pesquisa. Já a revisão bibliográfica tradicional quando 

comparada à RBS, segundo Cordeiro et al. (2007), não exige um protocolo rígido para sua 

confecção. 
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O passo a passo desenvolvido na revisão bibliográfica sistemática e outros 

procedimentos metodológicos convencionais utilizados nessa pesquisa podem ser 

visualizados na Figura 2.3. 

 

 
 

. 

 

 

Para o tema energia solar foram determinadas as seguintes palavras-chaves: solar 

energy, photovoltaic system, photovoltaic technologies, e definido o horizonte de pesquisa 

para o período compreendido entre 2000 a 2014 e, em seguida, utilizando a base de dados 

banco de dados SCOPUS foi realizada a busca de publicações de interesse, ordenando os 

resultados por relevância. Os artigos coletados pertencem aos principais journals: Electrical 

Power And Energy, Energy, Energy Policy, Journal Of Crystal Growth, Renewable Energy, 

Technological Forecasting Social Change, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 

Electrical Power and Energy Systems, Solar Energy Materials e Solar Cells e Solar Energy.  

No que tange ao tema da energia eólica foram estabelecidas as seguintes palavras-

chaves: wind power, eolic technologies e definido o horizonte de pesquisa para o período de 

2000 a 2014 e, em seguida, utilizando a base de dados SCOPUS, foi realizada a busca de 

publicações de interesse. Os artigos coletados pertencem aos principais journals: Renewable 

Energy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Journal of Renewable and Sustainable 

Energias  

Renováveis 

Energia Solar 

Energia Eólica 

Energia Híbrida 

Análise de 

Viabilidade 

Técnico-

Econômica 

Leitura 
Refinamento e 

seleção do 

material 

Inclusão de 

novo tema 

Modelagem 

e Simulação 

(Software 

HOMER) 

Leitura 

completa  
Tabulação dos 

dados em Excel 

Elaboração da 

Fundamentação 

Teórica 

(Capítulo 3) 

RBS em base de 

dados 

Livros e 

artigos 

Geração Distribuída 

Resolução Normativa 482/2012 

Documentos, manuais, cartilhas 

técnicas e websites  

Figura42.3 - Passo a passo da RBS. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Energy, Renewable Power Generation, Solar Energy, Wind Energy, Electric Power 

Components and Systems, Renewable Energy, Journal of Wind Engineering and Industrial 

Aerodynamics, International Journal of Energy, Journal of Solar Energy Engineering. 

Já no que diz respeito à temática referente à energia híbrida, foram determinadas 

as seguintes palavras-chaves: Solar energy, photovoltaic system, hybrid e definido o horizonte 

de pesquisa para o período depreendido entre 2000 a 2014 e, em seguida, utilizando a base de 

dados banco de dados SCOPUS foi realizada a busca de publicações de interesse, ordenando 

os resultados por relevância. Os artigos coletados pertencem aos principais journals: 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, Renewable Energy, Hydrogen Energy, Energy, 

Reliability, Quality and Safety Engineering, Solar Energy, Applied Energy. 

Como referências para o tema de análise de viabilidade econômica se utilizaram 

livros e artigos que pudessem auxiliar no conhecimento das técnicas do Valor Presente 

Líquido (VPL), da Taxa Interna de Retorno (TIR), Payback simples, descontado e Custo de 

Energia - COE.  

De posse desse material foi realizada a leitura dos resumos e conclusões dos 

artigos com o objetivo de identificar sua relação com tema e contribuições para a pesquisa. De 

acordo com o espaço temporal pesquisado, foram selecionados 40 (quarenta) artigos 

referentes à energia solar, 33 (trinta e três) relacionados à energia eólica e 7 (sete) artigos  

sobre o tema energia híbrida,  que se revelaram  em condições de auxiliar o desenvolvimento 

da pesquisa na tentativa de alcançar os objetivos propostos.  

Os artigos restantes, ainda que apresentassem as palavras-chaves determinadas no 

critério de busca da base de dados utilizada, não tratavam os temas como objeto primário, mas 

como apoio à outra temática, ou ainda, discorriam acerca de assuntos muito específicos sobre 

a área pesquisada que não agregariam valor ao foco dessa dissertação, acabando por serem 

desconsiderados desta pesquisa, na etapa de refinamento e seleção do material. 

Contudo, durante a pesquisa bibliográfica sistemática foram identificados 

softwares, dentre eles o mais citado se intitulava Hybrid Optimization Model for Electric 

Renewable - HOMER que auxilia na comparação de diferentes tecnologias baseadas 

principalmente em energias renováveis para geração de energia elétrica, tarefa muitas vezes 

dispendiosa, devido a variações e incertezas de diversos parâmetros, tais como matérias 

primas, preço de equipamentos, manutenções futuras, sazonalidade de fenômenos naturais, 

como ventos e iluminação solar.  

Essa nova descoberta direcionou a realização de uma nova pesquisa nas bases de 

dados da SCOPUS e em sites buscas com o objetivo de encontrar estudos que apresentassem a 
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aplicação deste software em outras pesquisas e suas vantagens e desvantagens com relação a 

outras ferramentas. 

Devido à relevância apresentada pelo software HOMER no tocante as suas 

vantagens e aplicações em estudos semelhantes, este programa computacional foi incluído na 

etapa da revisão de literatura desta pesquisa, com a finalidade de se entender o seu 

funcionamento e identificar os seus inputs isto é, todos os parâmetros e que devem ser 

inseridos no programa para geração das simulações necessárias, na medida em que se optou 

por utilizá-lo para análise técnica e econômica do sistema híbrido a ser proposto. 

Em seguida se procedeu a leitura completa de cada artigo, referentes às temáticas 

definidas. Os dados e informações (citações, figuras e tabelas) desses artigos considerados 

importantes foram registrados em uma planilha eletrônica em Excel, objetivando tabular as 

informações relevantes das publicações facilitando o acesso posterior às mesmas.  

Por conseguinte, foi elaborada a fundamentação teórica, com o principal foco de 

reunir as definições básicas sobre cada temática, as tecnologias e métodos existentes, a 

contextualização em âmbito mundial e local, as vantagens, os tipos de estudo que estão sendo 

desenvolvidos, os procedimentos de implantação dos sistemas de geração de energia 

fotovoltaica e eólica, etc. 

 

b) Coleta de dados 

 

Já a subetapa da coleta de dados secundários dessa dissertação corresponde à 

pesquisa de campo, a qual possibilitou complementar o levantamento predominantemente 

teórico da subetapa a), como também adicionar  novas informações imprescindíveis para as 

etapas subsequentes, como a  caracterização do estudo de caso, proposição do sistema híbrido, 

modelagem e simulação dos dados. A pesquisa de campo ocorreu em três níveis: 

especialistas/consultorias; instituições públicas; e concessionária de energia do estado do RN. 

No que tange à busca por informações de especialistas/consultorias, foi realizada 

entrevista, cujo questionário pode ser visualizado no APÊNDICE B - Questionário aplicado 

aos especialistas em energia fotovoltaica e eólica. Ambos os especialistas são engenheiros do 

quadro de funcionários da PETROBRÁS e desempenham funções de pesquisa no CTGÁS-ER 

na cidade de Natal.  

Com relação à pesquisa de campo em instituições públicas, a princípio foi 

realizada visita técnica no sistema solar fotovoltaico instalado em duas edificações da reitoria 

do campus central do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN, localizada na capital 
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potiguar, onde se pôde verificar os elementos básicos do sistema e os benefícios trazidos à 

instituição. Também foi disponibilizado o memorial descritivo do sistema de microgeração 

fotovoltaica em questão, com potência instalada de 56,4 kWp elaborado pela empresa 

MALAGONI ENG. 

Outra instituição pública alvo dessa pesquisa foi a UFRN, local escolhido para o 

estudo de caso. Dentre as várias visitas, uma delas foi à Pró-Reitoria de Administração - 

PROAD da UFRN, através da qual, após aprovação da solicitação formal, isto é, do ofício 

dirigido ao Pró-reitor de administração, foram obtidos, de maneira impressa, cópias das 36 

(trinta e seis) contas mensais de energia da instituição dos anos de 2013 a 2015 onde foram 

coletados dados relativos ao consumo de energia elétrica (em kWh) e aos valores gastos (em 

R$); outra visita foi realizada na Superintendência de Infraestrutura - SIN da mesma 

instituição, pela qual, após aprovação da solicitação dirigida ao superintendente de 

infraestrutura foram disponibilizados os mapas da edificação do anexo da Biblioteca Central 

Zila Mamede - BCZM, local exato da proposta de implantação do sistema híbrido a ser vista 

no Capítulo 4. As demais instituições públicas que foram objeto da pesquisa de campo através 

da consulta de seus sites foram: o Banco Central do Brasil - BC (do qual foram obtidas as 

taxas selic e de inflação), Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sálvio Brito - 

CRESESB (do site do qual foram coletados manuais, atlas e cartilhas essenciais à 

compreensão de tecnologias e procedimentos de implementação, além de dados da velocidade 

do vento e irradiação solar diária média mensal). 

Também foram coletadas, por meio do acesso ao website da concessionária de 

energia elétrica do estado do Rio Grande do Norte denominada de COSERN, informações 

referentes às opções tarifárias, aos meses que correspondem aos períodos úmido e seco, bem 

como o horário de pico e o horário fora de pico, uma vez que representam parâmetros de 

entrada para simulação dos dados no programa HOMER.  

Por fim, em contato com o setor de engenharia básica da COSERN foram obtidos 

os memoriais descritivos dos projetos dos sistemas fotovoltaicos da Universidade Federal do 

Semi-Árido, campus Mossoró, cuja potência instalada é de 3.4kWp,  e do sistema fotovoltaico 

do IFRN, campus Parelhas, de potência 50kWp, ambos elaborados pela empresa INSOLE. 

Esses projetos foram utilizados como base para dimensionamento do sistema híbrido a ser 

proposto. 
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c) Elaboração do modelo conceitual/teórico 

 

Etapa pertinente à elaboração de um modelo para implementação de sistemas 

híbridos de geração distribuída eólico-fotovoltaico a partir da pesquisa teórica e da pesquisa 

de campo exploratória. 

A pesquisa teórica possibilitou a coleta de dados de artigos científicos, 

dissertações e teses, referentes às tecnologias de geração renovável, à análise de viabilidade 

técnica-econômica desses empreendimentos, assim como o processo desenvolvido para o 

estudo da instalação de parques eólicos e sistemas fotovoltaicos sobre telhados em estudos de 

casos. 

Já a pesquisa de campo exploratória permitiu a obtenção de procedimentos, 

memoriais descritivos, fluxos técnicos elaborados por consultorias, especialistas, institutos e 

centros de referência de energias renováveis, assim como o reconhecimento das resoluções 

normativas nacionais, estabelecidas pela ANEEL e adaptadas à realidade de cada 

concessionária de energia estadual, e que tem por objetivo regulamentar o acesso seguro e 

correto das unidades consumidoras à rede distribuidora. 

Então, esses dados foram reunidos da melhor maneira possível em uma só 

representação esquemática, de maneira a compor um modelo de implementação cujo objetivo 

é servir de base para replicação em quaisquer organizações. 

 

2ª etapa 

 

d) Estudo de caso 

 

Esta subetapa diz respeito ao estudo do local selecionado, que é a do campus 

central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, sob o qual foi testado o 

modelo conceitual proposto na primeira etapa. Para isso, realizou-se a caracterização da 

organização por meio da apresentação de informações relacionadas à localização geográfica, a 

quantidade e o perfil das pessoas (discentes, docentes, servidores técnico-administrativos e 

terceirizados) que frequentam essa instituição, o comportamento do recurso solar (irradiação 

solar) incidente e do eólico (velocidade do vento), bem como as tarifas de energia aplicadas, 

os dados e o perfil do consumo, sazonalidade da demanda e gastos financeiros com energia 

elétrica no período de 2013 a 2015. 
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É necessário ressaltar que a instituição de ensino UFRN foi escolhida para o 

estudo de caso devido ser uma das maiores consumidoras e, consequentemente, apresentar 

uma das mais elevadas contas de energia elétrica do estado do Rio Grande do Norte, 

conforme pode ser visualizado no Gráfico 2.1, com os dados referentes ao período de 2013 a 

2015.  

  

Gráfico 2.1 – Consumo (em kWh) e gasto (em R$) do campus central da UFRN dos anos de 2013 a 2015. 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Nos anos de 2013, 2014 e 2015 os consumos de energia elétrica do campus 

central da instituição foram, respectivamente, iguais a 23.425.706 kWh, 23.819.236 kWh e 

24.887.881 kWh, correspondendo a gastos crescentes de R$7.581.349,00 R$8.948.067,00 e 

R$12.494.776,00. 

Além disso, a complexidade, em termos de variáveis, características e fatores de 

interesse, que permitem uma série de discussões, levantamentos de hipóteses, prospecção de 

cenários demonstra a riqueza de detalhes do caso escolhido.  

Ademais, por se tratar de um órgão público, o acesso aos dados necessários à 

pesquisa é aberto a qualquer cidadão desde que devidamente solicitado ao setor competente, 

ou seja, a disponibilização de informação é factível. 
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Nesse contexto, o caso escolhido pode ser considerado como relevante e 

representativo a fim de se alcançar os objetivos dessa dissertação na medida em que visam à 

proposição de um modelo para replicação em qualquer organização, desde as mais complexas, 

como é a do estudo de caso, até as mais simples como, por exemplo, ambientes residenciais 

ou comerciais. 

 

e) Proposição de um sistema híbrido eólico-fotovoltaico 

 

Consiste no dimensionamento de um sistema híbrido eólico-fotovoltaico a fim de 

testar o modelo conceitual concebido através da revisão bibliográfica e pesquisa de campo. 

Essa proposição é realizada para o caso em particular do campus central de uma universidade 

federal. Para isso, foi selecionado o local exato dentro dos limites geográficos da instituição 

caracterizada no item (c) com fins a instalação da usina, e determinada o consumo de energia 

elétrica mensal (carga demandada/mês) com base no consumo real dos 12 (doze) meses 

correspondentes ao ano de 2015. 

 Em seguida, foram definidos os equipamentos (geradores eólicos, painéis 

fotovoltaicos, inversores e outros elementos) do sistema de geração híbrido ligado à rede 

elétrica, com base naqueles verificados no levantamento bibliográfico e principalmente na 

pesquisa de campo, com finalidade de atender a um percentual da carga demandada.  

 

f) Modelagem e Simulação 

 

Subetapa que diz respeito à modelagem do sistema híbrido na linguagem do 

software HOMER. Todos os dados coletados e determinados de acordo com as etapas c) e d) 

do método foram selecionados e inseridos como os parâmetros de entrada (inputs) exigidos 

pelo programa. 

Nesta subetapa foram considerados 4 (quatro) cenários para o mesmo 

dimensionamento de sistema híbrido, o denominado cenário padrão, que é aquele baseado nos 

dados de tarifas de energia oriundas do ano de 2015, nos custos dos equipamentos advindos 

de preço de mercado e taxas de juros obtidas em instituição financeira de renome (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2016) no mês de dezembro de 2015 e, portanto, representa o 

cenário mais atual; e três outros cenários hipotéticos intitulados de cenário mais provável, 

otimista e pessimista, cujas tarifas de energia são prospectadas através de análise de regressão 
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linear e o comportamento dos custos dos equipamentos e taxas de juros determinados segundo 

estudos acadêmicos. 

O cenário padrão foi modelado no software HOMER e após preenchidos os dados 

solicitados como inputs (tarifas aplicadas, consumo e demanda de energia, dados de 

velocidade do vento, radiação solar e custos dos equipamentos) foi executado o comando para 

realização da simulação e na sequência foram gerados os seguintes outputs ou saídas: 

gráficos, fluxos de caixa e uma tabela com dados cujas interpretações possibilitam a análise 

de viabilidade da proposição do sistema híbrido para o estudo de caso. 

Para a simulação e modelagem do cenário mais provável, considerou-se o ano de 

2025, isto é, 10 anos após o ano que foi determinado para o cenário padrão (2015), dessa 

maneira os custos dos equipamentos foram projetados com decréscimo de 10% dos valores 

adotados no cenário padrão. Além disso, as tarifas de energia utilizadas foram obtidas por 

meio de análise de regressão linear, ou seja, é utilizado um método estatístico a fim prever as 

tarifas que serão aplicadas em 2025 com base na tendência linear dos dados históricos de 

2013,2014 e 2015. Após a simulação desse cenário foram geradas novas saídas. 

Já para o cenário otimista, foi considerado o mesmo horizonte de tempo, a fim de 

que possa haver comparação com o cenário mais provável. Sendo que nesse novo cenário, os 

inputs foram suposições otimistas, mas ainda assim conservadoras, do que os especialistas 

esperam que aconteça em 2025.  

Nesse contexto é previsto que várias empresas de tecnologias de geração de 

energias renováveis, além de grande contingente de mão de obra qualificada virão se instalar 

no Brasil, de forma a baratear, em 20% (do cenário mais provável) o custo dos componentes e 

da manutenção dos sistemas. Ademais, esse cenário considerou que o preço e as tarifas de 

energia aplicadas irão aumentar, sendo que esse aumento é projetado hipoteticamente como 

sendo 20% maior do que o valor verificado na análise de regressão linear realizada para o 

cenário mais provável. Ao final desse cenário são gerados novos outputs pelo software 

HOMER. 

Por sua vez o cenário pessimista também considerou o horizonte de 2025, no 

entanto, as premissas são diferentes, pois em oposição ao cenário otimista, supõe-se, de 

maneira hipotética, que os custos dos equipamentos e de manutenção não sofrerão redução 

considerável, e sim um aumento de 20% dos custos considerados no cenário mais provável, 

seja por falta de investimentos públicos e privados ou por outras razões quaisquer. Para esse 

cenário é previsto que as tarifas de energia aplicadas irão ser reduzidas em 20% do valor 
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verificado na análise de regressão linear realizada para o cenário mais provável. Por fim são 

gerados novos outputs relativos aos parâmetros desse cenário. 

 

g) Análise de dados 

 

Nesta subetapa foram analisados os outputs resultantes da simulação dos 4 

(quatro) cenários definidos: padrão, mais provável, otimista e pessimista. A análise consistiu 

na interpretação das seguintes saídas do software HOMER: o Net Present Cost - NPC (Custo 

Presente Líquido); a Taxa Interna de Retorno - TIR; o Custo de Energia - COE; o Payback 

descontado ou período de recuperação de capital; e a economia potencial gerada pelo sistema 

híbrido em comparação à aquisição de energia através da distribuidora de energia; para cada 

cenário e a comparação entre eles, a fim de constatar se a técnica proposta para o caso em 

questão é viável financeiramente, a fim de indicar ao tomador de decisões da organização se é 

factível implementar ou não o sistema híbrido.  

O detalhamento da análise de viabilidade técnico-econômica a fim de respaldar a 

decisão do gestor organizacional é um dos propósitos do teste ao modelo conceitual, uma vez 

que a implementação de suas etapas em um caso real e complexo demonstrará se o modelo é 

válido, refutável, ou se são necessários ajustes para torná-lo mais confiável e robusto. 

Por isso, ao final da análise de dados, identificam-se, possíveis melhorias ao 

modelo conceitual, tais como novas etapas, variáveis, restrições e fatores externos que 

influenciam diretamente a implementação desses sistemas híbridos em organizações, 

possibilitando a elaboração de um modelo final mais completo e robusto do que o conceitual. 
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CAPÍTULO 3 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica acerca da temática estudada, 

sendo estruturado em oito tópicos: o primeiro, introduz o tema geração distribuída à esse 

estudo; o segundo, apresenta o tema das energias renováveis; o terceiro, quarto e quinto 

tópicos abordam, respectivamente, conceitos, tecnologias, procedimentos para implantação, 

aplicações, vantagens e desvantagens referentes à energia solar, eólica e híbrida; o sexto 

discorre acerca do tema simulação e do software HOMER, já o sétimo retrata as técnicas de 

análise de investimentos; por fim, o oitavo tópico apresenta a síntese do capítulo e a 

proposição do modelo conceitual para implementação de sistemas híbridos eólico-

fotovoltaicos no contexto da geração distribuída. 

 

3.1 Geração distribuída 

 

Na medida em que o objetivo dessa dissertação é propor um modelo de 

implementação de sistemas híbridos de geração distribuída eólico-fotovoltaicos, torna-se 

necessário, a fim de se estabelecer a relação da geração distribuída para com esse estudo, a 

compreensão dos principais conceitos e mecanismos que regem esse tipo de geração de 

energia elétrica. 

A geração distribuída pode ser compreendida através da Resolução Normativa da 

ANEEL (2012) nº 482 que entrou em vigência em 17 de abril de 2012 com o intuito de 

estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos 

sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e 

dá outras providências. Para efeito dessa resolução, são consideradas duas modalidades de 

geração distribuída e um sistema de compensação de energia, que assumem as seguintes 

definições: 

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

instalada menor ou igual a 100 kW e que utiliza fontes com base em energia hidráulica, solar, 

eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada 

na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; 

 II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência 

instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes com base em energia 

hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da 
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ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades 

consumidoras; 

III - sistema de compensação de energia elétrica (Figura 3.1): sistema no qual a 

energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou minigeração 

distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente 

compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora ou 

de outra unidade consumidora de mesma titularidade 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. 

 

 

Figura53.1 - Sistema de compensação de energia elétrica. 

Fonte: ANEEL (2014). 
 

Dessa forma, percebe-se que os conceitos de geração distribuída abrangem a 

micro e minigeração distribuída as quais se diferem das usinas de grande porte encontradas no 

Brasil e pelo mundo, pelo limite determinado pela normativa quanto à potência instalada do 

sistema de geração. 
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O uso da geração distribuída traz consigo diversos impactos à rede elétrica, tanto 

positivos quanto negativos, da mesma forma que qualquer outra tecnologia. Dentre os 

considerados positivos podem ser citados (GONÇALVES, 2004): 

 A geração de energia ocorre próximo ao consumo, o que resulta na 

redução dos custos e perdas no processo de transmissão de energia; 

 Incremento de energia na rede elétrica, aumentando a sua disponibilidade; 

 O alívio da carga dos geradores convencionais permite que estes sejam 

utilizados para absorção de reativos da rede; 

 Rapidez, praticidade e versatilidade de instalação dos geradores; 

 Possibilidade de geração de energia a um custo mais baixo do que o 

cobrado pela distribuidora; 

 Incentivo à autoprodução e desenvolvimento do mercado, gerando 

empregos e movimentando a economia. 

Por outro lado, a geração distribuída pode trazer impactos negativos à rede, na 

medida em que está sujeita a afetar a qualidade e confiabilidade de sua energia e exigir gastos 

mais elevados para que continue a funcionar corretamente. A respeito dos impactos negativos 

podem ser citados (RIBEIRO, 2012): 

 Reajustes do sistema de proteção para a nova realidade da rede, isso se 

deve pelo fato de que o sistema foi originalmente estruturado para uma 

operação unilateral com distribuição radial; 

 Aumento considerável dos custos necessários para fazer o controle do 

perfil da tensão do lado da transmissão; 

 A operação dos autoprodutores ficará sob responsabilidade dos mesmos, o 

que pode resultar em manobras de desligamento que podem afetar a 

proteção da rede; 

 Inserção de harmônicos por parte dos inversores presentes nos sistemas de 

geração a partir de fontes geradoras de corrente contínua; 

 Falta de informação sobre os diversos geradores que serão acrescentados à 

rede; 

 Pode levar ao aumento de ocorrências de sobretensão na rede. 

A partir disso, pode-se constatar que as maiores desvantagens relativas à geração 

distribuída são relativas ao planejamento da rede elétrica, e não propriamente fraquezas ou 

aspectos negativos à essa modalidade de geração. Por isso, as vantagens devem ser 
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consideradas relevantes a despeito dessas desvantagens, na medida em  que os benefícios que 

podem ser alcançados através da geração distribuída são enormes. 

Essa pesquisa delimita-se à geração distribuída, mais especificamente à 

minigeração híbrida de energia fotovoltaica e eólica com o intuito de obter as vantagens da 

geração distribuída, principalmente o da compensação de energia (net metering) definida na 

Resolução Normativa 482/2012. 

 

3.2 Energias renováveis 

 

Nas mais diversas áreas da vida do homem, a energia se faz presente para o 

desenvolvimento de suas atividades. De acordo com Çetin e Egrican (2011) a energia é vital, 

uma vez que é um dos maiores inputs para a indústria e para a sociedade, ao passo que está 

presente em todos os lares e atividades cotidianas, como, por exemplo, na preparação de 

alimentos, iluminação e transporte. 

Diante disso, a sua utilização tem sido de extrema importância para o 

desenvolvimento da sociedade tanto no aspecto social quanto econômico. Entretanto, uma 

série de fatores são determinantes para o aumento da prospecção e dos investimentos em 

energias renováveis como o custo e esgotamento das reservas dos combustíveis fósseis, os 

impactos ambientais adversos, a emissão de gases de efeito estufa, além da exigência de 

adequação às políticas nacionais, em conformidade com Czaplicka-Kolarz et al. (2009). 

Adicionam-se a esses fatores, a crescente demanda de energia, as mudanças nas 

políticas e estratégias governamentais, bem como a busca pela independência das importações 

de energia visando a autosuficiência, com o objetivo maior de salvaguardar e garantir a 

segurança energética futura (KAJIKAWA et al., 2008; HARMON; COWAN, 2009; LEE et 

al., 2009). 

Para Mundo-Hernández et al. (2014), a produção de fontes de energias alternativa 

se faz importante devido aos seguintes fatores: crescimento da demanda de energia, 

especialmente em países em desenvolvimento e alguns países desenvolvidos com rápido 

crescimento econômico; necessidade de energia em áreas remotas; redução da disponibilidade 

de combustíveis fosseis; redução de CO2 e seus efeitos na saúde da população. 

Outro fator que justifica a busca por novos modelos de desenvolvimento 

sustentável é o modelo de produção atual de energia e sua comparação com a evolução do 

consumo de energia que refletem claramente a natureza limitada dos recursos energéticos 
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convencionais, bem como a progressiva deterioração do meio ambiente, decorrentes desse 

tipo de modelo energético (XIAOWU; BEN, 2005; MICHAEL, 2006). 

Fontes de energia renováveis são derivadas de processos naturais que são repostos 

constantemente e, dentre todas as outras fontes, as que têm maior crescimento em termos de 

investimentos financeiros, em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e em relação ao número de 

publicações em congressos e revistas, o que representam projeções que indicam que as 

energias renováveis terão uma enorme contribuição no futuro (JEFFERSON, 2006). 

Segundo El Chaar et al. (2011), a energia renovável pode ser definida como a 

energia obtida a partir de correntes contínuas ou repetitivas sobre a energia recorrente em um 

ambiente natural, ou, como um fluxo reabastecido com a mesma taxa em que foram 

utilizados.  

O Portal Brasileiro de Energias Renováveis (2015) descreve que as fontes de 

energias renováveis são aquelas em que os recursos naturais utilizados são capazes de se 

regenerar, ou seja, consideradas inesgotáveis, diferente de fontes não renováveis como o 

petróleo. 

De uma maneira geral, a ANEEL (2008), o MME - Ministério de Minas Energia, 

a EPE - Empresa de Pesquisa Energética (2014) e o MMA - Ministério do Meio Ambiente 

(2015a) tipificam as energias renováveis da seguinte forma: 

 Hidroeletricidade; 

 Biocombustíveis (destaque para a Biomassa); 

 Hidrogênio; 

 Energia Maremotriz; 

 Energia Eólica; 

 Energia Solar. 

Para Amer e Daim (2010), a energia renovável é entendida como uma forma de 

energia derivada de recursos naturais, como a luz solar, vento, calor subterrâneo, 

hidroeletricidade, combustíveis de biomassa, força das marés do oceano, células combustíveis 

e hidrogênio. 

Em contrapartida, Amaroli e Balzani (2007) contestam a classificação da 

biomassa como combustível renovável sustentável, devido à renovação ambiental do mesmo 

ser mais demorada em relação aos demais e possuir, atualmente, processos que gerem 

resíduos e impactos ambientais. 
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Dentro desse contexto o presente trabalho foca nas novas fontes renováveis eleitas 

por vários países, a energia solar e eólica, para diversificarem suas matrizes energéticas, 

transformando-as em mais renováveis e menos poluentes, uma vez que apresentam um grande 

potencial a ser explorado no mundo e especialmente no Brasil. Os próximos tópicos desse 

capítulo discorrem sobre as mesmas. 

 

3.3 Energia solar 

 

Dentre os vários recursos renováveis, que correspondem a energias alternativas, a 

energia solar pode ser considerada uma alternativa para substituir as energias convencionais 

como, por exemplo, o carvão e o petróleo (SOLANGI et al., 2011; KIM et al., 2014), 

podendo se transformar em uma importante fonte de fornecimento de energia sustentável para 

o mundo em um futuro próximo (AB KADIR et al., 2010). 

De acordo com Mundo-Hernández et al. (2014), a energia solar é um recurso 

totalmente renovável e abundante, podendo ser uma potencial opção para geração de energia 

elétrica nos próximos anos. Além disso, essa fonte primária de energia se apresenta como 

potencial solução para atender a demanda energética devido a sua disponibilidade, 

empregabilidade e baixo impacto ao meio ambiente. 

O Sol fornece anualmente, para a atmosfera terrestre, 1,5 x 10^18 kWh de 

energia. Trata-se de um valor considerável, correspondendo a 10000 vezes o consumo 

mundial de energia neste período. Este fato vem indicar que, além de ser responsável pela 

manutenção da vida na Terra, a radiação solar se constitui numa inesgotável fonte energética, 

havendo um enorme potencial de utilização por meio de sistemas de captação e conversão em 

outra forma de energia (CRESESB, 2006).  

Para o CRESESB (2014) o valor da irradiância do sol incidindo sobre a área da 

Terra é capaz de disponibilizar uma potência total de aproximadamente 174 mil TW no topo 

da atmosfera. 

Portanto, o potencial energético do sol alcança elevados níveis para o seu 

aproveitamento e isso faz com que a energia solar surja como uma fonte alternativa para a 

geração de energia elétrica em meio aos agraves proporcionados pelas fontes convencionais 

de geração.  

No Brasil, apesar da capacidade solar fotovoltaica instalada ser de 25 MW 

(ABEEÓLICA, 2016a) o potencial de geração solar fotovoltaico residencial é estimado em 
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287.505 GWh/ano ou 32.820 MW médios (EPE, 2014). Pereira et al. (2006) também 

confirmam esse grande potencial, como pode ser visualizado na Figura 3.2. 

 

Figura63.2 - Radiação solar no plano inclinado. 

Fonte: Pereira et al. (2006). 

 

 

Para alguns autores existe um consenso no tocante aos benefícios trazidos pela 

exploração dessa forma de energia (SODEIK, 1993; ÇETIN e EGRICAN, 2011; MARTINS e 

PEREIRA, 2011; ECHEGARAY, 2011), como, por exemplo, o fato de ser a fonte energética, 

dentre as renováveis, que gerou o maior número de empregos no ano de 2009 nos 27 países da 

União Européia (ÇETIN; EGRICAN, 2011), além de ser abundante (TIBA et al., 2002; 

PARIDA et al., 2011; SOLANGI et al., 2011; TIMILSINA et al.,2012). 

No tocante a sua utilização, o CRESESB (2014) afirma que energia solar, para 

fins de engenharia, pode ser tratada em dois principais contextos: energia solar térmica e 

energia solar fotovoltaica.  
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De acordo com a ANEEL (2008), no que tange à fonte de energia solar térmica, o 

interesse é na quantidade de energia que um determinado corpo é capaz de absorver, sob a 

forma de calor, a partir da radiação solar incidente no mesmo. O objetivo é o aquecimento de 

fluidos, via equipamentos denominados coletores solares para o aquecimento de ambientes e 

para geração de potência mecânica ou elétrica para utilização em residências, comércios ou na 

indústria. 

Já a energia solar fotovoltaica, foco desse estudo, é aquela que pode ser obtida 

através da conversão direta da luz em eletricidade (efeito fotovoltaico), por meio de efeitos 

sobre determinados materiais que constituem equipamentos como placas e concentrados. O 

objetivo é a geração de energia elétrica para o consumo no local da produção, ou para injetar 

na rede (CRESESB, 2014). 

 Concordando com essa informação, Jacobson (2009) afirma, também, que a 

geração fotovoltaica ocorre pelo efeito termoelétrico e fotovoltaico sobre materiais 

semicondutores. O primeiro efeito caracteriza-se pelo surgimento de uma diferença de 

potencial, provocada pela junção de dois metais, em condições específicas; já no segundo, os 

fótons contidos na luz solar são convertidos em energia elétrica por meio do uso de células 

solares. 

Dentro desse contexto, pesquisas acerca da temática de estudo vêm sendo 

realizadas,  cada uma  apresentando  suas particularidades, objetivos e variáveis, de forma que 

há uma infinidade de parâmetros a serem avaliados. 

No tocante aos objetivos, as pesquisas sobre energia solar têm como foco: realizar 

uma revisão das tecnologias fotovoltaicas (ZAHEDI, 2006; AB KADIR et al., 2010; EL 

CHAAR et al., 2011; PARIDA et al., 2011); identificar as vantagens e desvantagens das 

tecnologias existentes (AB KADIR et al., 2010); analisar a capacidade de geração de energia 

por meio da fonte solar ( TOLEDO et al., 2010; PARIDA et al., 2011; TURKAY e TELLI, 

2011), da situação da energia solar no local de estudo da pesquisa (RIDAO et al., 2007; 

DINÇER, 2011; SHARMA et al., 2012;), os aspectos técnicos (TIMILSINA et al., 2012), 

aspectos ambientais (PARIDA et al., 2011; KIM et al., 2014) e as diferentes políticas para a 

implantação do sistema de energia solar em diferentes lugares (SOLANGI et al., 201; 

TIMILSINA et al.,2012; MUNDO-HERNÁNDEZ et al., 2014); estudo da viabilidade 

econômica para a implantação da energia solar fotovoltaica (JACKSON e OLIVER, 2000; 

GÓMEZ-AMO et al., 2004; PAUDEL e SARPER, 2013; SILVEIRA et al., 2013; LIU, 2014; 

revisar o avanço que ocorreu em materiais e dispositivos fotovoltaicos ao longo dos últimos 

30 anos e os desafios para alcançar o potencial máximo da atual geração (silício cristalino), da 
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próxima geração (filmes finos e concentradores) (SUREK, 2005); revisar o estado atual da 

tecnologia de células solares e descrever a evolução esperada ao longo das próximas décadas 

(GREEN,2000); descrever as várias tecnologias solares existentes e seus desafios associados 

(AB KADIR, 2010). 

Ainda sobre os objetivos que motivaram a realização de estudos sobre energia 

solar, os autores Rivarolo et al.(2013) se propuseram a investigar o impacto de geradores de 

energia renovável não controláveis (turbinas eólicas e painéis solares fotovoltaicos) no 

desempenho termo - econômico de redes inteligentes de poligeração utilizando a variável 

custo de energia.  

Diante de tantas pesquisas, com objetivos diferentes acerca da energia solar, pode-

se notar a importância desse recurso energético e de sua implantação em diversos ambientes, 

principalmente no que se refere à conversão direta da energia solar em energia elétrica.  

Essa fonte renovável tem atraído cada vez mais atenção nos últimos anos como 

uma tecnologia capaz de proporcionar o fornecimento de eletricidade sustentável e reduzir a 

carga de combustíveis fósseis no ambiente (JACKSON E OLIVER, 2000), contribuindo 

assim para economia de energia elétrica e preservação do meio ambiente. 

Portanto, no que diz respeito à energia solar, esse trabalho delimita-se à geração 

fotovoltaica, por sua importância, potencial e grande aplicabilidade o quanto recurso 

energético renovável e sustentável. Por isso, se faz necessário adentrar nesse tema de maneira 

minuciosa. 

 

3.3.1 Sistema Solar Fotovoltaico 

 

 

Considerando todas as novas formas de geração de energia elétrica, o uso de 

energia solar fotovoltaica vem se mostrando como uma alternativa importante, 

economicamente viável e ambientalmente aceita (SILVEIRA et al., 2011).  

De acordo com Gangopadhyay et al. (2013) a tecnologia fotovoltaica está sendo 

cada vez mais reconhecida como uma parte da solução para o desafio crescente de energia e 

um componente essencial da futura produção de energia global.  

É uma tecnologia caracterizada pela alta confiabilidade e baixa manutenção (EL 

CHAAR et al., 2011; SILVEIRA et al., 2011; SHARMA et al., 2012;) e mesmo com seu alto 

custo inicial, seu baixo custo operacional muitas vezes compensa na obtenção desse sistema 

(EL CHAAR et al., 2011; SILVEIRA et al., 2011).  
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O sistema fotovoltaico solar converte diretamente a energia luminosa proveniente 

do sol em eletricidade, por meio das células fotovoltaicas. Um sistema típico de energia solar 

fotovoltaica é composto por quatro principais elementos (ANEEL, 2008; CRESESB, 2014): 

 Módulos fotovoltaicos (Figura 3.3a) para coleta da radiação solar que são 

conjuntos de células fotovoltaicas;  

 Suportes estruturais (Figura 3.3b) para orientação espacial dos módulos; 

  Inversores (Figura 3.3c) que são equipamentos que convertem a energia 

gerada em corrente contínua pelos módulos fotovoltaicos para corrente 

alternada. Isto faz com que o sistema seja compatível com as redes de 

distribuição de energia e equipamentos elétricos/eletrônicos comumente 

utilizados; 

  Controlador de carga (Figura 3.3d), no caso de sistemas isolados; 

 Conjunto de baterias (Figura 3.3e), no caso de um sistema isolado. 

 

 

Figura73.3 - Componentes principais do sistema fotovoltaico. 

Fonte: Adaptado de EPE (2014). 
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Consoante EPE (2014) geradores fotovoltaicos podem ser utilizados para a 

alimentação de cargas isoladas, como casas, barcos e trailers. Algumas cargas, como 

lâmpadas e aquecedores podem ser alimentadas diretamente pelos módulos, outras, como 

equipamentos eletrônicos, exigem a conversão da corrente contínua em corrente alternada. 

Nestes casos, em geral são utilizados circuitos inversores de onda quadrada, relativamente 

baratos. Baterias com características especiais, acopladas a um controlador automático de 

carga (da bateria), complementam a geração nos períodos noturnos e de baixa irradiação solar 

e estabilizam a tensão e corrente do conjunto gerador.  

Para operação em paralelo com a rede elétrica, a corrente contínua produzida 

pelos módulos deve ser convertida em corrente alternada. Além do reconhecimento de 

defeitos internos à instalação e proteções de sobretensão e sobrecorrente, os inversores (por 

vezes denominados “síncronos” ou “de linha”) executam funções de controle específicas, 

como o “auto wakeup” (início da operação quando a geração solar supera as perdas internas 

da instalação), o ajuste contínuo do ponto de máxima potência em função da temperatura e 

irradiação e a adequação do comportamento dinâmico da geração em resposta a necessidades 

específicas da rede elétrica. Recentemente se tem observado o uso de microinversores 

acoplados diretamente aos painéis solares, em substituição ao inversor de linha (EPE, 2014). 

Os painéis fotovoltaicos são usados para a geração de eletricidade e sua função é 

baseada  na conversão direta de luz solar em eletricidade com o uso de junções. Cada junção é 

constituída por dois semicondutores, tipicamente, um é do tipo “p” e o outro do tipo “n”. As 

fases de produção de energia elétrica através de células fotovoltaicas são apresentadas abaixo 

(KALKAN et al., 2011):                                                             

 1º A luz solar atinge a superfície das células fotovoltaicas; 

 2º A Irradiação solar faz com que os elétrons se separem de seus átomos; 

 3º Os Elétrons começam a se mover em direção à junção P-N; 

 4º Quando os elétrons se reúnem na junção P-N, um potencial de voltagem 

é gerado resultando em uma corrente elétrica útil. 

As duas principais classificações de sistemas fotovoltaicos são on-grid ou 

conectados à rede (Figura 3.4a) e stand alone ou isolados (Figura 3.4b). Sistemas on-grid 

estão diretamente ligados à rede elétrica tradicional, no qual a energia excedente é injetada na 

rede, o que isenta a utilização de baterias.  
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Figura83.4 - a) Sistema fotovoltaico ligado à rede e b) Isolado à rede. 

Fonte: Adaptado de CRESESB (2014). 

 

Os sistemas conectados à rede de distribuição de energia permitem o ingresso no 

sistema de compensação de energia da normativa 482/2012, e é caracterizado pela conexão do 

sistema de autoprodução, por meio de inversores, na rede. Já os sistemas isolados necessitam 

de baterias integradas ao sistema com o objetivo de armazenar energia para que possa ser 

utilizada quando não há irradiação solar para geração de energia, por exemplo, à noite. 

Geralmente são encontrados em áreas remotas onde a eletricidade não é fornecida. 

 

3.3.2 Tipos de Células fotovoltaicas 

 

A conversão da energia elétrica em energia solar é feita com o auxílio das células 

fotovoltaicas que são dispositivos semicondutores, que convertem a energia solar diretamente 

em energia elétrica. 

Atualmente, existem vários semicondutores baseados em diferentes elementos. As 

mais convencionais são as células de silício cristalino que engloba as células monocristalina e 

policristalina. Contudo, a inovação proporcionou o surgimento das células de película fina 

que incluem silício amorfo, células de disseleneto de cobre e índio, célula de telureto de 

cádmio e, células fotovoltaicas concentradas. 

Para Surek (2005), essas tecnologias podem ser divididas em duas principais 

áreas: placas planas, que integra o silício cristalino e filmes finos, e concentradores, que é um 

sistema de lentes ou refletores. 

Já para Bagnall e Boreland (2008), a tecnologias fotovoltaicas são divididas em 

três gerações. A primeira geração consiste nas células de silício, incluindo o monocristalino e 

o policristalino. Já a segunda geração, que objetiva reduzir a utilização de material, porém, 
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sem comprometer a eficiência, é composta por silício amorfo (a-Si), telureto de cádmio 

(CdTe), disseleneto de cobre índio gálio (CIGS) depositadas em substratos de baixo custo 

como por exemplo, o vidro. A terceira geração é baseada nas potenciais tecnologias que vêm 

sendo estudadas como as células multijunção ou nanotecnologia. As estruturas de filmes finos 

que compõem a segunda geração podem ser visualizadas na Figura 3.5. 

 

 
Figura93.5 - Estrutura dos filmes finos. 

Fonte: Adaptado de Bagnall e Boreland (2008). 

 

As células de silício são feitas de estrutura cristalina para produzir células solares 

que são combinadas, resultando em módulos fotovoltaicos. O desenvolvimento deste material 

foi fundamental para o início de tecnologias solares, uma vez que representou a unidade de 

conversão de energia de um sistema fotovoltaico, mas com implicações práticas (EL CHAAR 

et al., 2011).  

Por ser o primeiro tipo de célula a ser estudada, a de silício cristalino é o 

semicondutor mais tradicional, estando consolidada no mercado devido a sua robustez e 

confiabilidade. Atualmente, da maioria dos módulos fotovoltaicos fabricados, cerca de 94%, é 

baseada nessa tecnologia (SUREK, 2005). 

O silício cristalino tem átomos dispostos em uma matriz tridimensional, tornando-

se um semicondutor eficiente (AB KADIR et al., 2010), porém, quando sujeita a altas 

temperaturas, esse material não é considerado tão eficiente, já que a eficiência está 

relacionada diretamente com a temperatura.  

De acordo com Santos (2007) a temperatura é um parâmetro relevante, uma vez 

que as células, estando sob o efeito dos raios solares apresentam um aquecimento inevitável e, 

uma grande parte da energia solar absorvida é dissipada sob a forma de calor, o que faz com 

que a temperatura de funcionamento das células seja sempre superior à temperatura ambiente. 

Para Surek (2005), a maioria dos fabricantes do módulo de silício cristalino, 

oferece uma garantia de 25 anos, esse dado é resultado de três décadas em pesquisa e 
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desenvolvimento, no qual o estudo tem como objetivo identificar falhas no mecanismo e saber 

como o sistema se comporta quando está fora dos laboratórios. 

As células solares de silício cristalino são divididas em dois grupos: 

monocristalino e policristalino. O silício monocristalino é um cristalino em que a estrutura de 

cristal de toda a amostra de silício é contínua nas suas extremidades. É o mais comumente 

utilizado, constituindo cerca de 80% do mercado (EL CHAAR et al., 2011).  

Considerada a mais tradicional tecnologia, apresenta uma maior escala de 

produção a nível comercial quando se comparada às outras tecnologias (PARIDA et al., 

2011).Já o Silício policristalino (p-Si) se apresenta menos eficaz do que o silício 

monocristalino, porém, se torna cada vez mais atraente devido ao menor custo de fabricação 

(EL CHAAR et al., 2011).  

Em um estudo realizado por Green (2000) são apresentadas diferentes tecnologias 

que estão sendo utilizadas no contexto atual. É visível que a silício cristalino é o mais 

comumente usado, no entanto, o autor argumenta que existe uma transição para uma outra 

tecnologia,  a de filmes finos, células solares de película fina, que são basicamente, camadas 

finas de materiais semicondutores aplicados a um material de suporte sólido (PARIDA et al., 

2011).  

A tecnologia filme fino tem menor custo de produção quando se comparado ao 

silício cristalino (AB KADIR et al., 2010; GANGOPADHYAY et al., 2013).  Isso se justifica 

pelo fato de que essa tecnologia utiliza menos materiais e tem um menor número de etapas em 

seu processo de fabricação (SUREK, 2005). A diminuição no uso de materiais tem como 

consequência a redução dos custos, o que torna uma das principais vantagens dessa tecnologia 

(GREEN, 2000).  

Contudo, quando comparada com a do silício, sua eficiência se apresenta menor, 

mas, acredita-se que a película fina será dominante no futuro, isso se deve a redução 

significativa dos custos do módulo e a melhoria da eficiência que resultará na minimização 

dos custos globais desta tecnologia (MASTERS, 2004). 

Três tipos de células de filme fino surgiram como comercialmente importantes: a 

célula de silício amorfo, telureto de cádmio e disseleneto de cobre índio (SUREK, 2005), que 

são criadas por disposição de camadas finas de determinados materiais em substratos de vidro 

ou de aço inoxidável (EL CHAAR et al., 2011). 

Dentre as células de filme fino, a tecnologia mais popular é o silício amorfo, que 

em 2005, teve uma significativa participação no mercado de película fina e vem ganhando 

espaço nas pesquisas por ser o mais desenvolvido dentre as três tecnologias citadas.  
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Já o telureto de cádmio, tem a parte restante do mercado e está aumentando muito 

rapidamente, enquanto que o disseleneto de cobre índio, mesmo com grande potencial, detém 

uma quota insignificante do mercado de filmes finos por ser o menos desenvolvido dos três 

materiais (AB KADIR, 2010). 

A forma dos painéis solares e a variação da intensidade do sol durante o dia pode 

reduzir a eficiência dos painéis fotovoltaicos. Mediante isso, alguns autores citam uma 

alternativa para atender a essa demanda, o “Concentrating solar photovoltaic systems”, que é 

um sistema que utiliza espelhos ou lentes para concentrar uma grande quantidade de luz solar 

em uma pequena área para gerar energia elétrica (DEVABHAKTUNI et al., 2013). Os três 

principais tipos são: calha parabólica Solar ou  Solar parabolic trough, torre de energia solar 

ou  Power tower systems  e  sistemas solares prato-motor ou Solar dish–engine systems. 

Além dessas tecnologias, estudos vêm apresentando inovações com relação a esse 

mercado. Por estas considerações a Tabela 3.1 apresenta um resumo das tecnologias 

encontradas durante a pesquisa. 

 

Tabela 3.1 - Tipos de células fotovoltaicas. 

Tecnologia Autoria 

Silício 

monocristalino 

El Chaar et al. (2011); Parida et al. (2011); Liu (2014); Ab Kadir et al. (2010); Mundo-

Hernández et al. (2014); Paudel e Sarper (2013);Surek (2005);Green (2000); Jackson e 

Oliver (2000); Razykov et al. (2011); Bagnall e Boreland (2008); Goetzberger e 

Hebling (2000) 

Silício policristalino 

El Chaar et al. (2011); Parida et al. (2011); Liu (2014); Ab Kadir et al. (2010); Mundo-

Hernández et al. (2014); Paudel e Sarper (2013); Surek (2005); Green (2000); Jackson e 

Oliver (2000); Razykov et al. (2011); Bagnall e Boreland (2008); Goetzberger e 

Hebling (2000) 

Silício amorfo 

El Chaar et al. (2011); Parida et al. (2011); Ab Kadir et al. (2010); Mundo-Hernández et 

al. (2014); Surek (2005); Jackson e Oliver (2000); Razykov et al. (2011); Bagnall e 

Boreland (2008); Goetzberger e Hebling (2000); 

Telureto de Cádmio 

El Chaar et al. (2011); Parida et al. (2011); Ab Kadir et al. (2010); Mundo-Hernández et 

al. (2014);Kim et al. (2014); Surek (2005); Razykov et al. (2011); Bagnall e Boreland 

(2008); Goetzberger e Hebling (2000) 

Disseleneto de 

Cobre, Índio e Gálio 

El Chaar et al. (2011); Mundo-Hernández et al. (2014); Surek (2005); Razykov et al. 

(2011); Bagnall e Boreland (2008); Goetzberger e Hebling (2000) 

Nano células 
El Chaar et al. (2011); Surek (2005); ; Parida et al., 2011; Razykov et al., 2011; Bagnall, 

e Boreland, (2008). 

Células orgânicas 
El Chaar et al. (2011); Parida et al. (2011); Surek (2005); Razykov et al. (2011); 

Goetzberger e Hebling (2000) 

Células 

sensibilizadas por 

corante 

Parida et al. (2011); Surek (2005); Green (2000); Razykov et al. (2011); Bagnall, e 

Boreland, (2008); Goetzberger e Hebling (2000) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Desse modo, diversas são as possibilidades de materiais que podem ser utilizados 

na construção das células fotovoltaicas, entretanto continuam as buscas por novos materiais 

que tenham os seguintes pré-requisitos (GOEZTBERGER; HEBLING, 2000): 
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 Bandgap entre 1,1 e 1,7 eV; 

 Seja composta de materiais facilmente disponíveis e não tóxico; 

 Fácil técnica de deposição reprodutível, adequado para grande área de produção; 

 Boa eficiência conversão fotovoltaica; 

 Estabilidade em longo prazo. 

Ademais, estudos vêm sendo realizados com o objetivo de melhoria dos materiais 

consolidados no mercado, na busca constante pelo aumento da eficiência a um baixo custo de 

produção. 

 

3.3.3 Procedimentos para instalação de sistemas fotovoltaicos visando à geração 

distribuída 

 

Existem estudos sobre procedimentos quanto à instalação de sistemas 

fotovoltaicos visando geração distribuída tanto em meio acadêmico (artigos, trabalhos de 

conclusão de curso, dissertações, etc) cujos objetivos são discutir métodos ou vantagens desse 

tipo de geração, assim como em meio não acadêmico, que são os estudos que culminam no 

desenvolvimento de manuais, cartilhas e tutoriais de organizações privadas como consultorias 

que visam à venda de equipamentos e serviços, e instituições públicas como institutos e 

centros de referência que objetivam instituir legislação e novas tecnologias à sociedade. 

 

 a) A partir de estudos acadêmicos 

 

Estudos acadêmicos sobre procedimentos de instalação de sistemas fotovoltaicos 

visando à geração distribuída ainda não são comuns, mas já podem ser identificados em 

alguns casos como o de Signorini et al. (2014), Figura 3.6, para prédio administrativo da 

Universidade Federal de Pelotas - UFPEL e o de Cooper e Martins Jr (2013), Figura 3.7, para 

residências de um modo geral. 
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Como pode ser observado na Figura 3.6, Signorini et al. (2014) definem um 

método de cinco etapas para instalação de sistemas fotovoltaicos utilizando um estudo de caso 

de uma edificação de uma Universidade Federal. A priori, é realizado o estudo da cobertura 

da edificação com ajuda dos programas Google Earth 2014 e Sketchup, versão 8, a fim de 

verificar possibilidade de sombreamento e possíveis layouts do sistema fotovoltaico.  

Na segunda etapa, houve o levantamento de dados de radiação solar através do 

programa Radiosol, calibrado com informações do Atlas de Energia Solar da ANEEL (2008), 

de onde foram extraídos valores de irradiação média mensal e diária, de acordo com as 

coordenadas do caso. A terceira etapa, relativa à análise do consumo da edificação, 

corresponde àquela onde foram coletados dados do consumo mensal de energia elétrica de 24 

meses, referentes aos anos de 2012 e 2013, por meio de acesso ao site da instituição.  

Na quarta etapa foi verificado o potencial de geração fotovoltaica para a cobertura 

por meio de uma equação matemática. A quinta etapa, a da análise do potencial de economia 

do sistema proposto, isto é, da viabilidade econômica, foi realizado através da proposição de 

288 painéis e silício policristalino do modelo Bosch Solar Module c-Si M 48 de 195w, 

considerando uma eficiência de 18% de cada painel.  

Já com relação ao estudo de Cooper e Martins Jr. (2013), cujas etapas podem ser 

visualizadas na Figura 3.7, a priori, percebe-se que os pesquisadores caracterizaram o caso, 

definindo as coordenas de uma residência com quatro moradores cujo consumo típico 

equivale à 400 kWh/mês, indicando ainda a utilização do software SolarEnery300 para 

simulação do estudo.  

Levantamento 

de dados de 

radiação solar 

para o local 

Análise de 

dados de 

consumo 

energético da 

edificação 

Verificação do 

potencial de 

geração de 
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fotovoltaica  

Estudo da área 

de cobertura da 

edificação 

Análise do 

potencial de 

economia de 
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convencional 

4º etapa 3º etapa 5º etapa 1º etapa 2º etapa 

- Google Earth; 

 

- Sketchup. 

- Programa 

(Radiosol); 

 

- Atlas Solar 

Brasileiro. 

- Coleta de dados 

de consumo no 

site da instituição; 

 

-Análise de 

gráfico (Excel). 

- Equação de 

estimativa de 

geração de energia 

fotovoltaica. 

 

 

 

 

- Estudo de caso 

(proposta); 

 

-Análise de 

gráficos (Excel) e 

tabelas. 

Figura103.6 - Etapas para instalação de sistema fotovoltaico no prédio administrativo da UFPEL. 

Fonte: Elaboração própria baseado em Signorini et al. (2014). 
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Na primeira etapa, determinou-se que o sistema supriria 80% da carga demandada 

pela residência, isto é 320 kWh/mês. Na segunda etapa foram definidos os módulos a serem 

utilizados, painéis de silício policristalino YL230P-29b, com potência nominal de 230 W da 

fabricante Yingli Solar, devido à disponibilidade comercial e às questões econômicas do 

estudo.  

Na terceira etapa foi apresentado o inversor SolarEnergy de 2 kW a ser utilizado 

para transformar a corrente contínua a ser gerada pelo sistema fotovoltaico em corrente 

alternada que é a da rede elétrica.  

Na quarta etapa os pesquisadores determinam os sistemas de proteção que servem 

para seccionar o circuito de alimentação em corrente contínua, seja para manutenção ou 

qualquer ajuste do inversor, são eles: barramento de aterramento para estruturas metálicas e 

carcaças dos módulos fotovoltaicos; fusíveis; chave de desconexão; dispositivo de proteção 

contra surto (DPS).  

Na quinta etapa é definido o cabeamento, que deve ser de duplo isolamento, 

unipolar, possuir caixa de passagem e limitarem ao máximo a queda de tensão; também são 

definidos os conectores, que servem para conectar os painéis em série ou em paralelo e 

reduzir ocorrência de curtos-circuitos. Na sexta etapa é proposta a estrutura metálica para 

suportar os painéis e na sétima e última etapa é analisada a viabilidade econômica do sistema 

através dos indicadores econômicos da Taxa Interna de Retorno - TIR e payback (período de 

recuperação do capital). 

 

b) A partir de estudos não acadêmicos 

 

Consideram-se estudos não acadêmicos, para efeito dessa dissertação, aqueles que 

não objetivam, primordialmente, discussões acadêmicas relativas aos métodos, vantagens e 

desvantagens, mas sim a apresentação de uma realidade prática, por exemplo, como é o 

demonstrado na cartilha solar do GREENPEACE (2013), Figura 3.8, e no tutorial online da 

4º etapa 3º etapa 5º etapa 6º etapa 7º etapa 

Análise de 

energia 

produzida e  

consumo 

Estudo dos 

módulos 

Estudo do 

inversor 

Sistemas de 

proteção 

Cabeamento e 

conexões 

Suporte 

Estrutural 
Análise 

Econômica 

(TIR e payback) 

1º etapa 2º etapa 

Figura113.7 - Etapas para instalação de sistema fotovoltaico em uma residência. 

Fonte: Adaptado de Cooper e Martins Jr. (2013). 
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AMERICADOSOL (2015), Figura 3.9, como no procedimento de interligação à rede da 

ANEEL (2014), Figura 3.10. 

 

 

 

Figura 123.8 - Passo a passo para instalação de microgeradores fotovoltaicos. 

Fonte: Adaptado de GREENPEACE (2013). 

 

Na Figura 3.8, o GREENPEACE (2013) sugere quinze passos para instalação de 

um sistema de módulos fotovoltaicos conectados à rede de distribuição de energia elétrica. O 

primeiro sugere dimensionamento do sistema através do simulador da AMERICADOSOL 

(2016), o segundo passo diz respeito à contratação de uma empresa para projetar o sistema. O 

Fazer pré-dimensionamento com o 

simulador solar no site 

http://www.americadosol.org/simulador/ 

Contratar uma empresa qualificada para 

projetar, instalar e conectar à rede um 

sistema fotovoltaico. 

Fornecer a documentação estipulada pela 

empresa contratada. 

Projetar o microgerador a partir do pré-

dimensionamento realizado com o 

simulador solar. 

Solicitar o acesso à rede encaminhando a 

documentação informada  no 3º item e o 

projeto das instalações de conexão. 

Acompanhar junto à distribuidora a 

aprovação da conexão, que deverá ser 

enviada em até 30 dias após feito o 

pedido. 

Providenciar adequações, caso seja 

solicitado no Parecer de Acesso, no prazo 

de 60 dias após a emissão 

Instalar e testar o microgerador. 

Solicitar a vistoria da distribuidora em 

até 30 dias após o pedido formal, para 

que o ponto de conexão seja aprovado. 

Acompanhar a instalação do novo 

medidor, que deve ser feita dentro do 

prazo para realização da vistoria. 

Acompanhar a vistoria da distribuidora. 

Acompanhar junto à distribuidora a 

emissão do Relatório de Vistoria, que 

deverá ser recebido em até 15 dias após a 

vistoria. 

Em até 90 dias após a emissão do Parecer 

de Acesso, solicitar orientação quanto à 

elaboração e assinatura do 

Relacionamento Operacional com 

distribuidora. 

Acompanhar junto à distribuidora a 

aprovação do ponto de conexão, no prazo 

de até 7 dias após receber o Relatório de 

Vistoria. 

Caso tenha dificuldades para receber 

informações da distribuidora sobre os 

procedimentos para conexa à rede, 

procurar a ouvidoria. Se mesmo assim 

não for atendido, entrar em contato com a 

ANEEL. 
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processo preliminar que envolve da burocracia do fornecimento de documentação necessária 

até as adequações no local de instalação, estão compreendidos nos passos 3 a 7. O oitavo 

passo consiste no teste in loco do microgerador. Os passos 9 a 13 dizem respeito à fase de 

vistoria e acompanhamento por parte da distribuidora e do dono do sistema, respectivamente, 

para que seja aprovado o ponto de geração (passo 14) e este possa operar dentro das normas. 

Já a Figura 3.9, da AMERICADOSOL (2015), demonstra o passo a passo, através 

de dezesseis etapas, para instalação do sistema fotovoltaico ligado à rede similar ao da 

GREENPEACE (2013), visando à geração distribuída e os benefícios relativos ao sistema de 

compensação de energia da normativa 482/2012. 

 

 

Fazer o pré-dimensionamento com um simulador solar 

Contratar uma empresa qualificada para projetar, 

instalar e conectar à rede um sistema fotovoltaico 

(cumprindo regras da Resolução Normativa 482/2012) 

Obter junto à distribuidora a lista de documentos a 

serem apresentadas, incluindo normas, padrões e 

procedimentos técnicos que devem ser seguidos na 

elaboração do projeto do microgerador, assim como a 

lista de dados que deverá fornecer caso a distribuidora 

tenha que fazer estudos de integração do microgerador 

à rede.   

Inspecionar minuciosamente o local onde será 

instalado o microgerador, para verificar se algo pode 

dificultar a instalação e então, elaborar o projeto. 

Projetar o microgerador a partir do pré-

dimensionamento realizado com o simulador solar 

Solicitar o acesso à rede encaminhando documentação 

informada no item 3 e o projeto das instalações de 

conexão (incluindo um memorial descritivo, 

localização, arranjo físico e diagramas). 

Acompanhar junto à distribuidora aprovação da 

conexão, o Parecer de Acesso, que deverá ser enviado 

ao produtor em até 30 dias depois de feito o pedido. 

Instalar e testar o gerador 

Providenciar adequações, caso seja solicitado no 

Parecer de Acesso, no prazo de 60 dias após a 

emissão do documento. 

Solicitar a vistoria da distribuição para que o ponto 

de conexão seja aprovado 

Acompanhar a instalação do novo medidor 

Acompanhar a vistoria da distribuidora 

Acompanhar junto à distribuidora a emissão do 

relatório de vistoria, que deverá ser recebido pelo 

micro ou mini produtor em até 15 dias após a 

vistoria. 

Realizar adequações nas instalações caso seja 

solicitado 

Solicitar a orientação quanto à elaboração e 

assinatura do relacionamento Operacional entre 

distribuidora e o micro ou mini produtor (isso deve 

ocorrer em até 90 dias após emissão do parecer de 

acesso). 

Acompanhar junto a distribuidora a aprovação do 

ponto de conexão, no prazo de até 7 dias após 

receber o relatório da Vistoria. Caso o documento 

exija adequações, fazê-las. 
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Figura 133.9 - Passo a passo para instalação de um sistema de geração distribuída solar fotovoltaico. 

Fonte: Adaptado de AMERICADOSOL (2015). 
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A Figura 3.9, em seus dezesseis passos, cita as etapas que são seguidas para 

instalação de um sistema fotovoltaico de geração distribuída, desde o pré-dimensionamento 

em um simulador, até o acompanhamento junto à distribuidora da aprovação do ponto de 

conexão, para que a operação possa ser iniciada. A parte técnica não é contemplada de 

maneira detalhada, inclusive, no passo quatro, há a proposição de contratação, na etapa 2, de 

uma empresa especializada para se responsabilizar por essa parte técnica e burocrática, 

seguindo a Resolução Normativa 482/2012. 

Por sua vez a ANEEL (2014), por meio da Figura 3.10, apresenta para fins 

práticos de conexão do sistema fotovoltaico à rede, um procedimento que estabelece as fases e 

alguns prazos que devem ser seguidos pelas centrais geradoras junto à concessionária 

distribuidora de energia. 

 
Figura 143.10 - Procedimento e etapas de acesso à rede de energia da distribuidora no escopo da geração 

distribuída. 

Fonte: ANEEL (2014). 
 

A tentativa desse procedimento é regulamentar o acesso à rede por parte dos 

novos sistemas de geração distribuída, minimizando assim, problemas quanto à falta de 

informações dos que solicitam esse acesso, e à carga que está sendo injetada nessa rede, para 

que a distribuidora possa planejar seu sistema e estruturas de distribuições (construir 

subestações, reforçar cabeamento, etc). 
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3.3.4 Vantagens, Desvantagens e aplicações da energia solar fotovoltaica 

 

A respeito da geração fotovoltaica, a qual envolve um conjunto específico de 

equipamentos que representam um investimento importante para as organizações que desejam 

adotá-la, podem-se destacar substanciais vantagens desse tipo, tais como (SOLAR ENERGY 

INTERNATIONAL, 2013): 

 Confiabilidade: mesmo em condições adversas o sistema fotovoltaico 

provou sua confiabilidade. Geradores fotovoltaicos evitam o elevado custo 

de falhas no sistema elétrico em situações em que demandam alimentação 

ininterrupta; 

 Durabilidade: longa vida útil, sendo de 25 anos ou mais; 

 Baixo custo de manutenção: sistemas fotovoltaicos exigem apenas 

inspeção periódica e manutenção ocasional, limpeza dos módulos. Estes 

custos são geralmente menores do que o sistema convencional; 

 Baixa poluição sonora: os sistemas fotovoltaicos operam silenciosamente e 

com o mínimo de movimento; 

 Possibilidade de expansão da potência instalada de forma modular: 

módulos podem ser adicionados gradualmente a um sistema fotovoltaico 

para aumentar a potência disponível; 

 Oferece segurança ao instalador e usuário final: sistemas fotovoltaicos não 

requerem o uso de combustíveis inflamáveis e são muito seguros, quando 

devidamente projetado e instalado; 

 Promove a autossuficiência de energia elétrica em algumas aplicações: 

muitos usuários que adotam o sistema fotovoltaico em suas residências 

citam a independência energética de serviços públicos, como a sua 

principal motivação para a adoção da nova tecnologia; 

 Alto desempenho em elevadas altitudes: o aumento da insolação em 

altitudes elevadas torna o uso da energia fotovoltaica vantajosa, uma vez 

que a potência é otimizada. 

Contudo, quando se comparado à obtenção de energia elétrica através da rede de 

distribuição convencional, ou seja, aquela gerenciada pela concessionária estadual, esse 

sistema apresenta algumas desvantagens (CONCEIÇÃO, 2003): 

 Elevado custo inicial de equipamentos e instalação; 
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 Variabilidade da radiação solar disponível ao longo do dia e ano, que 

podem influenciar negativamente na produtividade do sistema; 

 Armazenamento de energia por meio de baterias, no caso de sistemas 

isolados, representam um custo à mais e conferem maior complexidade de 

manutenção dos sistemas; 

 Escassez de mão de obra especializada para efetuar manutenção corretiva 

e preventiva no sistema; 

 Problemas com relação ao planejamento da rede elétrica da distribuidora 

(possibilidade de sobretensão na rede; problemas na qualidade da energia 

gerada). 

A despeito das desvantagens, a geração fotovoltaica já demonstra sua grande 

aplicabilidade. Estudos apontam que a energia solar tem sido amplamente utilizada em 

diversas áreas, como: na aplicação de conceitos e mapeamento tecnológico dentro de 

Universidades (VIDICAN, 2009; PASKA et al., 2009; KALKAN et al., 2011; KARABULUT 

et al., 2011; WANG et al., 2012; BRYLINSKY, 2012; KEKEZOGLU et al., 2013); na 

análise laboratorial da eficiência e custos relacionados à implantação da energia solar (PEI et 

al., 2008; TURKAY e TELLI, 2011; WANG et al., 2012; RIVAROLO et al., 2013); sob o 

ponto de vista ambiental (GÓMEZ-AMO et al.., 2004); na sua utilização para aquecimento de 

água (SOYSAL e SOYSAL, 2008; AB KADIR et al.,2010; DOLAN et al., 2011; SHARMA 

et al.,2012; DEVABHAKTUNI et al., 2013); iluminação de pequenas edificações como 

escolas, consultórios e residências (SOYSAL e SOYSAL, 2008; DOLAN et al.., 2011; 

SHARMA et al., 2012); na produção de energia para o abastecimento de sistemas de 

informação e monitoramento de uma pequena cidade (KUBIN, 2008);  na criação de um 

protótipo de carro movido a energia solar (ALNUNU et al., 2012); em prédios universitários 

(GÓMEZ-AMO et al., 2004; KALKAN et al., 2011); sistemas integrados, tais como telhados, 

paredes, e vidro (PARIDA et al., 2011; DEVABHAKTUNI et al., 2013) , no espaço, com 

painéis solares espaciais (PARIDA et al.,2011), bombas para irrigação (PARIDA et al., 

2011); Indústria (MEKHILEF et al., 2011); sistema de iluminação pública (LIU, 2014), 

agricultura (DEVABHAKTUNI et al., 2013). 
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3.4 Energia Eólica 

 

Com o objetivo de apresentar os princípios básicos da energia eólica, o panorama 

mundial, suas vantagens e desvantagens, bem como sua representatividade na matriz 

energética brasileira, e o estágio em que se encontra essa fonte renovável no Brasil, no item 

3.4.1 é descrito o histórico e princípios básicos sobre a energia eólica e os componentes da 

turbina eólica, em seguida, no item 3.4.2 é apresentado o panorama da energia eólica no 

mundo e no Brasil, após, no item 3.4.3 são explanadas as vantagens, desvantagens e 

principais aplicações da energia eólica no campo acadêmico. 

 

3.4.1 Mercado, tendências e principais conceitos da energia eólica 

 

A origem de sistemas de conversão de energia eólica remonta de tempos antigos, 

quando se percebeu que a energia mecânica pode ser obtida por praticamente qualquer 

dispositivo que transforme, oscile ou gire no fluxo do vento (QURAESHI  et al., 1984). 

Denomina-se energia eólica a energia cinética contida nas massas de ar em 

movimento (vento). Seu aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia cinética de 

translação em energia cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas, também 

denominadas aerogeradores, para a geração de eletricidade, ou cata-ventos (e moinhos), para 

trabalhos mecânicos como bombeamento d’água (ANEEL, 2005).  

De acordo com ANEEL (2005), Martins et al. (2008) e MMA (2015b) essa 

conversão da energia cinética dos ventos em energia mecânica vem sendo utilizada pela 

humanidade há mais de 3000 anos com as mesmas finalidades, a saber: bombeamento de 

água, moagem de grãos e outras aplicações que envolvem energia mecânica. 

Para a geração de eletricidade, as primeiras tentativas surgiram no final do século 

XIX, mas somente um século depois, com a crise internacional do petróleo (década de 1970), 

é que houve interesse e investimentos suficientes para viabilizar o desenvolvimento e 

aplicação de equipamentos em escala comercial (MMA, 2015b). 

Para Varella Filho (2013), além da crise do petróleo outro fator que impulsionou o 

desenvolvimento do setor, foi o seu caráter sustentável. A geração de energia elétrica por 

fonte eólica tem, comparativamente com outras fontes, baixo impacto socioambiental, com 

baixo nível de ocupação de terras e de emissão de CO2 para a atmosfera. Dessa forma, a 

alternativa eólica tem forte alinhamento com os desafios de sustentabilidade que o século XXI 

apresenta às sociedades modernas. 
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Segundo Gavino (2011), pode-se observar, também, uma crescente preocupação 

com as questões ambientais desde a década de 1990. Os investimentos e incentivos à 

produção de fontes alternativas de energia foram reforçados, sobretudo pelos governos, 

estimulando o crescimento do setor.  

Tudo isso se deve pela compreensão de que a energia é o ingrediente principal 

para o desenvolvimento social e crescimento econômico mundial, sendo que as energias 

renováveis, em particular, fornecem uma variabilidade de opções favoráveis ao meio 

ambiente e à segurança energética dos países, no momento em que as reservas mundiais de 

combustíveis fósseis estão se esgotando (ELTAWIL et al., 2009) e a necessidade de energia 

elétrica aumentando (COLAK et al., 2012). 

Ainda de acordo com Colak et al. (2012) esse panorama, cada vez mais atual, 

conduz à utilização das energias renováveis, em especial a energia eólica, aquela obtida 

através da força dos ventos, devido a suas significantes vantagens em termos de custo de 

instalação e operação.  

Prova disso é o indicador apresentado por Sawyer e Rave (2011) referente à taxa 

de utilização de energia eólica, que obteve crescimento médio anual de 30%, passando de 6.1 

GW de capacidade mundial acumulada em 1996 para 197.039 GW em 2010.  

Além disso, a energia eólica tem sido uma das energias renováveis mais utilizadas 

até agora, principalmente por meio de instalações em terra. Este progresso seletivo pode ser 

explicado tanto pela disponibilidade do recurso vento, como, pela maturidade de alta 

tecnologia da energia eólica, em comparação com o resto das energias renováveis. 

Essa expansão em escala mundial da energia eólica também atingiu o Brasil, em 

conformidade com a ABEEÓLICA (2016b), a energia eólica teve seu primeiro indício em 

1992 com o início da operação comercial do primeiro aerogerador instalado em terras 

brasileiras, como resultado de uma parceria entre o Centro Brasileiro de Energia Eólica 

(CBEE) e a Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), através de financiamento do 

instituto de pesquisas dinamarquês Folkecenter. Essa turbina eólica, de 225 kW, foi a primeira 

a entrar em operação comercial na América do Sul, em 1992, localizada no arquipélago de 

Fernando de Noronha (Pernambuco).  

Esses investimentos iniciais  que passaram a ser realizados no Brasil, justificaram-

se pelo enorme potencial de ventos capazes de produzir energia elétrica encontrados ao longo 

do vasto território do país. Na tentativa de quantificar esse potencial a CRESESB (2001), 

através do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, estimou um potencial bruto de cerca de 143,5 

GW, conforme pode ser verificado na Figura 3.11. 
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Figura 153.11 - Potencial eólico brasileiro. 

Fonte: CRESESB (2001). 

 

De acordo com a Figura 3.11, pode ser constatado que a energia eólica representa 

uma alternativa importante para a diversificação da geração de eletricidade no País, na medida 

em que se verifica grande disponibilidade de recurso eólico, já que o potencial de energia 

anual para o Nordeste é equivalente a 144,29 TWh/ano, para a região Sudeste é de 54,93 

TWh/ano e, para a região Sul é de 41,11 TWh/ano. 

No entanto, sob uma ótica mais otimista, a atual presidente executiva da 

Associação Brasileira de Energia Eólica - ABEEÓLICA, Melo (2014) e GWEC (2011), 

defendem que o potencial eólico brasileiro é de 350 GW e está espalhado essencialmente ao 

longo da costa do nordeste,  e que um aspecto fundamental que explica o crescimento dessa 

fonte no país é sua competitividade no mercado brasileiro, sendo a segunda mais competitiva, 

atrás apenas dos grandes empreendimentos hidrelétricos.  

Apesar de o recurso eólico apresentar grande potencialidade para o futuro 

energético nacional, atualmente, segundo dados do início do mês de fevereiro de 2016 da 

ABEEÓLICA (2016b), o Brasil possui 360 usinas instaladas em todo o seu território, as quais 

são responsáveis por uma capacidade instalada equivalente a 8,91 GW, representando cerca 

de 6,3% da matriz energética brasileira (Figura 3.12). 
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Figura 163.12 - Matriz energética brasileira (em percentual de capacidade instalada por recurso). 

Fonte: ABEEÓLICA (2016a). 
 

Apesar do grande abismo existente comparação ao potencial eólico estimado 

(143,5GW) e a capacidade atual instalada, as perspectivas da ABEEÓLICA (2016b) para o 

final dos próximos anos é de incremento de pelo menos 9,81 GW de capacidade eólica 

instalada que já está em construção, o que denota evolução constante e um crescimento 

gradual dessa energia renovável no país. 

Ainda consoante a Figura 3.12, pode-se depreender que dentro da matriz 

energética brasileira, a energia eólica representa o quinto recurso mais utilizado no Brasil para 

geração de energia elétrica atrás da hidroeletricidade, em primeiro lugar, com 61,3% do total, 

da biomassa, em segundo, com 9,3%, do gás natural, em terceiro, com 8,7% e do óleo, em 

quarto lugar com percentual de 7%. 
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É possível concluir, ainda, que a matriz energética brasileira é, essencialmente, 

renovável e baseada na energia hidroelétrica, que conforme já discutido no primeiro capítulo 

dessa dissertação é considerada uma fonte não totalmente sustentável, devido aos impactos 

ambientais e sociais que é capaz de causar. 

Por esse e outros motivos, a energia eólica, já exposta nesse capítulo como um 

recurso abundante, renovável, limpo, disponível em muitas regiões do Brasil deve ser uma 

alternativa energética a ser explorada. Para o aproveitamento da energia cinética dos ventos, 

isto é, do recurso eólico para geração de eletricidade, de acordo com Ferreira (2011), são 

necessários os seguintes componentes: a turbina eólica, o gerador e o transformador, 

conforme a Figura 3.13. 

 

 

Figura 173.13 - Principais componentes do sistema eólico. 

Fonte: Adaptado de Hau (2006). 

 

De maneira bem básica, consoante a Figura 3.13, pode-se observar que o vento, 

ao atingir as hélices ou pás da turbina eólica converte-se de energia cinética em mecânica, e 

logo em seguida, após passar pelo gerador, em energia elétrica, cuja corrente pode ser 

alternada ou contínua (havendo necessidade, nesse caso, do inversor para transformá-la em 

alternada), depois passa pelo transformador para só depois, na tensão adequada, ser injetada 

na rede elétrica. 

Os sistemas eólicos podem ser resumidos nessas etapas, entretanto, há uma 

variedade de tecnologias envolvidas, essencialmente no que diz respeito aos aerogeradores, 

que são os principais equipamentos relacionados à geração de energia eólica. Por isso há a 

necessidade de um maior detalhamento do mesmo. 
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3.4.2 Tipos e classificações de aerogeradores 

 

O primeiro protótipo de uma turbina eólica para a geração de energia elétrica foi 

desenvolvido, no final do século XIX (Figura 3.14). A máquina tinha capacidade nominal de 

12 kW e foi instalada em 1888 na cidade de Cleveland, no estado de Ohio. Em 1891, o 

cientista dinamarquês Paul La Cour desenvolveu um aerogerador com capacidade nominal de 

10kW com um rotor de 20 metros (KALDELLIS e ZAFIRAKIS, 2011). 

 
Figura 183.14 - Primeiro protótipo de turbina eólica desenvolvida em 1888.  

Fonte: Dodge (2006). 

 

Nos anos 1930, o francês George Darrius desenvolveu um novo design de turbina 

de eixo vertical. A turbina intitulou-se Darrius (Figura 3.15a), é de estrutura simples e tem a 

forma de um ovo. Variantes deste tipo de tecnologia foram construídas, designadas H-

Darrieus (Figura 3.15b), também ao nível da terra. Maior desenvolvimento convergiu para 

turbinas de eixo vertical montadas em torres. Na mesma época, Sigurd Savonius também 

desenvolveu outro design de turbina eólica de eixo vertical, cuja designação viria a ser 

Savonius (Figura 3.15c), que é constituída por duas lâminas cilíndricas formando um 

"S"(HAU, 2006). 

 

Figura 193.15 - (a) Turbina eólica Darrius; (b) Turbina eólica H-Darrius; (c) Turbina eólica Savonius. 

Fonte: Adaptado de HAU (2006). 
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Com o passar dos anos surgiram outros tipos de aerogeradores, de acordo com a 

CRESESB (2008) os de turbinas de eixo horizontal ao longo do vento (aerogeradores 

convencionais), que são aquelas predominantemente movidas por forças de sustentação e 

devem possuir mecanismos capazes de permitir que o disco varrido pelas pás esteja sempre 

em posição perpendicular ao vento. Tais rotores podem ser constituídos de uma pá e 

contrapeso, duas pás, três pás ou múltiplas pás. Construtivamente, as pás podem ter as mais 

variadas formas e empregar os mais variados materiais. Em geral, utilizam-se pás rígidas de 

madeira, alumínio ou fibra de vidro reforçada. A Figura 3.16 ilustra os componentes de um 

aerogerador de eixo horizontal. 

 

Figura 203.16 - Aerogerador de eixo horizontal. 

Fonte: CRESESB (2008). 

 

Para ABDI (2014) o aerogerador é considerado o item crítico do sistema, pois 

representa geralmente mais de 60% do investimento de um parque eólico. Trata-se de uma 

máquina complexa, de grande porte, com capacidades variando atualmente entre 1,5 e 3 MW. 

Os principais aerogeradores utilizados em escala de utilidades são os com rotor de eixo 

horizontal do tipo hélice, composto normalmente por três pás.  

O primeiro aerogerador comercial ligada à rede elétrica pública foi instalado em 

1976, na Dinamarca. Em 1991, a Associação Europeia de Energia Eólica estabeleceu como 

metas a instalação de 4.000 MW de energia eólica na Europa até o ano 2000 e 11.500 MW até 

o ano 2005. Essas e outras metas estão sendo cumpridas muito antes do esperado (4.000 MW 

em 1996, 11.500 MW em 2001). As metas atuais são de 40.000 MW na Europa até 2010. Nos 

Estados Unidos, o parque eólico existente é da ordem de 4.600 MW instalados e com um 
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crescimento anual em torno de 10%. Estima-se que em 2020 o mundo terá 12% da energia 

gerada pelo vento, com uma capacidade instalada de mais de 1.200GW (WINDPOWER, 

2003; EWEA, 2004). 

Atualmente, conforme Varella Filho (2013), os aerogeradores modernos são 

compostos por três elementos principais: a torre, o rotor (composto pelo cubo e as pás) e a 

nacelle (onde são alocados o gerador e os principais sistemas eletrônicos da máquina). Os 

componentes da turbina eólica moderna podem ser visualizados na Figura 3.17. 

 

Figura 213.17 - Componentes de uma turbina eólica moderna  

Legenda: 1 – pás do rotor; 2 – cubo do rotor; 3 – cabina; 4 – chumaceira do rotor; 5 – veio do rotor; 6 – caixa 

multiplicadora; 7 – travão de disco; 8 – veio do gerador; 9 – gerador; 10 – radiador de arrefecimento; 11 – 

anemômetro e sensor de direção; 12 – sistema de controle; 13 – sistema hidráulico; 14 – mecanismo de 

orientação direcional; 15 – chumaceira do mecanismo de orientação direcional; 16 – cobertura da nacelle; 17 – 

torre. 

 Fonte: Castro (2008). 

 

As pás são perfis aerodinâmicos responsáveis pela interação com o vento, 

convertendo parte de sua energia cinética em trabalho mecânico. As pás são fixadas através de 

flanges em uma estrutura metálica a frente do aerogerador denominada cubo. Já o eixo é o 

responsável pelo acoplamento do cubo ao gerador, fazendo a transferência da energia 

mecânica da turbina. Por sua vez, a transmissão, que engloba a caixa multiplicadora, possui a 

finalidade de transmitir a energia mecânica entregue pelo eixo do rotor até o gerador. Por 

conseguinte, a transformação da energia mecânica de rotação em energia elétrica ocorre por 

intermédio do gerador. Por fim, as torres são necessárias para sustentar e posicionar o rotor a 
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uma altura conveniente para o seu funcionamento e representam um item de elevado custo ao 

sistema. 

Ademais, os sistemas eólicos, assim como o fotovoltaico, apresentam aplicações 

distintas, isto é, podem ser interligados (Figura 3.18) ou isolados à rede elétrica convencional 

(Figura 3.19). 

 

Figura 223.18 - Sistema eólico conectado à rede. 

Fonte: BBC Brasil (2015). 

 

 

 
Figura 233.19 - Sistema eólico isolado. 

Fonte: CRESESB (2008). 
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Ademais ainda existem instalações off-shore (Figura 3.20) que têm crescido a 

cada ano principalmente com o esgotamento de áreas de grande potencial eólico em terra, e já 

representam uma nova fronteira da utilização da energia eólica. 

 

 

Figura 243.20 - Sistemas eólicos off-shore. 

Fonte: Portal Empresas e negócios (2014). 

 

Já com relação ao tamanho ao porte dos aerogeradores (Figura 3.21), os mesmo 

podem ser classificados como de pequeno porte (aqueles que apresentam potência nominal 

menor ou igual a 10 kW), intermediário ou médio porte (possuem potência nominal variando 

de 10 kW a 250 kW) e grande porte (apresentam potência nominal superior a 250 kW) 

(CRESESB, 2008).  

 

 
Figura 253.21 - Classificação dos aerogeradores (pequeno, médio e grande porte). 

Fonte: CRESESB (2008). 
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 Consoante a Figura 3.21, os aerogeradores de médio e grande porte são indicados 

para sistemas híbridos e de geração distribuída, que é aquela regulamentada pela normativa 

482/2012. A fim de se entender mais sobre a instalação de sistemas híbridos visando à essa 

modalidade de geração, o próximo tópico versará a respeito de procedimentos. 

 

3.4.3 Procedimentos para instalação de sistemas eólicos visando à geração distribuída 

 

Assim como no caso da energia solar fotovoltaica, existem estudos sobre 

procedimentos para instalação de sistemas eólicos com foco acadêmico ou científico, cujos 

objetivos é discutir metodologia, vantagens percebidas, prospecção de cenários com 

finalidade de favorecer o planejamento e desenvolvimento dos recursos naturais e fontes 

energéticas de maneira sustentável; como também em foco não acadêmico, que são os estudos 

que resultam na elaboração de manuais, cartilhas e tutoriais de organizações privadas, como 

consultorias ou fabricantes de equipamentos, que objetivam à venda de equipamentos e 

serviços, ou ainda, estudos de organizações com fins não lucrativos ou públicas, que visam 

esclarecer acerca de novas tecnologias e a respeito de legislações regulamentadoras de acesso 

à rede, por exemplo. 

 

a) A partir de estudos acadêmicos 

 

No que tangem a estudos acadêmicos podemos citar as dissertações de Pinho 

(2008a) sobre gestão de projetos de parques eólicos, de Lopes (2009) sobre a produção eólica, 

e de Gouveia (2013) que versa sobre a construção de um parque eólico industrial. Esses 

trabalhos, apesar de se relacionarem a sistemas de grande porte e, portanto, não focarem na 

geração distribuída, compreendem procedimentos de instalação de sistemas eólicos similares 

ao da microgeração e minigeração distribuída de energia, temas de suma importância para 

essa pesquisa, e por isso foram considerados relevantes. 

Pinho (2008a) apresenta as principais questões a serem verificadas para a análise 

de viabilidade e gestão de projetos de parques eólicos, conforme pode se visualizado na 

Figura 3.22. 
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Quanto à análise de viabilidade dos parques eólicos devem ser verificados os 

impactos financeiros e técnicos quanto à escolha do local, isto é o melhor posicionamento dos 

aerogeradores através, do estudo dos ventos (mapas, atlas, medições em estações 

meteorológicas e etc), da definição da capacidade energética a ser instalada, ou melhor, 

quantas turbinas serão colocadas, e da definição do layout do parque, ou seja, onde cada 

turbina será colocada para obter melhor rendimento e produtividade. Ainda sob a ótica da 

viabilidade, deve-se levar em consideração condicionantes, tais como impactos ambientais, 

poluição sonora, sombreamento de áreas adjacentes, e por fim levantados todos os custos 

detalhadamente, por exemplo, de aquisição de equipamentos, construção civil, logística, 

licenciamento, operação e manutenção (PINHO, 2008a). 

- Construção civil 

- Equipamentos elétricos 

- Montagem e comissionamento 

dos aerogeradores 

Orçamento 

Preparação da produção e 

montagem 

Planejamento e 

execução da obra 

- Aerogeradores 

- Construção civil 

- Equipamentos elétricos 

Utilização, Manutenção 

e Reabilitação 

VIABILIDADE 

GESTÃO DE 

PROJETOS 

Escolha do local 

Análise de 

condicionantes 

Estudo Econômico 

- Custos de: 

 - Comprar ou alugar os terrenos; 

 - Do estudo do potencial eólico; 

 - Licenciamento; 

 - Logística; 

 - Aquisição de equipamentos; 

 - Operação e Manutenção; 

 

- Estudo dos ventos; 

- Definição da capacidade energética 

 a instalar; 

- Definição do layout do parque eólico 

 
- Estudo de Impacto Ambiental 

- Poluição Sonora dos aerogeradores 

- Efeito da sombra 

Figura263.22 - Questões a serem consideradas na análise de viabilidade e gestão de projetos de parques eólicos. 

Fonte: Elaboração própria baseado em Pinho (2008a). 
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Sob o aspecto da gestão de projetos dos parques eólicos, Pinho (2008a) define 

etapas a serem seguidas pelo projetista, são elas: orçamento dos aerogeradores (dependendo 

do tipo, potência e marca), da construção civil (fundação, acessos e plataformas, valas, 

subestação e edifício de comando) e dos equipamentos elétricos (transformadores, baterias, 

subestações, cabos, quadros de comandos, equipamentos de proteção e etc). Depois, vem a 

etapa de preparação da produção com a montagem das torres (por içamento ou elevação via 

base hidráulica) e dos componentes dos aerogeradores (nacelle, pás do rotor, eixo, etc). Em 

seguida ocorre a execução da obra, e com sua conclusão, a fase de comissionamento e só 

depois deste  o parque já pode ter iniciadas as operações de produção e manutenção. 

Outro tema importante, discutido por Lopes (2009), em seu estudo, é sobre os 

principais pontos que devem ser observados na análise de viabilidade técnica e econômica de 

sistemas eólicos, de acordo com a Figura 3.23. 
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Para Lopes (2009), existem procedimentos imprescindíveis para a análise técnica 

e econômica de parques eólicos. Quanto à técnica devem ser selecionados os aerogeradores 

cujas características de rendimento e eficiência real alcancem as pretendidas em projeto, deve-

se também estudar o regime de ventos a fim de verificar a disponibilidade do recurso eólico, 

além disso, fatores como relevo e obstáculos devem ser observados uma vez que influenciam 

os ventos. Depois, deve ser realizado o cálculo da energia a ser gerada, a fim de mensurar a 

produtividade do sistema determinado, assim como estudados os impactos, legislação e 

ANÁLISE 

TÉCNICA 

Características do aerogerador 

Previsão do vento 

Fatores que influenciam no 

regime dos ventos 

-Variação da velocidade com 

a altura; 

-Rugosidade do solo; 

-Influência de obstáculos; 

-Influência do Relevo 

-Efeito esteira; 

 

Cálculo da energia gerada pelo 

sistema eólico 

Impacto na geração da energia 

eólica na rede elétrica 

-Impactos previsíveis; 

- Legislação; 

- Condições técnicas de 

interligação 

Armazenamento de energia 

ANÁLISE 

ECONÔMICA 

Incentivos e remuneração da 

produção 

Distribuição dos custos 

Análise financeira 

Figura273.23 - Procedimentos para análise de viabilidade técnica e econômica de parques eólicos. 

Fonte: Elaboração própria baseado em Lopes (2009). 



78 

 

  

condições para acesso à rede elétrica, em caso de sistemas interligados, ou o armazenamento, 

no caso de sistemas isolados. 

Já a análise econômica compreende a perspectiva de remuneração pela produção, 

incentivos, o dimensionamento da distribuição de custos (Figura 3.24), e a análise financeira 

através dos métodos do VPL - Valor Presente Líquido e do payback - período de recuperação 

do capital (LOPES, 2009). A respeito da análise econômica proposta, vale salientar que o 

Brasil não trabalha com sistema de remuneração da energia produzida pelos micros e 

miniprodutores de energia, entretanto existem outros incentivos como o da compensação de 

energia, pela normativa 482/2012. 

 

 

Figura 283.24 - Distribuição de custos na instalação de sistemas eólicos. 

Fonte: Adaptado LOPES (2009). 

 

A partir da Figura 3.24 pode ser constatado que 80% do custo global são 

provenientes do custo de aquisição dos aerogeradores, 10% corresponde ao percentual gasto 

na construção civil e os outros 10% na implementação das instalações elétricas. 

Distribuição de Custos para solução "chave na mão" 

Obras de Construção 

Civil (10% do valor 

global) 

Instalações 
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valor global) 
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global) 
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Maciços e 

plataformas (52%) 

Edifício de 

Comando (4%) 

Subestação (4%) 

Valas para cabos 

(12%) 

Recuperação 

paisagística (3%) 

Rede interna de 

média tensão (22%) 

Subestação (46%) 

Instalações de 

Comando e controle 

(14%) 

Instalações 

auxiliares (4%) 

Eletrodo de terra 

(10%) 

Diversos (4%) 

Fornecimento: 

nacelle + hub + pás 

( 42%, 9% e 19%) 

Transporte (3%) 

Montagem (4%) 

Torre tubular em aço 
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Transformação 

interior da torre (5%) 

Sistema de gestão 

técnica (1%) 
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Por sua vez, o estudo de Gouveia (2013), trata de expor o processo de construção 

de um parque eólico industrial para produção de energia elétrica, o qual pode ser verificado na 

Figura 3.25. 

 

  

 

 

Na Figura 3.25 é possível visualizar as principais operações ou etapas dentro do 

processo de construção de um parque eólico. A primeira equivale a escolha do local, e 

envolve a análise de disponibilidade de ventos, resistência do relevo, proximidade com a rede 

elétrica e a presença de obstáculos. A segunda etapa corresponde ao estudo do regime dos 

Escolha do local do 

parque eólico 

Estudo do regime dos 

ventos e do seu potencial 

eólico 

Estudo geológico-

geotécnico 

Caracterização dos 

acessos do parque 

(principais vias) 

Obra de engenharia civil 

- Fundação           

- Valas para cabos 

- Edifício de comando e subestação 

- Mapas de isoventos 

- Medições no local  

- Medições de estações meteorológicas 

- Disponibilidade rentável do recurso eólico  

- Resistência do terreno 

- Capacidade de interligação à rede 

- Sem obstáculos 

- Identificar viabilidade de construção no terreno 

- Identificar grau de risco: solos brandos, encostas instáveis, áreas 

sujeitas a inundações, túneis escavados. 

- Identificar presença de lençóis freáticos 

- Estabelecer critérios sobre condições de fundação e precauções 

para instabilidade do solo. 

 

- Tráfego local 

- Barreiras e rotas de viagem 

- Largura da estrada 

- Capacidade de suporte 

- Margem de segurança 

Figura 293.25 - Processo de construção de um parque eólico. 

Fonte: Adaptado de Gouveia (2013). 
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ventos, por meio de mapas, medições no local com equipamento ou por estações 

meteorológicas. A próxima etapa refere-se ao estudo geológico-geotécnico, e em suma tenta 

identificar no solo, relevo, bacia hidrográfica, possíveis riscos ou inviabilidades ao projeto do 

sistema. Depois é realizada a caracterização dos acessos, através dos quais ocorrerá a logística 

de equipamentos, máquinas e pessoas dentro do parque, e por fim, a última etapa é a da 

construção civil, onde será realizada a fundação onde serão colocados os aerogeradores, a 

escavação de valas para cabos e o erguimento do edifício de comando e da subestação. 

Então, após esses três estudos sobre parques eólicos é possível compreender 

processos que estão também presentes na geração distribuída e em qualquer tipo de sistema 

eólico, como estudo do local, dos ventos, construção civil e estudos econômicos. 

 

b) A partir de estudos não acadêmicos 

 

Já no que concerne a estudos não acadêmicos, podem ser citados Rosas e 

Estanqueiro (2003) autores do "Guia de Projeto Elétrico de Centrais Eólicas"; o CERNE - 

Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (2014) que discorre acerca da indústria 

do vento do Rio Grande do Norte; e o IDEAL - Instituto para Desenvolvimento de Energias 

Alternativas na América Latina (2015) que apresenta um passo a passo para instalação de 

sistemas eólicos no contexto da geração distribuída, que é foco dessa dissertação. 

Em Rosas e Estanqueiro (2003) há a discussão técnica minuciosa das fases do 

projeto elétrico de centrais eólicas, as quais são detalhadas na Figura 3.26. 
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Na perspectiva de Rosas e Estanqueiro (2003) o projeto elétrico inicia-se com a 

coleta de dados a respeito do local a ser instalado o sistema e dos possíveis aerogeradores que  

serão adquiridos, conforme a especificação das grandezas do projeto referente à potência 

Dados calculados a 

partir do projeto: 

transformador, 

cabos e energia 

reativa 

Não 

Projeto Elétrico: 

Conexão de Turbinas e 

Centrais Eólicas 

Coleta de dados: 

1. Local da Instalação 

2. Turbinas eólicas 

Especificação das grandezas de projeto: 

1. Potência de projeto 

2. Corrente de projeto 

Determinação dos parâmetros: 

1. Seção dos cabos 

2. Transformadores 

3. Proteções 

Verificação da operação 

1. Corrente da central 

2. Perdas elétricas 

Valores aceitáveis? 

Sim 

Análise da qualidade da energia 

Dados 

característicos do 

local: vento 

Dados 

característicos do 

local: Cargas, rede 

elétrica e 

subestações 

Relatório final do projeto 

Figura 303.26 - Projeto elétrico de centrais eólicas. 

Fonte: Adaptado de Rosas e Estanqueiro (2003). 
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instalada e corrente desejadas. Depois são determinadas as seções dos cabos condutores de 

energia, os transformadores e proteções para o sistema elétrico. Em seguida é realizada a 

verificação das possíveis perdas, caso sejam aceitáveis se avança para análise da qualidade de 

energia, correspondente à da mensuração da produtividade baseada em função de todo o 

sistema modelado, então, caso satisfeitos todos os critérios, elabora-se o projeto final. 

Esse estudo reforça grandezas importantes para qualquer projeto eólico e 

esclarece a necessidade do projeto elétrico, do dimensionamento de cabos, do cálculo de 

transformadores e proteções, como  disjuntores, além de outros parâmetros. 

Ainda acerca de projetos eólicos, CERNE (2014) apresenta por intermédio da 

Figura 3.27, as fases de desenvolvimento do projeto eólico, sob um enfoque menos técnico do 

que os outros estudos, porém abrangendo, de maneira didática novos elementos como leilões 

e incentivos brasileiros. 

 

 
Figura 313.27 - Fases do desenvolvimento do projeto eólico. 

Fonte: Adaptado de CERNE (2015). 

 

A partir da Figura 3.27, fica claro que a priori, seleciona-se o local de estudo, 

após são verificadas e adquiridas as licenças e concessões necessárias, ao passo em que 

também são levantadas todas as informações técnicas imprescindíveis para que sejam 

realizados os projetos técnicos básicos, seguido do estudo de viabilidade, e só depois redigido 

o projeto executivo, o qual contempla os fornecedores, seguros, garantias, financiamentos, 
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equipamentos e etc. Por fim procede-se a construção da planta e posteriormente o 

comissionamento, para só então começar a operar. 

Por fim, IDEAL (2015) expõe um passo a passo do procedimento completo para 

instalação de sistemas eólicos no âmbito da geração distribuída, que é o foco dessa pesquisa. 

Portanto, deve ser dada atenção especial à Figura 3.28. 

 

 

Fazer a pré-avaliação do terreno, com ajuda 

de uma empresa instaladora qualificada, 

inspecionando minuciosamente o local 

onde instalar o aerogerador (a empresa 

deverá confirmar se a energia eólica é a 

mais indicada para o caso). 

Verificar se a prefeitura exige uma licença 

para esse tipo de instalação 

Contratar uma empresa qualificada  para 

projetar, instalar e conectar à rede um 

sistema eólico de pequeno porte 

(cumprindo as regras da resolução 

normativa 482/2012). 

Obter junto à distribuidora a lista de 

documentos a serem apresentados, 

incluindo normas, padrões, procedimentos 

técnicos que devem ser seguidos na 

elaboração do projeto do aerogerador, 

assim como  a lista de dados que o 

autoprodutor deverá fornecer caso a 

distribuidora tenha de fazer estudos para 

interligação do sistema à rede elétrica. 

Projetar o aerogerador a partir de dados da 

medição dos ventos e escolher o sistema  

mais adequado junto com a empresa 

contratada. 

Solicitar o acesso à rede encaminhando 

documentação do item 4 e o projeto das 

instalações de conexão (incluindo 

memorial descritivo, localização, arranjo 

físico e diagramas. 

Acompanhar junto à distribuidora a 

aprovação da conexão e a emissão do 

parecer de acesso, que deverá ser 

recebido em até 30 dias após feito o 

pedido 

Providenciar adequações, caso seja 

solicitado no parecer de acesso, no prazo 

de 60 dias após a emissão do documento. 

Instalar e testar o aerogerador 

Solicitar a vistoria da distribuidora para 

que o ponto de conexão seja aprovado. 

Acompanhar a vistoria da distribuidora. 

Acompanhar junto à distribuidora  a 

emissão do Relatório de Vistoria, que  

deve ser recebido em até 15 dias após a 

vistoria.  

Realizar adequações nas instalações caso 

seja solicitado no relatório 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

7 

Solicitar à distribuidora orientação 

quanto à elaboração e assinatura do 

relacionamento operacional entre o 

autoprodutor e a distribuidora 

Acompanhar junto à distribuidora a 

aprovação do ponto de conexão, no 

prazo de 7 dias após receber o relatório 

da vistoria.  

Acompanhar a instalação do novo 

medidor. 

8 

Figura 323.28 - Passo a passo para instalação de sistemas eólicos de geração distribuída. 

Fonte: Adaptado de IDEAL (2015). 
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A Figura 3.28, de maneira autoexplicativa, em seus dezesseis passos, esclarece as 

etapas que são seguidas para instalação de um sistema eólico de geração distribuída, 

iniciando, assim como as grandes usinas, pela avaliação do terreno, terminando no 

acompanhamento da instalação do medidor bidirecional que mede consumo e a produção de 

energia elétrica pelo sistema que é injetada na rede. A parte técnica não é contemplada de 

maneira detalhada, inclusive, no passo quatro, há a proposição de delegar todo esse estudo a 

uma empresa especializada que siga a normativa 482/2012, concentrando os maiores esforços 

no processo burocrático junto à distribuidora. 

Frente ao exposto, pode-se constatar que existem inúmeros procedimentos e uma 

quantidade elevada de parâmetros a serem considerados para projeto e instalação de sistemas 

eólicos. 

 

3.4.4 Vantagens, desvantagens e aplicações da energia eólica 

 

Manwell et al. (2002) e CEIWEP (2007) defendem que a geração de energia 

elétrica por fonte eólica não produz gases tóxicos, não contribui diretamente para o aumento 

do efeito estufa, não agride a camada de ozônio, não produz chuva ácida e não origina 

produtos secundários nem resíduos contaminantes. Embora as turbinas eólicas não tragam 

consigo benefícios diretos na criação de valor ao ecossistema, a energia eólica é uma proposta 

de geração elétrica ambientalmente sustentável e renovável por não haver extinção do 

combustível após a sua utilização.  

Apesar de ser considerada uma energia renovável ecologicamente correta e limpa, 

a geração de energia eólica também pode ocasionar alguns impactos ambientais, como por 

exemplo: poluição visual e sonora, desmatamento e uso irregular do solo, mortalidade de 

pássaros e interferência nos ventos migratórios (KALDELLIS e ZAFIRAKIS, 2011). 

A respeito do que vem sendo discutido na academia no campo da energia eólica, 

sob a perspectiva de aplicação ou discussão teórica, podemos verificar os seguintes trabalhos 

nos seguintes segmentos: aerodinâmica, aeroacústica, conceitos de conversão de energia 

eólica (CLIFTON et al., 2013; KRAWCZYK et al., 2013; LI et al., 2013; TAI et al., 2013; 

LYNCH e SMITH, 2013; PELLEGRINO e MESKELL, 2013; WARD e JORBA, 2013;  

LUBITZ, 2014; NODAH, 2014; SEDAGHAT, 2014), estruturas, cargas, componentes 

mecânicos (FEUCHTWANG e INFIELD, 2013; FOSSUM et al., 2013; SATHE et al., 2013; 

SKAARE et al., 2013; SOYOZ e AUDIN, 2013; FISCHER et al., 2014; SAHA et al., 2014), 

previsão do tempo, recursos eólicos, modelagem de turbulência e anemometria (BEDARD et 
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al., 2013; DVORAK et al., 2013; CAPPS et al., 2014; DRAXL et al., 2014; LIU et al., 2014; 

NOLAN e LYNCH, 2014; NOR et al., 2014), conexão à rede e seus componentes elétricos 

(AMUTHA e KUMAR, 2013; LIN, 2013; SALIH et al., 2013; SOTOODEH e MILLER, 

2013; WHITTLE et al., 2013; ZENI et al., 2013), usinas eólicas (BORHAN et al., 2013; 

HUANG et al., 2014; JAVADI et al., 2013; LE e SANTOSO, 2013; TAHERKHANI e 

HOSSEINI, 2013), sistemas eólicos ligados à rede (ANGELES et al., 2013; ASKARZADEH, 

2013; GIL e LIN, 2013; HUA, 2013; SHARIATPANAH et al., 2013; WANG e THI, 2013; 

KUCUK e ARSLAN, 2014; CHEN, 2014). 

 

3.5 Sistemas híbridos de geração de energia 

 

3.5.1 Conceitos básicos 

 

 

De maneira holística Tian e Seifi (2014) definem um sistema híbrido de conversão 

de energia como aquele que integra duas ou mais fontes de energia, sejam elas renováveis, 

como a eólica, solar, hídrica, marés e biomassa, ou não-renováveis, tais como geradores a 

diesel, a gás ou a partir de outros combustíveis fósseis.  

Barbosa (2006) concorda com essa definição ao defender que sistemas híbridos 

são aqueles que utilizam mais de uma fonte de energia, e acrescenta que o objetivo deles é 

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

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

sistemas híbridos instalados ao redor do mundo podem ser visualizados no Quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1 - Exemplos de sistemas híbridos pelo mundo (1977 - 2003). 

Local/País Ano Configuração - Capacidade 

Clayton/EUA 1977 Eólico (200 kW)-diesel (nd) 

Papago Indian Reservation/EUA 1978 Fotovoltaico (3,5 kWp)-diesel (nd) 

Block Islands/EUA 1979 Eólico (150 kW)-diesel (1.125 kW) 

Natural Bridges/EUA 1980 Fotovoltaico (100 kW)-diesel (40 kW) 

Inis Oirr/Irlanda 1981 Eólico (63 kW)-diesel (82 kW) 

Lundy Island/Inglaterra 1982 Eólico (55 kW)-diesel (33 kW) 

Schnittlingen/Alemanha 1983 Eólico (11 kW)-diesel (25 kW) 

Kythnos Island/Grécia 1984 Eólico (5-22 kW)-diesel (31,4 kW) 

Ft. Severn/Canadá 1985 Eólico (60 kW)-diesel (405 kW) 

Cape Clear/Irlanda 1985 Eólico (2-30 kW)-diesel (65 kW) 

Martingy/Suécia 1985 Eólico (160 kW)-diesel (130 kW) 
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Fernando de Noronha/Brasil 1986 Eólico (75 kW)-diesel (50 kW) 

Calvert Island/Canadá 1986 Eólico (2-3 kW)-diesel (12 kW) 

Calbria/Itália 1986 Eólico (20 kW)-diesel (20 kW) 

Bujaraloz/Espanha 1986 Eólico (25 kW)-diesel (16 kW) 

Machynileth/Inglaterra 1986 Eólico (15 kW)-diesel (10 kW) 

Sta. Catarina/Cabo Verde 1987 Eólico (55 kW)-diesel (125 kW) 

Shetland Islands/Inglaterra 1988 Eólico (750 kW)-diesel (nd) 

Taratak/Indonésia 1989 Fotovoltaico (48 kWp)-micro-hídrico (6,3 kW) 

Terschelling/Holanda 1990 Fotovoltaico (nd)-eólico (nd)-diesel (nd) 

El Oyameyo/México 1991 Fotovoltaico (nd)-eólico (nd) 

Waturru/Austrália 1992 Fotovoltaico (0,6 kWp)-eólico (20 kW) 

San Antonio Agua Bendita/México 1993 Fotovoltaico (12,4 kWp)-eólico (20 kW)-diesel (40 kW) 

Darling Scarp/Austrália 1994 Fotovoltaico (0,48 kWp)-eólico (1 kW)-gasolina (nd) 

Ashikaga I. T./Japão 1995 Fotovoltaico (nd)-eólico (nd) 

Costa de Cocos/México 1996 Fotovoltaico (1 kWp)-eólico (10 kW)-diesel (15 kW) 

Joanes/Brasil 1997 Fotovoltaico (10,2 kWp)-diesel (40 kW) 

Joshua Tree/EUA 1998 Fotovoltaico (21 kWp)-diesel (nd) 

Praia Grande/Brasil 1998 Eólico (7,5 kW)-diesel (15 kW) 

Tamaruteua/Brasil 1999 Fotovoltaico (3,84 kWp*)-eólico (15 kW)-diesel (32 kW*) 

Isla Tac/Chile 2000 Eólico (15 kW)-diesel (12 kW) 

Rote Island/Indonésia 2000 Fotovoltaico (22 kWp)-eólico (10 kW)-diesel (20 kW) 

Morn Salnave/Haiti 2001 Fotovoltaico (2,24 kWp)-eólico (1,2 kW)-diesel (6,5 kVA) 

Hilaire/Haiti 2001 Fotovoltaico (2,24 kWp)-eólico (2,4 kW)-diesel (12,5 kVA) 

RAPS Indiana/Peru 2001 Fotovoltaico (60 kW)-diesel (200 kW) 

Araras/Brasil 2001 Fotovoltaico (20,5 kW)-diesel (162 kW) 

Pheriche/Nepal 2001 Fotovoltaico (0,75 kWp)-eólico (5 kW) 

São Tomé/Brasil 2003 Fotovoltaico (3,2 kWp)-eólico (7,5 kW)-diesel (16 kW) 

Fonte: Adaptado de Barbosa (2006). 

 

A partir do Quadro 3.1 é possível detectar que existem relatos de implementação 

de sistemas híbridos desde o ano de 1977, nos EUA, e que até 1988 a configuração mais 

comum era a combinação de sistemas eólicos com geradores a diesel. Entretanto, a partir de 

1990 até 2003, já se percebe que a configuração híbrida eólica-fotovoltaica ganhou força, 

tornando-se uma das mais utilizadas. 

Depreende-se também que há uma variedade de configurações desses sistemas, 

seja combinando recursos renováveis com não renováveis, por exemplo, um sistema eólico-

diesel, em que este último é um combustível fóssil, ou combinando apenas fontes renováveis 

de energia, como sistemas eólico-fotovoltaicos.  
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Com relação ao Brasil, o primeiro sistema híbrido corresponde ao sistema eólico-

diesel de Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco. Esse sistema foi implantado no 

ano de 1986, sendo composto por uma potência eólica de 75 kW e diesel-elétrica de 50 kW. 

Posteriormente o sistema foi repotenciado passando a contar com uma capacidade nominal de 

geração de 2,1 MW, a saber: 75 kW + 225 kW eólica e 1,8 MW diesel-elétrica (FEITOSA et 

al., 2002). 

Entretanto, o país ainda é carente de políticas bem definidas de incentivos para o 

emprego específico dos sistemas híbridos. Todavia, diversas instituições nacionais, como a 

ANEEL, o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica da Eletrobrás (CEPEL), o Grupo de 

Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas (GED)/Universidade Federal do Pará 

(UFPA), o Centro Brasileiro de Energia Eólica (CBEE)/Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), o Laboratório de Energia Solar (LABSOLAR)/Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), a Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS); e internacionais, como o U.S. 

Department of Energy (DOE), através do National Renewable Energy Laboratory (NREL), 

interessadas na utilização desses sistemas, têm promovido a instalação e monitoração de 

sistemas híbridos no Brasil (PINHO, 2008b). 

Apesar da carência de políticas específicas para fontes híbridas, a Resolução 

Normativa 482/2012 promove incentivos à exploração de diversas fontes, como a fotovoltaica 

e a eólica, por meio da regulamentação da micro e minigeração de energia elétrica e a 

possibilidade de ingresso no sistema de compensação de energia. Vale salientar que essa 

resolução não é específica para recursos híbridos, porém não os exclui, o que dá prerrogativas 

para explorá-los no contexto da geração distribuída. 

Esses sistemas, de acordo com Paska et al. (2009), por definição, têm sido 

construídos para a geração de eletricidade ou de energia elétrica e calor.  Na maioria das 

vezes, eles são conectados à rede (grid-connected ou grid-tied) de energia (Figura 3.29), mas 

também podem trabalhar de forma independente (isolados, off-grid  ou stand-alone) à rede 

elétrica (Figura 3.30), alimentando receptores separados de uma ou várias casas, pequenas 

plantas industriais, grandes comunidades locais, dentre outros. 

Os sistemas híbridos conectados à rede não utilizam armazenamento de energia, 

pois toda a geração é entregue diretamente na rede. Este sistema representa uma fonte 

complementar ao sistema elétrico de grande porte ao qual esta conectada. Todo o arranjo é 

conectado em inversores e logo em seguida guiado diretamente à rede. Estes inversores fazem 

a conversão da corrente contínua (DC) para corrente alternada (AC) e devem satisfazer as 

exigências de qualidade e segurança para que a rede não seja afetada. 
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Figura 333.29 - Exemplo de sistema híbrido ligado à rede. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Já os sistemas híbridos independentes à rede, conforme Santos (2007), apresentam 

viabilidade técnica e econômica para locais distantes da rede de distribuição elétrica 

convencional e para regiões remotas ou isoladas, ou seja, aquelas não abastecidas pela rede 

elétrica convencional.  

Paska et al. (2009) complementam essa informação ao afirmarem que para as 

localidades descritas, onde os custos de conexão com a transmissão de longa distância ou rede 

de distribuição são muito altos, esses sistemas são considerados praticáveis. Um bom exemplo 

de um sistema híbrido pode ser visualizado na Figura 3.30. 

 

 

Figura 343.30 - Exemplo de sistema híbrido isolado à rede. 

Fonte: CRESESB (2008). 
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Ainda de acordo com Paska et al. (2009), os sistemas híbridos são considerados 

uma boa alternativa para aumentar a disponibilidade e a flexibilidade do fornecimento de 

energia. Soma-se a isso o fato de que, segundo Garcia (2004), as fontes tendem a se 

complementar, satisfazendo à demanda com maior confiabilidade. 

No que tange a sistemas essencialmente compostos por fontes renováveis 

combinadas, em particular a fotovoltaica e eólica, Pinho (2008b) afirma que uma grande 

vantagem é não empregar recursos energéticos poluentes, como o diesel, gasolina, derivados 

de petróleo, etc. Além de que, unindo mais de uma fonte, há a possibilidade de uma suprir a 

falta temporária de outra, o que confere menos risco de interrupção de fornecimento de 

energia. 

A intermitência de um dos recursos pode ser parcial ou totalmente superada 

quando da utilização conjunta de tais fontes em sistemas híbridos. A complementaridade entre 

as fontes, muitas vezes verificada em alguns locais durante diferentes períodos de tempo, 

garante maior confiabilidade ao sistema, além de reduzir consideravelmente a participação do 

banco de baterias e/ou do grupo gerador a diesel. O comportamento da radiação solar ao 

longo do dia segue um padrão razoavelmente previsível, iniciando no início da manhã com 

valores discretos, atingindo um máximo próximo ao meio-dia, e decrescendo até o pôr-do-sol. 

Em contrapartida, o comportamento do recurso eólico é menos previsível, e a possibilidade de 

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

ou inexistente confere ao sistema maior continuidade no que se refere à geração de energia 

elétrica (PINHO, 2008b). A Figura 3.31 apresenta essa complementaridade entre recurso solar 

e eólico. 

 

 

Figura 353.31 - Complementaridade entre as fontes solar e eólica para uma cidade no estado do Pará em um dia 

médio. 

Fonte: Blasques (2005). 
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A grande vantagem desses sistemas, portanto, e conforme a Figura 3.31, é que, em 

média, das 7 e 17hrs há produção fotovoltaica, mesmo período em que há uma certa oscilação 

negativa da eólica, e no restante do dia, na ausência de irradiação solar, há ventos movendo as 

pás do rotor dos aerogeradores, produzindo, dessa forma, energia elétrica praticamente o dia 

inteiro. 

Por outro lado é importante considerar as desvantagens comuns à maior parte das 

fontes de energia renováveis, que consistem em suas naturezas imprevisíveis, na dependência 

do tempo e das mudanças climáticas (YANG et al., 2008; ZHOU et al., 2010).  

Ainda assim, essa incerteza provocada pelo fator natural pode ser transposta na 

medida em que as flutuações no nível de fornecimento podem ser compensadas por baterias 

ou geradores no caso de sistemas híbridos isolados ou pela própria rede elétrica, para aqueles 

conectados à rede, em outras palavras Gupta et al. (2011) defende que, uma vez bem 

projetados e planejados, tais sistemas podem ser rentáveis e ter uma taxa de confiabilidade 

alta. 

Nesse sentido, Zhou et al. (2010) afirmam que os problemas causados pela 

natureza variável das fontes de energia renováveis  podem ser parcialmente superados  

integrando os recursos em combinação adequada, utilizando-se o pontos fortes de uma fonte 

para superar a fraqueza de outra, de modo a otimizar a geração de energia elétrica frente aos 

recursos disponíveis.  

Atualmente, devido à existência de uma grande diversidade de fontes de energia, 

as combinações que resultam em sistemas híbridos são inúmeras, grande parte pode ser 

verificada no APÊNDICE C - Matriz das combinações de sistemas híbridos, adaptado de 

Paska et al. (2009), na qual são apresentadas possibilidades comercialmente viáveis, as que 

estão em desenvolvimento ou, no mínimo, plausíveis de pesquisa. 

Essa matriz também pode ser encarada com uma revisão das possíveis 

combinações de fontes de energias renováveis e não renováveis em configurações 

denominadas sistemas híbridos, relacionando com a viabilidade comercial, prospecção futura 

ou não aplicabilidade de cada combinação, possibilitando, assim, uma compreensão do 

panorama geral do que vem sendo praticado no mercado mundial em termos de geração de 

energia. 

Quanto às aplicações dos sistemas híbridos de conversão de energia, podem ser 

evidenciadas em diversos segmentos, tais como: sistema solar fotovoltaico-eólico isolado à 

rede em um departamento de uma universidade na Polônia (PASKA et al.,2009); sistema 
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fotovoltaico - eólico - gás natural conectado à rede de energia convencional para fornecimento 

de energia para um setor de uma Universidade Federal brasileira (SIQUEIRA e 

GUIMARÃES JR., 2009); estudo de viabilidade de um sistema híbrido fotovoltaico-eólico 

para uma cidade mexicana (RAYGOZA, 2012); aplicação residencial de um sistema solar-

hidrogênio (MACLAY et al., 2011); sistemas de armazenamento; modelagem de sistema 

híbrido off-grid baseado em um gerador hídrico, gerador de biogás, gerado a biomassa e 

gerador a diesel para abastecimento de uma comunidade (GUPTA et al., 2011); sistema 

isolado híbrido fotovoltaico - eólico com baterias de hidrogênio para tornar um edifício 

público autossuficiente em energia (MARINO et al., 2013), dentre outras aplicações. 

Então, conhecidas as principais definições sobre o tema, seu histórico, suas 

configurações e aplicações, faz-se necessário entender quais são os procedimentos para 

instalação dos sistemas híbridos, em especial, o eólico-fotovoltaico, foco dessa pesquisa. 

 

3.5.2 Procedimentos de instalação de sistemas híbridos eólico-fotovoltaicos 

 

Os itens 3.3.3 e 3.4.3 explanaram, respectivamente, procedimentos para instalação 

de sistemas fotovoltaicos e eólicos, sendo cada explorado de maneira única em cada sistema. 

Portanto, o objetivo desse tópico é apresentar como seria o procedimento de instalação dessas 

duas fontes de energia renovável em um só sistema, a fim de apresentar o relacionamento 

entre ambas, e ratificar procedimentos necessários já vistos nos itens referenciados. 

Então, baseado no estudo de Pinho (2008b), que versa sobre sistemas híbridos, foi 

elaborada a Figura 3.32 que reúne as principais etapas de que compõem o procedimento de 

instalação de sistemas que exploram o recurso fotovoltaico e eólico. 
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Figura373.32 - Procedimento para instalação de sistemas híbridos fotovoltaico-eólicos. 

Fonte: Elaboração própria baseada em Pinho (2008b). 
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A primeira etapa para o dimensionamento de um sistema híbrido é a análise do 

recurso disponível para aproveitamento das energias solar e eólica no local da futura 

implantação do sistema, como também a identificação e a avaliação preliminares das 

potenciais áreas para a instalação dos sistemas de geração e distribuição de energia elétrica. A 

etapa de avaliação do recurso disponível do local pode ser executada conjuntamente para as 

fontes solar e eólica.  A medição no próprio local é a estratégia ideal, mas na impossibilidade 

de se realizarem essas medições, há uma segunda opção que é a utilização de dados 

disponíveis em tabelas; programas computacionais especializados; mapas de potenciais solar 

e eólico; dados meteorológicos de caráter geral, obtidos de estações com finalidades diversas; 

além de observações visuais e informações obtidas em visitas in loco (PINHO, 2008b). 

A análise do recurso solar requer os dados medidos de irradiação e, dependendo 

do método de dimensionamento do sistema de geração empregado, dados de temperatura. 

Para fins de dimensionamento, considera-se irradiação solar total incidente no dia (em 

kWh/m2) uma estimativa mais precisa da energia produzida pelo sistema fotovoltaico 

A estimativa da irradiação para o plano inclinado escolhido e para determinadas 

localidades também pode ser obtida se utilizando de  programas computacionais como o  

HOMER, o RADIOSOL. A indicação de bons índices de irradiação solar no local 

corresponde à primeira análise de viabilidade técnica do projeto; a próxima se refere à 

avaliação da área disponível para a instalação do sistema (PINHO, 2008b). 

Para uma avaliação inicial do potencial eólico disponível, costumam ser 

apresentadas médias mensais de velocidade de vento, obtidas a partir de períodos de 

integração mais curtos, como horários ou de 10 minutos. A representação é através da média 

mensal propriamente dita ou através do dia médio ou dia típico, que representa médias 

horárias relacionadas a todos os dias do mês. Outras ferramentas são normalmente usadas em 

estudos de potencialidade eólica para a estimativa da energia produzida, como histogramas da 

velocidade do vento e/ou a distribuição de probabilidade da velocidade do vento, como por 

exemplo, a de Weibull, que também fornecem informações importantes para serem utilizadas 

na etapa de projeto. A distribuição de Weibull fornece duas importantes conclusões: o fator de 

escala qualifica a velocidade de vento, ou seja, quanto maior for o valor de C, maior será a 

velocidade de vento no local; e o fator de forma indica o nível de variação da velocidade de 

vento no local. Altos valores de k, que resultam em curvas com picos mais acentuados, 

indicam menores variações na velocidade de vento (PINHO, 2008b). 

Após, Pinho (2008b) afirma que depois de avaliado o recurso energético 

disponível e constatada a viabilidade da instalação dos sistemas de geração no local, a etapa 
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seguinte é a elaboração do projeto. O primeiro passo no desenvolvimento do projeto de um 

sistema de geração, seja ele de fontes renováveis ou não, é a análise da demanda, ou seja, a 

verificação dos tipos de cargas que serão atendidas pelo sistema, assim como seus regimes de 

utilização, para, a partir daí, iniciar a etapa de projeto da geração com as fontes consideradas e 

de seus sistemas complementares. A realização do projeto de um sistema híbrido exige o 

levantamento das características da carga a ser atendida. O valor da demanda de energia 

elétrica local, sua distribuição ao longo do dia e as perspectivas futuras de ampliação do 

consumo são parâmetros que influenciam no tamanho, na otimização do uso e até mesmo na 

viabilidade técnico-econômica do sistema. 

Já quanto à etapa da estratégia de operação, Pinho (2008b) afirma que uma boa 

estratégia visa garantir aos usuários do sistema de geração um atendimento confiável e de 

qualidade, minimizando simultaneamente os seus custos de implantação e de operação e 

manutenção. Uma das estratégias de operação de sistemas híbridos é o de carga e descarga do 

banco de baterias, que visa maximizar sua vida útil. Outro tipo de estratégia é o controle do 

despacho, que determina quando e como o gerador diesel deve ser ligado e desligado, a fim de 

minimizar os custos relacionados à operação e manutenção do mesmo.   

Por sua vez, o balanço energético consiste na verificação o do subsistema solar e 

do subsistema eólico. Nessa avaliação, normalmente se faz a simulação com diferentes 

configurações, quantidades e modelos de aerogeradores e módulos fotovoltaicos, 

considerando as perdas nos dispositivos complementares de condicionamento de potência 

necessários à operação, estimando-se então a potência elétrica entregue pelos subsistemas 

solar e eólico em função do recurso disponível (comumente, calcula-se a potência elétrica 

fornecida pelo aerogerador em função da velocidade do vento na altura do cubo do rotor e a 

potência elétrica fornecida pelo gerador fotovoltaico em função da irradiância e da 

temperatura)(PINHO, 2008b). 

A etapa de dimensionamento da geração consiste no cálculo de quanto cada fonte 

irá produzir baseado na eficiência nominal dos equipamentos (módulos fotovoltaicos e 

aerogeradores). 

E por fim, dimensionam-se os sistemas de condicionamento de potência, 

composto por controladores de cargas (cuja função é proteção de sobrecargas e informação do 

estado da carga), inversor de tensão (transformar corrente contínua em alternada) e 

equipamentos de proteção (dispositivo de proteção contra surto ou DPS, por exemplo). 
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3.6 Modelagem e simulação 

 

De acordo com Soares (1990) os modelos são uma descrição dos sistemas, já Pidd 

(1998, p. 25) afirma que "modelo é uma representação externa e explícita de uma parte da 

realidade, tal como vista por aqueles que  desejam utilizá-lo para entender, alterar, gerenciar e 

controlar parte da realidade". 

Por sua vez, Rodrigues (1994) diz que construir um modelo que melhor represente 

o funcionamento do problema em estudo é uma das principais etapas do processo de 

simulação, pois exige, necessariamente, um conhecimento minucioso do cenário ou do arranjo 

estudado. 

Portanto, a modelagem pode ser entendida como o ato de se construir um modelo 

que represente o mais próximo possível um problema o qual se deseje resolver. Rodrigues 

(1994) defende o uso de programas computacionais ou softwares a fim de modelar a situação 

almejada. A Figura 3.33 demonstra o processo de modelagem computacional proposta por 

esse autor.  

 

 

 

 

Segundo Rodrigues (1994), após a construção do modelo e a sua modelagem 

computacional, segue-se a etapa da experimentação, que é onde ocorrem as simulações, por 

meio das quais se fazem análises, a fim de avaliar o efeito de possíveis alterações, antes que 

elas ocorram de fato. 

Isso implica dizer que o foco da simulação é testar várias soluções para um 

determinado problema antes que elas sejam implementadas, de forma que sejam testadas 

várias possibilidades a fim de se otimizar significativamente os recursos para solucionar o 

problema (CECILIANO, 2007). 

Assim, Rodrigues (1994) conclui que é possível sugerir melhores alternativas ou 

recomendações utilizando um modelo de simulação na busca da otimização, e que os 

softwares de modelagem e simulação estão lastreados por análises estatísticas consistentes 

para esse objetivo. 

Construção do 

modelo 

Modelagem 

computacional 
Experimentação 

Figura 383.33 - Processo de modelagem computacional 

Fonte: Adaptado de Rodrigues (1994). 
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Para Borges (2000), a tarefa de análise estatística dos resultados do modelo se 

tornou muito mais fácil de ser executada, já que os pacotes de softwares disponíveis hoje no 

mercado incluem relatórios detalhando a sensibilidade do resultado do modelo das variáveis, 

tornando a  identificação das irrelevantes menos árdua". 

Em outras palavras, os programas computacionais e softwares para simulação de 

problemas tornam menos fatigantes e mais ágeis a resolução de problemas, principalmente os 

mais complexos, que envolvem muitos parâmetros e tipos de análise estatística. Ceciliano 

(2007) informa que o processo de simulação via software é, geralmente, mais fácil de aplicar 

do que métodos analíticos, matemáticos. 

Portanto, na medida em que a simulação permite fazer análise de uma situação 

atual ou projeções futuras, representa uma ferramenta que auxilia no estudo de vários aspectos 

presentes no processo de atendimento ou produção através de experimentações e a partir das 

variáveis de saída, realizar uma análise e tomar a decisão mais adequada.  

Nesse contexto, vale ressaltar que existe uma grande variedade de softwares no 

mercado, cada um focado em um tipo de problema ou área diferente. Existem alguns bem 

específicos, inclusive, como aponta Pinho (2008b) programas computacionais  para simulação 

e análise de sistemas híbridos de energia, como por exemplo o HOMER, Hybrid2, VIPOR, 

etc. 

Ainda no que concerne a sistemas híbridos, tema fundamental dessa dissertação, 

Sinha e Chandel (2014), reforçam que as análises de viabilidade técnica e econômica desses 

sistemas são complexas sendo, portanto, necessário um software para realizá-las. 

Em seu estudo, Sinha e Chandel (2014) apresentam uma revisão de 19 softwares 

especializados na análise de sistemas híbridos com o objetivo de auxiliar aos pesquisadores e 

interessados nessa área, através de uma visão geral, a identificar aquele que mais se encaixa 

ao tipo de pesquisa ou trabalho que se deseja conduzir. A Tabela 3.2 expõe os principais 

softwares. 
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Tabela 3.2 - Vários softwares para análise de sistemas híbridos 

 

Nº SOFTWARES Desenvolvido por Tipo de análise Disponibilidade 

1 HOMER NREL,USA(1993) 
Técnica; econômica; 

emissão  

gratuito 

www.homerenergy.com 

2 HYBRID 2 

Universidade de 

Massachusetts, USA e 

NREL (1996) 

Técnica e econômica 

gratuito 

http://www.ceere.org/rerl/ 

rerl_hybridpower.html 

3 RETScreen 
Ministérios de Recursos 

Naturais, Canadá (1998) 
Financeira e ambiental 

gratuito 

http://www.retscreen.net/ 

4 IHOGA 
Universidade de 

Zaragoza, Espanha 

multi ou mono 

otimização usando 

algoritmo genético 

versão PRO paga, e versão 

EDU gratuita 

http://www.unizar.es/rdufo/ 

hoga-eng.htm 

5 INSEL 

Universidade de 

Oldenburg, Alemanha 

(1991) 

Planejamento e 

monitoramento de 

sistemas elétricos e 

térmicos 

pago, www.insel.eu 

6 TRNSYS 

Universidade de 

Wiscosin e Colorado 

USA (1975) 

Simular comportamento 

de sistema transiente 
pago, www.insel.eu 

7 IGRHYSO 
Universidade de 

Zaragoza, Espanha 
Técnica e econômica 

pago,  

http://www.unizar.es/rdufo/ 

grhyso.htm 

8 HYBRIDS Solaris Homes Técnica desconhecido 

9 RAPSIM 

Universidade Energy 

Research Institute, 

Austrália (1996). 

Simular performance de 

sistemas híbridos 
desconhecido 

10 SOMES 
Universidade Utrecht, 

Holanda (1987) 
Técnica e econômica 

Pago,  

http://www.uu.nl/EN/Pages/ 

default.aspx  

11 HybSim SNL Custo-benefício Desconhecido 

12 IPSYS - 

Modelagem e simulação 

com estratégias de 

controle 

desconhecido 

13 HYSYS 
Wind technology group 

(CIEMAT), Espanha 

Dimensionamento; 

análise de longo prazo 

de sistemas híbridos 

isolados 

desconhecido 

14 
Dymola/ 

modelica 

Fraunhofer Institute for 

solar energy, Alemanha 

Modelagem de sistemas 

híbridos e avaliação 

financeira 

desconhecido 

15 ARES 
Cardiff School of 

Engineering 
Técnica e econômica não disponível 

16 SOLSIM 
Fachhochschule 

Konstanz, Alemanha 
Técnica e econômica não disponível 

17 
Hybrid 

Designer 
EDRC, Afríca do Sul Técnica e econômica desconhecido 

Fonte: Adaptado de Sinha e Chandel (2014). 
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Segundo Sinha e Chandel (2014) as ferramentas de softwares para análise de 

sistemas híbridos, como os apresentados na Tabela 3.2, são utilizadas por pesquisadores no 

mundo inteiro, sendo que a mais difundida é o HOMER, seguido por RETSCREEN, IHOGA, 

HYBRID2, TRNSYS e ARES. 

O HOMER é uma ferramenta que está disponível gratuitamente no site 

www.homerenergy.com, sendo que após 15 dias de uso, para que haja a continuidade do 

acesso é exigida a aquisição de uma assinatura paga, cuja validade é de seis meses. 

Dada sua importância e versatilidade na análise de sistemas híbridos, e por este 

ser o programa computacional utilizado para simular o caso estudado nessa dissertação, há a 

necessidade de um maior aprofundamento sobre o software HOMER. 

 

3.6.1 Software HOMER 

 

Desenvolvido pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL), ligado ao 

U.S Departamento of Energy (DOE), o Homer - Hybrid Optimization Model for Electric 

Renewables, foi desenvolvido para pesquisas e desenvolvimento, em energias renováveis e 

eficiência energética (WOTTRICH, 2010). A ideia é identificar qual a combinação de 

sistemas é capaz de satisfazer a demanda de energia para cada hora do ano (TURKAY, 2011), 

apresentando os desenhos de diversos sistemas baseados em parâmetros econômicos. 

De acordo com Behenck (2011), o programa auxilia na comparação entre as 

diferentes tecnologias geradoras de energia elétrica, tarefa que pode ser considerada um 

grande desafio devido às incertezas dos parâmetros como preço de equipamento, manutenção 

e matéria prima, no futuro, e problemas referentes à sazonalidade e disponibilidade dos 

recursos naturais. 

Para Mota (2011), o programa permite a comparação entre as alternativas, 

possibilitando uma análise de sensibilidade que avaliam o impacto da variação dos parâmetros 

de carga sobre o sistema. Além disso, este mesmo autor fala que a principal característica do 

programa é a capacidade de simular os principais tipos de energias renováveis disponíveis 

comercialmente no mundo e compara-las, já que é fornecida uma lista dos processos 

classificatórios de acordo com o custo de energia e o VPL – Valor Presente Líquido de cada 

sistema. 

Amplamente utilizado por muitos países para a simulação e otimização de 

sistemas renováveis de energia e/ou sistemas híbridos (LIU, 2014), o software tem a 

capacidade de analisar as diferentes fontes de energias, eólica, fotovoltaica, biomassa, térmica 
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entre outras. É uma ferramenta computacional que utiliza como dados de entrada: matérias 

primas, preço de equipamentos, manutenções futuras, velocidades dos ventos para energia 

eólica, radiação para energia fotovoltaica, preço de combustível para gerador a diesel, preço 

da biomassa utilizada, demanda de carga do projeto, tarifa da concessionária. 

O Homer permite a otimização de parâmetros técnicos específicos de cada 

configuração do sistema (ROSA, 2014). A partir dos resultados gerados, é possível identificar 

qual a configuração atende as condições pré-estabelecidas, como por exemplo, a proporção de 

energia gerada por fontes renováveis ou limites de emissões de poluentes (BEHENCK, 2011). 

Assim, o HOMER executa três processos para a formulação dos outputs: a 

simulação, otimização e análise de sensibilidade (BEHENCK, 2011; CHAIM, 2011). Na 

simulação, o programa modela, hora a hora, o desempenho de uma única configuração para 

determinar a viabilidade técnica e o custo total do projeto, no qual estão inseridos o custo de 

instalação e o funcionamento durante sua vida útil (BEHENCK, 2011). Por meio dos 

resultados, é possível realizar uma comparação entre os diversos cenários no tocante ao 

aspecto econômico. É considerado viável, o sistema que atenda as restrições impostas ao 

projeto. 

No processo de otimização, a simulação é realizada com todos os cenários 

possíveis de geração de energia com a finalidade de identificar a configuração que tenha o 

menor custo, satisfaça a demanda e limitações técnicas. É nessa etapa que é possível 

determinar o valor ótimo das variáveis de decisão que são: tamanho do sistema fotovoltaico, 

quantidade de turbinas eólicas, capacidade do gerador, quantidade de baterias, capacidade do 

conversor, por exemplo. Esse processo apresenta um maior nível de detalhamento quanto ao 

custo de capital de cada forma de geração, quantidade de energia produzida e percentual de 

energia renovável (CHAIM, 2011).  

A análise de sensibilidade tem como função fazer uma análise geral dos custos 

ótimos do sistema para as diversas condições de operações definidas pelas variáveis de 

sensibilidade (CHAIM, 2011). Para que isso ocorra, o programa executa um processo de 

otimização para cada variável de sensibilidade e apresenta os resultados através de gráficos e 

tabelas (BEHENCK, 2011). 

 É por meio desse processo que é possível verificar o efeito que a variação dos 

inputs tem sobre os outputs. Além disso, a variedade de gráficos e tabelas ajuda a comparar as 

configurações e avaliar em termos técnicos e econômicos. 
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 Isso proporciona ao analista uma melhor visão de como o sistema se comporta 

diante das incertezas relacionadas às variáveis de entrada, auxiliando na tomada de decisão. A 

Figura 3.34 esquematiza as principais entradas e saídas HOMER. 

 

 

Figura 393.34 - Representação esquemática do HOMER. 

Fonte: Adaptado de Sinha e Chandel (2014). 

 

A partir da Figura 3.34 é possível verificar os principais dados de entrada (inputs), 

como a demanda de carga, recursos (fontes energéticas), detalhamento de componentes e seus 

custos, dimensões e etc, necessários para rodar o programa a fim de obter as saídas (outputs) 

tais como o dimensionamento do sistema otimizado, o VPL, COE, custo de capital, entre 

outros. 

 

3.7 Análise de viabilidade econômica 

 

Diante dos desafios presentes no mercado, as organizações buscam inovar em 

seus serviços e produtos com o objetivo de se manter competitivo no mercado. Contudo, a 

implantação de um novo projeto requer análise para verificar a consistência e rentabilidade do 

mesmo. É nessa perspectiva que a análise de viabilidade econômica atua, apresentando as 

perspectivas do desempenho financeiro do projeto, por meio da utilização de técnicas como: 

Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Payback e Custo de Energia -

COE. 

As análises referentes ao VPL, TIR, Payback e COE são realizadas pelo software 

HOMER, dentre outras que este executa. Entretanto, é essencial conhecer as expressões 

matemáticas que representam cada indicar financeiro desses, bem como a interpretação dos 

resultados dos mesmos para que haja compreensão dos resultados da simulação gerados pelo 

software no Capítulo 4 dessa dissertação. 
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Então, iniciando pelo Valor Presente Líquido - VPL, tem-se que este é um método 

que tem como finalidade determinar um valor no instante considerado inicial, a partir do fluxo 

de caixa formado por uma série de receitas e despesas (HIRSCHFELD, 2013). Conforme 

Gonçalves et al. (2009), o VPL é obtido pela diferença entre o valor presente dos benefícios 

líquidos de caixa, previstos para cada  período de horizonte de duração do projeto e o valor 

presente do investimento.  

Para Hirschfeld (2013), o método do VPL é a somatória algébrica de todos os 

valores envolvidos nos n períodos considerados, reduzidos a um instante inicial, considerando 

uma taxa de juros comparativa i. Essa soma algébrica pode ser obtida por meio da expressão 

1:        

 

𝑉𝑃𝐿 = 𝐶0 +  ∑
𝐹𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1      (1)  

 

Onde: 

𝐶0: custo inicial 

𝐹𝐶𝑡: fluxo de caixa ao longo do tempo 

𝑡: tempo 

𝑖: taxa de juros 

 

O método do valor presente líquido é considerado um método que se enquadra no 

conceito de equivalência tendo, portanto, a característica trazer para o tempo presente, ou seja, 

esse método leva em consideração o valor temporal dos recursos financeiros (ZAGO et al., 

2009).  

Entretanto, para o cálculo do VPL, é necessária a definição prévia de uma taxa de 

desconto a ser utilizada na atualização dos fluxos de caixa, a TMA – Taxa Mínima de 

Atratividade, que é a taxa de retorno que fará com que o investidor se convença a realizar o 

projeto (GONÇALVES et al., 2009).  

O VPL não apura diretamente a mensuração da rentabilidade do projeto, ao ser 

descontado todos os fluxos de entrada e saída por uma taxa mínima aceitável, expressa o 

resultado econômico atualizado (ASSAF NETO, 2005). 

Quando se obtém um VPL positivo significa que o projeto de investimento é 

rentável e aceitável. Caso contrário, o projeto não é rentável nem aceitável, ou seja, o retorno 

é menor do que a taxa mínima requerida no investimento. 

Além do Valor Presente Líquido, devem ser levados em consideração outros 

métodos que complementem a análise, de modo a apoiar a tomada de decisão ou como 

critério de desempate. A taxa interna de retorno (TIR), que iguala em determinado momento 
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as entradas com as saídas, corresponde a taxa de desconto que zera o valor presente líquido de 

um projeto, é uma taxa que corresponde ao rendimento do projeto em termos de uma taxa de 

juros (GONÇALVES et al., 2009). Em casos de aplicação, significa rentabilidade, em 

situações que são feitos investimentos ou empréstimos, a taxa expressa o custo. O cálculo da 

TIR pode ser feito por meio da expressão 2: 

 

𝑇𝐼𝑅 = 0 = 𝐶0 +  ∑
𝐹𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1      (2) 

 

A TIR além de apresentar um resultado de fácil compreensão, é diretamente 

comparável a outros investimentos, como rendimentos ou ações na bolsa. Entretanto, quando 

se trata de alternativas, não se pode tomar a decisão somente considerando taxa interna de 

retorno, pois, nem sempre a maior taxa terá como resposta um maior retorno financeiro, além 

disso, quando o fluxo de caixa não é convencional (mais de uma troca de sinais), podem 

existir várias TIR’s, dificultando a escolha da taxa representativa da situação em análise.  

Durante a análise de viabilidade de um projeto, outro aspecto que é levado em 

consideração, é o período de recuperação do investimento de capital, também conhecido 

como payback.  

O período de payback consiste na determinação do tempo necessário para que o 

valor investido seja recuperado por meio dos benefícios incrementais líquidos de caixa 

promovidos pelo investimento (ASSAF NETO, 2005). Com base na regra do período de 

retorno, o investimento será aceito quando o período de retorno é menor que o período 

predeterminado de anos.  

Devido sua simplicidade, é o primeiro método a ser aplicado em processo 

decisório de investimento por mostrar o número de períodos, seja ele em dias, meses ou anos, 

necessários para recuperar o investimento despendido em determinado projeto (NEVES, 

2010). 

Existem dois tipos de payback: simples e descontado. Os dois possuem o mesmo 

raciocínio para calcular o período de recuperação do investimento, sendo que o primeiro não 

leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, já o segundo, utiliza uma taxa mínima de 

atratividade para descontar o fluxo de caixa gerado pelo projeto. 

Todavia, esses dois métodos não consideram todos os capitais do fluxo de caixa, o 

que pode acarretar na recusa de projetos mais longos e rentáveis e não é considerada uma 

medida de rentabilidade, pois, mede apenas o prazo de retorno. Apesar de suas limitações, o 
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payback é muito utilizado por expressar uma ideia de liquidez e por apresentar certa medida 

de risco ao negócio (NEVES, 2010). 

Além desses métodos utilizados para realização da viabilidade econômica, quando 

se refere a projetos que envolvem sistemas de geração de energia elétrica, outro importante 

aspecto é considerado, o custo de energia - COE que é o custo/kWh de energia elétrica útil 

produzida pelo sistema (MOTA, 2011).  

Este é frequentemente usado pelos analistas de política energética e pelos 

avaliadores de projeto para analisar a taxa de atratividade primária de um projeto. O COE 

define o fluxo de renda que minimamente satisfaz as exigências para retorno e cobertura dos 

investimentos e custos e pode ser calculado, dividindo o custo anual de produção de 

eletricidade pela produção total de energia elétrica útil, conforme a expressão 3 (CORRÊA 

NETO, 2001). 

𝐶𝑂𝐸 =
𝐶𝑚

𝐸𝑢
       (3) 

Onde: 

Cm = é o custo médio em kWh 

Eu = é a energia útil produzida pelo sistema 

 

3.8 Síntese do capítulo e proposição do modelo conceitual 

 

O presente capítulo discutiu, em sete tópicos, os principais temas fundamentais à 

compreensão do que é necessário para implementação de sistemas híbridos eólico-

fotovoltaicos no contexto da geração distribuída. 

A priori, no primeiro tópico, foi esclarecido o assunto referente à geração 

distribuída no contexto da Resolução Normativa 482/2012, na qual são definidos os conceitos 

de mircrogeração e minigeração distribuída, bem como o de compensação de energia (net 

metering). Este último pode ser entendido como uma das vantagens da geração distribuída, no 

entanto, foram elencadas várias outras, assim como as desvantagens.  

Já no segundo tópico, foi explanado o tema das energias renováveis, qual a 

justificativa para exploração desses recursos alternativos, o que são, e quais os principais tipos 

de fontes utilizadas ao redor do mundo.  

Por sua vez, o terceiro tópico adentrou no tema da energia solar, abordando seu 

conceito, importância para a matriz energética mundial e para o meio ambiente, o potencial 

solar brasileiro e os seus tipos (térmica e fotovoltaica). Em seguida, abordou-se o sistema 

solar fotovoltaico, um dos focos desse trabalho, na medida em que foram descritos os 
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principais componentes, as características e possíveis configurações para esse sistema (isolado 

ou interligado à rede). Depois são detalhados os principais tipos de células fotovoltaicas, que 

são os componentes ligados diretamente à conversão de energia solar em elétrica, em três 

gerações baseadas no material das células, sendo a primeira geração a do silício policristalino 

e monocristalino, a segunda do telureto de cádmio, disseleteno de cobre índio gálio e silício 

amorfo, e a terceira da nanotecnologia que está sendo estudada para o futuro. Após são 

apresentados os principais procedimentos de instalação de sistemas fotovoltaicos de geração 

distribuída, baseados nos estudos acadêmicos de Signorini et al (2014) e Cooper e Martins Jr 

(2013) e estudos não acadêmicos de GREENPEACE (2013), ANEEL (2014) e 

AMERICADOSOL (2015). Por fim foram elencadas as principais vantagens e desvantagens. 

O quarto tópico discorreu acerca do tema energia eólica, na medida em que expôs 

as principais características desse recurso renovável, sua origem, um pouco do histórico e 

evolução das tecnologias, o contexto que justificou a sua exploração ao redor do mundo e no 

Brasil, bem como apresentou o panorama brasileiro quanto à capacidade instalada atual (cerca 

de 8,91 GW), a sua representatividade na matriz energética nacional (6,3%), o seu potencial 

total (estimado em 143,5 GW e pelos mais otimistas em 350 GW), e os principais 

componentes envolvidos na geração de eletricidade. Em seguida foram detalhados os tipos e 

tamanhos de aerogeradores e as possíveis configurações do sistema (isolado e interligado à 

rede elétrica convencional). Depois foram abordados os procedimentos para instalação de 

sistemas eólicos, baseados nos estudos acadêmicos de Pinho (2008a), Lopes (2009) e Gouveia 

(2013) e em estudos não acadêmicos de Rosas e Estanqueiro (2002), CERNE (2014) e IDEAL 

(2015), no contexto da geração distribuída. Por último foram citadas as vantagens, 

desvantagens e aplicações desses sistemas. 

No quinto tópico se tratou de sistemas híbridos, seus principais conceitos, 

definições, a evolução da utilização desses sistemas (antes se utilizava mais a combinação 

eólica-diesel e hoje a tendência é eólica-fotovoltaica), as possíveis configurações (isolado ou 

interligado à rede elétrica), os principais tipos e suas principais vantagens, dentre as quais se 

destaca a complementaridade entre os recursos combinados. Também foram descritos os 

procedimentos de instalação de sistemas eólico-fotovoltaicos, foco dessa dissertação, baseado 

no estudo de Pinho (2008b). 

Já no sexto tópico foram apresentados os conceitos de modelo, modelagem e 

simulação, a importância da utilização de softwares para simulação (agilidade confiabilidade 

nas análises) e os tipos existentes no mercado especializado em sistemas híbridos. Por fim 
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justificou-se a utilização do software HOMER, que faz análise de viabilidade técnica e 

econômica, é gratuito e segundo pesquisas, o mais utilizado pelos pesquisadores. 

Por sua vez, o sétimo tópico descreve as principais técnicas de análise de 

viabilidade econômica de qualquer investimento (Valor Presente Líquido - VPL, Payback e a 

Taxa Interna de Retorno - TIR), que são indicadores calculados pelo HOMER, entretanto, 

suas interpretações e conceitos são vistos neste tópico. 

As contribuições da revisão bibliográfica, contidas no Capítulo 3, podem ser 

evidenciadas pelo terceiro tópico, que permitiu reconhecer e determinar o tipo de célula 

fotovoltaica com melhor custo benefício para ser implementada no estudo de caso dessa 

dissertação, que é a de silício policristalino, e principalmente para reconhecer detalhes de 

procedimentos para instalação de sistemas fotovoltaicos no contexto da geração distribuída, 

que serão úteis para elaboração do modelo a que essa pesquisa se propõe. Já o no quarto 

tópico pôde-se identificar as características dos aerogeradores e os procedimentos para suas 

instalações no contexto da geração distribuída, que serão úteis ao modelo a ser elaborado. A 

mesma importância é dada aos tópicos cinco e seis, sendo o último essencial para 

determinação do software a ser utilizado. 

Um dos principais resultados dessa dissertação foi a elaboração do modelo 

conceitual (Figura 3.35) para instalação de sistemas híbridos de geração distribuída utilizando 

software para simulação dos dados. 
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O Modelo Conceitual demonstrado na Figura 3.35 foi baseado na revisão de 

literatura desenvolvida no Capítulo 3, utilizando como principais referências a Signorini et al. 

(2010), Cooper e Martins Jr (2013), GREENPEACE (2013), AMERICADOSOL (2015), 
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Figura 403.35 - Modelo conceitual do procedimento para implementação de sistemas híbridos eólico-fotovoltaicos 

de geração distribuída utilizando software para simulação. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Pinho (2008a), Pinho (2008b), Lopes (2009), Gouveia (2013), Rosas e Estanqueiro (2003), 

CERNE (2014) e IDEAL (2015), cujos estudos focam em procedimentos para instalações 

sejam de sistemas eólicos, fotovoltaicos ou híbridos eólico-fotovoltaicos. 

O primeiro passo do modelo consiste em selecionar o local com base em uma 

justificativa; na disponibilidade qualitativa de recurso (eólico e fotovoltaico); nas condições 

do local de instalação do sistema (se o terreno suporta, se a cobertura da edificação está 

íntegra, etc); na verificação da capacidade de interligação do sistema à rede elétrica da 

distribuidora de energia, já que a meta é a compensação de energia; e da identificação de 

obstáculos e impedimentos à produção de energia, como edificações perto do aerogerador, 

sombras de prédios sobre a cobertura onde serão instalados os módulos fotovoltaicos. 

O segundo passo diz respeito à caracterização do local selecionado para 

implementação do sistema híbrido. Para isso deve-se verificar o perfil de consumo do local, 

sazonalidade da demanda, a carga consumida ao longo de um ano, tarifas e peculiaridades do 

local. 

Já o terceiro passo compreende o estudo dos recursos solar e eólico. Para 

avaliação do recurso eólico existem algumas ferramentas como Atlas do potencial eólico da 

ANEEL, dados das estações meteorológicas que podem ser coletados no site do INMET, e 

através de medições executadas no local por meio de equipamentos como o anemômetro.  

Já avaliação do recurso solar pode se dar por intermédio do Atlas Solarimétrico de 

2008 da ANEEL, de dados de estações meteorológicas do site do INMET, pelo programa 

SunData que identifica dados de irradiação solar para cada coordenada existente em seu banco 

de dados, também pode ser através do programa simulador da AMERICADOSOL disponível 

em seu site e por medições realizadas no local de instalação dos módulos fotovoltaicos com 

equipamentos, por exemplo o piranômetro. 

O quarto passo envolve o balanço energético, que ocorre com a definição do 

projetista, com base na disponibilidade de recursos financeiros e na estratégia da organização, 

da participação da fonte eólica e da fotovoltaica a fim de compor o sistema. 

O quinto passo diz respeito ao dimensionamento do sistema híbrido, isto é,  a 

determinação da quantidade e especificação dos equipamentos (aerogeradores, módulos 

fotovoltaicos, inversores, medidores, equipamentos de proteção) , layout , direção (se norte, 

sul, leste ou oeste) e quais ângulos devem ser empregados para suas instalações 

Depois, no sexto passo, ocorre a análise de viabilidade por meio de softwares, 

porém vale salientar que há a possibilidade da simulação ser realizada via modelagem 
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matemática, porém já foram discutidas e apresentadas as vantagens dos programas 

computacionais.  

Caso a simulação demonstre inviabilidade do sistema dimensionado, deve-se 

analisar cenários futuros. Para isso, analisar opinião de especialistas e prospectar taxas, custos 

e tarifas com base na extrapolação de dados atuais. Após, simular os novos dados no software, 

se ainda persistir a inviabilidade, a decisão deve ser de não implementar o sistema híbrido. 

Por outro lado, se tanto após o sexto e sétimo passo, for constatada a viabilidade 

do sistema, esse estudo deve ser apresentado ao tomador de decisões da organização, pois a 

decisão de implementação é uma opção factível. 
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CAPÍTULO 4 - ESTUDO DE CASO 

 

 

O quarto capítulo visa à implementação do modelo conceitual proposto na Figura 

3.35 no local objeto de estudo, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para isso, o 

texto está estruturado em 8 (oito) tópicos, sendo os 7 (sete) primeiros correspondentes às 

etapas do modelo conceitual com as alterações e aperfeiçoamentos provenientes da sua 

aplicação prática: seleção do local; caracterização do local (etapa modificada para "estudo da 

demanda/consumo"); estudo dos recursos; balanço energético (etapa alterada para 

"planejamento do sistema"); dimensionamento do sistema híbrido; análise de viabilidade 

(etapa substituída por "modelagem e simulação"); e análise de viabilidade de cenários (etapa 

modificada para "análise das saídas ou outputs dos cenários"). Em seguida, no último tópico, 

será exposta a síntese do capítulo com a proposta do modelo final.  

 

4.1 Seleção do local 

 

4.1.1 Justificativa 

 

Como a seleção do caso deve ser amparada em fortes justificativas, em princípio 

foi identificada a necessidade de um sistema híbrido na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, a priori, pela inexistência, nessa instituição, de usinas ou sistemas de geração de 

energias alternativas com o objetivo de buscar maior eficiência energética, sustentabilidade, 

redução de custos, e  consequentemente, proporcionar aos discentes e docentes um ambiente 

para aprendizado prático quanto aos recursos renováveis, extra sala de aula, em uma espécie 

de laboratório a céu aberto, propício ao estudo de campo. 

Além disso, de acordo com dados do CRESESB (2015) os quais podem ser 

visualizados no APÊNDICE A - Guia de Instituições e Empresas do CRESESB, existem à 

nível nacional, 29 (vinte e nove) universidades ou faculdades, em sua ampla maioria públicas, 

as quais possuem pelo menos um grupo/departamento com área de atuação focada nas 

energias renováveis, entretanto não se verifica a presença da UFRN nesse cadastro, em outras 

palavras, a instituição ainda é incipiente nessa temática. 

Acrescenta-se a isso a previsão legal, estabelecida na Constituição Federal de 

1988, no caput do art. 37, um dos princípios da Administração Pública (direta e indireta), que 

ajuda a respaldar investimentos em recursos renováveis em instituições públicas, que é o 

princípio da eficiência, inserida pela emenda constitucional nº 19 de 1998. 
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Segundo Andrade (2012) o princípio da eficiência se entende como as normas da 

boa administração no sentido de que a Administração Pública, em todos os seus setores, deve 

concretizar suas atividades com vistas a extrair o maior número possível de efeitos positivos 

ao administrado, sopesando a relação custo benefício, buscando a excelência de recursos, 

enfim, dotando de maior eficácia possível as ações do País. 

Justifica-se o estudo de caso nessa instituição por essa razão e pelo elevado 

consumo e gasto com energia elétrica dessa autarquia federal, conforme a Tabela 4.1, a qual 

demonstra que: em 2013 o consumo dessa instituição foi de cerca de 23.425.806 kWh 

correspondendo a um gasto de R$7.581.349,14; em 2014 o consumo foi 1,67% maior 

(23.819.236 kWh) e o gasto cerca de 18% superior (R$8.948.067,81) ao ano anterior; e, por 

sua vez, o ano de 2015 apresentou um consumo 4,4% maior (24.887.881 kWh) do que o ano 

imediatamente anterior e um gasto 39,6% maior (R$12.494.776,41). 

 

Tabela 4.1- Consumo (em kWh) e gasto (em R$) do campus central da UFRN nos anos de 2013 a 2015. 

Ano Consumo (kWh) Gasto (R$) 

2013 23.425.706  R$    7.581.349,14  

2014 23.819.236  R$    8.948.067,81  

2015 24.887.881  R$  12.494.776,41  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Além do elevado consumo e gasto financeiro, a complexidade da instituição, em 

termos de variáveis, características e fatores de interesse, os quais permitem uma série de 

discussões, levantamentos de hipóteses e prospecção de cenários, demonstra a riqueza de 

detalhes do caso escolhido.  

Ademais, por se tratar de um órgão público, o acesso aos dados necessários à 

pesquisa é aberto a qualquer cidadão desde que devidamente solicitado ao setor competente, 

ou seja, a disponibilização de informação é gratuita e acessível. 

Nesse contexto, o caso escolhido pode ser considerado como relevante e 

representativo a fim de se alcançar o objetivo dessa dissertação na medida em que visa à 

proposição de um modelo para replicação em qualquer organização, desde as mais complexas, 

como é a do estudo de caso, até as mais simples como, por exemplo, ambientes residenciais 

ou comerciais. 
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4.1.2 Dados básicos 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus central, fica localizada 

na zona urbana, Av. Senador Salgado Filho nº 3000, bairro de Lagoa Nova, CEP 59075-000, 

no município de Natal/RN. 

É uma autarquia federal cuja finalidade é o ensino e a pesquisa, atualmente, 

oferece 84 (oitenta e quatro) cursos de graduação presencial, 9 (nove) cursos de graduação a 

distância e 86 (oitenta e seis) cursos de pós-graduação.  

Sua comunidade acadêmica em abril de 2015, era formada por mais de 37.000 

estudantes (graduação e pós-graduação), 6.130 servidores técnico-administrativos e  docentes 

efetivos e substitutos, mais de 400 funcionários terceirizados, além da comunidade vizinha. 

 

4.1.3 Disponibilidade dos recursos 

 

A disponibilidade dos recursos solar e eólico é verificada, a priori, por meio de 

um estudo observacional do caso selecionado. Esse estudo consiste na identificação 

qualitativa de um ou mais locais, dependendo das dimensões da organização, que demonstrem 

potencial para geração de energias renováveis. 

A identificação qualitativa desse potencial, nesse contexto, diz respeito à 

percepção sensorial de um indivíduo (o qual pode ser o projetista do sistema híbrido, um 

especialista em energia solar e eólica, outro profissional qualificado e o próprio gestor da 

organização) ao que se refere principalmente à luminosidade, correntes de ar e sensações 

térmicas (calor e frio). 

O procedimento adotado para o caso em questão, devido à grande área geográfica 

que ocupa, foi de estudar minuciosamente seu mapa geográfico e em seguida, de percorrer 

toda a sua extensão observando ao mesmo tempo os locais que fossem propícios à geração 

eólica e solar fotovoltaica.  

Apesar de todas as justificativas apresentadas no item 4.1.1, a escolha do caso em 

questão não seria plausível se o mesmo não apresentasse, ao menos, potencial perceptível de 

maneira observacional simples, isto é, identificação de ambiente favorável à geração 

fotovoltaica, isto é, um ambiente com intensa luminosidade (radiação solar visível); e à 

geração eólica, como regime de ventos com boa frequência em pelo menos uma área do caso 

selecionado. 
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Então, foram determinados dois locais, sendo um com grande potencial de 

geração de energia eólica e outro com capacidade para geração de energia solar fotovoltaica. 

Dados mais detalhados sobre a mensuração dos recursos nesses locais serão discutidos em 

etapas posteriores do modelo conceitual. 

 

4.1.4 Definição dos locais 

 

A definição de um ou mais locais para instalação de sistemas híbridos eólico-

fotovoltaicos muitas vezes é limitada pelo espaço ocupado pela organização, como o caso 

escolhido dispõe de uma considerável área geográfica, o limitantes para a escolha dos locais 

foram o potencial perceptível qualitativamente dos recursos analisados (sol e vento), a 

presença de obstáculos físicos à geração (anteparos, edificações, terreno), qualidade de alguns 

telhados com sobrecarga suficiente para suportar peso, e as áreas livres que pudessem ocupar 

o projeto, já que muitas se encontram ocupadas ou destinadas a outras obras ou construções. 

A instalação do sistema fotovoltaico será realizada no telhado do anexo de uma 

biblioteca pertencente a uma autarquia pública federal localizada no município de Natal, Rio 

Grande do Norte, com as seguintes coordenadas geográficas: latitude: -5,839263 e longitude: 

-35,199136. A edificação possui um prédio principal e um anexo vizinho, o qual foi proposto 

para a instalação do sistema. 

O anexo tem uma área física de 1454,1 m², totalmente climatizada, dotada de 

laboratórios de informática e acessibilidade, salas para estudo individual e em grupo e um  

auditório. As Figuras 4.1 e 4.2 apresentam, respectivamente, a visão aérea e a planta da 

cobertura do anexo da Biblioteca Central Zila Mamede. 
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Figura 414.1 - Cobertura selecionada para instalação dos painéis fotovoltaicos. 

Fonte: Adaptado do GOOGLEMAPS (2016a). 

 
 

Figura 424.2 - Planta de cobertura do Anexo da Biblioteca Central Zila Mamede, escolhida para instalação dos 

painéis fotovoltaicos. 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura/UFRN. 
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A cobertura onde serão instalados os módulos fotovoltaicos apresentam boas 

condições, pois  o prédio é relativamente novo, com cerca de 7 (anos) de uso desde a 

inauguração, além de ser construída com telhas de fibrocimento de 8mm de espessura 

sustentadas por estrutura metálica, aguentando, dessa forma, uma sobrecarga nominal de até 

60 kgf/m². Na instalação de um sistema fotovoltaico é necessário que a cobertura suporte ao 

menos 20kgf/m². 

Além disso, não há obstáculos ou anteparos que venham a causar penumbras ou 

sombreamentos sobre a cobertura, de forma que a geração de energia dos módulos só ficariam 

sob influência das variações climáticas. 

Já o local definido para instalação dos aerogeradores apresenta latitude igual a      

-5.8398374 e longitude -35.2023497, como pode ser visualizado na Figura 4.3, onde foi 

constatada, qualitativamente, forte incidência de ventos, além de ficar em uma localização 

estratégica, por trás da Reitoria da instituição, podendo ser vista por autoridades e estudantes 

diariamente. 

 
Figura 434.3 - Localização proposta para instalação do aerogerador. 

Fonte: Adaptado de GOOGLEMAPS (2016b). 

 

O local proposto para os aerogeradores apresenta certos obstáculos ao vento como 

edificações circunvizinhas, no entanto, o pé direito delas não ultrapassa os 12 (doze) metros 

de altura, de forma a não comprometerem a geração das turbinas eólicas, que ocorre, em 

média, a 30 metros de altura.  

Ademais, o local apresenta uma grande área livre e disponível à instalação dos 

equipamentos, um dos fatores determinantes, junto à disponibilidade de recurso, para 

definição desse local para geração eólica. O nivelamento do terreno, caso necessário, pode ser 
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realizado por intermédio da Diretoria de Manutenção - DIMAN da própria organização, sem 

custos adicionais ao projeto. 

 

 4.1.5 Capacidade de Interligação à rede 

  

A UFRN possui duas contas contratos, a de número 361011 (endereço de medição 

Av. Capitão Mor Gouveia, 3000, CEP 59076-400) e a conta 7000782640 (endereço de 

medição Av. SENADOR Salgado Filho, 3000, CEP 59075-000), com a concessionária 

distribuidora de energia elétrica local denominada de Companhia Energética do Rio Grande 

do Norte - COSERN, e, portanto, apresenta duas entradas principais as quais podem ser 

visualizadas na Figura 4.4.  

 
Figura 444.4 - Pontos de interligação da UFRN à rede elétrica da COSERN. 

Fonte: Adaptado de GOOGLEMAPS (2016c). 
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Como a instituição atualmente já é interligada à concessionária COSERN, há 

capacidade e possibilidade de conexão de um sistema híbrido de geração de energia renovável 

à rede distribuidora sem muita alteração na infraestrutura elétrica local. 

 

4.2 Estudo da demanda/consumo 

 

 A COELCE (2016) e a normativa 414/2010 da ANEEL (2010) diferenciam 

consumo de demanda.  Esta é definida como a potência total que a instalação está utilizando 

em um determinado momento, enquanto que aquela é a demanda multiplicada pelo tempo de 

utilização, ou seja, a soma das potências de todos os equipamentos ligados multiplicado pelo 

número de horas que ficaram ligadas consumindo energia. 

 

4.2.1 Tarifas aplicadas 

 

Atualmente o sistema tarifário está divido, conforme a resolução normativa 414 

do ano de 2010 (a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica), 

em dois grupos, de acordo com a tensão de fornecimento. O grupo A, de alta tensão, e o 

grupo B, de baixa tensão (ANEEL, 2010). 

De acordo com a COELCE (2016), devido à saturação do sistema elétrico 

nacional e a necessidade de novos investimentos, foram criadas tarifas diferenciadas de 

consumo e demanda de acordo com os horários de maior consumo.  

Segundo a resolução normativa 414/2010 o horário mais crítico é chamado 

horário de ponta (HP), o qual corresponde ao horário em que os consumidores de baixa 

tensão estão voltando para suas residências e geralmente vão ligar seus equipamentos 

elétricos e eletrônicos.  

Para que esta classe de consumidor não fosse afetada, a tarifa foi diferenciada, 

tendo um valor mais alto neste horário para a classe industrial e, assim, incentivando os 

clientes industriais a desligarem parte das suas cargas nesse período. O restante do dia é 

classificado como horário Fora Ponta (FP) (ANEEL, 2010). 

Já os clientes ligados em Alta Tensão são classificados de acordo com seus 

contratos de fornecimento, instrumento contratual entre a concessionária e o consumidor, 

em que ajustam suas classificações quanto à parte técnica e comercial, conforme a 

regulamentação especifica do setor elétrico. As condições comerciais podem ser divididas 

nas seguintes situações para estes consumidores (ANEEL, 2010): 
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 Optante pelo Grupo B - O cliente, tendo potência instalada nos 

transformadores igual ou inferior a 112,5 kVA, pode optar pela aplicação 

da tarifa do Grupo B correspondente à respectiva classe. 

 Convencional - O cliente contrata apenas um valor de demanda e um 

valor de consumo desconsiderando os horários de ponta (HP) e fora ponta 

(FP). 

 HSV - Horo Sazonal Verde - O cliente contrata apenas um valor de 

demanda para as 24h, mas com valores de consumo diferenciados nos 

horários de ponta (HP) e fora ponta (FP). 

 HSA - Horo Sazonal Azul - O cliente contrata valores diferenciados de 

demanda e consumo para os horários de ponta (HP) e fora ponta (FP). No 

entanto, no horário mais crítico (HP) as tarifas são mais valorizadas para 

incentivar a utilização de geração própria, prevenindo assim um colapso 

do sistema. A classificação é definida por meio de uma simulação de 

consumo, em que é possível constatar a tarifa mais adequada para cada 

cliente. 

No caso em estudo, a tarifa aplicada é a Horo-Sazonal na modalidade verde, grupo 

A, subgrupo A4 (consumidor de alta tensão, cuja tensão de fornecimento varia de 2,3 a 

25kV). Esse tipo de estrutura tarifária se caracteriza por aplicar tarifas diversificadas segundo 

o consumo (ativo e reativo) de energia e a demanda (ativa e reativa) de potência, sendo as 

tarifas de consumo variantes de acordo com a hora de utilização do dia e os períodos do ano, 

seco (abrange os meses de maio à novembro, onde as tarifas são mais altas) e  úmido (diz 

respeito aos meses de dezembro à abril, no qual as tarifas são mais baixas).  

Além disso, a tarifa Horo-Sazonal estabelece duas faixas horárias: na ponta e fora 

da ponta. A primeira representa o período de tarifa mais cara, o qual está compreendido entre 

18:00 e 21:00 para a área da unidade consumidora em estudo. Já a segunda, corresponde ao 

período de tarifa mais barata, que corresponde as demais horas do dia (COSERN, 2016). 

Em resumo, a tarifa horo-sazonal verde, subgrupo A4, apresenta, via de regra, 6 

(seis) tarifas, sendo duas delas relativas à demanda (demanda ativa, em kW; e demanda 

reativa, em kVAR) e as outras 4 (quatro) referentes ao consumo (consumo ativo na ponta 

(kWh); consumo ativo fora de ponta (kWh); consumo reativo excedente na ponta (kWARh) e 

consumo reativo excedente fora de ponta (kVARh)). 
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Consumo ativo é o consumo de energia ativa, aquela que efetivamente executa 

trabalho, responsável, por exemplo, pelo funcionamento dos motores, transformadores, 

geradores, reatores, etc. Já consumo reativo, diz respeito à energia reativa a qual é utilizada 

para produzir os campos elétrico e magnético necessários para o funcionamento dos mesmos 

equipamentos listados, ela circula entre a fonte e a carga, ocupando um "espaço" no sistema 

elétrico que poderia ser utilizado para fornecer mais energia ativa (COELCE, 2016). 

Para finalidade desse estudo só serão analisadas a demanda e o consumo ativo, os 

quais são os dados mais representativos das contas de energia coletadas, responsáveis por 

mais de 95% do gasto de energia elétrica. 

Todas as tarifas de consumo ativo (na ponta e fora da ponta) tabeladas e aplicadas 

nominalmente à todas as faturas mensais de 2013 a 2015 para a unidade consumidora sob 

análise podem ser verificadas na Tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2 -Tarifas de consumo tabeladas do local selecionado (em R$). 

Ano 2013 2014 2015 

Mês 

TARIFA - 

CONSUMO 

ATIVO NA 

PONTA 

(R$/KWh) 

TARIFA - 

CONSUMO 

ATIVO FORA 

DE PONTA 

(R$/KWh) 

TARIFA - 

CONSUMO 

ATIVO NA 

PONTA 

(R$/KWh) 

TARIFA - 

CONSUMO 

ATIVO FORA 

DE PONTA 

(R$/KWh) 

TARIFA - 

CONSUMO 

ATIVO NA 

PONTA 

(R$/KWh) 

TARIFA - 

CONSUMO 

ATIVO 

FORA DE 

PONTA 

(R$/KWh) 

Janeiro 1,06188 0,137 0,81714 0,16052 0,98127 0,21827 

Fevereiro 0,88703 0,10833 0,81714 0,16052 0,98127 0,21827 

Março 0,88703 0,10833 0,81714 0,16052 1,008633 0,250217 

Abril 0,875382 0,117028 0,850673 0,167458 1,053976 0,259583 

Maio 0,81714 0,16052 0,95127 0,18827 1,17348 0,27928 

Junho 0,81714 0,16052 0,95127 0,18827 1,17348 0,27928 

Julho 0,81714 0,16052 0,95127 0,18827 1,17348 0,27928 

Agosto 0,81714 0,16052 0,95127 0,18827 1,17348 0,27928 

Setembro 0,81714 0,16052 0,95127 0,18827 1,164418 0,270218 

Outubro 0,81714 0,16052 0,95127 0,18827 1,16348 0,26928 

Novembro 0,81714 0,16052 0,95127 0,18827 1,16348 0,26928 

Dezembro 0,81714 0,16052 0,95127 0,18827 1,16348 0,26928 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Vale salientar que sobre essas tarifas estabelecidas pela concessionária de energia 

incidem impostos federais (PIS+COFINS) os quais variaram mês a mês no período descrito e 

um tributo estadual (ICMS) que se manteve estável em 17% ao longo do mesmo período. 

Dessa forma, as tarifas de consumo efetivamente aplicadas sobre as faturas mensais de 2013 a 

2015 do local selecionado podem ser constatadas na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 - Tarifas de consumo efetivamente aplicadas do local selecionado (em R$/kWh). 

Ano 2013 2014 2015 

Mês 

TARIFA - 

CONSUMO 

ATIVO NA 

PONTA 

(R$/KWh) 

TARIFA - 

CONSUMO 

ATIVO FORA 

DE PONTA 

(R$/KWh) 

TARIFA - 

CONSUMO 

ATIVO NA 

PONTA 

(R$/KWh) 

TARIFA - 

CONSUMO 

ATIVO FORA 

DE PONTA 

(R$/KWh) 

TARIFA - 

CONSUMO 

ATIVO NA 

PONTA 

(R$/KWh) 

TARIFA - 

CONSUMO 

ATIVO 

FORA DE 

PONTA 

(R$/KWh) 

Janeiro 1,37069833 0,17794791 1,03343872 0,203000999 1,233836 0,27444989 

Fevereiro 1,13692642 0,13884901 1,03988292 0,20427589 1,30836 0,29102666 

Março 1,12667344 0,13759684 1,03409263 0,20313844 1,302807 0,32319396 

Abril 1,11089043 0,1485131 1,07802876 0,21221328 1,352639 0,33313996 

Maio 1,05984435 0,20819714 1,21848341 0,24115537 1,527173 0,36345653 

Junho 1,05915748 0,20806221 1,21258 0,23998725 1,537176 0,36583704 

Julho 1,04213748 0,20471878 1,20140186 0,23777469 1,505233 0,35823499 

Agosto 1,03776987 0,2038608 1,202161 0,23792493 1,519068 0,3615275 

Setembro 1,03278564 0,20288169 1,20140186 0,23777469 1,462836 0,33946922 

Outubro 1,02992185 0,20231913 1,199433 0,23738494 1,464787 0,33901548 

Novembro 1,03109148 0,20254889 1,217392 0,24093933 1,496822 0,34642994 

Dezembro 1,03317739 0,20295865 1,205818 0,23864875 1,509836 0,34944199 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Por sua vez, as tarifas de demanda contratadas, nominalmente (tabeladas) e 

efetivamente aplicadas (com os encargos PIS+COFINS+ICMS) no período de 2013 a 2015 

podem ser visualizadas na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 - Tarifas de demanda ativa nominal e efetivas do local selecionado (em R$/kW). 

Ano 2013 2014 2015 

Mês 

TARIFA -

DEMANDA 

ATIVA 

NOMINAL 

TABELADA 

(EM 

R$/KW) 

TARIFA -

DEMANDA 

ATIVA 

EFETIVA 

COM 

ENCARGOS 

(EM R$/KW) 

TARIFA -

DEMANDA 

ATIVA 

NOMINAL 

TABELADA 

(EM 

R$/KW) 

TARIFA -

DEMANDA 

ATIVA 

EFETIVA 

COM 

ENCARGOS 

(EM R$/KW) 

TARIFA -

DEMANDA 

ATIVA 

NOMINAL 

TABELADA 

(EM 

R$/KW) 

TARIFA -

DEMANDA 

ATIVA 

EFETIVA 

COM 

ENCARGOS 

(EM 

R$/KW) 

Janeiro 11,46438 14,79847 7,32 9,25762 8,93 11,22847 

Fevereiro 10,66 13,66316 7,32 9,315347 8,93 11,90667 

Março 10,66 13,53995 7,32 9,263478 8,93 11,53449 

Abril 10,10333 12,82149 7,7225 9,786466 9,455333 12,13467 

Maio 7,32 9,494163 8,93 11,43845 10,9 14,18532 

Junho 7,32 9,48801 8,93 11,38305 10,9 14,27823 

Julho 7,32 9,335544 8,93 11,2781 10,9 13,98153 

Agosto 7,32 9,296419 8,93 11,28523 10,9 14,11003 

Setembro 7,32 9,251769 8,93 11,2781 10,9 13,69347 

Outubro 7,32 9,226115 8,93 11,25961 10,9 13,72277 

Novembro 7,32 9,236593 8,93 11,42806 10,9 14,0229 

Dezembro 7,32 9,255279 8,93 11,31956 10,9 14,14482 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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As tarifas aplicadas ao longo do ano de 2015 apresentam uma peculiaridade, que é 

um custo temporário relacionado à  "bandeira vermelha", um adicional implantado pela 

ANEEL na tentativa de repassar parte dos custos de obtenção de energia elétrica através das 

usinas termoelétricas para o Sistema Interligado Nacional - SIN, na tentativa de suprir a alta 

demanda dos centros consumidores, uma vez que a geração de hidroeletricidade, nesse ano, 

não atendeu às suas necessidades. 

A apresentação das tarifas de demanda e consumo aplicadas efetivamente sob o 

consumo real e a demanda contratada pela organização nos anos de 2013 a 2015 têm caráter 

fundamental na análise de viabilidade econômica no teste do modelo conceitual. 

 

4.2.2 Dados de consumo e demanda 

 

Para efeito desse estudo, como os dois contratos de ligação da unidade 

consumidora em questão com a distribuidora de energia local são iguais, isto é, apresentam as 

mesmas tarifas de consumo e demanda contratada, todas as tabelas referentes ao consumo e à 

demanda da instituição serão resultado da soma dos valores de consumo ativo (kWh) e 

demanda ativa (kW) dos dois contratos. 

No que diz respeito à demanda de carga da UFRN, a Tabela 4.5 expõe a demanda 

contratada, a medida em leitura da COSERN e a de ultrapassagem da instituição cuja tarifação 

está classificada como Horo-Sazonal Verde subgrupo A4. 

 

Tabela 4.5 - Demanda contratada (em kW), demanda medida (em kW) e demanda de ultrapassagem (em kW). 

Ano Mês 
Demanda ativa 

contratada (em kW) 

Demanda ativa medida 

em leitura (kW)  

Demanda de ultrapassagem 

(kW) 

2013 

Janeiro 6000 6000 0 

Fevereiro 6000 6786,72 786,72 

Março 6000 6921,12 921,12 

Abril 6000 7929,12 1929,12 

Maio 6000 7499,04 1499,04 

Junho 6000 7320,96 1320,96 

Julho 6000 6282,72 282,72 

Agosto 6000 7021,92 1021,92 

Setembro 6000 7243,68 1243,68 

Outubro 7404,96 7404,96 0 

Novembro 7384,8 7384,8 0 

Dezembro 7344,48 7344,48 0 

2014 

Janeiro 8200 8200 0 

Fevereiro 8200 8200 0 

Março 8200 8200 0 
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Abril 8200 8200 0 

Maio 8200 8200 0 

Junho 8200 8200 0 

Julho 8200 8200 0 

Agosto 8200 8200 0 

Setembro 8200 8200 0 

Outubro 8200 9294,72 1094,72 

Novembro 8200 8200 0 

Dezembro 8200 8200 0 

2015 

Janeiro 8200 8200 0 

Fevereiro 8200 8200 0 

Março 8200 8200 0 

Abril 8200 8200 0 

Maio 8200 8200 0 

Junho 8200 8200 0 

Julho 8200 8200 0 

Agosto 8200 8200 0 

Setembro 8200 8200 0 

Outubro 8200 8200 0 

Novembro 8200 8200 0 

Dezembro 8200 8200 0 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A partir da Tabela 4.5, podemos constatar que em 2013 havia 

subdimensionamento da demanda contratada, uma vez que de fevereiro até setembro desse 

ano houve ultrapassagem da demanda contratual, o que gerou maior custo à organização, pois 

as tarifas de ultrapassagem são bem superiores às normais aplicadas. Entretanto, isso foi 

corrigido ao longo de 2014 e 2015 com o redimensionamento da demanda contratada para 

8200 kW (5200kW do contrato 7000782640 e 3000kW do contrato 361011). 

 O único mês em que houve ultrapassagem da demanda contratada, pós-

redimensionamento, foi em outubro de 2014, devido à realização de um evento denominado 

CIENTEC, que consiste em uma feira científica da instituição com duração média 3 (três) 

dias, a causa provável do uso de carga acima do esperado. Então, para eventos desse porte, a 

instituição adquiriu grupos geradores para evitar esse problema. 

No que concerne ao consumo ativo, podemos verificar na Tabela 4.6, para os anos 

de 2013, 2014 e 2015, três colunas, para cada ano, com os respectivos valores referentes ao 

consumo ativo na ponta, ativo fora de ponta e o total (resultado do somatório das duas colunas 

anteriores). 

 

 

 

 



122 

 

  

Tabela 4.6 - Consumo mensal ativo na ponta, fora da ponta e total referente aos anos de 2013, 2014 e 2015 (em 

kWh).  

Ano 2013 2014 2015 

Mês 

CONSUMO CONSUMO CONSUMO 

 ATIVO 

NA 

PONTA 

(kWh) 

ATIVO 

FORA DE 

PONTA 

(kWh) 

TOTAL 

(kWh) 

 ATIVO 

NA 

PONTA 

(kWh) 

ATIVO 

FORA DE 

PONTA 

(kWh) 

TOTAL 

(kWh) 

 ATIVO 

NA 

PONTA 

(kWh) 

ATIVO 

FORA DE 

PONTA 

(kWh) 

TOTAL 

(kWh) 

Jan. 137.495 1.403.808 1.541.303 154.452 1.432.872 1.587.324 154.938 1.477.000 1.631.938 

Fev. 191.018 1.547.588 1.738.606 254.492 1.849.008 2.103.500 227.707 1.787.884 2.015.591 

Mar. 276.609 1.956.108 2.232.717 258.233 1.938.048 2.196.281 277.541 2.066.036 2.343.577 

Abr. 273.137 1.981.924 2.255.061 256.069 2.043.804 2.299.873 265.979 2.013.704 2.279.683 

Mai. 265.822 2.001.720 2.267.542 253.495 1.924.216 2.177.711 288.434 2.090.760 2.379.194 

Jun. 205.201 1.550.724 1.755.925 168.415 1.418.060 1.586.475 208.157 1.646.008 1.854.165 

Jul. 147.589 1.369.564 1.517.153 178.039 1.554.476 1.732.515 168.529 1.433.320 1.601.849 

Ago. 239.950 1.678.180 1.918.130 231.176 1.731.380 1.962.556 246.404 1.830.052 2.076.456 

Set. 227.360 1.678.712 1.906.072 277.915 2.067.884 2.345.799 252.920 1.959.496 2.212.416 

Out. 253.574 1.927.352 2.180.926 262.393 1.214.564 1.476.957 263.801 1.981.028 2.244.829 

Nov. 252.037 1.846.712 2.098.749 280.303 2.053.072 2.333.375 258.753 1.914.892 2.173.645 

Dez. 210.182 1.803.340 2.013.522 197.150 1.819.720 2.016.870 222.914 1.851.624 2.074.538 

TOTAL 2.679.974 20.745.732 23.425.706 2.772.132 21.047.104 23.819.236 2.836.077 22.051.804 24.887.881 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Já na Tabela 4.7 é possível identificar, o consumo anual total de 2013 que foi 

igual a 23.425.706 kWh (aproximadamente 23,4 GWh) e o gasto anual total igual a 

R$7.581.349,14.  

É importante salientar que esse gasto é resultado, principalmente, do somatório do 

gasto com o consumo ativo e do gasto com demanda ativa, e em menor proporção com gastos 

com energia reativa (consumo reativo e demanda reativa) que foi desprezada por sua menor 

importância e impacto financeiro nesse caso em estudo. 

 

Tabela 4.7 - Consumo ativo, demanda contratada e gasto em 2013. 

2013 

Mês 
Consumo ativo 

(kWh) 

Demanda ativa contratada (em kW) + ultrapassagem 

(em kW) 
Gasto (R$) 

Janeiro 1.541.303 6.000 516.744,81 

Fevereiro 1.738.606 6.787 526.431,60 

Março 2.232.717 6.921 667.884,90 

Abril 2.255.061 7.929 716.006,85 

Maio 2.267.542 7.499 762.912,40 

Junho 1.755.925 7.321 611.091,16 

Julho 1.517.153 6.283 489.017,60 

Agosto 1.918.130 7.022 652.037,79 

Setembro 1.906.072 7.244 641.506,60 

Outubro 2.180.926 7.405 693.254,05 

Novembro 2.098.749 7.385 676.721,21 

Dezembro 2.013.522 7.344 627.740,17 

TOTAL 23.425.706 85.140 7.581.349,14 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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No Gráfico 4.1, observa-se que os meses de março à maio e agosto à novembro 

registram maior consumo de energia em relação aos demais meses, isso acontece devido ao 

período letivo de atividades acadêmicas, em contrapartida o restante destaca férias (janeiro, 

fevereiro e julho). Sob a ótica da demanda contratada é possível detectar a ocorrência de 

oscilações da reta, isso indica o não atendimento às necessidades da instituição em alguns 

meses.  

 

Gráfico 4.1 - Consumo mensal em kWh Referente ao ano de 2013. 

. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No ano de 2014, verifica-se consumo ativo total de 23.819.236 kWh (equivalente 

a 23,8 GWh) e um gasto anual de R$8.948.067,81, conforme Tabela 4.8, o que representa um 

crescimento do consumo de cerca de 1,67% e um gasto 18% maior em relação ao ano 

anterior. 

 
Tabela 4.8 - Consumo ativo, demanda e gasto em 2014. 

2014 

Mês 
Consumo 

ativo(kWh) 

Demanda contratada (em kW) + ultrapassagem (em 

kW) 
Gasto (R$) 

Janeiro 1.587.324  8.200 512.385,96 

Fevereiro 2.103.500 8.200 688.939,07 

Março 2.196.281 8.200 707.536,61 

Abril 2.299.873 8.200 760.076,71 

Maio 2.177.711 8.200 847.255,24 

Junho 1.586.475 8.200 603.486,87 

Julho 1.732.515 8.200 674.419,13 

Agosto 1.962.556 8.200 796.037,14 

Setembro 2.345.799 8.200 884.425,15 

Outubro 1.476.957 9.295 845.659,86 

Novembro 2.333.375 8.200 889.450,12 

Dezembro 2.016.870 8.200 738.395,95 

TOTAL 23.819.236 99.495 8.948.067,81 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O Gráfico 4.2 expõe a sazonalidade do consumo de energia no ano de 2014, 

evidenciando que de fevereiro à maio e de agosto à novembro, com exceção do mês de 

outubro, o consumo é maior devido às atividades acadêmicas. Já em janeiro, junho e julho há 

menor consumo devido às férias dos discentes e à Copa do Mundo (no mês de junho). No mês 

de outubro houve atipicidade de consumo e ultrapassagem da demanda contratada, resultado 

da feira de ciências realizada na instituição. 

 
Gráfico 4.2 - Consumo mensal em kWh Referente ao ano de 2014. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por sua vez, o ano de 2015 apresentou um consumo igual a 24.887.881 kWh 

(cerca de 24,8 GWh) de acordo com a Tabela 4.9, ou seja, 4,4% maior do que o ano 

imediatamente anterior e um gasto R$12.494.776,41, que consistiu em um aumento de  39,6% 

em relação ao gasto de 2014. Em outras palavras, o aumento do gasto vem ocorrendo em 

proporção maior do que o percentual de crescimento do consumo. 

 
Tabela 4.9 - Consumo ativo, demanda e gasto em 2015. 

2015 

Mês Consumo ativo (kWh) Demanda contratada (em kW)  Gasto (R$) 

Janeiro 1.631.938 8.200 683.662,77 

Fevereiro 2.015.591 8.200 878.488,81 

Março 2.343.577 8.200 1.074.377,46 

Abril 2.279.683 8.200 1.101.661,04 

Maio 2.379.194 8.200 1.256.046,04 

Junho 1.854.165 8.200 1.049.895,11 

Julho 1.601.849 8.200 875.611,84 

Agosto 2.076.456 8.200 1.079.189,22 

Setembro 2.212.416 8.200 1.118.799,60 

Outubro 2.244.829 8.200 1.142.943,59 

Novembro 2.173.645 8.200 1.144.439,46 

Dezembro 2.074.538 8.200 1.089.661,47 

TOTAL 24.887.881 98.400 12.494.776,41 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O Gráfico 4.3 demonstra o perfil do consumo de energia em 2015, que apresenta a 

mesma sazonalidade em comparação aos anos de 2013 e 2014, nos quais os meses de menor 

consumo são janeiro, fevereiro, junho e julho, pelos mesmos motivos e razões (férias 

acadêmicas). Já a demanda contratada não foi ultrapassada em nenhum mês, ou seja, não 

houve gastos extras com demanda.  

 

Gráfico 4.3 - Consumo mensal em kWh Referente ao ano de 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

À luz do exposto, podemos constatar que o ano de 2015, além de ser o mais 

recente em coleta de dados, demonstrou maturidade da instituição no dimensionamento de sua 

demanda, pois não houve ultrapassagem, um perfil de consumo real e típico (basicamente o 

mesmo de 2013 e 2014) e consumo ativo total absoluto consideravelmente maior do que os 

anos anteriores. Dessa forma os dados de 2015 serão a base para as análises posteriores de 

viabilidade dentro do teste do modelo conceitual. 
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4.3 Estudo dos recursos 

 

4.3.1 Eólico 

 

Para efeito desse estudo, considera-se recurso eólico o potencial de geração de 

energia elétrica por intermédio dos ventos, sendo o principal indicador desse potencial a 

velocidade dos ventos. Existem várias formas de se obter esses dados, dentre as quais 

podemos listar: 

 Atlas do potencial eólico brasileiro (CRESESB, 2001); 

 Busca por coordenadas (CRESESB, 2016a); 

 Estações meteorológicas (INMET, 2016); 

 Medições locais (anemômetro). 

A maneira adotada para coleta dos dados referentes ao recurso eólico foi a da 

busca por coordenadas disponível no site institucional da CRESESB (2016a), que faz uma 

pesquisa na base de dados do Atlas do potencial eólico brasileiro (CRESESB, 2001). 

  Uma vez identificadas as coordenadas do provável local para instalação do(s) 

aerogerador(es), que no caso são latitude igual a -5,8398374 e longitude -35,2023497, dirigiu-

se ao site da instituição, onde foi preenchido o campo específico das coordenadas geográficas, 

e em seguida realizada a busca automática na base de dados, resultando na Tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10 - Dados do recurso eólico. 

Atlas do Potencial Eólico Brasileiro Dados de vento a 50 m de Altura 

Grandeza Unidade Dez-Fev Mar-Mai Jun-Ago Set-Nov Anual 

Velocidade média do vento m/s 6,36 6,12 7,23 7,02 6,68 

Fator c 
 

7,15 6,91 8,16 7,92 7,54 

Fator k 
 

2,75 2,25 2,31 2,31 2,35 

Densidade de potência W/m2 233 241 388 355 304 

Fonte: Adaptado de CRESESB (2016a). 

 

A Tabela 4.10 apresenta os parâmetros de velocidade média sazonal do vento em 

m/s, fatores C e K da distribuição de Weibull sazonal do vento consolidados a 50m de altura, 

nas coordenadas definidas. Verifica-se também velocidade média de vento igual a 6,36 m/s de 

dezembro a fevereiro; 6,12 m/s de março a maio; 7,23 m/s de junho a agosto; e 7,02 m/s de 

setembro a novembro.  
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Além disso, é necessário identificar a direção dos ventos da localidade para saber 

em que direção as turbinas serão instaladas. Essa identificação pode ser feita por meio de 

consulta às estações meteorológicas no site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 

2016), através de medições locais ou por intermédio de estudos já realizados na região, como 

o de Barros et al.(2013),  que classificam os ventos do município de Natal/RN como sendo 

contínuos e  86% de alísios em direção ao sudeste.  

Nesse estudo só foram considerados os recursos eólicos provenientes da Tabela 

4.10, oriunda do banco de dados do Atlas do potencial eólico (CRESESB, 2001), entretanto a 

mesma está desenhada para sistemas eólicos de grande porte, que normalmente têm mais de 

50 metros de altura, enquanto micro e minigeradores eólicos geralmente possuem entre 10 e 

40 metros. O vento pode variar muito conforme a altura, por isso o ideal é fazer a medição 

detalhada da velocidade do vento no lugar e na altura específica do aerogerador a ser 

instalado, portanto essa será uma das limitações dessa pesquisa. 

Os ventos devem ser medidos em pelo menos duas alturas diferentes, para 

observar alterações em sua velocidade e avaliar a influência de edifícios e outros obstáculos 

do entorno. O recomendado é ter dados da velocidade dos ventos durante um ano inteiro, para 

considerar as oscilações das estações do ano. Contudo, com três meses de medição já é 

possível recolher informações suficientes (IDEAL, 2015). 

Para garantir um bom aproveitamento do vento, é importante manter distâncias 

mínimas entre o gerador eólico e eventuais obstáculos no entorno. Uma regra geral é que o 

gerador seja instalado a uma altura de pelo menos 10 metros a mais que o obstáculo mais alto 

dentro de um raio de 150 metros, conforme Figura 4.5 (IDEAL, 2015).  

 
Figura454.5 - Regra geral de instalação de aerogeradores. 

Fonte: IDEAL (2015). 
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O local para instalação do aerogerador definido no item 4.1.4 se enquadra dentro 

dessa regra geral, apesar de existirem edificações ao redor, nenhuma delas está a mais de 10 

metros de altura em um raio de 150 metros do equipamento de geração de energia eólica. 

 

4.3.2 Solar fotovoltaico 

 

Nos termos desse estudo, considera-se recurso fotovoltaico o potencial de geração 

de energia elétrica por intermédio da irradiação solar, que consiste no principal indicador  

para justificar a exploração desse recurso. Existem várias maneiras de se obter esses dados, 

dentre as quais podemos listar: 

 Atlas solarimétrico (ANEEL, 2008); 

 Estações meteorológicas (INMET, 2016); 

 Programa SunData  - busca por coordenadas (CRESESB, 2016b); 

 Simulador solar (AMERICADOSOL, 2016); 

 Medições locais (piranômetro). 

A maneira adotada para coleta dos dados referentes ao recurso solar foi o 

programa SunData, com auxílio da busca por coordenadas disponível no site institucional da 

CRESESB (2016b). Uma vez identificadas as coordenadas do provável local para instalação 

dos painéis fotovoltaicos, que no caso são latitude igual a -5,839736 e longitude -35,1983035, 

dirigiu-se ao site da instituição no qual foi preenchido o campo específico das coordenadas 

geográficas, após foi realizada a busca automática na base de dados, resultando na Tabela 

4.11. 

 

Tabela 4.11- Dados do recurso fotovoltaico. 

Ângulo Inclinação 
Irradiação solar diária média mensal [kWh/m2.dia] 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Delta 

Plano 

Horizontal 
0° N 5,9 5,8 5,72 4,9 5,1 4,5 5 5,61 5,6 6,6 6,7 6,4 5,66 2,14 

Ângulo 

igual a 

latitude 

6° N 5,7 5,7 5,71 5 5,3 4,8 5,2 5,79 5,7 6,5 6,4 6,1 5,66 1,74 

Maior 

média 

anual 

3° N 5,8 5,8 5,72 5 5,2 4,7 5,1 5,71 5,6 6,6 6,6 6,3 5,67 1,91 

Maior 

mínimo 

mensal 

18° N 5,2 5,3 5,56 5,1 5,6 5,1 5,6 6 5,6 6,1 5,8 5,4 5,54 1,03 

Fonte: Adaptado de CRESESB (2016b). 

 



129 

 

  

Os dados expostos na Tabela 4.11 são as coordenadas mais próximas constantes 

na base de dados do SunData, nesse caso da estação de Natal/RN (latitude: -5,7°  e 

longitude: -35,209444°). Pode-se compreender, então, que a em consideração a todos os 

valores gerados, o ótimo, para o caso, é a opção cujo ângulo é igual à latitude, com inclinação 

de 6º ao norte, onde há incidência de irradiação solar diária média mensal ao ano igual a 5,66 

kWh/m².dia e uma delta de 1,74, isto representa a maior média e a segunda menor variação de 

irradiação registrada nas opções retornadas pela busca, para o caso em questão. 

O ideal para coleta dos dados de irradiação solar seria através de medições locais 

com equipamento específico denominado de piranômetro, entretanto, os bancos de dados do 

Programa SunData do CRESESB (2016b), do simulador solar da AMERICADOSOL (2016) e 

principalmente das estações meteorológicas do INMET (2016) são confiáveis e servem para o 

propósito desse estudo. Entretanto, há de se considerar a limitação dessa pesquisa no que se 

refere às medições locais, mas permanece a dica para estudos mais aprofundados sobre o 

tema. 

 

4.4 Planejamento do sistema 

 

No contexto do modelo conceitual proposto, o planejamento do sistema consiste 

na compatibilização dos dados coletados referentes ao consumo de energia, restrições de área, 

recursos financeiros para investimento, a disponibilidade de recursos renováveis e a estratégia 

organizacional, com o intuito do estabelecimento de um plano que defina a composição do 

sistema híbrido, a potência a ser instalada ou que norteie essas escolhas. 

A priori, analisando o consumo da organização de 24,8 GWh em 2015  à luz da 

legislação 482/2012 a qual estabelece que um sistema de energia renovável para ser 

enquadrado como minigeração tem de ter potência instalada de 100 kW a no máximo 1 MW a 

fim da organização poder fazer usufruto do net metering (compensação de energia) há a 

justificativa de se instalar a maior potência possível respeitando esse limítrofe, ainda que este 

seja irrisório perante o consumo anual. 

Entretanto, esse elevado consumo constatado deve ser analisado em conjunto às 

outras restrições e ao planejamento estratégico da organização para os próximos anos, a fim 

de se determinar o sistema ótimo. 

 Como outro exemplo de restrição a ser levada em consideração é a falta de 

interesse formal da instituição em aderir a sistemas de energia renováveis com intuito à 

compensação energética, mais especificamente à geração distribuída, ou seja, não faz parte do 
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seu plano de longo prazo e, em consequência disso, há a limitação do recurso financeiro que 

não está contemplado no orçamento do ano vigente. 

Destaca-se ainda a restrição de espaço, apesar da grande área geográfica que 

ocupa o campus central da UFRN, para implementação de sistemas de energias renováveis 

uma vez que muitos locais se encontram ocupados ou já destinados a outros projetos, assim 

como os telhados das edificações, potenciais para geração fotovoltaica, que necessitam de 

manutenção, reparos, ou não dispõe de projeto básico com todos os parâmetros necessários 

para que ocorra a instalação segura dos módulos.  

À luz desses fatores e buscando compatibilizar, da melhor forma possível, à 

estratégia da organização, ao consumo real, aos recursos financeiros limitados, à 

disponibilidade dos recursos renováveis existentes e às restrição de áreas propícias à 

instalação, o plano para proposição e dimensionamento do sistema de energia renovável irá se 

amparar nas seguintes diretrizes: 

 Opção por um sistema híbrido eólico-fotovoltaico devido ao enorme 

potencial de ambos os recursos e pela justificativa de que funcionem como 

complemento um do outro, pois não se tem irradiação solar, nem a garantia 

de ventos para geração de energia o dia inteiro, de maneira que, 

combinadas, essas fontes de energia assegurarem uma maior geração de 

energia elétrica, em razão do sistema se valer dos pontos fortes de ambas; 

 A capacidade (potência) instalada do sistema será limitada pela área dos 

locais definidos para instalação e pelos recursos financeiros projetados. 

 Os equipamentos a serem utilizados deverão ser certificados pelo 

INMETRO, obedecer às normas técnicas VR01.01-00.12 E VR01.01-00-

13 da COSERN e observar as disposições do Módulo 3 do PRODIST da 

ANEEL (2016). 

 O limite de recurso financeiro orçado para instalação do sistema híbrido é 

de até R$1.500.000,00, valor razoável para implementação, que representa 

o maior gasto de um mensal registrado com a fatura de energia da 

organização, e que servirá como base para dimensionamento dos 

equipamentos. 

O próximo passo é dimensionar o sistema híbrido eólico-fotovoltaico com base 

em todos os dados coletados e pressupostos, respeitando as diretrizes estabelecidas nesta etapa 

de planejamento. 
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4.5 Dimensionamento do sistema híbrido 

 

Nessa etapa será proposto o sistema híbrido composto por dois subsistemas um de 

geração eólica, de potência igual a 100 kWp e outro fotovoltaico de 151,06 Wp, em locais 

distintos dentro da rede elétrica da mesma organização, totalizando uma geração renovável de 

251.06 kWp a ser injetada na rede elétrica de distribuição com o objetivo da compensação de 

energia. 

 

4.5.1 Subsistema fotovoltaico 

  

a) Especificações técnicas 

 

Para a instalação do sistema fotovoltaico conectado à rede são necessários, 

basicamente: painéis solares, equipamentos conversores de energia, condutores elétricos, 

suportes para fixação e dispositivos de segurança e proteção.  

A seleção do painel fotovoltaico, do inversor, e dos dispositivos de segurança e de 

conexão à rede de distribuição devem estar de acordo com normas VR01.01-00.12 (COSERN, 

2013a) e VR01.01-00.13 (COSERN, 2013b) que tratam respectivamente da conexão de Micro 

e Minigeradores ao sistema de distribuição da COSERN, lembrando que cada concessionária 

possui suas próprias normas as quais devem estar baseadas nos Procedimentos de Distribuição 

de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST (ANEEL, 2016), mais 

especificamente no Módulo 3 que versa sobre o acesso ao sistema de distribuição. 

Conforme as legislações apresentadas, os módulos fotovoltaicos e os inversores 

devem ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 

INMETRO, o que limita a seleção desses equipamentos às listagens pré-definidas por 

INMETRO (2016), que são atualizadas periodicamente.  

Dentro dessas listagens, deve-se escolher o painel e o inversor que melhor se 

adequem ao caso, alertando para suas características físicas (dimensões e peso), tensão de 

trabalho, e principalmente à potência, produção média de energia, eficiência e à classificação 

energética, e ao custo de obtenção, na tentativa de escolher os melhores equipamentos, 

levando-se em consideração às restrições de área e recursos financeiros. 

Dessa forma, foram escolhidos os módulos solares policristalinos de 260W  

modelo JC260M-24/Bb (Figura 4.6), que possui selo de eficiência energética "A", fabricado 
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pela empresa norte americana ReneSola e importado e comercializado no Brasil através da 

Blue Sol Comercial Importadora e Exportadora Ltda. 

  
Figura 464.6 - Módulo fotovoltaico ReneSola JC260M-24/Bb. 

Fonte: Adaptado de folha de dados, SOLARDESIGNTOOL (2016). 

 

Os módulos fotovoltaicos escolhidos são constituídos por células de silício 

policristalinos, que apresentem adequada eficiência, baixo custo e menores perdas de 

conversão. São protegidas por um vidro antirreflexo texturizado, resultando em uma cor azul 

e uniforme, aumentando a absorção da luz em todas as condições de clima, além disso, são 

resistentes à corrosão causadas pela chuva, água e poluição atmosférica, suportando variações 

bruscas de temperatura e possui, quanto a sua eficiência, de acordo com o INMETRO, 

classificação A. No tocante a vida útil e a produção, o produto terá 25 anos de duração, 

garantindo uma produção de 90% após 10 anos e 80% após 25 anos. Os módulos terão 

comprimento, largura e peso, respectivamente, equivalentes a 1,640 m, 0,992 m e 19 kg e uma 

potência de 260 W. As especificações elétricas de cada módulo são apresentadas na Tabela 

4.12. 

Tabela 4.12 - Especificações do módulo fotovoltaico. 

Características Técnicas 

Marca ReneSola 

Modelo JC260M-24/Bb 

Área do Módulo 1,63 m² 

Potência Máxima 260 W 

Tensão de Máxima de Potência 30,5 V 

Corrente de Máxima de Potência 8,53 A 

Tensão de Circuito Aberto 37,6 V 

Corrente de Curto-Circuito 8,95 A 

Coeficiente de Temperatura da 

Corrente de Curto Circuito 
+0,04% /ºC 

Coeficiente de Temperatura de Potência -0,40%/ºC 

Temperatura de operação 45º +-2ºC  

Eficiência do Módulo 16% 

Peso 19kg 

Fonte: Adaptado de folha de dados, SOLARDESIGNTOOL (2016). 
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Da mesma maneira foi selecionado o inversor, o escolhido foi o de 20 kW modelo 

PHB20K-DT (Figura 4.7) de fabricação nacional pela empresa brasileira PHB Solar (PHB, 

2016). É um equipamento certificado pelo INMETRO (2016) e, portanto, atende ao Módulo 3 

do PRODIST e as normas técnicas VR01.01-00.12 E VR01.01-00.13 da COSERN. 

 

Figura 474.7 – Inversor PHB20K-DT. 

Fonte: Folha de dados da PHB (2016). 

 

Os inversores adotados para o estudo possuem eficiência máxima da ordem de 

98,2% com isolamento galvânico e adequado para módulos de todas as tecnologias; além 

disso, os componentes são de alta qualidade, design robusto, proteção nível IP65, que impede 

a penetração de poeira, evitam o contato a partes internas ao invólucro e suportam jatos de 

água de baixa pressão (MPL) e design térmico inteligente.  

A facilidade durante seu uso é representada por tela colorida com botões “touch 

sense”, interface do usuário intuitiva, conjuntos com conexões flexíveis (com inúmeras 

opções de fusíveis/conexões); e o monitoramento e comunicação são realizados por meio de 

uma visão global de toda a instalação através de um único inversor, servidor de web integrado 

com um software de monitoramento fácil de usar (display de 5" com idioma português).  

Os inversores deverão ser posicionados próximos às fileiras de módulos, para que 

o comprimento dos cabos CC sejam os menores possíveis e, consequentemente, haja menos 

perdas e queda de tensão. As especificações de cada inversor solar são mostradas na Tabela 

4.13. 
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Tabela 4.13 - Especificações do inversor. 

Características Técnicas  

 Entrada (CC) 

Potência Nominal CC 20.500W 

Tensão Máxima CC 2000 V 

Tensão MPPT Mínima 260 V 

Tensão MPPT Máxima 1850 V 

Corrente de Máxima de Entrada 22 A 

Número de strings em paralelo 4/2 (permite paralelar) 

Saída (CA) 

Potência Nominal de Saída 20.000 W 

Máxima potência CA 20.000 W 

Eficiência Máxima 98,2 % 

Máxima Corrente CA 30 A 

Saída nominal CA 60 Hz; 380/220Vca 

Frequência Nominal da Rede 60 Hz 

Dados Mecânicos 

Grau de Proteção IP 65  

Dimensões 516mm x 650mm x 203mm 

Ventilação Ventilação forçada 

Peso 39 Kg 

Ambiente de operação Interno ou externo 

Montagem Fixado na parede 

Display 5" LCD (Português) 

Comunicação USB 2.0 e RS485 

Acesso aos Cabos Por baixo e pelas laterais 

Temperatura de operação -25 ºC a +60ºC 

Vida útil (garantia) Até 25 anos (estendida) 

Fonte: Adaptado de folha de dados da PHB (2016). 

 

Além dos inversores e módulos fotovoltaicos (principais atores do sistema 

fotovoltaico) são necessários suportes para fixação dos módulos nos telhados da edificação 

escolhida. Atualmente são comercializados kits compostos por trilhos, grampos, ganchos, 

presilhas e até terminais de aterramento, próprios para sistemas fotovoltaicos (Figura 4.8). 
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Figura 484.8 - Suportes e componentes de fixação dos módulos fotovoltaicos. 

Fonte: Adaptado de MINHACASASOLAR (2016). 

 

Ademais, são necessários condutores elétricos e conectores fotovoltaicos (Figura 

4.9) certificados pelo INMETRO, com o objetivo de conectar os condutores aos módulos e 

vice-versa, além de sistemas de proteção à rede, como, por exemplo, disjuntores, chaves de 

seccionamento, etc, os quais não serão aprofundados nessa pesquisa. 

 

Figura 494.9 - Condutores elétricos e conectores MC4 

Fonte: NEOSOLAR (2016). 
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b) Dimensionamento 

 

O subsistema fotovoltaico irá ocupar uma área de aproximadamente 1.378m² 

referente ao telhado da edificação escolhida, a qual será preenchida da melhor maneira 

possível por 581 módulos fotovoltaicos do tipo policristalino, correspondendo a uma usina de 

potência equivalente a 151,06 kWp (Figura 4.10). 

 

 

Figura 504.10 - Dimensionamento dos módulos fotovoltaicos e inversores. 

Fonte: Adaptado de GOOGLEMAPS(2016a). 

 

No local definido para os módulos fotovoltaicos, propõe-se instalar 581 módulos 

de 260 W, agrupados em um total de 10 arranjos, de A1 a A10 (Tabela 4.14) divididos em 

fileiras, com os módulos conectados em série. Os arranjos A1, A2, A3, A4, A8, A9 e A10 são 

constituídos de 5 fileiras ou strings com 15 módulos em cada uma, totalizando 525 módulos 

com uma potência de  136.500 Wp; já os arranjos A5 e A6 se compõem de 2 fileiras de 7 

módulos cada, equivalendo a 28 módulos cujas potências somadas resultam em 7.280 Wp;  e, 

por fim, o arranjo A7 possui de 4 fileiras contendo 7 módulos cada uma, ou seja, 28 módulos 

com 7.280 Wp. Somadas as potências dos arranjos o total é de 151.060 Wp, que é a potência 

nominal do sistema fotovoltaico. 
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Tabela 4.14 - Dimensionamento dos módulos fotovoltaicos. 

 

Arranjos 
Total de 

módulos 

Potência nominal 

dos módulos 
Potência 

 A1 75 260 W 19.500 Wp 

 A2 75 260 W 19.500 Wp 

 A3 75 260 W 19.500 Wp 

 A4 75 260 W 19.500 Wp 

 A5 14 260 W 3.640Wp 

 A6 14 260 W 3.640 Wp 

 A7 28 260 W 7.280 Wp 

 A8 75 260 W 19.500 Wp 

 A9 75 260 W 19.500 Wp 

 A10 75 260 W 19.500 Wp 

TOTAL 10 arranjos 581 módulos  151.060 Wp 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os módulos fotovoltaicos serão instalados sobre estruturas metálicas fixas 

montadas sobre o telhado na forma de “trilhos”, com orientação norte e a mesma inclinação 

do telhado (7º), que é praticamente a mesma inclinação ótima para maximização da produção 

na localidade de Natal, aproveitando ao máximo a incidência da radiação solar e evitando ao 

máximo sombreamento por meios externos (muros e prédios adjacentes).  

Cada módulo fotovoltaico está fixado à estrutura de suporte por meio de quatro 

pontos de fixação, garantindo que os efeitos de dilatação térmica e flexão não causem danos 

aos mesmos. 

O peso dos módulos, suportes de instalação e demais componentes do sistema 

fotovoltaico é estimado em aproximadamente 11.500kg (581 módulos com 19 kg, além de 

suportes de fixação e cabeamento) os quais serão distribuídos uniformemente em uma área de 

1.378m², ou seja, haverá uma carga permanente de 81,78 N/m² ou 8,34 kgf/m², bem inferior à 

sobrecarga nominal do sistema que consta no projeto da edificação de 60kgf/m² para o telhado 

constituído de telhas de fibrocimento de 8 mm de espessura e estrutura metálica. 

A geração fotovoltaica resultante dos arranjos se conectará à rede por meio de 11 

(onze) inversores com potência nominal de 20kW, equipamentos responsáveis por 

transformar a corrente contínua (CC) da geração fotovoltaica em corrente alternada (CA), os 

quais serão instalados no último pavimento da edificação, em ambiente externo, fixados à 

uma parede de alvenaria da laje técnica que dá acesso ao telhado, próximos às fileiras de 

módulos,  acarretando em menores comprimentos dos cabos e, consequentemente, menores 

perdas de tensão.  
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De acordo com a COSERN (2013b) que elaborou a norma VR 01.01-00.13, para 

sistemas de minigeração, isto é, geração nominal acima de 100 kW, deve ser respeitado, 

dentre outros, o diagrama de conexão (Figura 4.11) e as proteções mínimas (Quadro 4.1). 

 

 

Figura 514.11 - Diagrama de conexão de minigeradores. 

Fonte: COSERN (2013b). 
 

Quadro 4.1 - Requisitos de proteção para conexão. 

Item 

 
Requisito de Proteção 

Potência instalada 

da minigeração 

101kW ≤ P ≤ 500kW 

Potência instalada 

da minigeração 

501kW ≤ P ≤ 

1000kW 

a Elemento de desconexão  Sim Sim 

b Elemento de interrupção  Sim Sim 

c 
Proteção de sub e 

sobretensão  
Sim Sim 

d 
Proteção de sub e 

sobrefrequência  
Sim Sim 

e Proteção de sobrecorrente Sim Sim 

f Relé de sincronismo Sim Sim 

g Anti-ilhamento Sim Sim 

h 
Proteção contra 

desequilíbrio de corrente 
Não Sim 

i 
Proteção contra desbalanço 

de tensão 
Não Sim 

j Sobrecorrente direcional Não Sim 

l 
Sobrecorrente com restrição 

de tensão 
Não Sim 

Fonte: COSERN (2013b). 
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Conforme Quadro 4.1 a Chave seccionadora visível (DSV) (a) deve ser instalada 

para garantir a desconexão da central geradora durante manutenção em seu sistema. Já o 

elemento de interrupção (b) pode ser um fusível ou disjuntor apropriadamente dimensionado. 

Nos sistemas que se conectem na rede através de inversores, as proteções dos itens (c), (d), 

(e), (f), (g), (h), (i), (j) e (l) podem estar inseridas nos referidos equipamentos (COSERN, 

2013b). Além desses requisitos deve ser instalada sinalização de segurança consoante a Figura 

4.12. 

 

Figura 524.12 - Sinalização de segurança. 

Fonte: COSERN (2013b). 

 

Dessa forma, o subsistema fotovoltaico proposto será composto dos seguintes 

elementos que podem ser visualizados na Figura 4.13: 

 10 (dez) arranjos de Módulos fotovoltaicos totalizando 581 módulos pv; 

 11 (onze) equipamentos conversores de energia (inversores); 

 Estruturas metálicas fixas de suporte para os módulos fotovoltaicos; 

 Condutores elétricos: cabos CC, CA e para aterramento; 

 55(cinquenta e cinco) Dispositivos de proteção da instalação: disjuntores 

termomagnéticos, dispositivos de proteção contra surtos (DPSs); 

 3 (três) dispositivos de proteção da instalação: disjuntores 

termomagnéticos, dispositivos de proteção contra surtos (DPSs); 

 1 (um) Dispositivo de Seccionamento Visível (DSV): chave fusível; 

 1 (um) trafo ou transformador cujo objetivo é elevar a tensão a 13.8kV que 

é a da distribuição da COSERN, no caso; 

 A proteção de sub e sobretenção, bem como de sub e sobrefequência, de 

sobrecorrente, de relé de sincronismo, anti-ilhamento, proteção contra 

desequilíbrio de corrente, desbalanceamento de tensão serão 

desempenhadas pelos inversores, como permitido por norma. 
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Figura 534.13 - Estrutura do subsistema fotovoltaico. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.5.2 Subsistema eólico 

 

a) Especificações técnicas 

 

No tocante ao sistema eólico foi selecionado um aerogerador do modelo H20.8-

100kW, que pode ser utilizadas tanto para sistemas on-grid como off-grid. A Turbina eólica 

HUMMER 100kW é conhecida por sua resistência, tempo de vida e qualidade, além de 

permitir rotações suaves e silenciosas, seu sistema de controle é composto pelo smart touch-

screen PLC (Controlador Lógico Programável), que é capaz de ajustar o alarme e o estado de 

funcionamento anormal da turbina de vento automaticamente. Adota o módulo de controle da 

Siemens que oferece alta confiabilidade, facilidade de controle e operação da turbina. Sua 

estrutura é apresentada na Figura 4.14. 

 

 
Figura 544.14 - Estrutura do aerogerador modelo H20.8 - 100kW. 

Fonte: Adaptado da Folha de dados HUMMER (2016). 
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A flange é feita de aço fino, utilizado para fixar as lâminas do rotor que são 

confeccionadas de plástico reforçado com fibra de vidro, os quais transformam, 

eficientemente, a energia do vento em energia mecânica. 

 Além disso, no topo da nacelle do aerogerador, acoplada à fuselagem, há um 

anemômetro responsável por medir a velocidade do vento em tempo real, informando à 

central de comando do equipamento.  

Se o vento sopra sem parar ao longo de 3m/s durante 20 segundos, o programa de 

monitoramento faz com que as pás do rotor comecem a funcionar, entretanto, se a velocidade 

do vento cai abaixo de 3 m/s, o programa de rastreamento ficará em stand-by. A sua curva de 

saída de geração de energia pode ser visualizada na Figura 4.15. 

 

Figura 554.15 - Curva de saída (output) do HUMMER 20.8 100kW. 

Fonte: Folha de dados da HUMMER (2016). 

 

O aerogerador modelo H20.8-100kW, cujas especificações são apresentadas na 

Tabela 4.15, tem a capacidade de se ligar à rede de distribuição pública de energia sem a 

necessidade de qualquer dispositivo de armazenamento de energia, como baterias, por 

exemplo.  

Tabela 4.15 - Especificações do Aerogerador H20.8-100kW. 

H20.8-100kW 

Potência Nominal (w) 100.000 

Potência Máxima de Saída (w) 112.000 

Tensão do Banco de Baterias (V) 400 

Tensão de saída trifásica CA (V)  380 

Velocidade de Corte do Vento (m/s) 3.0 

Velocidade de trabalho (m/s) 3.0 a 25.0 

Velocidade Nominal do Vento (m/s) 11.5 

Velocidade de vento máxima suportada (m/s) 60.0 

Peso do gerador (kg) 4.000 

Eficiência >92% 

Diâmetro (m) 20,8 

Altura da torre (m) 24.0 

Acompanha inversor on-grid e torre de elevação hidráulica 

Fonte: Folha de dados da HUMMER (2016). 
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O aerogerador determinado é acompanhado por um inversor específico e 

apropriado (Figura 4.16) que adota a tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking) e 

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) e é capaz de inverter corrente contínua (CC) em 

corrente alternada (CA) com uma alta capacidade de produção de energia.  

 

Figura 564.16 - Inversor do aerogerador HUMMER H20.8 100kW. 

Fonte: Folha de dados da HUMMER (2016). 

  

b) Dimensionamento 

 

O subsistema eólico ficará situado dentro de uma área descampada de 

aproximadamente 6.630m² conforme Figura 4.17, com boa incidência de vento e sem 

impedimentos ou obstruções à passagem de vento a 24 metros de altura, ponto da torre onde 

ocorrerá a geração de energia. A potência nominal do subsistema eólico é de 100 kWp, pois 

só será composto de um aerogerador  HUMMER H20.8. 
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Figura 564.17 - Dimensionamento do aerogerador. 

Fonte: Adaptado de GOOGLEMAPS(2016b). 

 

 

Como a capacidade instalada do subsistema eólica para o caso ficou no limítrofe 

entre micro e minigeração, isto é 100kWp, será considerada a norma VR 01.01-00.13 para 

dimensionamento do subsistema eólico, uma vez que exige maior segurança e é mais rígida 

quando comparado a VR.01.01-00.12 que versa sobre microgeração. Então, são aplicadas as 

mesmas regras do dimensionamento do subsistema fotovoltaico, ou seja, diagrama de conexão 

e requisitos de proteção. 
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Dessa forma, o subsistema eólicoo proposto será composto dos seguintes 

elementos (Figura 4.18): 

 1 (um) aerogerador; 

 1 (um) equipamento conversor de energia (inversor), específico e 

comercializado junto ao aerogerador; 

 1 (um) quadro aparente a fim de atender à legislação (COSERN,2013b); 

 Condutores elétricos: cabos CC, CA e para aterramento. Vale ressaltar que 

o cabeamento é subterrâneo; 

 3 (três) dispositivos de proteção da instalação: disjuntores 

termomagnéticos, dispositivos de proteção contra surtos (DPSs); 

 1 (um) trafo ou transformador cujo objetivo é elevar a tensão a 13.8kV que 

é a da distribuição da COSERN, no caso; 

 1 (um) Dispositivo de Seccionamento Visível (DSV): chave fusível; 

 A proteção de sub e sobretensão, bem como de sub e sobrefequência, de 

sobrecorrente, de relé de sincronismo, anti-ilhamento, proteção contra 

desequilíbrio de corrente, desbalanceamento de tensão serão 

desempenhadas pelos inversores, como permitido por norma. 

 

Figura 584.18 - Estrutura do subsistema eólico. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.6 Modelagem e simulação  

 

Esta etapa diz respeito à modelagem e simulação de quatro cenários por 

intermédio do software HOMER, os quais são denominados de: padrão, mais favorável, 

otimista e pessimista.  

Antes de discutir os cenários, a priori, é necessário modelar o sistema híbrido 

dimensionado no item 4.5 na linguagem do HOMER, para isso, devem ser adotados os 

seguintes passos após iniciar o software (Figura 4.19): 

 Na seção "Equipament to consider" ou, equipamento a considerar, deve 

ser pressionado o botão Add/Remove (1), que exibirá um menu divido em 

"loads" ou cargas e "components" ou componentes e "grid" que é a rede 

elétrica; 

 Então, deve ser selecionada a opção de carga "Deferrable Load" (2) e os 

principais componentes dimensionados no item 4.5 desta dissertação, os 

quais fazem parte do sistema híbrido eólico-fotovoltaico proposto, os 

módulos fotovoltaicos ou "Pv" (3), a turbina eólica ou "Wind Turbine 1" 

(4) e o inversor ou "Converter" (5); 

 Por fim, seleciona-se a opção "System is connected to grid” (6) a fim de 

informar que o sistema esta conectado à rede da distribuidora de energia,  

 
Figura 594.19 - Passos para modelagem inicial do sistema híbrido eólico-fotovoltaico. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 



147 

 

  

Após a seleção das opões (1), (2), (3), (5) e (6), conforme a Figura 4.19, é gerada 

a modelagem inicial a qual pode ser visualizada na Figura 4.20  a qual apresenta os 

parâmetros de entrada considerados pelo HOMER, os quais são: 

 Conexão do sistema à rede, "Grid" (A), pelo lado de corrente elétrica 

"AC" que é a corrente alternada; 

 Carga consumida, "Deferrable Load" (B);  

 Inversor, "Converter" (C); 

 Módulos fotovoltaicos, "PV" (D); 

 Turbina eólica, "Wind Turbine 1" (E); 

 Recurso solar, "Solar Resource" (F); 

 Recurso eólico, "Wind Resource" (G); 

 Dados econômicos, "Economics" (H); 

 Sistema de controle, "System Control" (I); 

 Emissões, "Emissions" (J); 

 Restrições, "Constraints" (K). 

 

 

Figura 604.20 - Modelagem inicial do sistema híbrido eólico fotovoltaico conectado à rede. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 
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Cada parâmetro de entrada listado necessita ser devidamente preenchido com os 

dados coletados da organização selecionada, com exceção ao (I) System Control, (J) 

Emissions e (K) Constraints que são opcionais e por não serem relevantes para o caso em 

estudo, foram desconsiderados das análises. A seguir cada parâmetros será analisado um a 

um, no contexto de cada cenário.  

 

4.6.1 Cenário padrão 

 

Esta pesquisa considera cenário padrão aquele que representa o período de 12 

(doze) meses correspondente ao último ano decorrido, do qual devem ser coletados os dados 

mensais da organização, relativos aos parâmetros mais atualizados possíveis, exigidos como 

entradas ou inputs do software HOMER.  

 

4.6.1.1 Conexão do sistema à rede elétrica - ''Grid" 

 

A priori, o sistema deve ser conectado à rede, para que possa fazer usufruto do 

sistema de compensação de energia. Para isso, os dados das tarifas médias de energia do ano 

de 2015 (Tabela 4.16) devem ser inseridos no software, conforme a Figura 4.21, respeitando a 

tarifação sobre horário na ponta, fora da ponta e os períodos seco e úmido, os quais são 

marcados na matriz cronograma de tarifas ou "rate schedule". 

 

Tabela 4.16 - Tarifas médias do ano 2015. 

2015 

Período Mês 
TARIFA - CONSUMO ATIVO NA 

PONTA (R$/KWh) 

TARIFA - CONSUMO ATIVO FORA 

DE PONTA (R$/KWh) 

Período 

Úmido 

Dezembro 1,509836 0,34944199 

Janeiro 1,233836 0,27444989 

Fevereiro 1,30836 0,29102666 

Março 1,302807 0,32319396 

Abril 1,352639 0,33313996 

MÉDIA 
 

1,341495 0,31425049 

Período 

Seco 

Maio 1,527173 0,36345653 

Junho 1,537176 0,36583704 

Julho 1,505233 0,35823499 

Agosto 1,519068 0,3615275 

Setembro 1,462836 0,33946922 

Outubro 1,464787 0,33901548 

Novembro 1,496822 0,34642994 

MÉDIA 
 

1,501870 0,35342439 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 614.21 - Parâmetro de entrada rede elétrica para o cenário padrão. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 
 

 

4.6.1.2 Carga consumida ou consumo - "Deferrable Load"  

 

A carga consumida pela organização em estudo ao longo do ano de 2015 pode ser 

constatada pela Tabela 4.17 transformada de kWh para kWh/d de acordo com a quantidade de 

dias de cada mês. 

 

Tabela 4.17 - Consumo ativo total em kWh/d. 

Mês Consumo ativo (kWh) Quantidade de dias Consumo ativo (kWh/d) 

Janeiro 1.631.938 31 dias 52.643 

Fevereiro 2.015.591 28 dias 71.985 

Março 2.343.577 31 dias 75.599 

Abril 2.279.683 30 dias 75.989 

Maio 2.379.194 31 dias 76.748 

Junho 1.854.165 30 dias 61.806 

Julho 1.601.849 31 dias 51.673 

Agosto 2.076.456 31 dias 66.982 

Setembro 2.212.416 30 dias 73.747 

Outubro 2.244.829 31 dias 72.414 

Novembro 2.173.645 30 dias 72.455 

Dezembro 2.074.538 31 dias 66.921 

TOTAL 24.887.881 365 dias 818.962 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O parâmetro de carga consumida deve ser preenchido assim como na Figura 4.22, 

ressaltando que a carga demanda deve ser marcada em "AC" ou corrente alternada, e inseridos 

os dados da escala média anual ("Scaled annual average). Esse valor deve ser igual ao da 

"annual average", que no caso é de 68.247 kWh/dia ou 68 MWh/d. Além disso, o pico de 

carga ("Peak load"), verificado no mês de maio ("May"), corresponde a 76.748kWh/d deve 

ser completado no campo correto. 

 

 

Figura 624.22 - Parâmetro de entrada carga consumida para o cenário padrão. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 
 

 

4.6.1.3 Inversor - "Converter"  

 

O sistema híbrido foi dimensionado com 11 (onze) inversores de 20 Kw,  

representando um total de 220 kW. O custo de obtenção de cada inversor é de R$19.200,00 

(APÊNDICE D), totalizando R$211.200. Já o gasto anual com manutenção foi considerado 

1% desse total, que representa R$2.112 (Tabela 4.18). 
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Tabela 4.18 - Dados do parâmetro de entrada inversor para o cenário padrão. 

Size - Tamanho (kW) Capital (R$) 
Replacement - 

Reposição (R$) 

O&M - Operação e 

Manutenção (R$/ano) 

220 211.200 211.200 2.112 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os dados da Tabela 4.18 devem ser inseridos no software em concordância com a 

Figura 4.23, assim como o tempo de vida ("lifetime") dos inversores que é 25 anos (garantia 

máxima estendida de fábrica) e sua eficiência ("Efficiency") igual a 98%. 

 

 

Figura 634.23 - Parâmetro de entrada inversor para o cenário padrão. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

4.6.1.4 Módulo fotovoltaico - "PV"  

 

Cada módulo fotovoltaico dimensionado custa R$939,00 (APÊNDICE D), como 

foram considerados 581 módulos, o custo total é de R$ 545.559, igual ao custo de reposição 

(caso o sistema tenha de ser reconstruído por completo após a depreciação total), como pode 

ser visualizado na Tabela 4.19. 
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Tabela 4.19 - Dados do parâmetro de entrada módulo fotovoltaico para o cenário padrão. 

Size - Tamanho (kW) Capital (R$) 
Replacement - 

Reposição (R$) 

O&M - Operação e 

Manutenção (R$/ano) 

151,06 545.559 545.559 5.456 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Além disso, o tempo de vida("lifetime") dos módulos é de cerca de 25 anos, e seu 

custo de manutenção está orçado em R$5.456 ao ano, aproximadamente 1% do valor total dos 

módulos. Todos esses dados devem ser preenchidos em concordância à Figura 4.24. 

 

 

Figura 644.24 - Parâmetro de entrada do módulo fotovoltaico para o cenário padrão. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 

 

4.6.1.5 Turbina eólica - "Wind Turbine 1"  

 

Os dados do parâmetro de entrada turbina eólica (“Wind Turbine”), conforme 

Tabela 4.20 e Figura 4.25 são: o tipo de turbina (“Turbine type”) que deve ser escolhido uma 

da listagem ou inserida uma nova, como no caso, em que foi criada a HUMMER H20.8 bem 

como sua curva de potência baseada da folha de dados do fabricante; a quantidade 

(“Quantity”) de turbinas a ser instalada, o capital (“Capital ($)”), no caso o gasto com o 

aerogerador, inversor e seus periféricos, que correspondem a um total de R$406.923,00 
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(APÊNDICE D); o custo de reposição (“Replacement”) da turbina foi considerado o mesmo 

do capital inicial e o custo de operação e manutenção em R$/ano ("O&M - $/yr"), 

determinado em 2% do custo do capital; além do tempo de vida útil do aerogerador 

(“lifetime”) equivalente a 20 anos e a altura do gerador (“hub height”) que no caso é 24 

metros de altura. 

 

Tabela 4.20 - Dados do parâmetro de entrada da turbina eólica para o cenário padrão. 

Quantity - Quantidade  Capital (R$) 
Replacement - 

Reposição (R$) 

O&M - Operação e 

Manutenção (R$/ano) 

1 406.923 406.923 8.138 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 654.25 - Parâmetro de entrada turbina eólica para o cenário padrão. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 
 

Apesar de o aerogerador selecionado gerar energia em corrente contínua, foi 

considerado que ele gera em corrente alternada, uma vez que possui inversor próprio e 

específico, além de que sua curva de potência (“Power Curve”) foi respeitada e devidamente 

preenchida em detalhes (“Details”). 
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4.6.1.6 Recurso solar - "Solar Resource"  

  

Os dados utilizados para preenchimento do parâmetro de entrada do recurso solar 

ou "Solar Resource Inputs", conforme Figura 4.26, são os da radiação solar diária média 

mensal (kWh/m²/dia) da Tabela 4.21. Outra maneira de se obter o recurso solar concernente à 

radiação diária ("daily radiation") mês a mês, ao longo do ano, é através do preenchimento da 

latitude e longitude do local selecionado para pesquisa. 

 

Tabela 4.21 - Dados do recurso solar para o caso em estudo. 

Ângulo Inclinação 
Irradiação solar diária média mensal [kWh/m2/dia] 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Delta 

Ângulo 

igual a 

latitude 

6° N 5,7 5,7 5,71 5 5,3 4,8 5,2 5,79 5,7 6,5 6,4 6,1 5,66 1,74 

Fonte: Adaptado de CRESESB (2016b). 

 

 

Figura 664.26 - Parâmetro de entrada do recurso solar. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 
 

Ainda é possível observar na Figura 4.26 o valor médio anual da irradiação solar 

diária mensal que é de 5,66 kWh/m²/d, bem como um gráfico da radiação horizontal global 

("Global Horizontal Radiation") que demonstra o comportamento da radiação mês a mês, 

sendo os meses de outubro, novembro e dezembro os que apresentam maior valor. 
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4.6.1.7 Recurso eólico - "Wind Resource" 

 

Por sua vez, os dados do parâmetro recurso eólico, as velocidades médias mensais 

dos ventos coletadas, representadas na Tabela 4.22, se encontram devidamente inseridas no 

software (Figura 4.27), assim como o Fator K anual da distribuição Weibull, arredondado 

pelo próprio programa para 2 (dois), como também a altura do hub do aerogerador, que para o 

caso é de 24 metros, conforme folha de dados da HUMMER (2016). 

 

Tabela 4.22 - Dados do recurso eólico. 

Atlas do Potencial Eólico Brasileiro Dados de vento a 50 m de Altura 

Grandeza Unidade Dez-Fev Mar-Mai Jun-Ago Set-Nov Anual 

Velocidade média do vento m/s 6,36 6,12 7,23 7,02 6,68 

Fator k 
 

2,75 2,25 2,31 2,31 2,35 

Fonte: Adaptado de CRESESB (2016a). 

 

 
Figura 674.27 - Parâmetro de entrada recurso eólico. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 
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4.6.1.8 Dados econômicos - "Economics" 

 

Para o parâmetro de entrada "dados econômicos", o HOMER leva em conta que 

os preços sofrem alterações de forma proporcional durante a vida útil do projeto, sendo 

calculadas por meio da taxa de juros inflacionada.  

Então, para esse estudo foi considerada como taxa de juros ou de desconto para a 

avaliação financeira a taxa de inflação que para o ano de 2015 foi igual 9,39% a.a. (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2016).  

O preenchimento desse parâmetro pode ser verificado na Figura 4.28, na qual já 

consta a taxa anual de interesse ("Annual real interest rate") que é de 9,39% e o tempo de 

vida útil do projeto, definido em 25 anos, pois é a vida nominal do subsistema de maior 

durabilidade, que no caso é o fotovoltaico. 

 

 

Figura 684.28 - Parâmetro de entrada dados econômicos para o cenário padrão. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 

 

A partir desse parâmetro de entrada, o software HOMER calcula o custo presente 

líquido que é representado no software pelo NPC – Net Present Cost. Com o valor resultante, 

será possível analisar e comparar a viabilidade financeira do projeto. 
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4.6.1.9 Modelagem do cenário padrão  

 

Após o preenchimento dos dados de todos os parâmetros mínimos exigidos pelo 

HOMER, a modelagem ganha forma e conexões em forma de setas que expressam a interação 

entre os parâmetros. Na Figura 4.29 se constata que a rede elétrica ("Grid") alimenta a carga 

consumidora de 68 MWh/d e é alimentada pelo aerogerador HUMMER H20.8 e pelos 

módulos fotovoltaicos (PV), os quais necessitam dos inversores para converter a energia  

gerada em corrente contínua ("DC") para alternada ("AC"). 

 

 

Figura 694.29 - Modelagem final do cenário padrão. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 
 

 

Os demais parâmetros de entrada do cenário padrão: recurso solar, recurso eólico 

e os dados econômicos podem ser resumidos na Figura 4.30 que esquematiza os dados 

inseridos em cada entrada. 
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Figura 704.30 - Outros parâmetros de entrada do cenário padrão. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 
 

 

 

4.6.2 Cenário mais provável 

 

Para esta pesquisa, o cenário mais provável é aquele que representa o período de 

12 (doze) meses correspondente ao ano de 2025, ou seja, 10 (dez) anos após o período 

considerado para o cenário padrão. 

 

4.6.2.1 Conexão do sistema à rede elétrica - ''Grid" 

 

A prospecção das tarifas de consumo na ponta e fora da ponta dos 12 (doze) 

meses do ano de 2025 (sequência de número 145 a 156) é realizada com base nos dados 

coletados referentes às tarifas dos anos de 2013 (sequência de número 1 a 12), 2014 

(sequência de número 13 a 24) e 2015 (sequência de número 25 a 36), conforme a Tabela 

4.23. 
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Tabela 4.23 - Dados históricos das tarifas 2013-2015 e prospecção das tarifas para o ano de 2025. 

ANO Sequencia Mês 
TARIFA - CONSUMO ATIVO 

NA PONTA (R$/KWh) 

TARIFA - CONSUMO 

ATIVO FORA DE 

PONTA (R$/KWh) 

2013 

1 Janeiro 1,3706983 0,1779479 

2 Fevereiro 1,1369264 0,138849 

3 Março 1,1266734 0,1375968 

4 Abril 1,1108904 0,1485131 

5 Maio 1,0598444 0,2081971 

6 Junho 1,0591575 0,2080622 

7 Julho 1,0421375 0,2047188 

8 Agosto 1,0377699 0,2038608 

9 Setembro 1,0327856 0,2028817 

10 Outubro 1,0299219 0,2023191 

11 Novembro 1,0310915 0,2025489 

12 Dezembro 1,0331774 0,2029587 

2014 

13 Janeiro 1,0334387 0,203001 

14 Fevereiro 1,0398829 0,2042759 

15 Março 1,0340926 0,2031384 

16 Abril 1,0780288 0,2122133 

17 Maio 1,2184834 0,2411554 

18 Junho 1,21258 0,2399873 

19 Julho 1,2014019 0,2377747 

20 Agosto 1,202161 0,2379249 

21 Setembro 1,2014019 0,2377747 

22 Outubro 1,199433 0,2373849 

23 Novembro 1,217392 0,2409393 

24 Dezembro 1,205818 0,2386488 

2015 

25 Janeiro 1,233836 0,2744499 

26 Fevereiro 1,30836 0,2910267 

27 Março 1,302807 0,323194 

28 Abril 1,352639 0,33314 

29 Maio 1,527173 0,3634565 

30 Junho 1,537176 0,365837 

31 Julho 1,505233 0,358235 

32 Agosto 1,519068 0,3615275 

33 Setembro 1,462836 0,3394692 

34 Outubro 1,464787 0,3390155 

35 Novembro 1,496822 0,3464299 

36 Dezembro 1,509836 0,349442 

2025 

145 Janeiro ? ? 

146 Fevereiro ? ? 

147 Março ? ? 

148 Abril ? ? 

149 Maio ? ? 

150 Junho ? ? 

151 Julho ? ? 

152 Agosto ? ? 

153 Setembro ? ? 

 154 Outubro ? ? 

 155 Novembro ? ? 

 156 Dezembro ? ? 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Então, com base nos dados históricos dos meses da sequência de 1 a 36, 

representados pelos anos de 2013 a 2015, e com o uso do Microsoft EXCEL 2010 são 

conhecidos o Gráfico 4.4 e o Gráfico 4.5. 

 

Gráfico 4.4 - Linha de tendência linear da tarifa de consumo ativo na ponta. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Sobre o Gráfico 4.4 (tarifa de consumo ativo na ponta) foi traçada uma linha de 

tendência (linear), representado pela reta de R² que retorna valor igual a 0,6442, (R² > 0,6 

significa bom ajuste aos dados). Da mesma maneira, foi traçada uma linha de tendência 

(linear) sobre o Gráfico 4.5 (tarifa de consumo ativo fora da ponta), e encontrada a equação da 

reta, com R² igual a 0,872. 

 

Gráfico 4.5 - Linha de tendência linear da tarifa de consumo ativo fora da ponta. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A partir das duas equações das retas encontradas (y = 0,0136x + 0,9752 e y = 

0,0061x + 0,1375) foram obtidas as projeções das tarifas de consumo ativo na ponta e fora da 

ponta, bem como as suas médias, relativas ao ano de 2025 (isto é para “x” sendo cada valor 

do intervalo de 145 a 156), conforme a Tabela 4.24. 

 
Tabela 4.24 - Tarifas médias do cenário mais provável (ano 2025). 

2025 

Período Sequência Mês 
TARIFA - CONSUMO ATIVO 

NA PONTA (R$/KWh) 

TARIFA - CONSUMO ATIVO 

FORA DE PONTA (R$/KWh) 

Período 

Úmido 

156 Dezembro 3,0968 1,0891 

145 Janeiro 2,9472 1,0220 

146 Fevereiro 2,9608 1,0281 

147 Março 2,9744 1,0342 

148 Abril 2,9880 1,0403 

MÉDIA     2,9934 1,0427 

Período 

Seco 

149 Maio 3,0016 1,0464 

150 Junho 3,0152 1,0525 

151 Julho 3,0288 1,0586 

152 Agosto 3,0424 1,0647 

153 Setembro 3,0560 1,0708 

154 Outubro 3,0696 1,0769 

155 Novembro 3,0832 1,0830 

MÉDIA     3,0424 1,0647 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Reconhecidas as tarifas médias de consumo ativo na ponta e fora da ponta para o 

ano de 2025, as mesmas são preenchidas no software HOMER conforme Figura 4.31. 

 

 
Figura 714.31 - Parâmetro de entrada rede elétrica para o cenário mais provável. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 
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4.6.2.2 Carga consumida ou consumo - "Deferrable Load"  

 

A carga consumida para o cenário mais provável é considerada a mesma do 

cenário padrão, ou seja, para essa pesquisa se considera que não haverá aumento no consumo 

ativo da organização analisada. 

 

4.6.2.3 Inversor - "Converter"  

 

Para modelagem do cenário padrão foram considerados custos atuais de mercado 

dos equipamentos que compõe o sistema híbrido de geração renovável, já para modelagem do 

cenário mais provável é tomado por base a tendência apresentada na Figura 4.32 que é de 

decréscimo no custo de energia (COE) da energia eólica e solar fotovoltaica em 5 anos nos 

EUA (de 2009 a 2014). 

 

Figura 724.32 - Evolução do custo de energia eólica e solar. 

Fonte: Adaptado de LAZARD (2014). 

 

À luz da Figura 4.32, então, determina-se que o custo dos equipamentos irá sofrer 

uma redução de 10%, (percentual conservador) dos valores considerados para modelagem do 

cenário padrão, conforme Tabela 4.25 e Figura 4.33. 

 

Tabela 4.25 - Parâmetro de entrada inversor para cenário mais provável. 

Size - Tamanho (kW) Capital (R$) 
Replacement - 

Reposição (R$) 

O&M - Operação e 

Manutenção (R$/ano) 

220 190.080 190.080 1900 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 734.33 - Parâmetro de entrada inversor para o cenário mais provável 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 
 

4.6.2.4 Módulo fotovoltaico - "PV"  

 

Assim como nos inversores, o custo de aquisição dos módulos fotovoltaicos no 

cenário mais provável sofre uma redução de 10% em relação ao cenário padrão. Os novos 

valores de custo de capital, reposição e operação e manutenção (1% do custo de capital) são 

evidenciados na Tabela 4.26. 

 

Tabela 4.26 - Dados do parâmetro de entrada módulo fotovoltaico para o cenário mais provável. 

Size - Tamanho (kW) Capital (R$) Reposição (R$) 
O&M - Operação e 

Manutenção (R$/ano) 

151,06 491.003 491.003 4.910 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os dados do parâmetro de entrada módulo fotovoltaico para o cenário mais 

provável, um vez reconhecidos na Tabela 4.26, devem ser introduzidos no software HOMER 

consoante a Figura 4.34. 

 

Figura 744.34 - Parâmetro de entrada módulo fotovoltaico para cenário mais provável. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 
 

4.6.2.5 Turbina eólica - "Wind Turbine 1"  

 

Seguindo a mesma tendência de redução de custo dos demais equipamentos 

utilizados no dimensionamento do sistema híbrido, a turbina eólica (aerogerador) foi 

barateada em 10%, assim como o seu custo de reposição e o de operação e manutenção (2% 

do custo da turbina), conforme Tabela 4.27, cujos dados devem ser inseridos no software 

segundo a Figura 4.35. 

 

Tabela 4.27 - Dados do parâmetro de entrada da turbina eólica para o cenário mais provável. 

Quantity – Quantidade  Capital (R$) 
Replacement - 

Reposição (R$) 

O&M - Operação e 

Manutenção (R$/ano) 

1 366.230 366.230 7.324 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 754.35 - Parâmetro de entrada turbina eólica para cenário mais provável. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 
 

 

4.6.2.6 Outros parâmetros de entrada  

 

Os dados dos parâmetros recurso solar (Solar Resource), eólico (Wind Resource, 

os dados econômicos (Economics), bem como carga média consumida de energia (68 

MWh/d), são considerados os mesmos utilizados para o cenário padrão.   

 

4.6.2.7 Modelagem do cenário mais provável  

 

A Figura 4.36 exibe a modelagem final do cenário mais provável, isto é, como 

estão dispostos os equipamentos dimensionados para o sistema híbrido eólico-fotovoltaico, a 

rede elétrica da distribuidora de energia, carga consumidora e suas relações por meio de setas. 

Além disso, podem ser verificados os dados inseridos em cada parâmetro de entrada. 
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Figura 764.36 - Modelagem final cenário mais provável. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 
 

 

4.6.3 Cenário otimista 

 

Para o cenário otimista, considerou-se, para a mesma capacidade instalada do 

cenário padrão, que o custo dos equipamentos (inversores, módulos fotovoltaicos e o 

aerogerador) se encontrava 20% menor e as tarifas de energia 20% maiores quando 

comparado ao cenário mais provável. 

Ademais, os parâmetros de entradas referentes à carga consumida, o recurso 

eólico, o recurso solar e os recursos econômicos também foram considerados os mesmos do 

cenário padrão. A modelagem final do cenário otimista e os dados considerados em cada 

parâmetro de entrada podem ser verificados na Figura 4.37. 

 

Figura 774.37 - Modelagem final cenário otimista. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 
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4.6.4 Cenário pessimista 

 

Para o cenário pessimista, considerou-se, para a mesma capacidade instalada do 

cenário padrão (e consequentemente do cenário mais provável) que o custo dos equipamentos 

(inversores, módulos fotovoltaicos e o aerogerador) se encontrava 20% maior e as tarifas de 

energia 20% mais baratas quando comparado ao cenário mais provável. 

Os parâmetros de entradas referentes à carga consumida, o recurso eólico, o 

recurso solar e os recursos econômicos também foram considerados os mesmos do cenário 

mais padrão. Dessa forma, a modelagem final do cenário pessimista e os dados do parâmetro 

de cada parâmetro de entrada podem ser visualizados na Figura 4.38. 

 

 

Figura 784.38 - Modelagem final cenário pessimista. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 
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4.7 Análise das saídas ou outputs dos cenários  

 

4.7.1 Análise das saídas ou outputs do cenário padrão 

 

Após a modelagem final de cada cenário se seguiu a simulação no software 

HOMER. Para o cenário padrão, que deve ser o principal a ser considerado nas análises, já 

que apresenta os dados reais e atuais da organização em estudo, foram obtidas as saídas ou 

outputs (5), (6), (7), (8) e (9), para as configurações (1), (2), (3) e (4), conforme a Figura 4.39. 

 

 

Figura 794.39 - Saídas ou outputs do cenário padrão. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A princípio, é possível identificar na Figura 4.39 o sistema híbrido proposto, que é 

composto pela rede elétrica da distribuidora, pelos módulos fotovoltaicos, os inversores e a 

turbina eólica (1); um sistema formado pela rede elétrica e a turbina eólica (2); outro 

constituído pela rede elétrica, módulos fotovoltaicos e os inversores (3); e último representado 

apenas pela rede elétrica (4). 

De antemão, deve-se salientar que o potencial instalado total do sistema híbrido 

proposto (1) que é de 251,06 kWp (151,06  kWp do subsistema fotovoltaico somado a 100 

kWp do subsistema eólico) frente à demanda de energia e consumo da organização em estudo, 

é capaz de gerar uma fração de energia renovável ou "Ren. Frac." (9) corresponde a 0,03 ou 

3% do total necessário para abastecer o sistema ao longo dos 25 anos definido como ciclo de 

vida do projeto. Portanto, a rede elétrica da empresa distribuidora, a COSERN, é responsável 

por suprir os outros 97% de energia necessária à organização. No caso da opção entre os 

subsistemas eólico (2) e fotovoltaico (3), a fração de energia renovável produzida pelo 

sistema cai para, respectivamente, 2% e 1%. Deve-se salientar que em qualquer configuração 

escolhida será adquirida energia da distribuidora, pois o sistema híbrido foi dimensionado 

com intuito de ser incremental. 

Analisando, ainda, a Figura 4.39 quanto ao output referente ao capital inicial ou 

"Initial Capital" (5), depreende-se que para a instalação do sistema híbrido (1) é necessário 
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gastar R$1.163.682,00; já para implementação de uma turbina eólica (2), o investimento seria 

de R$406.923,00; por sua vez, o sistema fotovoltaico junto aos seus inversores (3) custaria 

R$756.759,00; e, por fim, se a decisão de obtenção de energia elétrica continuasse sendo 

proveniente apenas da rede de distribuição (4), não haveria custos de instalação, já que a 

mesma já se encontra operando normalmente na organização. 

Já o output custo de operação (R$/ano) ou "Operating Cost ($/yr)" (6) é o custo 

incorrido anualmente em cada configuração para o atendimento ao consumo ativo de energia 

elétrica da organização. Na configuração (1) o custo de operação anual (6) é de 

R$11.432.706,00 que engloba a manutenção dos módulos fotovoltaicos, da turbina eólica, dos 

inversores e o gasto com a compra de energia elétrica da distribuidora; na configuração (2) o 

custo de operação anual (6) é igual a R$11.516.800,00 que é composto pelo gasto com a 

manutenção da turbina eólica e com a aquisição de energia da distribuidora; já a configuração 

(3) apresenta custo de operação anual (6) de R$11.635.326,00 que é o total gasto com a 

manutenção dos módulos fotovoltaicos e com a compra de energia elétrica da distribuidora; e 

na configuração (4) o custo de é de R$11.719.416,00 que é o gasto, somente, com a obtenção 

de energia elétrica direto da distribuidora de energia, sem qualquer fração de energia 

renovável. 

O output pertinente ao Custo Presente Líquido ou "NPC - Net Present Cost" (que 

nada mais é do que o Valor Presente Líquido - VPL) (7) deve ser encarado como uma das 

principais saídas da simulação do software HOMER, uma vez que expressa o valor atualizado 

para o presente (à taxa de 9,39% a.a. inserida na etapa de modelagem do parâmetro "dados 

econômicos" do cenário padrão) de todos os custos, sejam oriundos do investimento inicial 

para implementação do projeto (capital inicial (5)), da manutenção de equipamentos e da 

compra de energia à distribuidora (ambos considerados dentro do custo de operação (6)), ao 

longo do ciclo de vida de 25 anos definido para o sistema modelado, levando em consideração 

todos os parâmetros de entrada. Dessa maneira, a configuração que apresentar o menor NPC, 

isto é, o menor custo presente para a organização, é a que deve ser escolhida a despeito das 

outras analisadas. 

Então, na simulação do cenário padrão, a configuração que aponta o menor NPC 

entre as quatro configurações simuladas é a do sistema híbrido (1) com um valor de 

R$110.004.272,00, e a que apresenta o maior NPC, igual a R$111.570.096, é a configuração 

(4) que consiste na continuidade da aquisição de energia somente através da rede 

distribuidora.  
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Apesar do alto investimento inicial para implementação do sistema híbrido (1), o 

custo de energia - COE (R$/kWh), output (9), apresentou-se como o mais barato ao longo dos 

25 anos, sendo igual a 0,464 R$/kWh, o que conferiu ao sistema a capacidade de trazer 

economia em relação à configuração que considera o uso apenas da rede elétrica (4) como 

fonte energética, que apresentou COE correspondente a 0,471 R$/kWh. 

Ademais, o HOMER apresenta outros outputs como a Taxa Interna de Retorno 

(TIR) e o período de recuperação do capital inicial investido (payback simples e o 

descontado) para cada configuração analisada.  

Como o a configuração do sistema híbrido (1) é a mais viável, limitemo-nos a 

analisar, somente, suas demais saídas da simulação, a fim de complementar a decisão baseada 

no NPC. É possível verificar outros outputs do cenário padrão para configuração selecionada 

mediante a Tabela 4.28. 

 
Tabela 4.28 - Outros outputs do cenário padrão. 

Outputs Valor 

Taxa interna de retorno (TR) 24,8% a. a. 

Payback simples 4,01 anos 

Payback descontado 5,27 anos 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Segundo a Tabela 4.28, o sistema híbrido (1) em comparação ao sistema baseado 

apenas na aquisição de energia via rede distribuidora (4) que representa a situação atual e real 

da organização estudada, apresenta TIR igual 24,8% a. a. (bem maior do que a taxa anual de 

interesse definida em 9,39% a.a.) e retorno do capital, isto é, o investimento se paga, em 

apenas 4,01 anos de considerarmos o payback simples ou em 5,27 anos, no caso do payback 

descontado. 

Assim, é possível concluir que a implementação do sistema híbrido eólico- 

fotovoltaico (1) é factível e possibilitaria, ao longo dos 25 anos do ciclo de vida, uma 

economia equivalente a R$1.565.824,00 que deixariam de serem gastos nas faturas de energia 

elétrica. 

 

4.7.2 Análise das saídas ou outputs do cenário mais provável 

 

Com a simulação do modelo final estabelecido para o cenário mais provável 

foram obtidas as saídas ou outputs (5), (6), (7), (8) e (9), para as configurações (1), (2), (3) e 

(4) em concordância à Figura 4.40. 
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Figura 804.40 - Saídas ou outputs do cenário mais provável. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 

 

A análise das saídas do cenário mais provável segue as mesmas premissas das 

análises do cenário padrão, uma vez que a potência instalada proposta para o sistema híbrido 

(251,06kWp), a demanda de energia elétrica e consumo da organização (68MWh/d), as 

quantidades de recurso eólico e solar disponíveis, bem como a taxa de interesse anual (9,39% 

a.a.) são consideradas as mesmas.  

O que muda no cenário mais provável, que é uma prospecção do ano de 2025, são 

os preços das tarifas de energia definidos como 10% mais caros em comparação ao cenário 

padrão e os custos dos equipamentos, que são considerados 10% mais baratos em relação à 

esse mesmo cenário. 

Portanto, como o dimensionamento de equipamentos continua igual, assim como 

as quantidades de recursos renováveis (potencial de geração), as configurações analisadas 

pelo HOMER permanecem as mesmas, o objetivo, então, é analisar se, para os novos dados 

dos parâmetros de entrada, o sistema híbrido permanecesse viável ou não, sendo 

imprescindível, para isso, analisar as saídas da Figura 4.40. 

Nesse sentido, temos que a configuração (1) é constituída pela aquisição de 

energia da rede elétrica da distribuidora, módulos fotovoltaicos e inversores (subsistema 

solar) e turbina eólica (subsistema eólico), cujo capital inicial ou "Initial Capital" (5) 

necessário para implementação é de R$1.047.313,00; o custo de operação anual ou 

"Operating Cost ($/yr)" (6) é de R$31.528.334,00; o NPC (7) corresponde a 

R$301.200.416,00; o custo de energia ou COE (8) equivalente a 1,271 R$/kWh; e potencial 

para geração de 3% da energia renovável (9) demanda pela organização. 

A configuração (2) representa a combinação da rede da distribuidora e subsistema 

eólico. O capital inicial (5) a ser investido é de R$366.230,00; já o custo de operação anual 

(6) é de R$31.811.894,00; seu custo presente líquido ou NPC (7) é de R$303.218.880,00;  

custo de energia COE (8)  é igual a 1,280 R$/kWh; e a geração da fração renovável (9) 

equivale a 2%  da energia total demandada. 
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Já a configuração (3) retrata a combinação da rede da distribuidora e o subsistema 

fotovoltaico. Para sua implementação é indispensável o capital inicial (5) equivalente a 

R$681.083,00; seu custo de operação anual (6) corresponde a R$32.104.706,00; o custo 

presente líquido ou NPC (7) é de R$306.321.344,00; o custo de energia - COE (8) de 1,293 

R$/kWh; e a geração da fração renovável (9) de 1% da energia demanda pela organização. 

Por fim, a configuração (4) simboliza a obtenção de energia apenas da rede 

distribuidora. Ademais, não há gastos iniciais (5), pois a rede já abastece normalmente a 

organização, não havendo custos para implantação; já o custo de operação anual (6) que são 

as compras de energia ao longo dos 25 anos à rede equivale a R$32.388.262,00; o NPC (7) é 

igual a R$308.339.744,00; e o custo de energia - COE (8) é de 1,301 R$/kWh. 

Comparando, ainda, o sistema híbrido (1) com a configuração (4) que é a atual 

forma de aquisição de energia da organização, o HOMER apresenta outros outputs de acordo 

com a Tabela 4.29. 

 

Tabela 4.29 - Outros outputs do cenário mais provável. 

Outputs Valor 

Taxa interna de retorno (TIR) 82,4% a. a. 

Payback simples 1,21 anos 

Payback descontado 1,36 anos 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Consoante a Tabela 4.29, a TIR do sistema eólico-fotovoltaico (1) é igual a 

82,4%a.a. (maior que a taxa anual de interesse que é de 9,39% a.a.), e o período de 

recuperação do capital é de 1,36 anos (payback descontado). 

Ainda em comparação à configuração (4), a da rede elétrica suprindo sozinha a 

demanda da organização, o sistema híbrido (1), ao longo dos 25 anos, gera uma economia 

total de R$7.139.328,00.  

Assim, é possível constatar que o sistema híbrido (1) é o mais viável entre as 

quatro configurações expostas, uma vez que apresenta o menor custo presente líquido ou 

NPC, TIR superior à taxa anual de interesse, rápida recuperação do capital investido, além de 

que é capaz de gerar uma economia alta aos cofres da organização. 

 

4.7.3 Análise das saídas ou outputs do cenário otimista 

 

A análise dos outputs do cenário otimista segue as mesmas diretrizes da análise do 

cenário mais provável na medida em que a potência instalada proposta para o sistema híbrido 
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(251,06kWp), a demanda por energia elétrica e consumo da organização (68MWh/d), as 

quantidades de recurso eólico e solar disponíveis, assim como a taxa de interesse anual 

(9,39% a.a.) são idênticas. 

O que diferencia o cenário otimista são os preços das tarifas de energia 

determinados como 20% mais caros e os custos dos equipamentos, que são considerados 20% 

mais baratos em comparação ao cenário mais provável. Vale salientar que foi adotada a 

comparação a esse cenário pois os custos das tarifas foram obtidos por meio de análise de 

regressão linear e consistem em uma prospecção mais realista e confiável para o cenário daqui 

há 10 anos (otimista), do que se fosse realizada a comparação com os custos do cenário 

padrão (atual). As principais saídas do cenário otimista podem ser visualizadas na Figura 

4.41. 

 

Figura 814.41 - Saídas ou outputs do cenário otimista. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 

 

De acordo com a Figura 4.41, as configurações simuladas para o HOMER são as 

mesmas discutidas no cenário padrão e no mais provável: (1) sistema híbrido eólico-

fotovoltaico, incremental à rede da distribuidora de energia; (2) sistema eólico aliado à rede 

distribuidora; (3) sistema fotovoltaico agregado à rede distribuidora; e (4) rede distribuidora. 

Os outputs da simulação de cada configuração são: (5) capital inicial; (6) custo de 

operação (R$/ano); (7) custo presente líquido – NPC; (8) custo de energia – COE (R$/kWh); e 

(9) fração de energia renovável produzida. 

Dentre as configurações simuladas, a do sistema híbrido (1) apresentou NPC igual 

a R$361.013.472,00 e custo de energia – COE de 1,524 R$/kWh; por outro lado, a opção da 

continuidade de aquisição de energia diretamente da rede distribuidora retratou NPC de 

R$370.068.096,00 e COE de 1.562 R$/kWh. 

Por sua vez a Tabela 4.30 apresenta outros outputs do software HOMER, 

comparativos entre a proposta do sistema híbrido (1) e a configuração da rede distribuidora 

(4) , servindo para embasar a escolha da configuração ótima, isto é, aquela que reúne as 
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melhores saídas resultantes da simulação dos parâmetros de entrada inseridos na etapa de 

modelagem. 

 
Tabela 4.30 - Outros outputs do cenário otimista. 

Outputs Valor 

Taxa interna de retorno (TIR) 124% a. a. 

Payback simples 0,80 ano 

Payback descontado 0,88 ano 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Desse modo, em conformidade à Tabela 4.30, tem-se que a taxa interna de retorno 

ou TIR é de 124% a.a., o payback simples é igual a 0,80 ano e o payback descontado é de 

0,88 ano. 

Ainda em comparação à configuração (4), a da rede elétrica suprindo sozinha a 

demanda da organização, o sistema híbrido (1), ao longo dos 25 anos, gera uma economia de 

R$9.054.624,00.  

Portanto, é possível concluir que no cenário otimista, a escolha mais viável é a do 

sistema eólico-fotovoltaico incremental à rede distribuidora (1), na medida em que apresenta 

menor NPC, TIR maior que a taxa anual de interesse definida para o projeto e 

consequentemente, recuperação do capital investido em menos de um ano. 

 

4.7.4 Análise das saídas ou outputs do cenário pessimista 

 

O cenário pessimista é dimensionado da mesma maneira dos demais, a diferença 

está nos preços das tarifas de energia determinados como 20% mais baratas e os custos dos 

equipamentos 20% mais caros do que aqueles considerados para o cenário mais provável. Os 

principais outputs do cenário pessimista podem ser verificados na Figura 4.42. 

 

 
Figura 824.42 - Saídas ou outputs do cenário pessimista. 

Fonte: Adaptado do software HOMER. 

 

Vale salientar que foi adotada a comparação com os custos do cenário mais 

provável, pois estes foram obtidos por meio de análise de regressão linear e consistem em 
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uma prospecção mais realista e confiável para o cenário daqui há 10 anos (pessimista), do que 

se fosse realizada a comparação com os custos do cenário padrão (atual). 

Consoante a Figura 4.42, as configurações simuladas para o HOMER são (1) 

sistema híbrido eólico-fotovoltaico, incremental à rede da distribuidora de energia; (2) sistema 

eólico aliado à rede distribuidora; (3) sistema fotovoltaico agregado à rede distribuidora; e (4) 

rede distribuidora. 

As saídas da simulação para cada configuração são: (5) capital inicial; (6) custo de 

operação (R$/ano); (7) custo presente líquido – NPC; (8) custo de energia – COE (R$kWh); e 

(9) fração de energia renovável produzida. 

Das configurações simuladas, a do sistema híbrido (1) apresentou NPC igual a 

R$241.474.544,00 e custo de energia – COE de 1,019 R$/kWh; já a opção da continuidade de 

aquisição de energia junto à rede distribuidora (4), apresentou NPC de R$246.701.648,00 e 

COE de 1.041 R$/kWh. 

Em concordância à Tabela 4.31, a qual expõe outros outputs provenientes da 

simulação do cenário pessimista, a taxa interna de retorno é de 54,2% a.a. e o período de 

recuperação de capital é de 2,11 anos no caso do payback descontado. 

 

Tabela 4.31 - Outros outputs do cenário pessimista. 

Outputs Valor 

Taxa interna de retorno (TIR) 54,2% a. a. 

Payback simples 1,83 anos 

Payback descontado 2,11 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nesse contexto, constata-se que mesmo no cenário pessimista, o sistema híbrido 

ainda se mostrou factível, já que o NPC é o mais vantajoso dentre as quatro configurações 

simuladas para o cenário, a TIR maior que taxa anual de interesse determinada para o projeto, 

o capital investido é recuperado em menos de dois anos, além de promover uma economia de 

R$5.227.104,00 ao longo dos 25 anos de duração do projeto, em comparação à continuidade 

da aquisição de energia somente por meio da rede de distribuição local. 

 

4.7.5 Comparação entre as saídas ou outputs dos cenários 

 

 O Quadro 4.2 apresenta os principais outputs dos sistemas híbridos eólico-

fotovoltaicos incrementais à rede da distribuidora de energia elétrica, já que foram as 

configurações mais viáveis em cada um dos 4 (quatro) cenários modelados.  
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Quadro 4.2 - Principais outputs dos cenários simulados.  

Configuração 

Fração de 

energia 

renovável 

Cenário NPC (em R$) 
TIR (% 

a.a.) 

Payback 

Descontado 

(ano(s)) 

Economia 

potencial (em 

R$) 

 

3% Padrão R$ 110.004.272,00 24,80% 5,27 R$ 1.565.824,00 

 

3% 
Mais 

provável 
R$ 301.200.416,00 82,40% 1,36 R$ 7.139.328,00 

 

3% Otimista R$ 361.013.472,00 124,00% 0,88 R$ 9.054.624,00 

 

3% Pessimista R$ 241.474.544,00 54,20% 2,11 R$ 5.227.104,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Portanto, em todos os cenários a melhor configuração é a do sistema híbrido, cuja 

fração de energia renovável a qual  é capaz de gerar é de 3%, sendo os outros 97% de energia 

necessários a fim de atender a demanda provenientes da aquisição junto à COSERN.  

Esses percentuais são idênticos em todos os cenários porque estes foram 

modelados com a mesma quantidade de equipamentos (módulos fotovoltaicos, turbina eólica 

e inversores) e sob as mesmas condições de operação, consequentemente a potência de 

geração renovável deve ser igual. 

Outro ponto a se observar no Quadro 4.2 é o custo presente líquido (NPC). O 

cenário padrão demonstrou o menor NPC em relação aos demais e o cenário otimista o maior 

custo atualizado, acima até mesmo do cenário pessimista. Entretanto, a despeito disso,  a TIR 

do cenário otimista, seu payback descontado e a economia potencial são as melhores. 

Assim, é possível chegar à conclusão de que em todos os cenários é factível 

implementar o sistema híbrido dimensionado e que, por isso, a técnica proposta ao longo de 

todos os passos e etapas do Capítulo 4 deve ser recomendada ao tomador de decisão da 

organização, no caso, a reitora em exercício da UFRN. 

Caso o cenário padrão e o pessimista se demonstrassem infactíveis após 

modelagem e simulação, ainda assim o estudo deveria ser levado em consideração, pois 

havendo ao menos projeção futura viável através dos cenários mais provável e otimista, há 

também justificativa para implementação do sistema híbrido. 

 

4.8 Síntese do capítulo e proposição do modelo de implementação de sistemas híbridos 

de geração distribuída eólico-fotovoltaicos  

 

O presente capítulo tratou, pois, de discutir, em sete tópicos, as etapas do modelo 

conceitual proposto ao final do Capítulo 3, com o objetivo de verificar a validade desse 
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modelo que fora elaborado com base na revisão de literatura e com a finalidade de retirar 

lições aprendidas da execução prática de todos os seus passos com foco aprimorá-lo e também 

detalhar como desenvolvê-lo para que seja possível replicá-lo. Então, o modelo mais 

completo, oriundo desse processo de validação pode ser visualizado por meio da Figura 4.43. 

 

 

 2 

3 

4 

Seleção do Caso 

Estudo da 

demanda/consumo 

Estudo dos 

recursos 

Eólico 

- Atlas do potencial eólico (CRESESB,2001); 

- Busca por coordenadas (CRESESB, 2016a); 

- Estações meteorológicas (INMET, 2016); 

- Medições locais (anemômetro). 

Solar 

- Atlas solarimétrico (ANEEL, 2008); 

- Estações meteorológicas (INMET, 2016); 

- Programa SunData  - busca por coordenadas 

(CRESESB, 2016b); 

- Simulador solar (AMERICADOSOL, 2016); 

- Medições locais (piranômetro). 

Planejamento do 

sistema 
- Compatibilização do estudo com a estratégia da organização e 

suas restrições. 

Dimensionamento 

do sistema  

- Módulos fotovoltaicos (quantidade, potência, marca, etc); 

- Aerogerador (quantidade, potência, marca, etc); 

- Inversor (quantidade, potência, marca, etc); 

- Medidor bidirecional; 

- Equipamentos de proteção; 

- Configuração do sistema. 

 

Modelagem e 

simulação  

- Softwares: 

HOMER; 

RETscreen; 

HYBRID2. 

Análise  das saídas 

(outputs) dos 

cenários 

Viável? 

Factível decisão de 

 implementar 

o sistema 

Não 

Sim 

5 

6 

7 

1 

- Tarifas e peculiaridades do local; 

- Dados de: 

    - Consumo; 

    - Demandada; 

    - Sazonalidade. 

- Cenários: 

Padrão; 

Mais provável; 

Otimista; 

Pessimista.   

Encaminhar a proposta 

ao tomador de decisões 

da organização. 

Arquivar a 

proposta 

- Justificativa; 

- Dados básicos; 

- Disponibilidade recurso (sol e vento); 

- Definição do(s) local(is): 

     - Condições do local de instalação (terreno, cobertura, etc); 

     - Ausência de obstáculos e impedimentos; 

 - Capacidade de interligação à rede elétrica. 

-  

- CERTIFICAÇÃO 

(INMETRO) 

 

-PRODIST 

(MÓDULO 3) 

 

Infactível 

decisão de 

implementar 

o sistema 

Figura 834.43 - Modelo final para implementação de sistemas híbridos de geração distribuída eólico-fotovoltaico. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Pode-se observar que o primeiro passo do modelo consiste em selecionar o caso 

ou organização com base em uma justificativa (seja ela financeira, política, ambiental); na 

disponibilidade de recurso (eólico e fotovoltaico), sendo a percepção desta observacional; nas 

condições do local de instalação do sistema (se o terreno suporta, se a cobertura da edificação 

está íntegra, etc); na verificação da capacidade de interligação do sistema à rede elétrica da 

distribuidora de energia, caso contrário a organização pode se beneficiar da geração 

distribuída (norma 482/2012); e da identificação de obstáculos e impedimentos à produção de 

energia, como edificações situadas perto do aerogerador, sombras de prédios sobre a 

cobertura onde serão instalados os módulos fotovoltaicos, etc. 

O segundo passo diz respeito ao estudo da demanda e do consumo do caso 

selecionado para implementação do sistema híbrido. Para isso se deve verificar o seu perfil de 

consumo, gastos mensais, sazonalidade da demanda, a carga consumida ao longo dos últimos 

anos, tarifas e peculiaridades do local escolhido. 

Já o terceiro passo compreende o estudo dos recursos solar e eólico. Para 

avaliação do recurso eólico existem algumas ferramentas como Atlas do potencial eólico 

(CRESESB, 2001), a busca por coordenadas que pode ser acessada através do site 

institucional da CRESESB (2016a) na qual há o retorno de diversos dados (dentre eles a 

velocidade média dos ventos); além de dados provenientes das estações meteorológicas que 

podem ser coletados no site do INMET (2016); e através de medições realizadas no local por 

meio de equipamentos como o anemômetro.  

Por sua vez, a avaliação do recurso solar pode ocorrer por intermédio do Atlas de 

Energia Solar da ANEEL (2008); de dados de estações meteorológicas do site do INMET 

(2016); pelo programa SunData, o qual pode ser acessado pelo site da CRESESB (2016b), e 

que identifica dados de irradiação solar para cada coordenada existente em seu banco de 

dados; também pode ocorrer através do programa simulador da AMERICADOSOL (2016) e 

por medições executadas no local de instalação dos módulos fotovoltaicos por equipamentos, 

tal como o piranômetro. 

No quarto passo ocorre o planejamento do sistema que é a compatibilização dos 

dados coletados referentes ao consumo de energia, restrições de área, recursos financeiros 

para investimento, a disponibilidade de recursos renováveis e a estratégia organizacional, com 

o intuito do estabelecimento de um plano ou diretrizes que embasem o dimensionamento do 

sistema híbrido. 
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O quinto passo diz respeito ao dimensionamento do sistema híbrido, isto é, a 

determinação da quantidade e especificação dos equipamentos (aerogeradores, módulos 

fotovoltaicos, inversores, medidores, equipamentos de proteção), layout, direção (se norte, 

sul, leste ou oeste) e angulação que deve ser empregada para suas instalações. Para o 

dimensionamento, há a exigência de que todos os equipamentos sejam certificados pelo 

INMETRO, e da obediência ao PRODIST trata dos procedimentos de distribuição de energia 

elétrica do sistema elétrico nacional, mais especificamente o MÓDULO 3, que versa sobre o 

acesso à rede de distribuição. 

Depois, no sexto passo, ocorre a análise de viabilidade por meio de um  software, 

no caso o HOMER, consistindo, então, na modelagem e simulação de quatro cenários, o 

padrão, o mais provável, o otimista e o pessimista. Vale ressaltar que existem outros 

programas específicos para esse tipo de análise como o RETScreen e HYBRIB2. 

O sétimo e último passo do modelo abrange a análise das principais saídas ou 

outputs (NPC, TIR, payback descontado e economia potencial) resultantes da simulação dos 

cenários realizada no software escolhido, a fim de verificar se é factível ou não a 

implementação do sistema híbrido proposto para que se possa, consequentemente, encaminhar 

ao tomador de decisões da organização ou simplesmente arquivar a proposta em caso de 

inviabilidade. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

 

 Este capítulo apresenta a síntese da revisão bibliográfica e do estudo de caso 

realizado e, a partir disso, expõe algumas conclusões sobre o modelo proposto. Em 

consequência dessas discussões se discorre acerca da resposta ao problema de pesquisa e a 

abrangência com que os objetivos deste trabalho foram alcançados. Por fim, considerando as 

justificativas e limitações da pesquisa, são propostas recomendações para trabalhos futuros. 

 

5.1 Considerações finais  

 

O Brasil é um país abundante em fontes renováveis de energia, entretanto, pouco 

tem sido feito para promovê-las, na tentativa de diversificar a matriz energética brasileira que, 

atualmente, é dominada pela geração hidroelétrica localizada à grande distância das principais 

cidades e centros consumidores. 

Esse tipo de geração pressupõe grande custo financeiro, ambiental e social pelo 

tamanho das usinas instaladas que demandam investimento da ordem de bilhões de reais, ao 

passo que exigem o desmatamento e desocupação de áreas nas quais coexistem animais, 

vegetação e populações humanas nativas.  

Ademais, são necessárias grandes infraestruturas de rede de transmissão para levar 

a energia produzida até sua distribuição ao consumidor final, isto é, a sociedade, a qual se 

tornou inteiramente dependente dessa fonte para, praticamente, todas as suas atividades 

cotidianas, portanto, o fornecimento deve ser confiável e infalível. 

Porém, a produção das usinas hidráulicas é condicionada à disponibilidade de 

água proveniente das chuvas, as quais se precipitam a fim de encher os reservatórios de 

maneira autônoma à vontade do homem, de modo que há incerteza quando e em que 

quantidade elas irão ocorrer, comprometendo, assim, a hidrogeração.  

Nesse contexto, a fim de garantir maior confiabilidade energética o governo 

passou a estimular outras alternativas através do marco regulatório PROINFA, que viabilizou 

a fixação da indústria de componentes e turbinas eólicas no país. Destaca-se, ainda, a 

normativa 482/2012 da ANEEL, que passou a incentivar a geração distribuída, ou seja, aquela 

próxima ao consumo, por meio de fontes limpas. 

A geração distribuída  deve ser compreendida como uma fonte complementar de 

energia, uma vez que a legislação, atualmente, só permite a instalação de projetos com 

geração pico de 5MW, além de que pode haver intermitência dos recursos como, por 
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exemplo, o fotovoltaico que depende do sol; e, o eólico, o qual necessita de ventos com certa 

velocidade mínima.  

Por outro lado, o potencial da geração distribuída é enorme, assim como seus 

benefícios, tais como: a economia nos gastos, por meio do sistema de compensação de 

energia; a proximidade entre consumo e geração, o que reduz perdas; e, principalmente, a 

promoção da sustentabilidade com o uso de recursos renováveis - razões pelas quais deve ser 

incentivada a participar com frações crescentes de contribuição na matriz energética nacional. 

Mesmo a geração distribuída de sistemas eólico-fotovoltaicos apresentando uma 

excelente potencialidade, há a carência e lacuna na academia de mecanismos que auxiliem 

pesquisadores e às organizações a fazerem usufruto por meio da implementação desses 

sistemas de acordo com a normativa 482/2012. 

Então, a priori, mediante a fundamentação teórica realizada no Capítulo 3 por 

meio de pesquisa bibliográfica sistemática sobre os temas geração distribuída, energia solar e 

eólica, sistemas híbridos, modelagem, simulação e análise de viabilidade econômica, foi 

possível chegar ao modelo conceitual da Figura 3.35 referente ao passo a passo para 

implementação de sistema híbridos de geração distribuída eólico-fotovoltaicos.  

Em seguida, o modelo conceitual foi submetido à validação, no Capítulo 4, por 

meio de sua aplicação em um estudo de caso específico de grande relevância, por se tratar de 

uma instituição federal de ensino que é uma das maiores consumidoras de energia do Estado 

do Rio Grande do Norte. A partir disso, foram reconhecidas oportunidades de melhoria para o 

modelo conceitual, através das quais foi possível aperfeiçoá-lo em um modelo final que 

garantiu a resolução da problemática definida no tópico 1.1 do Capítulo 1. 

Para efeito dessa dissertação, considerou-se que o problema de pesquisa inicial  

foi respondido através da proposição de um modelo que possa ser replicável para 

implementação de sistemas híbridos eólico-fotovoltaicos em quaisquer organizações como 

pode ser visualizado na Figura 4.43 do tópico 4.8 do Capítulo 4 que, em concordância com o 

objetivo geral definido, reuniu em uma representação estruturada todo o contexto, dinâmica e 

o processo que resulta em um parecer quanto à viabilidade de se instalar ou não tais sistemas. 

Além desse modelo, que consiste na maior contribuição dessa pesquisa, há 

questões secundárias e de grande importância, traduzidas pelos objetivos específicos, que 

também foram atendidas ao longo dessa dissertação da seguinte maneira: 

 A identificação do panorama mundial e brasileiro quanto à exploração, 

consumo, de combustíveis fósseis, energias renováveis (solar fotovoltaica 

e a eólica) pode ser visualizada no Capítulo 1, tópico 1.1 o qual versa 
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sobre a contextualização da pesquisa; assim como no Capítulo 3 da 

fundamentação teórica, nos tópicos 3.2, 3.3 e 3.4, que tratam, 

respectivamente, das energias renováveis, energia solar e energia eólica; 

 A compreensão da Resolução Normativa 482/2012 quanto a sua aplicação 

e benefícios percebidos ocorreu no Capítulo 3, tópico 3.1 que discorreu 

sobre geração distribuída; 

 As principais tecnologias, equipamentos, vantagens e desvantagens 

relacionadas a sistemas híbridos eólico-fotovoltaicos foram identificadas 

no Capítulo 3 mais precisamente nos tópicos 3.3, 3.4 e 3.5; 

 A exemplificação da utilização e interpretação do software HOMER 

através da modelagem e simulação do sistema híbrido em um caso 

específico ocorreu no Capítulo 4, tópicos 4.6; 

 A análise de viabilidade da implementação de sistemas eólico-

fotovoltaicos pode ser verificadas, para o estudo de caso da UFRN, no 

Capítulo 4, tópico 4.7, com a interpretação e comparação das saídas ou 

outputs dos cenários simulados.  

 

Também é importante ressaltar que os estudos realizados nessa dissertação 

demonstraram que a implementação de sistemas de geração distribuída por fontes de energia 

renovável, de maneira incremental ao sistema elétrico convencional, pode proporcionar 

economia importante às organizações, e que a combinação de dois ou mais recursos em um 

sistema hibrido pode ser uma alternativa mais viável do que explorá-los isolados, pois podem 

ser complementares um ao outro. 

 

5.2 Recomendações para trabalhos futuros 

 

Apesar das coletas de dados terem sido válidas, o presente trabalho apresenta, 

como limitações, a coleta dos recursos fotovoltaico e eólico, que de maneira ideal, deveria ter 

ocorrido com auxílio, respectivamente, de piranômetro e anemômetro, nos locais sugeridos 

para implementação dos equipamentos de geração de energia a fim de avaliar com maior 

eficiência o potencial e disponibilidade desses recursos. 

Para replicações do modelo proposto em trabalhos acadêmicos ou em casos 

práticos no mercado de geração distribuída, então, sugere-se que, com a intenção de aumentar 
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a confiabilidade da simulação, os dados do recurso solar e eólico sejam mensurados in loco 

com o uso de equipamentos específicos, assim como é sugerido na etapa 3 da Figura 4.43 que 

retrata o modelo final. 

Outra limitação do trabalho foi a ausência do dimensionamento da seção dos 

cabos a serem utilizados como condutores CC e CA, e a representação do sistema híbrido 

através de um diagrama unifilar do projeto elétrico, que para os propósitos desse trabalho não 

fez falta, mas que é imprescindível para compor o memorial descritivo que deve ser anexada 

junto a documentação a ser enviada à distribuidora de energia para obtenção do parecer de 

acesso do sistema à rede. Entretanto, tanto o dimensionamento quanto o projeto são 

competências de profissionais qualificados e com formação na área de eletricidade, tais como 

técnicos ou engenheiros. 

Alguns desdobramentos desta pesquisa para trabalhos futuros são: 

 Analisar e adaptar o modelo proposto às alterações da normativa 482/2012 

que passaram a vigorar a partir de 01/03/2016; 

 Replicar o modelo em outras organizações similares a fim de ratificar a 

sua validade e aperfeiçoá-lo; 

 Realizar estudo sobre os impactos ambientais gerados pela instalação de 

sistemas híbridos eólico-fotovoltaicos; 

 Realizar estudos considerando os benefícios intangíveis obtidos, pela 

adoção de energia eólica e solar. 

Por fim, espera-se que este trabalho contribua tanto para o avanço do 

conhecimento acadêmico quanto para sua aplicação na sociedade. Na academia, pelo avanço 

proporcionado pelas discussões da revisão bibliográfica e particularmente pela proposição de 

um modelo inédito para implementação de sistemas híbridos de geração distribuída eólico-

fotovoltaicos.  Na sociedade, para organizações públicas ou privadas que desejem fazer 

usufruto do sistema de compensação de energia estabelecido pela normativa 482/2012 da 

ANEEL com intenção de economizar energia e, consequentemente, recursos financeiros, além 

de salvaguardar o meio-ambiente já que geração de energia renovável é uma medida de 

sustentabilidade. 
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APÊNDICE A - Guia de Instituições e Empresas da CRESESB , categoria Universidade 

e Faculdade. 

 

 
TIPO DE 

INSTITUIÇÃO 

NOME OU 

SIGLA 

SETOR DE 

FUNCIONAMENTO 
ÁREA DE ATUAÇÃO Cidade/UF 

1 

Centro de 

Referência; 

Universidade e 

Faculdade 

CENTRO DE 

FONTES 

RENOVÁVEIS 

DE ENERGIA - 

FAT/UERJ 

(CFRE) 

Faculdade de 

Tecnologia – 

FAT/UERJ 

Energia solar e eólica RJ/RJ 

2 
Universidade e 

Faculdade 

CENTRO 

FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

DO CEARÁ 

(CEFETCE)  

Diretoria de 

Pesquisa e Pós-

Graduação / 

Laboratório de 

Energias Renováveis 

e Conforto 

Ambiental (LERCA) 

Célula Fotovoltaica; 

Energia Solar 

Fotovoltaica 

Fortaleza/ 

CE 

3 
Universidade e 

Faculdade 

Fundação Instituto 

de Administração 

(FIA)  

Pós-Graduação de 

Gestão de Negócios 

de Energia Elétrica 

Energia Eólica; Energia 

Solar Fotovoltaica; 

Energia Solar Térmica 

SP/SP 

4 

Centro de 

Referência; 

Instituto de 

Pesquisa; 

Universidade e 

Faculdade 

GRUPO DE 

ESTUDOS EM 

ENERGIA 

(GREEN - IPUC)  

INSTITUTO 

POLITECNICO – 

PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE 

MINAS GERAIS 

Acumuladores de 

Energia; Arquitetura 

Bioclimática; 

Cogeração; Eficiência 

Energética; Energia 

Solar Fotovoltaica; 

Energia Solar Térmica; 

Veículos Elétricos 

Belo 

Horizonte/MG 

5 

Escola Técnica; 

Universidade e 

Faculdade 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência 

e Tecnologia do 

Tocantins (IFTO)  

GEFRE -Grupo de 

Estudos em Fontes 

Renováveis de 

Energia - Dep. 

Elétrica - Campus de 

Palmas 

Baterias; Célula a 

Combustível; Energia 

Solar Fotovoltaica; 

Sistemas Híbridos 

Palmas/TO 

6 
Universidade e 

Faculdade 

Instituto Militar de 

Engenharia  

Seção de Engenharia 

Mecânica e de 

Materiais 

Filmes Finos 

Policristalinos; 

Evaporação Térmica a 

Vácuo; Sputtering; 

Caracterização Elétrica; 

Caracterização 

Morfológica; 

Caracterização 

Estrutural; 

Caracterização Ótica 

RJ/RJ 

7 
Universidade e 

Faculdade 

PONTÍFICIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE 

MINAS GERAIS 

(PUC / MG)  

Grupo emergente na 

área de Energia 

Solar / 

Departamento de 

Engenharia 

Mecânica 

Coletor de Baixo Custo; 

Coletor Solar Plano; 

Concentradores; Energia 

Solar; Energia Solar 

Térmica; Refrigeração 

Solar; Solarimetria 

Belo 

Horizonte/MG 

http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=501
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8 
Universidade e 

Faculdade 

PONTÍFICIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO 

RIO DE JANEIRO 

- (PUCRJ)  

Departamento de 

Engenharia 

Mecânica 

Ar Condicionado; 

Bombeamento de Água; 

Energia Eólica; Energia 

Renovável; Energia 

Solar; Engenharia 

Mecânica; Termociência 

Experimental; 

Metrologia; 

Aquecimento de 

Fluidos; Mecânica 

Estrutural; Turbinas 

Eólicas 

RJ/RJ 

9 
Universidade e 

Faculdade 

PONTÍFICIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO 

RIO GRANDE 

DO SUL (PUC / 

RS)  

Grupo de Energia 

Eólica / Núcleo 

Tecnológico de 

Energia e Meio 

Ambiente / 

Departamento de 

Engenharia 

Mecânica e 

Mecatrônica 

(EÓLUS/NUTEMA/

DEMM/FENG) 

Anemometria; 

Biomassa; Energia 

Eólica; Energia 

Renovável; Energia 

Solar Fotovoltaica; 

Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCH); 

Potencial eólico; 

Simulação de fazendas 

eólicas ; Turbinas 

Eólicas 

Porto Alegre/RS 

Faculdade de Física 

Energia Solar 

Fotovoltaica 

10 
Universidade e 

Faculdade 

UNIVERSIDADE 

DE FORTALEZA 

(UNIFOR)  

Núcleo de pesquisas 

Tecnológicas (NPT) 

- Grupo de Energia 

Solar 

Não informado Fortaleza/CE 

11 
Universidade e 

Faculdade 

UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO 

(USP)  

IEE – Instituto de 

Eletrotécnica e 

Energia 

Biomassa; Eletrificação 

Rural; Energia Solar 

Fotovoltaica; Energia 

Térmica; Impactos 

Ambientais 

SP/SP 

Laboratório de 

Fotoquímica 

Inorgânica e 

Conversão de 

Energia - Instituto de 

Química  

Energia Alternativa; 

Energia Renovável; 

Energia Solar; Energia 

Solar Fotovoltaica; 

Meio Ambiente; 

Química 

Núcleo de Energia 

Renovável do 

GEPEA - Grupo de 

Energia 

Conservação de 

Energia; Eficiência 

Energética; Energia 

Alternativa; Geração; 

Transmissão 

12 
Universidade e 

Faculdade 

UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DA 

BAHIA (UNEB)  

Departamento de 

Tecnologia e 

Ciências Sociais 

(DTCS) 

Energia Solar 

Fotovoltaica; Irrigação 
Juazeiro/BA 

13 
Universidade e 

Faculdade 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO 

CEARÁ (UECE)  

Grupo de Energias 

Alternativas / 

Departamento de 

Física 

Energia Alternativa; 

Energia Solar 

Fotovoltaica 

Fortaleza/CE 

14 
Universidade e 

Faculdade 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO 

NORTE 

FLUMINENSE 

(UENF)  

Núcleo de Energias 

Alternativa 

Biomassa; Energia 

Alternativa; Energia 

Eólica; Energia Solar 

Macaé/RJ 

http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=158
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=158
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=158
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=158
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=158
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=158
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=158
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=158
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=159
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=160
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=184
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=184
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=184
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=184
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=184
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=184
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=184
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=185
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=185
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=185
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=185
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=185
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=185
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=186
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=186
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=186
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=186
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=186
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=186
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=187
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=187
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=187
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=187
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=181
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=181
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=181
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=181
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=181
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=181
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=181
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=161
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=161
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=161
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=161
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=161
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=161
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=161
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=162
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=162
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=162
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=162
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=162
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=162
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=162
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15 
Universidade e 

Faculdade 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL 

PAULISTA 

(UNESP)  

Unidade de 

Guaratinguetá - 

Departamento de 

Energia 

Células a Combustível; 

Cogeração; Energia 

Solar Fotovoltaica 

Guaratinguetá/ 

SP 

16 
Universidade e 

Faculdade 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA 

BAHIA (UFBA)  

Laboratório de 

Energia e Gás - LEN 

/ Escola Politécnica 

Conservação de 

Energia; Energia 

Alternativa; Energia 

Solar; Simulação de 

Sistemas Térmicos; 

Recuperação de 

Energia; Integração 

Energética; 

Termodinâmica 

Aplicada 

Salvador/BA 

Departamento de 

Engenharia Agrícola 

Biogás; Energia Eólica; 

Energia Renovável; 

Energia Solar; Tração 

Animal 

Cruz das 

Almas/BA 

17 
Universidade e 

Faculdade 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA 

PARAÍBA 

(UFPB)  

Centro de Energias 

Alternativas e 

Renováveis 

Energia Eólica; Energia 

Solar Fotovoltaica; 

Energia Solar Térmica; 

Solarimetria 

João Pessoa/PB 

Núcleo de Energia - 

NERG 

Bombeamento de Água; 

Energia do Hidrogênio; 

Energia Eólica; Energia 

Solar; Geração; 

Planejamento 

Energético 

Campina 

Grande/PB 

18 
Universidade e 

Faculdade 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

MATO GROSSO 

(UFMT)  

Núcleo 

Interdisciplinar de 

Estudos em 

Planejamento 

Energético (NIEPE) 

Conservação de 

Energia; Energia 

Alternativa; Geração; 

Planejamento 

Energético; Regulação 

do Mercado de Energia 

Elétrica 

Cuiabá/MT 

19 
Universidade e 

Faculdade 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

PERNAMBUCO 

(UFPE)  

Grupo de Pesquisas 

em Fontes 

Alternativas de 

Energia - Grupo 

FAE / Departamento 

de Energia Nuclear - 

DEN 

Bombeamento de Água; 

Coletores 

Concentradores; 

Conservação de 

Energia; Eletrificação 

Rural; Energia Solar; 

Energia Solar 

Fotovoltaica; Energia 

Solar Térmica 

Recife/PE 

20 
Universidade e 

Faculdade 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

SANTA 

CATARINA 

(UFSC)  

Departamento de 

Engenharia 

Mecânica - 

Laboratórios de 

Engenharia de 

Processos de 

Conversão e 

Tecnologia de 

Energia - LEPTEN 

Energia Solar; 

Solarimetria 

Florianópolis/ 

SC 

21 
Universidade e 

Faculdade 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA 

(UFU)  

Núcleo de 

Eletricidade Rural e 

Fontes Alternativas 

de Energia 

(NERFAE) / 

Faculdade de 

Engenharia Elétrica ) 

Energia Solar; Energia 

Solar Fotovoltaica; 

Energia Solar Térmica 

Uberlândia/MG 

http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=182
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=182
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=182
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=182
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=182
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=182
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=182
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=182
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=163
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=163
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=163
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=164
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=164
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=171
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=171
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=171
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Faculdade 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

CEARÁ (UFC)  

Grupo de 

Processamento de 

Energia e Controle 

(GPEC) / 

Departamento de 

Engenharia Elétrica 

(DEE) 

Eletrônica de Potência; 

Energia Alternativa; 

Energia Eólica; Energia 

Solar Fotovoltaica; 

Osmose Reversa 

Fortaleza/CE 

 Laboratório de 

Energia Solar e Gás 

Natural (LESGN) / 

Departamento de 

Engenharia 

Mecânica e de 

Produção 

Dessalinização de Água; 

Energia Solar; Fogão 

Solar; Refrigeração 

Solar 

23 
Universidade e 

Faculdade 

Universidade 

Federal do Pampa 

(UNIPAMPA)  

Laboratório de 

Modelagem e 

Simulação 

Computacional 

LMSC 

Energia Eólica Bagé/RS 

24 
Universidade e 

Faculdade 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PARÁ (UFPA)  

Grupo de Estudos e 

Desenvolvimento de 

Alternativas 

Energéticas - 

GEDAE 

Aplicação de 

Microondas; Eficiência 

Energética; Energia 

Alternativa; Energia 

Eólica; Energia 

Renovável; Energia 

Solar Fotovoltaica; 

Qualidade de Energia; 

Sistemas Híbridos 

Belém/PA 

25 
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UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PARANÁ (UFPR)  

Laboratório do 

Ambiente 

Construído / 

Departamento de 

Arquitetura e 

Urbanismo  

Energia Solar 

Fotovoltaica; Energia 

Solar Térmica 

Curitiba/PR 

26 
Universidade e 

Faculdade 

Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ)  

Laboratório de 

Fontes Alternativas 

de Energia (LAFAE) 

/ Depto. de 

Engenharia Elétrica 

(DEE) 

Energia Solar; Energia 

Solar Fotovoltaica; 

Sistemas Híbridos 

RJ/RJ 

Laboratório de 

Mecânica dos 

Fluidos e 

Aerodinâmica / 

Programa de 

Engenharia 

Mecânica (PEM) / 

COPPE 

Aerodinâmica; Energia 

Eólica; Potencial de 

Recursos Energéticos 

RJ/RJ 

27 
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UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

RIO GRANDE 

DO SUL 

(UFRGS)  

Laboratório de 

Energia Solar da 

UFRGS 

Acumuladores de 

Energia; Baterias; 

Coletor Concentrador; 

Edificações; Célula 

Fotovoltaica; Módulo 

Fotovoltaico; Coletor 

Solar Plano; Energia 

Solar Fotovoltaica; 

Energia Solar Térmica; 

Sistemas Híbridos; 

Solarimetria 
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http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=177
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=177
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=178
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=178
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=178
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=178
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=178
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=178
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=178
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=178
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=176
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=176
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=176
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=176
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=176
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=176
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=176
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=176
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28 
Universidade e 

Faculdade 

Universidade 

Federal 

Fluminense (UFF)  

Laboratório de 

Energia dos Ventos - 

LEV / Centro 

Tecnológico - CTC 

Aerogeradores; Coletor 

Solar Alternativo; 

Coletor Solar Plano; 

Comunidades Isoladas; 

Eficiência Energética; 

Energia Alternativa; 

Energia Eólica; Energia 

Solar Térmica; Geração 

Distribuída;  

Niterói/RJ 

29 
Universidade e 

Faculdade 

Universidade 

Salvador 

(UNIFACS) 

Não Informado 

Distribuição; Eficiência 

Energética; Energia 

Renovável; Gás Natural; 

Mudanças Climáticas;; 

Sistemas Energéticos; 

Estudos em Petróleo e 

Gás Natural; Energética 

Química e 

Petroquímica;  

Salvador/BA 

Guia de Instituições e Empresas do CRESESB (CRESESB, 2015) 

 

 

  

http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=168
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=168
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=168
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=168
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=168
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=168
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=168
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=183
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=183
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=guia_cresesb&limit=100&orderby=&page=1&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=16&filter%5B%5D=&cid=183
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APÊNDICE B - Questionários aplicados aos especialistas em energia fotovoltaica e 

eólica. 

 

QUESTIONÁRIO 1- AO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CTGÁS-ER PELA ENERGIA 

EÓLICA 

 

1. Quais as justificativas de uma organização para geração de energia eólica? 

2. Quais justificativas de uma instituição pública para geração de energia eólica? 

3. Quais os elementos que devem ser levados em consideração para geração? 

4. Quais as etapas/procedimentos para implantação de sistemas eólicos? 

5. Quais as vantagens e desvantagens? 

6. Qual é sua opinião sobre o estágio atual do setor eólico brasileiro e do estado do RN? 

7. Qual é sua opinião sobre o cenário futuro do setor eólico brasileiro e do estado do RN? 

8. Qual a relação e o impacto da normativa 482/2012 com a geração distribuída de 

energia eólica? 

 

QUESTIONÁRIO 2- AO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CTGÁS-ER PELA ENERGIA 

FOTOVOLTAICA 

 

1. Quais as justificativas de uma organização para geração de energia fotovoltaica? 

2. Quais justificativas de uma instituição pública para geração de energia fotovoltaica? 

3. Quais os elementos que devem ser levados em consideração para geração? 

4. Quais as etapas/procedimentos para implantação de sistemas fotovoltaicos? 

5. Quais as vantagens e desvantagens? 

6. Qual é sua opinião sobre o estágio atual do setor fotovoltaico brasileiro e do estado do 

RN? 

7. Qual é sua opinião sobre o cenário futuro do setor fotovoltaico brasileiro e do estado 

do RN? 

8. Qual a relação e o impacto da normativa 482/2012 com a geração distribuída de 

energia fotovoltaica? 
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APÊNDICE C - Matriz das combinações de sistemas híbridos. 

 
Fonte: Adaptado de Paska et al. (2009) 
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APÊNDICE D - Tabela de Preços Unitários. 

 

 

Componente Marca Preço Unitário Fonte de Pesquisa 

Módulo 

fotovoltaico ReneSola 

JC260M 
R$ 939,00 

https://minhacasasolar.lojavirtualfc.com.br/prod,i

dloja,14743,idproduto,5200069,painel-solar-

fotovoltaico-painel-de-205w-a-260w-painel-

solar-de-260w-renesola---jc260m-24-bb 

Inversor 

 PHB 20kW R$ 19.200,00 

http://www.rluzsolar.com.br/produto/inversor-

solar-fotovoltaico-20000w-20kw-ongrid-220v-

380v-phb20kdt-4 

Aerogerador 

H20.8 

100kW 
*R$ 406.923,00 

http://portuguese.alibaba.com/product-

gs/hummer-hot-sale-100kw-fan-generator-wind-

power-system-876854222.html 

 

*Preço original U$110.576,00, convertido em R$, sendo a cotação do dólar considerada  

R$3,68 em 24/03/2015 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016). 

 

 

 


