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RESUMO 

CANTOS, Robert. Comparação de um sistema fotovoltaico instalado na cidade de 
Curitiba, com sistemas simulados em duas cidades do Equador. 2016. 89 folhas. 
Monografia de especialização em Construções Sustentáveis V - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 

O aumento do consumo elétrico e a escassez de geração de energia, vem sendo um 
problema que afeta a maioria dos países, para confrontar essa questão procura-se 
fontes alternativas que auxiliem na geração da energia elétrica. Uma dessas fontes 
alternativas é a energia solar fotovoltaica, que permite que qualquer pessoa gere 
sua própria energia. Trata-se de uma tecnologia que está sendo desenvolvida e 
utilizada em vários países do mundo, onde a instalação de sistemas fotovoltaicos 
conectados à rede elétrica é uma realidade, faz muito tempo. No Brasil esse 
mercado vem crescendo de forma notável, tudo isso pelo grande potencial de 
irradiação que tem o país, sendo este maior que os índices dos grandes países 
geradores de energia solar fotovoltaica do mundo. Este trabalho compara esse 
potencial de irradiância que tem o Brasil com o potencial que dispõe o Equador. 
Para isso se analisa o sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR) do Escritório 
Verde (EV) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus 
Curitiba, e se compara com duas simulações feitas em cidades do Equador, sendo 
elas Portoviejo e Quito. Estas duas cidades se encontram em diferentes localizações 
e apresentam diferentes caraterísticas climáticas. O principal objetivo é saber se um 
sistema fotovoltaico (SFV) instalado nas cidades de Portoviejo e Quito pode ter 
maior desempenho que o SFV instalado no Escritório Verde. Para isso as 
simulações foram realizadas com as mesmas caraterísticas e equipamentos 
implantados no edifício da UTFPR. Outro aspecto a ser comparado é a diferença de 
custos no Brasil e Equador dos equipamentos que compõe o SFV, e conferir em que 
lugar é mais factível financeiramente a implantação de SFV. Também se pretende 
identificar que país recebe maior quantidade de incentivos para a implantação deste 
tipo de sistemas. O último ponto compara também o tempo de retorno do 
investimento pela instalação de SFV. Em relação ao desempenho simulado dos 
SFCR nas cidades de Portoviejo e Quito, as simulações mostram valores superiores 
que o desempenho real analisado no EV desde a sua implantação até o ano 2015. 
Isso devido ao maior índice de irradiação que dispõe as duas cidades do Equador 
em referência a cidade de Curitiba. Em relação aos custos dos equipamentos no 
Equador e Brasil conclui-se que os preços no Equador são mais altos. E quanto aos 
incentivos, o Equador não dispõe de incentivos para geração de energia por meio de 
sistemas fotovoltaicos, o último benefício implantado no país, foi a tarifa preferencial 
que ficou vigente até o ano de 2012. Cenário diferente existe no Brasil, que tem um 
sistema de compensação de energia elétrica. Já em relação ao tempo de retorno do 
investimento pela instalação de SFV, verificou-se que no Brasil o tempo de retorno 
do investimento é menor que o necessário no Equador pelos incentivos de alguns 
estados brasileiros e inexistência no Equador. 

Palavras-chave: Sistemas Fotovoltaicos. Custo de Implantação. Retorno de 
Investimento. Equador. Escritório Verde. 



 

ABSTRACT 

CANTOS, Robert Comparative of a photovoltaic system installed in the city of 
Curitiba, with simulated systems in two cities of Ecuador. 2016. 89 leaves. 
Monograph specialization in Sustainable Buildings V - Federal Technology University 
- Parana. Curitiba, 2017. 

The increase in electricity consumption and the shortage of power generation has 
been a problem that affects most countries to confront this question seeks to 
alternative sources to assist in the generation of electricity. One of these alternative 
sources is solar photovoltaics, which allows anyone to generate their own energy. 
This is a technology that is being developed and used in several countries of the first 
world, where the installation of photovoltaic systems connected to the grid is a reality 
for a long time. Here in Brazil this market has been growing remarkably, all the great 
potential of radiation, which has the country, which is higher than the rates of the 
major generating countries of the world photovoltaic solar energy. This study 
compares this potential of irradiance that is Brazil with potential that has Ecuador, for 
this we analyze the PV system connected to the network (SFCR) Green Office (EV) 
of the Federal Technology University of Paraná (UTFPR) campus Curitiba and 
compares with two simulations in cities of Ecuador, and they Portoviejo and Quito. 
These two cities are at different locations and have different climatic characteristics. 
The main objective is to know if a SFV installed in the cities of Quito and Portoviejo 
may have higher performance than the SFV installed on Green Office, for that the 
simulations were performed with the same features and equipment deployed in 
UTFPR building. Another aspect to be compared is the cost difference in Brazil and 
Ecuador of the equipment that makes up the SFV, and give that place is more 
financially feasible the implementation of SFV. It also aims to identify which country 
receives greater amount of incentives for the deployment of such systems. The last 
point also compares the time of return on investment for the installation of SFV. 
Regarding the simulated performance of SFCR in the cities of Quito and Portoviejo, 
the simulations show higher values than the actual performance analyzed in EV 
since its implementation by the year 2015. This is due to higher irradiation index that 
has the two cities in Ecuador reference the city of Curitiba. Regarding equipment 
costs in Ecuador and Brazil is concluded that prices in Ecuador are higher prices for 
the purchase of equipment in Brazil. About the incentives, Ecuador lacks incentives 
for energy generation through photovoltaic systems, the ultimate benefit deployed in 
the country, was the preferential tariff that was in force until the year 2012. A different 
scenario exists in Brazil, which has a compensation system electricity. In relation to 
the time of return on investment for the installation of SFV, it was found that in Brazil 
the return time of investment is less than required in Ecuador. 

Keywords: Grid-Connected Solar PV Systems. Cost of Implantation. Investment 
return. Ecuador. Green Office. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo inteiro vem procurando utilizar fontes de energia alternativas, com 

a finalidade de diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Uma dessas fontes 

alternativas é a energia solar fotovoltaica, que transforma a irradiação solar em 

energia elétrica. 

No contexto mundial, um dos países que está procurando uma alternativa ao 

petróleo e apostando pelo aproveitamento da energia solar fotovoltaica é o Equador.  

Equador é um país com alto índice de irradiação, devido a sua ótima posição 

geográfica, destacando sobretudo a homogeneidade da radiação ao longo do ano 

(CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD, 2013). 

1.1 TEMA 

O trabalho está centrado em analisar o desempenho do sistema fotovoltaico, 

instalado no Escritório Verde (EV) estudando-se a geração real de energia, os 

componentes que o integram e analisar os custos para aquisição dos equipamentos.  

Posteriormente com a utilização do software RADIASOL será feita a 

simulação de um projeto com a mesmas características que o implantado no EV, em 

duas cidades do Equador que possuem distintas situações geográficas e 

características climáticas. 

As cidades escolhidas para a simulação são Portoviejo (Litoral Equatoriano), 

e Quito (Serra Equatoriana) tratam-se de duas cidades com índice de irradiação 

diferenciados. 

 

1.1.1 Delimitação do Tema 

Esta pesquisa está focada em comparar vários aspetos: 

 Desempenho global do sistema fotovoltaico, analisando a produtividade 

em cada uma das cidades;  
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 Análise dos níveis de irradiação da cidade de Curitiba e compará-los com 

os níveis de irradiação das cidades do Equador que estão sendo 

simuladas; 

 Os custos para a implantação do sistema fotovoltaico no Brasil e no 

Equador. 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O trabalho tem quatro pontos principais: 

 O primeiro e mais importante refere-se à implantação de sistemas 

fotovoltaicos no Equador: 

O Equador está aproveitando seu potencial solar, produto da sua 

privilegiada localização geográfica, para implantar sistemas fotovoltaicos 

isolados ou sistemas conectados à rede elétrica? 

 O segundo refere-se ao desempenho do sistema fotovoltaico nas cidades 

de Curitiba, Portoviejo e Quito.  Analisando o funcionamento e as 

simulações, faz-se a seguinte pergunta: 

Pode um sistema fotovoltaico instalado nas cidades de Portoviejo e Quito, 

ter melhor desempenho que um SF instalado na cidade de Curitiba? 

 O terceiro ponto trata-se sobre os custos no Equador para aquisição dos 

equipamentos que integram o sistema fotovoltaico do Escritório Verde 

(módulos  e inversor) comparado com o investimento realizado para a 

implantação do SF no Brasil. 

 Por fim, há incentivos por parte do governo do Equador para o uso do 

sistema fotovoltaico, em relação à legislação atual no Brasil? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar o desempenho do sistema fotovoltaico instalado no Escritório Verde 

(EV) localizado na cidade de Curitiba e com a utilização do software RADIASOL 

simular esse mesmo caso nas cidades de Portoviejo e Quito.  
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Com os resultados conseguidos da simulação, se conhecerá o potencial real 

que o Equador tem para a instalação deste tipo de tecnologia, permitindo saber se 

compensa o investimento realizado para a implantação do sistema. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar uma exploração bibliográfica sobre a geração de energia 

fotovoltaica no Equador e pesquisar sobre as empresas que trabalham 

neste setor. 

 Realizar a análise do sistema fotovoltaico instalado no Escritório Verde e 

estudar o desempenho obtido durante seu funcionamento, tendo em 

conta a inclinação dos módulos, área ocupada pelo sistema, 

características dos equipamentos, e o uso da construção. 

 Simular com o software RADIASOL, o desempenho do sistema 

fotovoltaico, a ser implantado nas cidades de Portoviejo e Quito, com a 

mesma potência e características que o caso analisado no Brasil, obtendo 

uma estimativa da média de geração mensal de energia. 

 Levantar os custos realizados para aquisição dos equipamentos do 

sistema instalado no Escritório Verde e compará-los com os custos 

necessários para a implantação do mesmo sistema no Equador. 

Permitindo com esta comparação determinar a viabilidade econômica de 

utilizar esta tecnologia nas cidades Portoviejo e Quito. 

 Pesquisar sobre os subsídios ou incentivos que o governo Equatoriano 

disponibiliza, para as pessoas que instalam um sistema de geração 

fotovoltaica nas suas propriedades. 

 Realizar a análise comparativa do retorno do investimento entre um SFV 

instalado no Brasil com um instalado no Equador.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A realização deste trabalho permitirá conhecer a viabilidade da implantação 

de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica nas cidades de Portoviejo e 

Quito. Em relação ao custo, permitirá saber a possibilidade de aquisição dos 
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equipamentos no Equador, e o investimento que teria que ser feito pelas pessoas 

com interesse, para instalação do sistema nas suas casas. 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A primeira atividade será realizar uma exploração teórica dos conceitos 

básicos da energia solar, analisando a proveniência e a importância do sol sobre a 

terra. Também serão estudados os sistemas fotovoltaicos, apresentando a 

classificação e as caraterísticas principais de cada um. Serão descritos os 

equipamentos que conformam o sistema fotovoltaico e os materiais mais utilizados 

na fabricação dos módulos fotovoltaicos. 

Posteriormente será realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o 

desenvolvimento energético que existe em Equador, ajudando a entender melhor 

quais são as fontes de produção que abastecem a matriz energética do país. Do 

mesmo modo será importante conhecer qual é a participação das energias 

renováveis e sustentáveis dentro da geração global do país, prestando atenção 

especial à energia solar fotovoltaica. 

Em seguida, será feito um estudo sobre os níveis de radiação solar que 

incidem no Equador. Para isso será utilizado o “Atlas Solar del Ecuador con fines de 

Generación Eléctrica” documento elaborado pela Corporación para la Investigación 

Energética (CIE) que contém 39 mapas com as informações mensais das radiações 

direta, difusa e global, além da média anual em Wh/m2/dia que reflete no Equador 

(CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, 2008). 

Após esta etapa, será analisado o sistema fotovoltaico instalado no 

Escritório Verde localizado na cidade de Curitiba (BR). Se trata de um sistema 

conectado à rede elétrica, com uma potência instalada de 2,1kWp, composto por 10 

módulos fotovoltaicos KYOCERA de silício Policristalino, inversor monofásico em 

220V de 2kW de potência nominal (conversor CC/CA). 

Será estudado o desempenho ao longo do tempo, os dados de geração de 

energia, inclinação dos painéis fotovoltaicos em relação à latitude da cidade, 

materiais dos componentes, radiação que recebem os painéis, e a área que ocupa o 

sistema fotovoltaico (SFV). 

Posteriormente, será simulado com o software RADIASOL, o mesmo projeto 
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fotovoltaico instalado no Escritório Verde, nas cidades de Portoviejo e Quito. Serão 

utilizados para esta simulação os dados de radiação obtidos do “Atlas Solar del 

Ecuador con fines de Generación Eléctrica”. E após coleta de dados serão 

analisados os resultados e o desempenho do sistema nas cidades do Equador. 

Será feita a caracterização dos equipamentos utilizados no SF instalado no 

EV e posteriormente elaboração de uma pesquisa sobre os custos necessários para 

a aquisição dos mesmos ou similares equipamentos no Equador. Com estas 

informações será realizada uma comparação entre os dois países, lançando assim 

uma visão objetiva da viabilidade econômica da implantação do SF no Equador. 

Coletar dados referentes aos incentivos que o Equador disponibiliza para 

ajudar na implantação de SF. Fazer uma comparação com as iniciativas que o 

governo Brasileiro implementou. 

Comparar o retorno do investimento entre um SFV instalado no Brasil com 

um instalado no Equador, mostrando detalhadamente os custos de instalar um SFV. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho contará com 7 capítulos, sendo eles: 

 Capitulo 1 - Introdução; 

 Capitulo 2 - Referencial Teórico de Sistemas Fotovoltaicos; 

 Capitulo 3 - Atualidade Energética no Equador; 

 Capitulo 4 - Desempenho do SF instalado no Escritório Verde; 

 Capitulo 5 - Simulação do SF no Litoral e Serra Equatoriana; 

 Capitulo 6 - Comparação de Custo para implantação de um SF no Brasil e 

Equador e análise do retorno do investimento;                       

 Capitulo 7 - Conclusão e Discussão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

2.1 ENERGIA SOLAR 

O planeta Terra está passando por uma crise ambiental, causada 

principalmente pelas emissões de gases de efeito estufa. Visualizando este 

panorama é obrigatório procurar alternativas sustentáveis para inverter esta 

situação.  

Um dos problemas que mais preocupa é a geração de energia elétrica. 

Segundo Udaeta (1997), os níveis de suprimento energético e a sua infraestrutura 

interagem biunivocamente com o desenvolvimento socioeconômico e 

consequentemente impactam o meio ambiente e, portanto, a sua sustentabilidade. 

A solução para esse problema de geração de energia seria aproveitar fontes 

alternativas, sendo uma delas a energia do Sol, que é responsável pela origem de 

todas as outras fontes de energia. Em outras palavras, as fontes de energia são 

derivadas em sua maioria, da energia Solar (GRUPO DE TRABALHO DE ENERGIA 

SOLAR, 2004). 

 

2.2 RADIAÇÃO SOLAR 

Segundo Rüther (2004), diariamente incide sobre a superfície da terra mais 

energia vinda do sol do que a demanda total de todos os habitantes de nosso 

planeta em todo um ano. A Terra recebe anualmente 1,5x1018 kWh de energia solar, 

o que corresponde a 10.000 vezes o consumo mundial de energia neste período 

(GRUPO DE TRABALHO DE ENERGIA SOLAR, 2004). 

Obviamente toda essa radiação solar que chega na terra não pode ser 

aproveitada na superfície terrestre já que parte dessa energia é absorvida pela 

atmosfera. Assim, a intensidade de radiação que chega à superfície da terra ao meio 

dia é da ordem de 1000W/m2 (RÜTHER, 2004). 

Devido aos efeitos de absorção e espalhamento o potencial da radiação 

solar (intensidade, distribuição espectral e angular) é afetado. O potencial vai 

depender do coeficiente de massa de ar (espessura de camada atmosférica), assim 



20 

como também do ângulo zenital do sol, das condições atmosféricas, e a distância 

que se encontra a terra em relação ao sol, conforme a figura 1 (GRUPO DE 

TRABALHO DE ENERGIA SOLAR, 2004). 

 
Figura 1 - Trajetória dos raios de Sol na atmosfera 
Fonte: Grupo de Trabalho de Energia Solar (2004) 

2.2.1 Orbita da Terra em Torno do Sol 

A terra traça uma trajetória elíptica em um plano inclinado (23,45º) em 

relação ao plano equatorial. Essa inclinação é responsável pela variação da 

elevação do sol no horizonte em relação à mesma hora ao longo do dia, derivando 

assim as estações do ano. 

Produto da inclinação do eixo da terra, é possível observar a variação da 

duração dos dias ao longo do ano para uma determinada localidade. Tendo dias 

mais longos em verão e dias mais curtos no inverno no hemisfério sul (GRUPO DE 

TRABALHO DE ENERGIA SOLAR, 2004). A inclinação da terra em relação ao plano 

equatorial ao longo do ano é apresentada na figura 2. 
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        Figura 2 - Orbita da terra entorno do Sol com seu eixo N-S  
                           inclinado de um ângulo de 23,45º 

Fonte: Pinho e Galdino (2014) 

2.2.2 Medição do Recurso Solar 

Para a implantação de qualquer sistema fotovoltaico, é necessário conhecer 

a radiação solar de cada região ao nível do solo. Devem ser utilizados instrumentos 

normalizados e certificados pela Organização Mundial de Meteorologia. 

Os instrumentos mais utilizados para efetuar a medição do recurso solar são 

os piranômetros (radiação global), actinógrafos (radiação global), heliógrafos 

(número de horas de insolação) e os piroheliômetros (radiação direta normal) 

(GRUPO DE TRABALHO DE ENERGIA SOLAR, 2004). 

Vários países desenvolveram estudos para conhecer seus dados de 

radiação solar. Entre esses países está o Brasil, que criou em 2006 através do 

projeto SWERA uma base de dados confiável para auxiliar na implantação dos 

sistemas fotovoltaicos, essa base é chamada de Atlas Brasileiro de energia solar. 

Neste atlas é possível encontrar, mapas com as estimativas do total diário de 

irradiação solar e estes valores de irradiação são apresentados nos planos 

horizontal e inclinado (PEREIRA et al., 2006). 
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2.3 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

Um sistema fotovoltaico é uma fonte de potência elétrica, na qual as células 

fotovoltaicas transformam a Radiação Solar diretamente em energia elétrica 

(GRUPO DE TRABALHO DE ENERGIA SOLAR, 2004). 

 

2.3.1 Efeito Fotovoltaico 

O físico francês Alexandre-Edmond Becquerel em 1839 fez os primeiros 

descobrimentos sobre efeito fotovoltaico. Ele observou que era gerada uma tensão 

quando a luz incidia sobre um eletrodo presente num eletrólito. Porém foi apenas no 

ano de 1954 onde o químico C. Fuller, o físico G. Pearson e o engenheiro D. 

Chappin dos laboratórios Bell dos Estados Unidos desenvolveram a primeira célula 

fotovoltaica com eficiência de 6% utilizando como material o silício (GRUPO DE 

NUEVAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, 2002). 

As primeiras células solares tiveram sua aplicação nos satélites que foram 

lançados na órbita terrestre. Esses satélites eram alimentados por fontes radiativas, 

e posterior ao descobrimento começaram a utilizar células solares como geradores 

de potência elétrica. O primeiro em utilizar essa tecnologia foi o satélite Vanguard I, 

enviado para órbita no ano 1958 (VEISSID et al., 2012). 

 

2.3.1.1  Princípios de funcionamento 

O efeito fotovoltaico se trata de uma diferença de potencial que surge 

quando um semicondutor é submetido a uma iluminação, provocando uma tensão 

elétrica. 

De acordo com Rüther (2004, pag.8). 

 

Quando os fótons contidos na energia do sol incidem sobre um 

material semicondutor com determinadas características elétricas 

(junção elétrica p-n ou p-i-n), a energia de uma fração destes fótons 
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pode excitar elétrons no semicondutor, que por sua vez poderão dar 

origem a uma corrente elétrica. 

 

Os materiais semicondutores possuem uma banda de valência preenchida 

por elétrons e uma banda totalmente vazia a temperaturas muito baixas chamada de 

condução. A separação entre as duas bandas de energia e denominada com gap 

(GRUPO DE TRABALHO DE ENERGIA SOLAR, 2004). 

 

Figura 3 - Estrutura de semicondutores 
Fonte: Bello (2014) 

Resumindo, o efeito fotovoltaico consiste em transformar a radiação solar 

em corrente elétrica, utilizando para isso as células fotovoltaicas (células solares) 

elaboradas com materiais semicondutores que podem ser Silício, Germânio, 

Arsênio, Fósforo, entre outros (PINHO; GALDINO, 2014). 

 

2.3.2 Célula Fotovoltaica 

A célula fotovoltaica ou célula solar é a responsável pela conversão da 

radiação solar em energia elétrica. 

Como já se explicou anteriormente uma célula solar é composta por material 

semicondutor, esse semicondutor tem que passar por um processo de 

transformação, uma primeira fase de purificação e depois outra fase de dopagem 

que consiste na introdução de impurezas (PINHO; GALDINO, 2014). 

Considerando que uma só célula não gera uma potência elétrica suficiente, 

estas devem se agrupar, formando um módulo fotovoltaico. 
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Figura 4 - Representação de uma célula fotovoltaica de silício cristalizado 
Fonte: Pinho e Galdino (2014) 

2.3.2.1 Tipos de células fotovoltaicas 

Na sequência, serão descritos os materiais mais utilizados na fabricação das 

células fotovoltaicas: 

 

 Silício Monocristalino (m-Si) 

Material mais utilizado na fabricação das células fotovoltaicas, apresenta 

uma confiabilidade importante além da sua robustez (RÜTHER, 2004). A eficiência 

deste tipo de célula está na faixa de 14 e 19% (MAYCOCK; BRADFORD, 2007; 

VIANA et al., 2008 apud URBANETZ, 2010). 

 Silício Policristalino (p-Si) 

São fabricadas a partir do mesmo material que o Monocristalino, com a 

diferença que ao invés de ser um único cristal, está composto por um bloco de 

vários pequenos cristais com orientações diversas (GRUPO DE TRABALHO DE 

ENERGIA SOLAR, 2004). 
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 Filmes finos 

Os pesquisadores vêm procurando alternativas aos materiais convencionais 

em busca de células fotovoltaicas com uma maior geração de energia e menor custo 

de fabricação a larga escala. É aqui que aparece o filme fino, baseado em um 

material semicondutor no qual é aplicado um substrato geralmente de vidro através 

de deposição por vaporização. Entre os materiais mais estudados estão o silício 

amorfo hidrogenado (a-Si:H), o disseleneto de cobre e índio (CIS) e o telureto de 

cádmio (CdTe) (GRUPO DE TRABALHO DE ENERGIA SOLAR, 2004). Este grupo 

de materiais ainda não chega ao nível dos outros (menor eficiência), além das 

dificuldades com a vida útil, rendimento das células e em alguns casos toxicidade 

dos materiais. Tudo isso atrasa a aplicação a maior escala (PINHO; GALDINO, 

2014). 

 

2.3.3 Componentes Básicos de Sistemas Fotovoltaicos 

2.3.3.1 Módulos fotovoltaicos 

Composto por várias células fotovoltaicas conectadas em série e paralelo, 

produzindo tensão e potência necessária para consumo de energia (PINHO; 

GALDINO, 2014). A junção dos módulos conforme os painéis, normalmente são 

utilizadas, combinações série/paralelo de vários módulos para alcançar potências 

maiores (RÜTHER, 2004). 

As células solares são encapsuladas em placas rígidas com a finalidade de 

proteger dos impactos e das intempéries (PINHO; GALDINO, 2014). 

São utilizados cabos resistentes a radiação ultravioleta com duplo 

isolamento, permitindo suportar altas temperaturas (RÜTHER, 2004). 

O desempenho dos módulos vai estar influenciado pela irradiância solar e as 

temperaturas que a célula está submetida. 

Segundo explica Pinho et al., (2014) a corrente elétrica gerada pelo módulo 

aumenta com o incremento da irradiância solar. A corrente de curto circuito tem um 

aumento linear com a irradiância, conforme o gráfico 1. Por outro lado, a 

temperatura tem uma importância na eficiência dos módulos, provocando uma 

queda de tensão considerável com o aumento da temperatura da célula. 
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Gráfico 1 -  Efeito causado pela variação da irradiância solar sobre curva característica I-V para 

um módulo fotovoltaico de 36 células de silício cristalino a 25º 
Fonte: Pinho e Galdino (2014) 

2.3.3.2  Sistema inversor ou conversor CC – CA 

Para aproveitamento da energia gerada pelos módulos fotovoltaicos, é 

necessário a utilização de um equipamento chamado inversor, responsável em 

converter a energia contínua em energia alternada com as características 

necessárias (frequência, conteúdo de harmônicos, formas de onda), requisitos 

imprescindíveis para satisfazer as condições impostas pela rede elétrica (RÜTHER, 

2004). Existem dois tipos de inversores: 

- Comutados pela própria rede elétrica, onde o sinal da rede é utilizado para 

sincronizar o inversor com a rede. 

- Auto-comutados, onde um circuito eletrônico no inversor controla e 

sincroniza o sinal do inversor ao sinal da rede. 

 

2.3.3.2.1 Eficiência 

Uma diferença na eficiência do inversor de 1% pode resultar 10% a mais em 

energia gerada ao longo de um ano (FSEC, 1997; apud RÜTHER, 2004). 
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2.3.3.2.2 Segurança 

Este aspecto de segurança é de grande importância no funcionamento do 

equipamento, por motivo algum o inversor deve injetar energia proveniente dos 

módulos na rede elétrica quando esta estiver desligada. Este fenômeno é 

denominado islanding, onde a rede elétrica fica energizada, mesmo quando está 

desconectada do sistema de geração central, criando sérios riscos para os 

operadores que trabalham na manutenção do sistema (RÜTHER, 2004). 

 

2.3.3.2.3 Qualidade de energia gerada 

A energia que é gerada pelos módulos fotovoltaicos deve estar entre os 

níveis aceitáveis pela concessionária elétrica. O conteúdo de harmônicos deve ser 

baixo, para a proteção das cargas dos consumidores e também os equipamentos da 

rede elétrica. Nunca se deve injetar corrente continua (CC), pois saturaria os 

transformadores da concessionária (RÜTHER, 2004). 

Segundo Macedo e Zilles (2005), o aumento da potência injetada na rede 

elétrica proporciona um aumento do nível de tensão da rede, sendo esta 

circunstância favorável dependendo da relação entre a capacidade de geração e 

consumo, bem como o perfil desse consumo e do ponto da rede ao qual o sistema 

está conectado.  

2.3.4 Aplicações de Sistemas Fotovoltaicos 

Os sistemas fotovoltaicos estão classificados em duas grandes categorias 

principiais, os autônomos ou isolados (SFI) e os conectados à rede elétrica (SFCR). 

Em alguns casos esses sistemas podem ser combinados com outras fontes de 

energia, neste caso são conhecidos como híbridos (PINHO; GALDINO, 2014). Na 

sequência são apresentados as características principais e os elementos que 

compõem os sistemas isolados e os conectados à rede elétrica. 
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2.3.4.1 Sistemas isolados (SFI) 

A principal característica de esse sistema é que precisa de algum tipo de 

armazenamento. O armazenamento se realiza com baterias recarregáveis quando 

se deseja utilizar essa energia em períodos onde não existe geração fotovoltaica. 

Esses sistemas são utilizados em lugares aonde não chega a rede elétrica, 

permitindo um maior desenvolvimento destas zonas.  

Para conseguir uma melhor conciliação entre as caraterísticas do 

acumulador e do gerador fotovoltaico, conseguindo uma maior vida útil do produto e 

rendimento, deve-se instalar um controlador de carga, evitando o excesso de cargas 

e/o descargas no acumulador (PINHO; GALDINO, 2014). 

 

2.3.4.1.1 Componentes dos sistemas isolados 

 Gerador fotovoltaico;  

 Regulador de carga; 

 Acumulador; 

 Inversor; 

 Carga. 

A Figura 5 mostra um diagrama de um sistema fotovoltaico isolado (SFI). 

 
Figura 5 - Diagrama de Sistema Fotovoltaico Isolado. 

Fonte: Santana (2014) 
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2.3.4.2 Sistemas conectados à rede elétrica (SFCR) 

Os sistemas conectados à rede elétrica (SFCR) não precisam equipamentos para 

armazenar energia, já que todo o potencial gerado é consumido diretamente pela 

carga, ou injetada diretamente na rede elétrica convencional. Este sistema 

representa uma fonte complementar ao sistema elétrico ao qual está conectado 

(PINHO; GALDINO, 2014). 

2.3.4.2.1 Componentes dos sistemas conectados à rede elétrica 

 Gerador fotovoltaico; 

 Caixa de junção  

 Cabos AC-DC; 

 Inversor; 

 Mecanismo de proteção e aparelhos de medição. 

 

A Figura 6 mostra um diagrama de um sistema fotovoltaico conectado na 

rede elétrica (SFCR). 

 

 
Figura 6 - Diagrama do Sistema Fotovoltaico conectado à rede elétrica 

Fonte: GREENTECH DISTRIBUIDORA (2016) 
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3 ATUALIDADE ENERGÉTICA DO EQUADOR 

3.1 CARATERÍSTICAS GERAIS DO EQUADOR 

A República do Equador se encontra localizada ao noroeste de América do 

Sul. Se encontra a uma latitude de 0º 00’. Possui uma superfície de 281.341 km². 

Seus limites são ao norte com Colômbia, ao sul e leste com Peru e ao oeste com o 

oceano pacifico (MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, 

2016). 

Equador tem 15.900.000 habitantes distribuídos em 24 províncias agrupadas 

em 4 regiões, com grande diferenciação entre elas: Litoral, Interandina, Amazônica, 

e zona Insular.  

 

Tabela 1 – Regiões e Províncias do equador com suas respectivas capitais 
(continua) 

REGIÃO PROVINCIA CAPITAL 

INTERANDINA 
SERRA 

Carchi Tulcán 

Imbabura Ibarra 

Pichincha Quito 

Cotopaxi Latacunga 

Tungurahua Ambato 

Bolívar Guaranda 

Chimborazo Riobamba 

Cañar Azoguez 

Azuay Cuenca 
Loja Loja 

Sto. Domingo de los Tsachilas Santo Domingo 

LITORAL  
COSTA 

Esmeraldas Esmeraldas 

Manabí Portoviejo 

Guayas Guayaquil 

Los Ríos Babahoyo 

El Oro Machala 

Santa Elena Santa Elena 

AMAZÔNICA 
ORIENTE 

Sucumbíos Nueva Loja 

Napo Tena 

Pastaza  Puyo 

Orellana Francisco de Orellana 

Morona Santiago Macas 

Zamora Chinchipe Zamora 
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Tabela 1 – Regiões e Províncias do equador com suas respectivas capitais 
(conclusão) 

REGIÃO PROVINCIA CAPITAL 

INSULAR 
GALÁPAGOS 

Galápagos Pto. Baquerizo Moreno 

Fonte: Autoria própria 

3.1.1 Características Econômicas do Equador 

A moeda do país é desde o ano 2000 o dólar Americano. Equador 

experimentou um elevado índice de crescimento do PIB nos últimos dez anos de 

4,5%, tendo uma importante desaceleração nos últimos três anos. O produto interno 

bruto cresceu 8% em 2011, 5,1% em 2012, 4,5% em 2013 e 3,8% em 2014. A 

situação foi totalmente distinta em 2015 onde se esperava um crescimento do 4,1%, 

tendo em junho 1,9%. Entretanto, essa previsão não foi cumprida, chegando até final 

de 2015 com um crescimento de 0,4% (MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN, 2016). 

Existem duas razões que explicam a desaceleração do crescimento do país, 

a primeira e mais importante é a queda do preço do petróleo que passou a custar 

USD 36,20 por barril em agosto/2015. A outra causa é a progressiva valorização do 

dólar (PRECIO PETROLEO, 2016).  

Se faz importante somar a esse panorama a forte crise que afeta aos países 

de América do Sul, que estão passando por uma recessão econômica, se 

destacando especialmente a situação que vem passando o Brasil, um dos principais 

parceiros do país.  

Tudo isso faz que o governo diminuía investimentos, devido à diminuição 

dos investimentos petroleiros afetando fortemente as finanças públicas, o que gerou 

uma desaceleração da obra civil e uma maior arrecadação que o setor público fez, 

reduzindo os subsídios à energia para o setor das grandes empresas. 

Com respeito ao comércio exterior, o Equador fez em março do ano 2015 

uma medida salvaguarda de comércio exterior, que consiste em sobretaxas de entre 

5 e 45% sobre quase 3000 partidas tarifárias, isso significa 38% do total. Dentro 

desse grupo de produtos que sofreram incremento estão os materiais e ferramentas 

de construção com um aumento de 45%. A vigência dessa norma foi até junho de 

2016 (MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, 2016). 
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3.1.2 Características Climáticas do Equador 

O Equador é mundialmente conhecido pela diversidade climática que dispõe. 

Se destaca a cordilheira dos Andes que atravessa o país de norte ao sul. 

O Equador tem um clima tropical e úmido. Devido a situação equatorial, o 

país se encontra fragmentado em diversos setores. Caracterizado pelas altas 

temperaturas e muita umidade no litoral (costa) e na Amazônia, em contrapartida no 

setor de Interandina há altitudes entre 1600 e 3000m com temperaturas baixas e 

muitas precipitações durante todo o ano (MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL 

ECUADOR, 2012). 

 

3.2 CARATERÍSTICAS ENERGÉTICAS DO EQUADOR 

Um fato importante no setor elétrico do país foi desenvolvido em 28 de 

setembro de 2008, onde se aprovou a nova constituição da República do Equador, 

que estabelece que o Estado possui o direito de administrar, regular, controlar e 

gerenciar os setores estratégicos de sustentabilidade ambiental. Apontando que um 

desses setores é a energia em todas suas formas e manifestando que o 

abastecimento do serviço público de energia elétrica é responsabilidade do Estado 

(VÁSQUEZ, 2012). 

 

3.2.1 Breve Histórico 

Nas décadas de 70 e 80 o setor elétrico experimentou uma transformação 

significativa, devido a gestão e impulso do Instituto Equatoriano de Eletrificação 

(Inecel). Na década de 90 teve um retrocesso importante devido a aprovação de 

uma lei moldada ao estilo que imperava na maioria de países da América do Sul, 

onde favorecia a participação privada. Em 2008 a inversão privada teve uma notável 

deterioração, já que podiam fazer frente as altas inversões requeridas para a 

construção de grandes projetos hidroelétricos. Isso ocasionou em 2009 o 

racionamento de energia em todo o país. Algumas das causas que obrigaram a 
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passar por essa situação foi a severa seca, crescimento da demanda energética e a 

alta dependência da energia exportada da Colômbia (VÁSQUEZ, 2012). 

Segundo Vásquez 2012, esta crise permitiu identificar e reconhecer as 

debilidades estruturais, metodológicas, de normativa e de financiamento que 

englobavam o setor elétrico. Com essas pautas o Estado retomou a planificação a 

curto e longo prazo, com base nos critérios de eficiência energética estabelecidos na 

Constituição o no Plano Nacional para o Bom Viver (PNBV). Sendo o principal 

objetivo incrementar a cobertura nacional do serviço de energia elétrica e melhorar 

em toda a cadeia de rede elétrica. A cadeia de rede elétrica onde o Estado pretende 

atuar é apresentado na figura 7. 

 
Figura 7 - Cadeia de Rede Elétrica 

Fonte: VÁSQUEZ (2012) 
 
 

3.2.2 Objetivos do Plano 

O principal objetivo do Plan Maestro de Electrificación criado pelo governo 

em colaboração com o Ministério de Eletricidade e Energia Renovável, é ter uma 

ferramenta que permita garantir a continuidade do abastecimento de energia elétrica 

aos habitantes do Equador com níveis de segurança e qualidade. 

Esse plano tem como premissa promover e impulsionar o desenvolvimento 

de fontes renováveis de geração de energia elétrica, aproveitando os recursos locais 

(VÁSQUEZ, 2012). 
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3.3 SITUAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO EQUATORIANO 

3.3.1 Capacidades de Geração em 2010 

A capacidade de geração até dezembro de 2010, a porcentagem de 

participação do Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.) no setor Elétrico 

Equatoriano foi de 88,28% (4.203,53 MW) e os sistemas não incorporados no 

sistema foram de 11,72% (557,87 MW). A continuação a Tabela 2 mostra esses 

valores de forma mais detalhada, especificando quais são os tipos de geração que 

permitem chegar a esse percentual (VÁSQUEZ, 2012). 

 

Tabela 2 – Capacidade de geração elétrica instalada no Equador 2010 

Sistema  Tipo de Geração Potência (MW) 

S.N.I. 

Hidráulica 2211,54 

Térmica MCI 558,09 

Térmico turbo gás 897,5 

Térmico turbo vapor 443 

Térmico turbo vapor 
(Biomassa- Bagaço de Cana) 

93,4 

Total S.N.I.   4203,53 

No incorporado  
ao S.N.I. 

Eólica 2,4 

Fotovoltaica 0,02 

Hidráulica 3,65 

Térmica MCI 464,4 

Térmico turbo gás 76,4 

Térmico turbo vapor 11 

No incorporado ao S.N.I.   557,87 

TOTAL GERAL   4761,4 

Fonte: VÁSQUEZ, 2012 

O Sistema Nacional Interconectado recebe também 635 MW de potência 

efetiva, produto das interconexões elétricas internacionais da Colômbia e Peru 

(VÁSQUEZ, 2012). 
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O Equador depende muito das condições hidrológicas e da disponibilidade 

de combustíveis, para geração de energia.  

Um dos fatores que o Equador pretende mudar com o transcorrer dos anos, 

é a geração de energia termoelétrica por unidades de geração mais eficientes. Isso 

se deve aos motores de combustão interna (MCI), que trabalham com diesel 

manterem um rendimento baixo, ficando refletido no custo da produção e 

consequentemente no custo de venda para o consumidor final (VÁSQUEZ, 2012). 

No Gráfico 2 é possível observar a Evolução da capacidade de potência 

efetiva no Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.) no período 2000 – 2010. Se 

destacando o fato que a geração térmica no ano 2010 representa o 47,4% da 

potência efetiva do S.N.I. 

 
Gráfico 2 -  Evolução da capacidade de potência efetiva no Sistema Nacional Interconectado 

(S.N.I.) no período 2000 - 2010 
Fonte: VÁSQUEZ (2012) 

 

3.3.1.1 Infraestrutura existente  

O Equador possui 16 centrais hidroelétricas do estado de pequena, média e 

grande capacidade (1 – 1.100 MW) e 39 centrais hidroelétricas de pequeno porte 

que pertencem aos municípios, empresas de distribuição elétrica e empresas 

privadas. 
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Foram construídas nos últimos 20 anos, onze centrais hidroelétricas a 

maioria em operação. Em ordem cronológica: Hidronación (213 MW), Loreto (2,3 

MW), Hidroabanico (38 MW), San Francisco (230 MW), Calope (16,6 MW), Sibimbe 

(16 MW), La Esperanza (6 MW), Poza Honda (3 MW), Mazar (170 MW), Ocaña (26 

MW) e Buenos Aires (1 MW), as últimas cinco construídas nos últimos oito anos 

(GÓMEZ, 2013). 

Nas Tabelas 3, 4 e 5 é possível observar um resumo das centrais 

hidroelétricas, geração renovável e centrais termoelétricas especificando a potência 

de cada uma e a energia média gerada.  

 

Tabela 3 – Geração Hidroelétrica ano 2012 

 

Fonte: GÓMEZ (2013) 
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Tabela 4 – Geração Renovável ano 2012  

 

Fonte: GÓMEZ (2013) 

Tabela 5 – Geração Termoelétrica ano 2012  

 

Fonte: GÓMEZ (2013) 
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3.3.2 Análise da Projeção da Demanda Global no País 

Para essa analise foram consideras duas variáveis: a primeira variável é a 

macroeconômica (PIB Nacional) e a segunda variável é demográfica (número de 

habitantes, quantidade de casas com serviço elétrico no país).  

Os dados para obtenção do PIB foram consultados na direção de 

estatísticas do Banco Central do Equador. Com estes dados foi possível estabelecer 

os valores do PIB no período 2000 até 2015. O Plano maestro de Eletrificação 2013 

– 2022 terá que manter a taxa de crescimento prevista para o ano 2015 (3,28%) 

para os anos posteriores com a finalidade de desenvolvimento da análise como 

mostra o Gráfico 3 (GÓMEZ, 2013). 

 

 
Gráfico 3 -  Evolução PIB no Equador (2013 – 2022) 

Fonte: VÁSQUEZ (2012) 
 

Os dados demográficos de população e número de casas com serviço 

elétrico foram obtidos dos censos 1990, 2001, e 2010 elaborados pelo sistema 

Nacional de informação (SNI). Na Tabela 6 se pode observar um resumo dos dados 

demográficos obtidos dos censos 1990, 2001 e 2010. 

 

 

 

 

 

 



39 

Tabela 6 – Dados Demográficos Censos 1990 – 2001 - 2010  

 
 Fonte: GÓMEZ (2013) 

Com essas informações o Plano maestro de Eletrificação 2013 – 2022 

adotou a mesma taxa de evolução de crescimento do ano 2010 para o ano 2020. No 

Gráfico 4 se pode observar a evolução da população do Equador desde o ano 1990 

até 2022. 

 

Gráfico 4 -  Evolução da população do Equador (1990 – 2022) 
Fonte: GÓMEZ (2013) 

Para completar os dados necessários para a análise, foi feita a junção dos 

históricos anuais de clientes e energia vendida para cada empresa por grupo de 

consumo, tendo em conta os clientes regulados e não regulados para os últimos 

catorzes anos conforme mostra o Gráfico 5 (GÓMEZ, 2013). 
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Gráfico 5 -  Evolução energia faturada por grupo de consumo (2001 – 2012) 

Fonte: GÓMEZ (2013) 
 

3.3.2.1 Resultado da projeção da demanda global no país 

Segundo o PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013 – 2022 a 

evolução da venda total no mercado de distribuição de eletricidade do Equador, 

estima um crescimento médio anual 2013 – 2022 de 5% chegando até 26.542 GWh 

no 2022, conforme é apresentado no Gráfico 6. 

 
Gráfico 6 -  Evolução da projeção faturação total de energia por grupo de consumo (2001 – 

2012) 
Fonte: GÓMEZ (2013) 

 



41 

Conforme o Gráfico 6, o panorama energético do Equador apresenta uma 

tendência de crescimento. Para isso o país tem preparado uma estratégia que 

consiste na construção de vários projetos e iniciativas que consigam abastecer a 

demanda. 

3.3.3 Situação Atual do Setor Elétrico Equatoriano 

3.3.3.1 Projetos hidroelétricos 

O Equador possuí um grande potencial Hidroelétrico, por essa razão o 

governo teve a iniciativa de construir 8 projetos que permitam suprir a demanda 

crescente de energia. Sendo que estes 8 projetos aportaram ao país 2.822 MW 

permitindo avançar na transformação energética e produtividade do país. A Figura 8 

mostra o projeto mais emblemático do país (MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y 

ENERGIA RENOVABLE, 2014).  

 

 

Figura 8 - Projeto Hidroelétrico Coca Codo Sinclair 
Fonte: MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE (2014) 

A ideia principal com este investimento é mudar a matriz energética, tendo 

na geração hidroelétrica o maior peso (95,53%) conforme mostra o Gráfico 7 

(MINISTERIO COORDINADOR DE SECTORES ESTRATEGICOS, 2014). 
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Gráfico 7 -  Cambio de matriz energética. (2011 – 2016) 
Fonte: MINISTERIO COORDINADOR DE SECTORES ESTRATEGICOS (2014) 

Na Tabela 7 está demonstrado um breve resumo dos 8 projetos 

hidroelétricos que o governo Equatoriano está construindo, especificando a potência 

instalada e a redução de CO2 de cada projeto: 

Tabela 7 – Caraterísticas dos 8 projetos hidroelétricos 

Hidroelétrica Localização Potência Redução CO2 Ton. /Ano 

Coca Codo Sinclair Napo - Sucumbios 1500 MW 4.43 milhões 

Sopladora Azuay - Morona Santiago 487 MW 1.42 milhões 

Minas San Francisco Azuay - Oro 275 MW 655 mil 

Toachi Pilatón Pichincha - Santo Domingo - Cotopaxi 254,4 MW 568 mil 

Delsitanisagua Zamora Chinchipe 180 MW 716 mil 

Manduriacu Zamora Chinchipe 60 MW 186 mil 

Quijos Napo 50 MW 180 mil 

Mazar Dudas Napo 21 MW 63 mil 

Fonte: MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE (2014) 

3.3.3.2 Projetos fotovoltaicos 

O governo equatoriano através do Conselho Nacional de Eletrificação 

(CONELEC), tem promovido o uso de energias renováveis não convencionais. As 

energias renováveis são aquelas obtidas de fontes naturais consideradas 

inesgotáveis (GONZALES J. 2009; apud CONSEJO NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD, 2013). 
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O Art. 63 da lei de Regime do setor elétrico estabelece: 

 

O estado fomentará o desenvolvimento e uso dos recursos 

energéticos não convencionais através dos organismos públicos, a 

banca de desenvolvimento, as universidades, e as instituições 

privadas. Que a segurança energética para o abastecimento da 

eletricidade deve considerar a diversificação e participação das 

energias renováveis não convencionais, com a intenção de diminuir a 

vulnerabilidade e dependência da geração elétrica a base de 

combustíveis fósseis (CONGRESO NACIONAL, 2011). 

 

Entre esses recursos não convencionais se encontra a Energia Solar 

Fotovoltaica que se trata de uma energia limpa e que gera menor impacto ambiental. 

O governo com a finalidade de impulsionar este tipo de tecnologia no país, 

promoveu por meio da regulação 04/11 aprovada em 2011, a instalação de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede elétrica (CONSEJO NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD, 2011). 

A regulação 04/11 estabelecia uma tarifa preferencial de USD 0,40 centavos 

por kilowatt hora (kW/h) para a energia fotovoltaica. Isso permitiria atrair investidores 

nacionais e estrangeiros a apostar pela geração de energia. Além disso, o estado 

garante o pagamento dessa tarifa por um prazo de 15 anos. Todos os projetos 

apresentados se submeteriam a avaliação do CONELEC, para posterior análise e 

aprovação, em seguida é emitido o diploma que habilita a instalação do sistema no 

país (CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD, 2011). 

Segundo dados do CONELEC o número de solicitações ingressadas no 

período 14/04/2011 até 17/12/2012 maiores a 1 MW foram 36 projetos fotovoltaicos, 

somando uma potência de 1.017,75 MW e as solicitações menores a 1MW foram 83, 

somando uma potência de 80,45 MW. 

Desse total maior a 1 MW foram aprovadas 15 com títulos que habilitam a 

construção e implantação do sistema fotovoltaico. Conforme a Tabela 8 detalha os 

empreendimentos que foram aceitos pelo organismo regulador (CONSEJO 

NACIONAL DE ELECTRICIDAD, 2013). 
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Tabela 8 – Projetos maiores a 1 MW aprovados pelo CONELEC 

 
Fonte: CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (2013) 

 
Gráfico 8 -  Distribuição por províncias dos projetos maiores a 1MW. 

Fonte: CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (2013) 



45 

Os projetos menores a 1 MW foram 76 com uma potência total de 73,49 MW. 

A distribuição dos projetos maiores e menores a 1MW aprovados pelo CONELEC 

está apresentada no Gráfico 9. 

 
Gráfico 9 -  Distribuição por províncias dos projetos maiores a 1MW 

Fonte: CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (2013) 

Essas iniciativas pretendem mudar a matriz energética do país, aumentando 

o percentual de energias renováveis não convencionais onde atualmente a energia 

gerada através do sistema fotovoltaico equivale a 6% da potência total instalada. O 

valor investido para a realização desses projetos é aproximadamente USD 700 

milhões de dólares (CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD, 2013). 

Podem-se observar no Gráfico 10, os percentuais de cada energia renovável 

em relação ao total de energias renováveis não convencionais; estão diferenciados 

pela potência dos sistemas. 
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Gráfico 10 -  Energias Renováveis não convencionais. 

Fonte: CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (2013) 

Entretanto a iniciativa da tarifa preferencial lançada na regulação 04/11 foi 

mantida até 2012. Depois disso entrou em vigor a resolução 001/13, onde excluiu a 

tarifa preferencial para a energia gerada por meio de sistemas fotovoltaicos. A nova 

norma só beneficia da tarifa preferencial a energia gerada por centrais de biomassa, 

biogás e as hidroelétricas com capacidade menor a 30 MW (CONSEJO NACIONAL 

DE ELECTRICIDAD, 2013). 

Na tabela 9 é apresentado um resumo das regulações lançadas pelo 

governo onde determina a tarifa preferencial (Feed-in Tariff) para os sistemas de 

geração de energia não convencional. 

Tabela 9 – Tarifa preferencial para os sistemas de geração de energia não convencional 

 
Fonte: INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (2015) 
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3.3.3.2.1 Projetos fotovoltaicos implantados pelo governo. 

O primeiro projeto implantado no país conectado ao SNI foi na província de 

Imbabura, especificamente na região de Pimampiro. O investimento realizado foi de 

USD 3 milhões de dólares, os sistemas com 4.160 módulos possuem 1 MWp de 

capacidade instalada (SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO, 2013). 

O governo do Equador em colaboração com o governo de Japão realizou a 

implantação de um sistema fotovoltaico localizado na cidade de Puerto Ayora, Ilha 

de Santa Cruz (Galápagos). Este sistema tem uma capacidade instalada de 1500 

kWp, e tem uma energia gerada até 31 de dezembro de 2015 de 3.162,76 MWh. A 

planta fotovoltaica começou a operar em 28 de junho de 2014 (MINISTERIO DE 

ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES, 2016).  

 

3.3.3.2.2 Projeto Euro-Solar 

O programa Euro-Solar tem como objetivo ajudar as condições de vida das 

populações mais desfavorecidas por meio do acesso à energia elétrica e serviços 

básicos. O projeto ajuda 39.629 pessoas de 91 comunidades das províncias: 

Guayas, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza e Morona Santiago. 

O programa consiste em instalar uma torre com 7 módulos fotovoltaicos com 

uma capacidade de 1.100 Wp perto das escolas, conforme Figura 9. Além dos 

painéis fotovoltaicos se entrega equipamentos tecnológicos para ajudar na formação 

das crianças da comunidade (MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 

RENOVABLE, 2013). 
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Figura 9 - Instalação do Sistema Fotovoltaico Isolado- Projeto Euro-Solar 

Fonte: INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT (2016) 

3.3.3.3  Atlas solar do equador. 

O CONELEC publicou no ano 2008 o “Atlas Solar del Ecuador con fines de 

Generación Eléctrica”. Esse documento contém a quantificação do potencial solar 

aproveitável em cada uma das províncias do Equador, com exceção da parte 

insular.  

Os dados recolhidos correspondem ao período entre 1 de janeiro de 1985 e 

31 de dezembro de 1991. Os valores representam os valores diários a irradiação 

total (direta e difusa) e irradiação global sobre uma superfície horizontal. Estes 

dados são expressos em Wh/m2/dia. A continuação na Figura 10 é mostrado um 

exemplo do mapa com os valores da irradiação global em janeiro (CORPORACIÓN 

PARA LA INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, 2008). 
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Figura 10 - Irradiação Global no mês de janeiro 

Fonte: CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA (2008) 
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4 DESEMPENHO DO SF INSTALADO NO ESCRITÓRIO VERDE (EV) 

O Escritório Verde (EV) é uma edificação construída com métodos 

sustentáveis. Este edifício pertencente a Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná foi o primeiro modelo de edificação sustentável no Brasil e foi construído 

com o objetivo de definir uma política de sustentabilidade no câmpus e na cidade, 

com o intuito de demonstrar ao público os princípios e boas práticas de construção 

sustentáveis. A figura 11 mostra o aspecto do Escritório Verde (ESCRITORIO 

VERDE, 2016). 

 
Figura 11 - Tipologia do Escritório verde (EV) 

Fonte: INFRA Outsourcing & Workplace (2016) 
 

A edificação de 150 m2 construídos com sistema wood-frame, buscou 

alcançar altos níveis de sustentabilidade. Para isso foram desenvolvidas várias 

estratégias, entre elas a máxima eficiência energética, com esse objetivo foi 

instalado um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica para abastecer de 

energia a edificação em conjunto com o sistema elétrico da concessionária 

(URBANETZ et al., 2012). 

O sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica (SFCR), tem uma potência 

instalada de 2,1 KWp, dispõe de 10 módulos KYOCERA de silício Policristalino, 

modelo KD210GX-LP ligados em série, conforme apresentados na Figura 12 e 

ocupam uma superfície na cobertura pelo painel de 15 m2 (URBANETZ et al., 2016). 
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Figura 12 - Vista dos painéis do EV 

Fonte: SOLAR ENERGY (2016) 

Para complementar o sistema tem-se o inversor responsável em converter a 

energia contínua em energia alternada com tensão e frequência, compatíveis com a 

rede elétrica da concessionária onde o sistema está ligado. O inversor utilizado no 

EV é monofásico em 220 V de 2 kW de potência nominal marca PV POWERED 

modelo PVP2000 (BITTENCOURT et al., 2013). 

 

4.1 ANÁLISE DA GERAÇÃO DE ENERGIA DO EV 

Para analisar o desempenho do sistema fotovoltaico serão utilizados os 

valores de energia gerada durante o período de instalação e a irradiação que 

incidem sobre os módulos. O sistema do EV que entrou em operação em dezembro 

do ano 2011, tendo em conta para a análise os anos: 2012, 2013, 2014, e 2015 

(URBANETZ et al., 2016). 

Conforme mostra a Figura 13 o painel fotovoltaico do EV foi instalado 

acompanhando a inclinação e orientação do telhado da edificação 

(aproximadamente 15º e com desvio azimutal em relação ao norte geográfico de 22º 

para oeste). O SFCR funciona de forma ininterrupta desde sua instalação e a 

geração de energia elétrica até setembro de 2016 é de 11 MWh. A energia gerada 

pelo sistema é maior nos meses de verão do que nos meses de inverno onde a 

incidência solar é menor. A incidência solar tem uma repercussão elevada no 

desempenho dos painéis visto que, a geração de energia é sempre proporcional a 

irradiação incidente no painel fotovoltaico (URBANETZ et al., 2016). 
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Figura 13 - Desvio azimutal do EV em relação ao norte geográfico 

Fonte: Autoria própria 

No Gráfico 11 é possível observar os dados de radiação solar diária média 

no plano inclinado para cada mês desde a entrada em operação até dezembro de 

2015. Esses valores foram obtidos em base a radiação solar no plano horizontal 

disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para a estação 

A807, localizada em Curitiba. Esses valores foram colocados no software Radiasol 

para determinar a irradiação que verdadeiramente incide sobre os módulos 

fotovoltaicos do EV (URBANETZ et al., 2012). 

 
Gráfico 11 -  Irradiação diária média no plano inclinado incidente no EV 

Fonte: URBANETZ et al., (2016) 
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4.1.1 Energia Gerada pelo SFVCR do EV 

O Gráfico 12 mostra os valores de energia elétrica gerada durante o período 

de operação  levantados de forma mensal desde o início da operação até dezembro 

de 2015.  

 
Gráfico 12 -  Geração de energia elétrica durante o período de operação no EV 

Fonte: URBANETZ et al., (2016) 

A geração de energia elétrica em MWh para cada ano desde o 2012 até 

2015 está apresentada na Tabela 10. 

Tabela 10 – Geração de Energia Elétrica do EV 

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (MWh/ano) 

Ano 2012 2013 2014 2015 
Total 2,444 2,206 2,415 2,132 

Fonte: URBANETZ et al., (2016) 
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5 SIMULAÇÃO DO SF NO LITORAL E SERRA EQUATORIANA 

As duas cidades do Equador escolhidas para fazer a simulação do sistema 

fotovoltaico são Portoviejo (Litoral Equatoriano) e Quito (Serra Equatoriana), cidades 

com diferentes tipologias climáticas, latitudes e altitudes. 

Para simular o SF é necessário conhecer os dados de irradiação horizontal 

que incide sobre as cidades a serem analisadas. Estas informações são obtidas do 

Atlas Solar del Ecuador con fines de generación Eléctrica, que proporciona a 

radiação mensal de cada cidade do Equador (CORPORACIÓN PARA LA 

INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, 2008). 

Serão detalhados na sequência os dados de irradiação de forma mensal das 

cidades de Portoviejo e Quito. 

5.1 IRRADIÂNCIA NAS CIDADES DO EQUADOR 

5.1.1 Irradiância Global no Plano Horizontal da Cidade de Portoviejo 

A cidade de Portoviejo está localizado a uma latitude de 1°03′16″ S (-1º), 

uma longitude de 80°27′16″ W (-80,5º), e com uma altitude de 60 m (CLIMA TEMPS, 

2016). 

O Atlas Solar del Ecuador con fines de generación Eléctrica, mostra a 

irradiação global no plano horizontal média diária para cada mês do ano, no caso da 

cidade de Portoviejo tem-se os seguintes valores conforme mostra a tabela 11. 

 

 Tabela 11 – Dados de irradiação global no plano horizontal na cidade de Portoviejo 

Fonte: CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA (2008) 

Irradiação Global no plano horizontal para cada mês do ano kWh/m2/dia 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

4,2 4,65 4,95 4,8 4,5 4,2 4,5 4,8 4,8 4,5 4,95 4,65 
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5.1.2 Irradiação Global no Plano Horizontal na Cidade de Quito 

A cidade de Quito está localizada a uma latitude de 0°10'S (-0,2º) e uma 

longitude de 78°29'W (-78,5º), com uma altitude de 2812 m (CLIMA TEMPS, 2016). 

O Atlas Solar del Ecuador con fines de generación Eléctrica, mostra a 

irradiância global no plano horizontal média diária para cada mês do ano, No caso 

da cidade de Quito temos os seguintes valores conforme mostra a tabela 12. 

 Tabela 12 – Dados de irradiação global no plano horizontal na cidade de Quito 

Fonte: CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA (2008) 

5.2 SIMULAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO IMPLANTADO NO EV NAS 
CIDADES EQUATORIANAS 

 As informações acima detalhadas mostram a irradiação das cidades de 

Portoviejo e Quito no plano horizontal. Para efetuar a simulação do SF é necessário 

obter a irradiação no plano inclinado, permitindo conhecer os valores reais que 

incidem sobre a superfície dos módulos fotovoltaicos, conseguindo uma simulação 

confiável. 

Para adquirir os valores no plano inclinado no SF utiliza-se o RADIASOL. 

Trata-se de um software disponibilizado pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, através do laboratório de energia solar – LABSOL que permite calcular a 

intensidade da irradiação solar em superfícies inclinadas através de várias 

operações aritméticas. Os valores de irradiação podem ser obtidos a partir de 

diferentes inclinações e desvio azimutal em relação ao norte, sempre a partir da 

irradiação no plano horizontal (LABORATÓRIO DE ENERGIA SOLAR – LABSOL, 

2015). 

O Radiasol já disponibiliza em sua base de dados informações sobre a 

quantidade de irradiação no plano horizontal de várias cidades de América Latina 

Irradiação Global no plano horizontal para cada mês do ano kWh/m2/dia 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

3,75 4,35 4,65 4,35 4,2 4,05 4,35 4,65 4,5 4,05 4,65 4,65 
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entre elas as duas cidades analisadas do Equador. Entretanto, existe uma 

divergência entre as informações consultadas no Atlas Solar del Ecuador con fines 

de generación Eléctrica e as informações salvas na base de dados do Radiasol. 

Portanto optou-se utilizar as referências do Atlas do Equador, pois se considera que 

se trata de um estudo mais especifico do país e que a coleta de dados foi realizada 

durante um período mais prolongado. 

Posteriormente criou-se no Radiasol uma nova estação com base nas 

informações da latitude e longitude de cada cidade (Portoviejo e Quito) e os dados 

de irradiação média mensal no plano horizontal obtidos do Atlas do Equador 

conforme apresentados nas Figuras 14 e 15. 

 

Figura 14 - Criação da nova estação PORTOVIEJO no Radiasol 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 15 - Criação da nova estação QUITO no Radiasol 
Fonte: Autoria própria 
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Após a criação das estações no Radiasol, se deve colocar os valores de 

inclinação, que no caso da nossa simulação é de 15º (a mesma inclinação que o EV) 

e o desvio azimutal que os módulos tem em relação ao norte geográfico, que no 

caso da simulação tem um desvio em relação ao norte de 22º para oeste conforme 

apresentado nas figuras 16 e 17. 

 
Figura 16 - Inclinação do SF instalado no EV 

Fonte: Autoria própria 

 
Figura 17 - Desvio azimutal do EV, replicado nas cidades de Portoviejo e Quito 

Fonte: Autoria própria 



58 

Nas Figuras 18 e 19 são mostradas as telas do Radiasol onde foi alterado o 

ângulo de inclinação e o desvio azimutal em relação ao norte geográfico. 

 
 Figura 18 - Resultados da Simulação com os dados da cidade de Portoviejo 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 19 - Resultados da Simulação com os dados da cidade de Quito 
Fonte: Autoria própria 
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Nas Tabelas 13 e 14 são mostrados os valores de irradiação que incidem 

sobre o painel fotovoltaico, sendo o valor médio anual de 4.717 Wh/m2/dia para a 

cidade de Portoviejo e 4.987 Wh/m2/dia para a cidade de Quito.  

 

 Tabela 13 – Resultados da irradiação no plano inclinado da cidade de Portoviejo 

Fonte: Autoria própria 

 Tabela 14 – Resultados da irradiação no plano inclinado da cidade de Quito 

Fonte: Autoria própria 

Com estes dados agora é possível simular a geração de energia que o SF 

do Escritório Verde teria nas cidades de Portoviejo e Quito. Para isso utiliza-se a 

seguinte fórmula: 

 

 

 

Para calcular a energia que um sistema fotovoltaico pode produzir, é 

necessário conhecer a potência do modulo fotovoltaico kWp (PFV), a irradiação 

solar incidente no plano dos módulos FV em kWh/m².dia (Htot), a taxa de 

desempenho do sistema (Performance Ratio - PR) e por último a condição de 

padrão teste nas quais o módulo fotovoltaico é submetido para determinação dos 

seus parâmetros elétricos (G=1kW/m2). Foram adotados os valores do modulo 

KYOCERA de silício Policristalino, modelo KD210GX-LP que tem uma potência 

máxima (Pmáx) de 2,1 kWp. A irradiação solar incidente no plano dos módulos 

calculada pelo software Radiasol é de 4,717 kWh/m².dia para a cidade de Portoviejo 

Irradiação no plano inclinado para cada mês do ano kWh/m2/dia 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

4,12 4,58 4,96 4,76 4,73 4,46 4,79 5,00 5,01 4,81 4,82 4,52 

Irradiação no plano inclinado para cada mês do ano kWh/m2/dia 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dec 

4,53 4,58 4,80 4,75 4,90 5,18 5,33 5,50 5,47 5,04 4,95 4,77 



60 

e 4,987 kWh/m².dia para a cidade de Quito. Finalmente a taxa de desempenho do 

sistema foi adotado 70%.  

Na Tabela 15 e no Gráfico 13 é possível observar os valores obtidos de 

geração do SF simulados na cidade de Portoviejo. Esses valores são mostrados em 

kWh/mês. 

  

Tabela 15 – Resultados da geração de energia na cidade de Portoviejo 

Mês Geração Elétrica 

Janeiro 187,75 kWh/mês 

Fevereiro 188,51 kWh/mês 

Março 226,03 kWh/mês 

Abril 209,97 kWh/mês 

Maio 215,55 kWh/mês 

Junho 196,69 kWh/mês 

Julho 218,28 kWh/mês 

Agosto 227,85 kWh/mês 

Setembro 220,94 kWh/mês 

Outubro 219,19 kWh/mês 

Novembro 212,56 kWh/mês 

Dezembro 205,98 kWh/mês 

TOTAL 2,53 MWh/ano 

Fonte: Autoria própria 

 

Gráfico 13 -  Geração de Energia do SF simulado na cidade de Portoviejo 
Fonte: Autoria própria 
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Pode-se observar que o mês com maior geração segundo a simulação na 

cidade de Portoviejo seria agosto com uma geração de energia de 227,85 kWh/mês. 

Na Tabela 16 e Gráfico 14 é possível observar os dados obtidos, através do 

mesmo procedimento, para a simulação na cidade de Quito. 

 

Tabela 16 – Resultados da geração de energia na cidade de Quito 

Mês Geração Elétrica 

Janeiro 206,43 kWh/mês 

Fevereiro 188,51 kWh/mês 

Março 218,74 kWh/mês 

Abril 209,48 kWh/mês 

Maio 223,29 kWh/mês 

Junho 228,44 kWh/mês 

Julho 242,89 kWh/mês 

Agosto 250,64 kWh/mês 

Setembro 241,23 kWh/mês 

Outubro 229,67 kWh/mês 

Novembro 218,30 kWh/mês 

Dezembro 217,37 kWh/mês 

TOTAL 2,67 MWh/ano 

Fonte: Autoria própria 

 
Gráfico 14 -  Geração de Energia do SF simulado na cidade de Quito 

Fonte: Autoria própria 
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Pode-se observar que igualmente a simulação de Portoviejo, o mês com 

maior geração na cidade de Quito seria agosto com uma geração de energia de 

250,64 kWh/mês. 

 

5.3 SIMULAÇÃO DO SF IMPLANTADO NO EV NAS CIDADES EQUATORIANAS 
EM CONDIÇÕES ÓTIMAS 

Após realizada a simulação do SF nas cidades de Portoviejo e Quito nas 

mesmas condições que as implantadas no EV, foi elaborada uma nova análise nas 

condições de máximo desempenho das localidades escolhidas para este trabalho, 

permitindo conhecer se existe maior geração de energia em relação as simulações 

feitas anteriormente. 

Com base nas características do sistema implantado no EV as simulações 

foram feitas utilizando a inclinação do painel FV de 15º (mesma inclinação que a 

cobertura) e desvio azimutal de 22º sentido oeste em relação ao norte geográfico. 

A nova simulação será realizada em condições ideais, ou seja, os módulos 

fotovoltaicos orientados para o norte geográfico (desvio azimutal 0º) conforme 

mostra a Figura 21, e uma inclinação igual a latitude local (RÜTHER, 2004) que no 

caso do Equador seria de 0º graus. Entretanto, os fornecedores de módulos 

fotovoltaicos recomendam uma inclinação de pelo menos 10º para favorecer 

autolimpeza suficiente conforme mostra a Figura 20 (BOSCH SOLAR ENERGY AG, 

2013).  

 
Figura 20 - Inclinação ideal dos módulos fotovoltaicos de acordo com os fornecedores 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 21 - Módulos Fotovoltaicos orientados para o Norte 
Fonte: Autoria própria 

Na sequência será efetuada a simulação nas cidades de Portoviejo e Quito, 

permitindo conhecer quanta energia seria gerada nestas condições. 

5.3.1 Radiação Incidente Sobre Os Módulos Fotovoltaicos.  

Serão utilizadas as estações criadas no Radiasol, cujos valores de radiação 

no plano horizontal foram os valores consultados do Atlas do Equador. 
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Figura 22 - Radiação incidente sobre os módulos em condições ideais na cidade de Portoviejo 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 23 - Radiação incidente sobre os módulos em condições ideais na cidade de Quito 
Fonte: Autoria própria 
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Nas Tabelas 17 e 18 são apresentados os valores de irradiação que incidem 

sobre o painel fotovoltaico em condições ideais de inclinação e orientação, sendo o 

valor médio anual 4.766 Wh/m2/dia para a cidade de Portoviejo e 5.041 Wh/m2/dia 

para a cidade de Quito.  

 

 Tabela 17 – Irradiação no plano inclinado em condições ideais na cidade de Portoviejo 

Fonte: Autoria própria 

 Tabela 18 – Irradiação no plano inclinado em condições ideais na cidade de Quito 

Fonte: Autoria própria 

Com estes dados é possível calcular a geração de energia que o sistema 

teria nas condições ideais. Será utilizada a mesma fórmula de cálculo de energia 

aplicada nas simulações anteriores. Serão considerados os mesmos dados de 

potência do módulo fotovoltaico, porém, em relação a utilizada no EV será alterada a 

taxa de desempenho do sistema (Performance Ratio - PR) de 70% para 75% devido 

a nova tecnologia desenvolvida dos inversores. O valor de irradiação solar incidente 

no plano dos módulos será de 4.766 kWh/m².dia para a cidade de Portoviejo e 5.041 

kWh/m².dia para a cidade de Quito 

Na Tabela 19 e Gráfico 15, se observa os valores obtidos da geração de 

energia do SF referente a cidade de Portoviejo e na Tabela 20 e Gráfico 16 se 

mostram os valores de geração de energia simulados para a cidade de Quito. Em 

ambos foram consideradas as condições ideais. Esses valores são mostrados em 

kWh/mês. 

 

 

 

Irradiação no plano inclinado para cada mês do ano kWh/m2/dia 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

4,19 4,66 5,02 4,79 4,74 4,45 4,79 5,02 5,06 4,88 4,93 4,62 

Irradiação no plano inclinado para cada mês do ano kWh/m2/dia 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

4,63 4,66 4,86 4,78 4,90 5,17 5,31 5,51 5,53 5,13 5,07 4,90 
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Tabela 19 – Geração de energia nas condições ideais na cidade de Portoviejo 

Mês Geração Elétrica 

Janeiro 204,58 kWh/mês 

Fevereiro 205,51 kWh/mês 

Março 245,10 kWh/mês 
Abril 226,33 kWh/mês 
Maio 231,43 kWh/mês 
Junho 210,26 kWh/mês 
Julho 233,87 kWh/mês 

Agosto 245,10 kWh/mês 

Setembro 239,09 kWh/mês 

Outubro 238,27 kWh/mês 

Novembro 232,94 kWh/mês 

Dezembro 225,57 kWh/mês 

Total 2,74 MWh/ano 

Fonte: Autoria própria 

 
Gráfico 15 -  Geração de Energia do SF simulado na cidade de Portoviejo em condições ideais 

Fonte: Autoria própria 
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 Tabela 20 – Geração de energia nas condições ideais na cidade de Quito 

Mês Geração Elétrica 

Janeiro 226,06 kWh/mês 

Fevereiro 205,51 kWh/mês 

Março 237,29 kWh/mês 

Abril 225,86 kWh/mês 

Maio 239,24 kWh/mês 

Junho 244,28 kWh/mês 

Julho 259,26 kWh/mês 

Agosto 269,03 kWh/mês 

Setembro 261,29 kWh/mês 

Outubro 250,47 kWh/mês 

Novembro 239,56 kWh/mês 

Dezembro 239,24 kWh/mês 

TOTAL 2,90 MWh/ano 

Fonte: Autoria própria 

 
Gráfico 16 -  Geração de Energia do SF simulado na cidade de Quito em condições ideais 

Fonte: Autoria própria 
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6 COMPARAÇÃO DE CUSTO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SF NO EQUADOR E 

BRASIL, E ANÁLISES DO RETORNO DO INVESTIMENTO 

Nesse capitulo são analisados os custos dos equipamentos que compõem 

um SFVCR com as mesmas características que o implantado no EV. Entretanto visto 

que os equipamentos colocados no EV não estão mais disponíveis para 

comercialização e a tecnologia desde a instalação desse vem sendo melhorada, 

optou-se por procurar no mercado equipamentos similares para a análise. 

 Desde a implantação do primeiro sistema fotovoltaico os preços dos 

equipamentos vêm experimentando uma redução. Isso incentiva a instalação de 

novos projetos (RÜTHER, 2004). 

Para analisar os custos para implantação de um SF, serão levados em conta 

somente os valores dos módulos fotovoltaicos e do inversor. Entre esses dois 

equipamentos representam um 75% do valor total para implantação do sistema. 

Dentre esses 75% do valor total: 60% correspondem ao valor dos módulos e o 15% 

corresponde ao valor do inversor. Os outros 25% correspondem a instalação (15%) 

e aos componentes complementares de um sistema fotovoltaico (BOS – Balance of 

Systems) como cabos, conectores, fixação (10%) (RÜTHER, 2004). 

 

 
Gráfico 17 -  Distribuição típica dos custos no 1000 Roofs Program alemão, para sistemas 

solares fotovoltaicos residenciais interligados à rede elétrica com potências de 2kWp 
Fonte: Sick & Erge (1996) apud Rüther (2004) 

Tendo em conta que esses dois equipamentos equivalem a parte mais 

significativa do valor total, acredita-se que é uma quantia suficiente para gerar um 
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resultado confiável que servirá de ferramenta no desenvolvimento da presente 

análise.  

Os módulos fotovoltaicos implantados no EV são de silício Policristalino, da 

marca KYOCERA, modelo KD210GX-LP. Como já se explicou anteriormente este 

tipo de módulos estão fora de produção. Por esse motivo optou-se pela procura no 

mercado de equipamentos similares, mas com nova tecnologia que sejam capazes 

de proporcionar um maior desempenho ao sistema.   

Por tratar-se de uma comparação de custo entre distintos países, a 

disponibilidade de equipamentos depende do acesso das marcas mais importantes 

nos países de Equador e Brasil. Por causa disso foram selecionados módulos 

fotovoltaicos de diferentes fornecedores, mas com características e especificações 

similares. Desse modo fica mais simples a comparação entre eles. No caso do 

inversor temos uma situação diferente, existe o mesmo equipamento (marca e 

características) disponível no Equador e no Brasil, facilitando a comparação.  

É importante destacar que existe maior número de empresas que trabalham 

no mercado Brasileiro no fornecimento de equipamentos para sistemas fotovoltaicos 

em relação com o mercado Equatoriano.  

Nas Tabelas 21, 22 e 23 mostram-se as características dos equipamentos 

selecionados para realizar a comparação de custo entre Equador e Brasil. 

 

Tabela 21 – Características do módulo fotovoltaico disponível no Equador 
Módulo Fotovoltaico – Equador 

SIMAX 156 - (SP660-250W) 
Caraterísticas Mecânicas  

Material  Silício Policristalino 

Número de Células 60 (6 x 10)  

Dimensões  1640 x 992 x 40 (mm) 

Peso 20 kg 
Especificações Técnicas 

Maximum Power (Wp) Pmpp 250W 
Power Tolerance 0 +/- 3% 
Module Efficiency (%) 15.2% 

Maximum Power Voltage (V) Vmpp 30.5 

Maximum Power Current (A) Impp 8.20 
Short circuit Current (A) Isc 8.85 
Open circuit voltage (V) Voc 37.8 

Preço 

Moeda (USD) $ 300,00 
Fonte: PRO VIENTO S.A. (2016); SIMAX GREEN NEW ENERGY (2016) 



70 

Tabela 22 – Características do módulo fotovoltaico disponível no Brasil 

Módulo Fotovoltaico – Brasil 

Yingli YL250P 29b 

Caraterísticas Mecânicas  

Material  Silício Policristalino 

Número de Células 60 (6 x 10)  

Dimensões  1650 x 990 x 35 (mm) 

Peso  19,1 kg 
Especificações Técnicas 

Maximum Power (Wp) Pmpp 250W 
Power Tolerance 0 / 5 W 
Module Efficiency (%) 15.4% 

Maximum Power Voltage (V) Vmpp 29,8 

Maximum Power Current (A) Impp 8.39 
Short circuit Current (A) Isc 8.92 
Open circuit voltage (V) Voc 37,6  

Preço 

Moeda (R$) R$ 889,00 
Fonte: NEOSOLAR ENERGIA (2016); YINGLI GREEN ENERGY DO BRASIL, S.A (2016) 

Tabela 23 – Características do Inversor disponível no Brasil e Equador 

Inversor - Equador – Brasil 

SMA - Sunny boy 2500 

Caraterísticas Mecânicas  

Dimensões  434 x 295 x 214 

Peso 28 kg 
Entrada (CC) 

Potência máx. de CC 2700 W 
Tensão máx. de CC 600 V 
Rango de tensão fotovoltaica, MPPT 224 V – 480 V 
Corrente máx. de entrada 12:00 AM 
Número de seguidores de MPP 3 

Saída (CA) 

Potencia nominal de CA 2300 W 
Potência máx. de CA 2500 W 
Corrente máx. de saída 12,5 A 
Tensão nominal CA 220 V – 240 V 
Frecuencia de red de CA 50 Hz / 60 Hz 
Conexión de CA / Power Balancing Monofásica 

Preço 

Equador (USD) $ 2.390,00 
Brasil (R$) R$ 7.223,00 

Fonte: PRO VIENTO S.A. (2016); ENER SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR (2016) 
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Os preços mostrados nas Tabelas 21, 22 e 23, foram consultados no mês de 

agosto de 2016. As características dos equipamentos foram obtidas diretamente dos 

catálogos dos fabricantes, e os preços foram obtidos em sites que fornecem estes 

equipamentos (PRO VIENTO S.A., 2016; ENER SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR, 

2016; SIMAX GREEN NEW ENERGY, 2016; NEOSOLAR ENERGIA, 2016; YINGLI 

GREEN ENERGY DO BRASIL, S.A., 2016; SMA, 2016). 

Na análise são utilizados 10 módulos fotovoltaicos com capacidade de 250W 

cada um, alcançando uma potência instalada de 2,5 kW e é utilizado um inversor 

para converter a corrente contínua em corrente alternada. Na Tabelas 24 e 25 são 

detalhados os custos (75% do total) para implantação de um sistema fotovoltaico 

nos países de Equador e Brasil. 

Tabela 24 – Valor do Sistema Fotovoltaico no Equador 

Valor do SF (Módulos - Inversor) no Equador – USD 
Equipamento Quantidade Preço Total 

SIMAX 156 - (SP660-250W) 10 $ 300,00 $ 3.000,00 

SMA - Sunny Boy 2500 1 $ 2.390,00 $ 2.390,00 

Fonte: PRO VIENTO S.A. (2016) 

Considerando que o dólar é uma moeda referência no mundo e com o 

propósito de padronizar a comparação optou-se por utilizar esta moeda no estudo. 

Para converter o valor dos equipamentos de real para dólar utilizou-se a cotação 

atual 3,2498 (1 de setembro de 2016) (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016).  

Tabela 25 – Valor do Sistema Fotovoltaico no Brasil 

Valor do SF (Módulos - Inversor) no Brasil – USD 

Equipamento Quantidade Preço Total 

Yingli YL250P 29b 10 $ 273,54 $ 2.735,38 

SMA - Sunny Boy 2500 1 $ 2.222,46 $ 2.222,46 

Fonte: NEOSOLAR ENERGIA (2016); ENER SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR (2016) 

O valor necessário para a aquisição dos equipamentos acima descritos do 

SF no Equador é USD$5.390, sendo mais que o necessário para implantar um 

sistema com iguais características no Brasil USD$4.957,85. Lembrando que os 

valores que compõem os preços dos equipamentos adquiridos no Equador têm um 
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tratamento diferenciado, conforme indica o articulo 67 da Lei de Regime do Setor 

Elétrico do Equador onde se determina que todos os materiais e equipamentos não 

produzidos no país, que favorecem a investigação, produção, fabricação e 

instalação de sistemas solares estão isentos de impostos de importação 

(CONGRESO NACIONAL, 2011). 

6.1 INCENTIVOS DO GOVERNO EQUATORIANO PARA IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Como já descrito nos capítulos anteriores o governo Equatoriano através do 

CONELEC elaborou várias iniciativas e incentivos com o objetivo de mudar a matriz 

energética do país, atualmente dependente das termoelétricas e torná-la uma matriz 

mais sustentável, apostando pela geração de energia por meio de sistemas não 

convencionais, entre eles, a energia solar fotovoltaica.  

A iniciativa que mais se destacou foi a tarifa preferencial para a energia 

gerada através de SF, o objetivo dessa regulação foi promover a implantação da 

tecnologia aproveitando a energia recebida do sol. O CONELEC através da 

regulação 004/11 fixou a tarifa em 40,03 centavos de dólar para cada kWh gerado 

com sistemas fotovoltaicos. Para aderir a esta iniciativa as empresas deviam passar 

um período de seleção pelo órgão regulador (CONSEJO NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD, 2011). 

Na Tabela 26 detalha-se o valor do ganho mensal conforme a regulação 

004/11 pela implantação de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica com 

as mesmas características que o considerado na comparação de custos, ou seja, 

módulos fotovoltaicos de 250W de potência e inversor monofásico de 2,5 kW, sendo 

o sistema capaz de gerar 3.679 kWh/ano de energia, considerando os dados de 

irradiação da cidade de Quito nas condições ideais (10º inclinação e orientado para 

o norte geográfico).  
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Tabela 26 – Valor ganho mensal pela implantação de um SF na cidade de Quito com a 
Resolução 004/11 

Mês 
Tarifa Preferencial 

cUSD/kWh 
Energia Gerada 

kWh/mês 
Total Lucro (USD) 

Janeiro 0,4003 287,06 $ 114,91 
Fevereiro 0,4003 260,96 $ 104,46 

Março 0,4003 301,32 $ 120,62 
Abril 0,4003 286,8 $ 114,81 
Maio 0,4003 303,8 $ 121,61 
Junho 0,4003 310,2 $ 124,17 
Julho 0,4003 329,22 $ 131,79 

Agosto 0,4003 341,62 $ 136,75 
Setembro 0,4003 331,8 $ 132,82 
Outubro 0,4003 318,06 $ 127,32 

Novembro 0,4003 304,2 $ 121,77 
Dezembro 0,4003 303,8 $ 121,61 
Total Anual 0,4003 3.679 $ 1.472,70 

Fonte: Autoria própria 

Entretanto essa iniciativa foi mantida até 2012, já que na resolução 001/13 a 

geração de energia por meio de sistemas fotovoltaicos não foi incluída dentro das 

energias não convencionais beneficiárias da tarifa preferencial onde aparecem só as 

centrais de biomassa, biogás e as hidroelétricas com capacidade menor a 30 MW. 

(CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD, 2013). 

Outra boa iniciativa que o governo implementou foi a disponibilização de 

fundos do Fondo de Electrificación Urbano-Marginal (FERUM) para projetos nas 

zonas rurais de geração de energia por intermédio de sistemas não convencionais. 

O interessado em instalar um SF pode receber um auxílio, apresentando antes 

estudos que comprovem que o sistema não compromete o meio ambiente e será 

construído com métodos sustentáveis (CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD, 

2008). Os valores máximos oferecidos pelo FERUM para projetos de geração 

fotovoltaica se detalham na Tabela 27. 

Tabela 27 – Subvenções do FERUM para projetos fotovoltaicos  

Tipo de Usuário   USD 
Tipo I USD/vivenda $3.200,00 

Tipo II USD/vivenda $3.500,00 
Centros: Comunales, Salud y Educación USD/centro $3.800,00 

Bombeo de Agua USD/unidad $4.000,00 

Fonte: CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (2008) 
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6.2 INCENTIVOS NO BRASIL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS 

6.2.1 Sistema de Compensação de Energia Elétrica para a Microgeração e 

Minigeração Distribuídas 

O principal incentivo que existe no Brasil foi lançado na Resolução 

Normativa Nº 482, onde permite que na microgeração e minigeração distribuída, 

autoriza aplicar um sistema de compensação. Qualquer consumidor pode gerar sua 

própria energia e distribuir o excedente da mesma para as redes de distribuição 

local, chegando a gerar mais energia que a consumida, acumulando assim créditos 

ou bônus energético. Esse bônus pode ser utilizado em outra unidade consumidora 

sempre e quando essa localidade esteja registrada no nome da mesma pessoa. A 

Normativa também determina que mesmo que o consumidor gere mais energia da 

consumida, deverá abonar uma tarifa mínima de consumo, pela disponibilidade de 

energia na unidade consumidora (AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 

2012). 

6.2.2 Condições Diferenciadas de Financiamento: Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

oferece financiamento com taxas de juros baixas e prazo de amortização de 20 anos 

para implantação de sistemas fotovoltaicos entre outros (SILVA, 2015).  

6.3 COMPARATIVO DE RETORNO DE INVESTIMENTO ENTRE UM SFV 
INSTALADO NA CIDADE DE CURITIBA COM UM INSTALADO NA CIDADE DE 
PORTOVIEJO 

Um dos principais motivos que impede o aumento da quantidade de 

instalações de SFV, é a necessidade de realizar um grande investimento para a 

compra dos equipamentos e componentes do sistema. Essa razão ofusca e impede 

visualizar os ganhos a longo prazo. 
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Na sequência serão feitas duas análises de retorno de investimento, 

determinando quanto tempo levaria para saldar o valor aplicado. Essas análises 

serão feitas nas cidades de Curitiba e Portoviejo, para isso serão utilizados os 

resultados dos estudos realizados e os equipamentos pesquisados anteriormente. 

Cabe lembrar que neste trabalho consideram-se somente os valores dos 

módulos fotovoltaicos e do inversor como parte do SFV. Entre esses dois 

equipamentos representam um 75% do valor total do sistema (RÜTHER, 2004). 

As duas análises apresentam características similares, as casas apresentam 

um consumo de energia elétrica semelhante, precisando a mesma quantidade de 

módulos fotovoltaicos. Considerou-se para os dois casos uma vida útil do sistema de 

25 anos. 

 

6.3.1 Retorno de Investimento de um SFV Instalado na Cidade de Curitiba e valor 

ganho durante a vida útil do sistema 

A residência analisada se encontra localizada na Avenida Candido 

Hartmann. Trata-se de uma casa com 130 m2, possui uma cobertura inclinada 

orientada para o norte geográfico. A casa tem um consumo médio de energia 

elétrica de 424 kWh por mês.  

Na sequência mostra-se uma estimativa do custo de energia elétrica que 

teria o proprietário nos próximos 25 anos, mantendo-se o preço por kWh da fatura 

atual e aumentando 8,45% a ano devido ao reajuste da tarifa elétrica. Esse 

percentual é uma média do reajuste tarifário dos últimos seis anos (2010 até junho 

2016) (COPEL, 2016). 

  Considerou-se que o dono do imóvel mantenha o consumo de energia 

durante todo o período da análise. Os valores serão mostrados em real (moeda 

utilizada no Brasil). A Tabela 28 mostra o custo total em consumo de energia elétrica 

em 25 Anos na cidade de Curitiba. 
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Tabela 28 – Custo total em consumo de energia elétrica em 25 Anos na cidade de Curitiba 

Anos 
Preço x 

kWh 

Reajuste da 
Tarifa Elétrica 
(8,45% x Ano) 

Consumo 
Médio 
Mensal 

kWh 

Custo x Ano Custo x 5 Anos 

1-5 Anos R$ 0,67 0,2821 424 R$ 4.833,10 R$ 24.165,49 

5-10 Anos R$ 0,95 0,2375 424 R$ 6.041,37 R$ 30.206,86 

10-15 Anos R$ 1,35 0,3378 424 R$ 8.593,85 R$ 42.969,26 

15-20 Anos R$ 1,92 0,4805 424 R$ 12.224,76 R$ 61.123,78 

20-25 Anos R$ 2,73 0,6836 424 R$ 17.389,72 R$ 86.948,58 

    
TOTAL R$ 245.413,98 

Fonte: Autoria própria 

A Tabela 28 mostra que durante os 25 anos o proprietário do imóvel vai 

gastar R$ 245.413,98 em consumo de energia elétrica.  

Para atender esse consumo de energia elétrica, é necessário instalar 20  

módulos fotovoltaicos com capacidade de 250W cada um, alcançando uma potência 

instalada (PFV) de 5 kW e é utilizado um inversor para converter a corrente contínua 

em corrente alternada. Foi considerada uma irradiação de 3,83 (kWh/m²/dia) na 

cidade de Curitiba. Com esses equipamentos e valores de irradiação, o sistema 

consegue gerar 402,15 kWh/mês. Portanto o sistema não gerará toda a energia que 

os proprietários consomem durante o mês, porém esta diferença de 21,85 kWh/mês, 

será absorvida no custo da disponibilidade. No Brasil, paga-se o chamado custo de 

disponibilidade do sistema elétrico, para um consumidor residencial bifásico, este 

valor corresponde a 50 kWh/mês e mais a taxa de iluminação pública, ou seja, 

mesmo um imóvel sem uso, com consumo zero, serão cobradas na fatura de 

energia elétrica as taxas disponibilidade e de Iluminação Pública (IP). A Tabela 29 

mostra o valor que teria que pagar o proprietário pela disponibilidade da energia no 

domicílio e a taxa de iluminação pública. Para o cálculo da taxa de iluminação se 

adotou o valor atual de R$32,24 por mês. 

 

 



77 

Tabela 29 – Custo da energia disponível pela concessionária e custo da taxa de IP em 25 Anos 

Anos 

Disponibilidade 
do Sistema 

Elétrico 
(kWh/mês) 

Preço 
x kWh 

Custo da 
Disponibilidade 

de Energia 

Tarifa da 
Iluminação 

Pública  
(R$ 32,24) 

Total a pagar 

1-5 Anos  50 0,95 R$ 2.849,70 R$ 2.751,68 R$ 5.601,39 

5-10 Anos  50 1,19 R$ 3.562,13 R$ 3.914,27 R$ 7.476,40 

10-15 Anos  50 1,69 R$ 5.067,13 R$ 5.568,05 R$ 10.635,18 

15-20 Anos  50 2,40 R$ 7.207,99 R$ 7.920,55 R$ 15.128,54 

20-25 Anos  50 3,42 R$ 10.253,37 R$ 11.266,98 R$ 21.520,35 

    TOTAL R$ 60.361,87 

Fonte: Autoria própria 

Na Tabela 30 mostra os equipamentos utilizados no SFV e os preços dos 

mesmos. Foram utilizados os mesmos equipamentos pesquisados na análise de 

custo. 

 

Tabela 30 – Quantidade e Preços dos Equipamentos do SFV na cidade de Curitiba 

Equipamento Preço  Quantidade 
Preço 

TOTAL 
Modulo Fotovoltaico Yingli YL250P 29b R$ 889,00 20 R$ 17.780,00 

 Inversor SMA - Sunny boy 2500 R$ 7.223,00 1 R$ 7.223,00 

  
Preço total do SFV R$ 25.003,00 

Fonte: Autoria própria 

Com estas informações agora é possível fazer uma comparação de custos, 

entre o total investido em energia elétrica ao longo de 25 anos e o consumo de 

energia que teria com a instalação de um SFV. Nesta analise não foi considerada a 

desvalorização do dinheiro ao longo dos anos, tratando-se de um payback simples. 

A Tabela 31 mostra a diferença de preço entre instalar ou não um SFV no 

imóvel analisado na cidade de Curitiba. 

 

Tabela 31 – Comparação de investimento entre instalar ou não um SFV 

Custos 
Total investido sem 

SFV 
Total investido com 

SFV 

Custo da Energia Elétrica em 25 Anos R$ 245.413,98 R$ 60.361,87 

Custo do Sistema Fotovoltaico (75%) R$ 0,00 R$ 25.003,00 

R$ 245.413,98 R$ 85.364,87 

Fonte: Autoria própria 
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Os resultados mostram que instalando um SFV neste domicílio, resultará 

uma redução de R$ 160.049,11 durante os 25 anos da vida útil dos equipamentos 

do sistema. O tempo para retorno do investimento realizado na compra do SFV é de 

aproximadamente 5 anos desde a implantação, em relação aos valores que seriam 

gastos em energia se o sistema não fosse implantado (R$ 24.165,49 nos primeiros 5 

anos) depois desse período o proprietário só terá que pagar a tarifa da 

concessionária e o valor da taxa de IP, tendo 20 anos de lucro. 

6.3.2 Retorno de Investimento de um SFV Instalado na Cidade de Portoviejo e valor 

ganho durante a vida útil do sistema 

A residência analisada se encontra localizada na Avenida de Manabi. Trata-

se de uma casa com 110 m2, possui uma cobertura inclinada orientada para o norte 

geográfico. A casa tem um consumo médio de energia elétrica de 494 kWh por mês.  

Na Tabela 32 se mostra uma estimativa do custo de energia elétrica que 

teria o proprietário durante os próximos 25 anos, mantendo o preço por kWh da 

fatura atual, e aumentando 5% por cada ano devido a inflação. Considerou-se que o 

dono do imóvel mantenha o consumo de energia durante todo o período da análise. 

Os valores serão mostrados em dólar americano (moeda utilizada no Equador). 

 

Tabela 32 – Custo total em consumo de energia elétrica em 25 Anos na cidade de Portoviejo 

Anos Preço x kWh 
Inflação 

(5% x Ano) 
Consumo 

Médio kWh 
Custo x Ano Custo Total 

1-5 Anos  USD 0,09 USD 0,0236 494 USD 698,10 USD 3.490,50 

5-10 Anos  USD 0,12 USD 0,0294 494 USD 872,63 USD 4.363,13 

10-15 Anos  USD 0,15 USD 0,0368 494 USD 1.090,78 USD 5.453,91 

15-20 Anos  USD 0,18 USD 0,0460 494 USD 1.363,48 USD 6.817,38 

20-25 Anos  USD 0,23 USD 0,0575 494 USD 1.704,35 USD 8.521,73 

        TOTAL USD 28.646,64 

Fonte: Autoria própria 

A Tabela 32 mostra que durante os 25 anos o proprietário do imóvel vai 

gastar USD 28.646,64 em consumo de energia elétrica.  
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Para atender esse consumo de energia elétrica, é necessário instalar 20 

módulos fotovoltaicos com capacidade de 250W cada um, alcançando uma potência 

instalada (PFV) de 5 kW e é utilizado um inversor para converter a corrente continua 

em corrente alternada. Foi considerada uma irradiação de 4,71 (kWh/m²/dia) na 

cidade de Portoviejo. Com esses equipamentos e valores de irradiação, o sistema 

consegue gerar 494,55 kWh/mês. Portanto o sistema consegue atender toda a 

energia que os proprietários consumem no decorrer do mês, zerando o consumo de 

energia. A Tabela 33 mostra o valor que teria que pagar nos próximos 25 anos o 

proprietário pela disponibilidade da energia no domicilio, na qual foi considerado 

USD 8,00 por mês.  

  

Tabela 33 – Custo da tarifa da concessionária em 25 Anos na cidade de Portoviejo 

Anos 
Custo da Energia 

Consumida 

Tarifa da 
Concessionaria 
(USD 8 x mês) 

 Total a pagar 

1-5 Anos USD 0,00 USD 480,00 USD 480,00 
5-10 Anos USD 0,00 USD 480,00 USD 480,00 

10-15 Anos USD 0,00 USD 480,00 USD 480,00 

15-20 Anos USD 0,00 USD 480,00 USD 480,00 

20-25 Anos USD 0,00 USD 480,00 USD 480,00 

  TOTAL USD 2.400,00 

Fonte: Autoria própria 

Na Tabela 34 mostra os equipamentos utilizados no SFV e os preços dos 

mesmos. Foram utilizados os mesmos equipamentos pesquisados na análise de 

custo. 

 

Tabela 34 – Quantidade e Preços dos Equipamentos do SFV na cidade de Portoviejo. 

Equipamentos Preço (USD) Quantidade Preço TOTAL 

Modulo fotovoltaico SIMAX 156 - 
(SP660-250W) 

USD 300 20 USD 6.000 

 Inversor SMA - Sunny boy 2500 USD 2.390 1 USD 2.390 

  
Preço total do SFV USD 8.390 

Fonte: Autoria própria 

Com estas informações agora é possível fazer uma comparação de custos, 

entre o total investido em energia elétrica ao longo de 25 anos e o consumo de 
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energia que teria com a instalação de um SFV. A Tabela 35 mostra a diferença de 

preço entre instalar ou não um SFV no imóvel analisado na cidade de Portoviejo. 

Tabela 35 – Comparação de investimento entre instalar ou não um SFV 

Custos 
Total investido sem 

SFV 
Total investido com 

SFV 

Custo da Energia Elétrica em 25 Anos USD 28.646,64 USD 2.400,00 

Custo do Sistema Fotovoltaico (75%) USD 0,00 USD 8.390,00 

 
USD 28.646,64 USD 10.790,00 

Fonte: Autoria própria 

Os resultados mostram que instalando um SFV neste domicílio, resultará 

uma redução de USD 17.856,6426 durante os 25 anos da vida útil dos 

equipamentos do sistema. O tempo para retorno do investimento realizado na 

compra do SFV é de aproximadamente 11 anos desde a implantação, em relação 

aos valores que seriam gastos em energia se o sistema não fosse implantado (USD 

3.490,50 nos primeiros 5 anos mais USD 4.363,13 nos próximos 5 anos e USD 

1.090,78 no décimo primeiro ano) depois desse período o proprietário só terá que 

pagar a tarifa da concessionária, tendo 14 anos de lucro. 
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7 CONCLUSÃO E DISCUSSÃO 

A partir dos resultados apresentados neste trabalho, foi possível determinar 

que os sistemas fotovoltaicos simulados nas cidades de Portoviejo e Quito 

apresentariam melhor desempenho que o sistema instalado no Escritório Verde (EV) 

da cidade de Curitiba.  

Para chegar nessa conclusão foram analisados os rendimentos reais de 

geração de energia do EV, conforme coletado neste trabalho, indicando que o SFV 

gerou 9,1 MWh de energia durante os períodos 2012 até 2015. Obtendo uma 

geração média por ano de 2,3 MWh/ano. Esse resultado é inferior que os 

alcançados nas simulações do SFV nas cidades de Portoviejo e Quito. 

Com suporte nos valores mostrados, Quito seria a cidade com maior 

geração de energia, chegando a gerar 2,67 MWh/ano. Esta quantidade de geração 

de energia se produz em condições pouco ideais para cidades localizadas perto da 

linha do Equador (latitude 0º), já que os módulos fotovoltaicos simulados seguem a 

inclinação da cobertura (15º) e um desvio azimutal de 22º sentido oeste em relação 

ao norte geográfico.  

Para a cidade de Portoviejo, ainda que os resultados de geração de energia 

sejam inferiores que os da cidade de Quito, superam os dados reais de geração de 

energia do EV. A simulação na cidade de Portoviejo, aponta uma geração de 2,53 

MWh/ano. 

Outra questão que ficou demonstrada no trabalho, é que a cidades de 

Portoviejo e Quito possuem um índice de irradiação superior que os valores da 

cidade de Curitiba. O Atlas Solar del Ecuador con fines de generación Eléctrica 

permitiu obter os dados de irradiação diária média no plano horizontal das cidades 

do Equador e depois com utilização do software RADIASOL obteve-se os valores no 

plano inclinado (plano dos módulos fotovoltaicos), onde se observa claramente que 

a irradiação média anual que chega na superfície dos módulos do SFV instalados 

nas cidades de Portoviejo e Quito é superior aos valores retirados do EV. 

Alcançando 4,71 kWh/m2/dia na cidade de Portoviejo e 4,98 kWh/m2/dia na cidade 

de Quito. Valores superiores a irradiação que chega na superfície dos módulos 

instalados no EV de 4,38 kWh/m2/dia. 



82 

Com o objetivo de conhecer se o rendimento do SFV melhora nas condições 

ótimas de instalação, foi simulado o sistema atendendo as exigências de instalação 

ideais, ou seja, os módulos fotovoltaicos orientados para o norte geográfico (desvio 

azimutal 0º), e uma inclinação de 10º para favorecer autolimpeza. Os resultados 

mostram claramente como a geração de energia aumenta quando mais perto 

estamos da latitude da cidade. Esta simulação mostrou que a geração de energia 

aumentou para 2,73 MWh/ano na cidade de Portoviejo e 2,90 MWh/ano para a 

cidade de Quito. 

No quesito de custos para aquisição dos equipamentos que formam o SFV 

foi concluído que os preços no Equador são mais altos do que os preços para 

aquisição dos equipamentos no Brasil. Neste trabalho foram considerados somente 

o inversor e os módulos fotovoltaicos como parte da análise de custos do SFV. Mas 

como foi explicado anteriormente esses dois equipamentos constituem 75% do valor 

total do sistema, tornando-se uma análise fundamentada na bibliografia consultada. 

No detalhamento do valor para compra dos equipamentos constatou-se que no 

Equador o custo seria de USD 5.390, sendo maior que o necessário para implantar 

um sistema com iguais características no Brasil USD 4.957,85. Lembrando que os 

equipamentos analisados são de diferentes fabricantes, mas com semelhantes 

especificações. 

Os resultados apresentados mostram que apesar do governo Equatoriano 

disponibilizar ajudas na aquisição de equipamentos e materiais não produzidos no 

país (isentos de impostos de importação), o preço final fica maior em relação ao 

comercializado no Brasil. Se faz necessário destacar a dificuldade de encontrar 

fornecedores de equipamentos e materiais para implantação de SFV no Equador, 

ressaltando que o setor fotovoltaico, se encontra ainda evoluindo, ou que representa 

uma oportunidade para as novas empresas que queiram incorrer neste campo. 

Acredita-se que isso ajude baratear os preços dos equipamentos permitindo diminuir 

o custo de implantação de SFV no Equador. 

Conforme os dados levantados neste trabalho, atualmente não existem 

incentivos para geração de energia por meio de sistemas fotovoltaicos no Equador. 

O último benefício implantado no país, foi a tarifa preferencial, que chegava a pagar 

40,03 centavos de dólar para cada kWh gerado com sistemas fotovoltaicos, essa 

resolução ficou vigente até o ano 2012. 
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Nada explica porque a resolução 001/13 implantada pelo governo no ano 

2013 não incluiu a geração de energia fotovoltaica dentro das energias não 

convencionais beneficiárias da tarifa preferencial. Durante os anos 2011 e 2012 o 

mercado fotovoltaico disparou chegando a existir numerosas solicitações para 

implantação de SFV, também conquistou investidores estrangeiros que motivados 

pelo preço da tarifa decidiram apostar pela instalação deste tipo de tecnologia no 

país. Ao que tudo indica que as solicitações de instalação superaram a previsão que 

tinham para implantação deste tipo de sistemas no Equador. Sendo superior a 

resposta dos investidores nacionais e estrangeiros ao planejado. 

Atualmente existe no Equador o incentivo do Fondo de Electrificación 

Urbano-Marginal (FERUM) para projetos nas zonas rurais de geração de energia por 

intermédio de sistemas não convencionais. Essa ajuda permite auxiliar na instalação 

de sistemas fotovoltaicos, mas está limitada a implantação só nas zonas rurais do 

país, desconsiderando as zonas urbanas, ou seja, não permitindo a instalação de 

SFCR, convertendo-se em um amparo exclusivamente para as comunidades sem 

abastecimento de energia elétrica. 

Situação diferente experimenta o Brasil, que por meio da Resolução 

Normativa Nº 482 lançada no ano 2012 autoriza aplicar um sistema de 

compensação. Neste sistema, qualquer consumidor pode gerar sua própria energia 

e distribuir o excedente da mesma para as redes de distribuição local, chegando a 

gerar mais energia que a consumida, acumulando assim crédito ou bônus 

energético. 

Isso só demonstra que o setor da geração de energia por meio de sistemas 

fotovoltaicos no Brasil, está mais consolidado que o setor Equatoriano. O Brasil 

possui um mercado amadurecido no qual existe uma variedade de empresas e 

profissionais especialistas na instalação. O Equador por sua vez está tentando 

incorporar esta tecnologia em sua matriz energética e o está fazendo com 

responsabilidade, estudando o impacto que a implantação desses sistemas podem 

ter na oferta e qualidade da energia.  

Na comparação do retorno do investimento realizado nas cidades de Curitiba 

e Portoviejo se observa claramente como instalar um sistema fotovoltaico permite 

uma grande economia financeira, que em alguns casos o investidor em potencial 

não vê, pois só se atém ao investimento inicial de instalação do sistema. Mudando a 
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perspectiva e visualizando o consumo de energia a longo prazo (25 anos) o 

investidor consegue considerar o fato de instalar um SFV como uma oportunidade. 

Sabe-se que o investimento inicial é elevado, tanto em Curitiba como em 

Portoviejo, faz-se pensar que não vale a pena instalar o SFV, mas se deve pensar 

como se fosse um adiantamento dos gastos de energia que seriam feitos no 

decorrer de 5 anos para cidade de Curitiba e 11 anos para a cidade de Portoviejo, 

para posteriormente usufruir os anos seguintes de vida útil do equipamento. 

Instalar este tipo de tecnologia traz mais vantagens financeiras no Brasil do 

que no Equador, sendo o valor economizado maior, devido a que o custo do kWh é 

elevado e os custos dos equipamentos são menores. Ao contrário do Equador onde 

a energia é mais barata e os custos dos equipamentos apresentam um elevado 

valor. Outro aspecto que foi evidenciado é que existe uma maior irradiação solar no 

Equador favorecendo a geração de energia elétrica, isso ficou claro já que com a 

mesma quantidade de módulos fotovoltaicos na cidade de Portoviejo apresentava 

uma maior geração de energia comparada com a cidade de Curitiba. 

A situação poderia ser diferente e os valores ganhos serem superiores no 

Equador, mas infelizmente essa situação não vai acontecer até que o preço dos 

equipamentos se tornem mais acessíveis. Apesar disso, instalar um SFV na cidade 

de Portoviejo traz consigo diversos benefícios, o mais considerável e sem dúvida 

com maior peso, é conseguir gerar energia limpa, que contribui para a 

transformação de uma cidade, especificamente, depois do trágico terremoto 

acontecido no início do ano de 2016, que destruiu grande parte dos edifícios, 

deixando a cidade em escombros. As autoridades poderiam aproveitar a ocasião e 

incentivar a implantação deste tipo de tecnologia em todas as novas construções 

que serão feitas nos próximos anos, convertendo as construções em edificações 

sustentáveis, capazes de fornecer sua própria energia, convertendo-se em 

referência a nível nacional. 
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