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“Não basta fazer uma cidade moderna, 

é preciso mudar a sociedade.” 

(Oscar Niemeyer, 2007) 

 

 

 

 

 



Resumo 

 
O crescimento populacional, a preocupante emissão de poluentes 

advinda dos combustíveis fósseis e o aumento exponencial da demanda 
energética mundial, tem impulsionado a busca por alternativas mais 
sustentáveis para geração de energia elétrica e a eficiência energética das 
edificações. O sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica (SFVCR) e 
aplicado a edificações, apresenta-se como uma alternativa de grande 
relevância para o Brasil, considerando os altos índices de radiação em todo o 
vasto território do país e a evolução da tecnologia fotovoltaica nos últimos anos 
que ocasionou em notável redução de custo dos módulos geradores de 
energia. Estudos recentes apontam que o Estado do Paraná possui excelente 
índice de radiação e um evidente potencial para geração de energia solar, 
entretanto, faltam sistemas de grande porte para serem estudados, 
comprovando tal potencial e estimulando o mercado fotovoltaico ainda pouco 
explorado no Estado. Dentre as fontes renováveis de energia, a fotovoltaica 
está cada vez mais sendo introduzida no meio urbano, pois pode ser utilizada 
em áreas já ocupadas, integrando-se ao envelope da edificação. Além de 
residências, esse sistema obtém expressiva efetividade se implantado em 
edificações de uso comercial, onde geralmente a curva de geração fotovoltaica 
coincide com a curva de demanda de energia da edificação, minimizando o 
carregamento da rede que neste caso ocorre durante o dia. Ademais, o SFVCR 
quando estabelecido gerando energia de forma distribuída e perto do ponto de 
consumo, se torna uma maneira eficaz de reduzir as perdas por transmissão e 
distribuição. Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo identificar o 
potencial de geração de energia solar fotovoltaica da cobertura do prédio 
principal do Museu Oscar Niemeyer, bem como o potencial de economia de 
consumo energético e a compatibilidade do pico de carga de geração 
fotovoltaica e demanda de energia elétrica, considerando o uso de módulos de 
silício policristalino aplicados à cobertura da edificação, em um sistema 
interligado à rede de distribuição da concessionária Copel. Os resultados foram 
obtidos a partir do levantamento da área de cobertura do prédio principal, da 
análise dos dados de irradiação solar para Curitiba, além de dados de 
demanda e consumo energético da unidade. Como resultado do estudo, 
presume-se que este sistema terá uma geração média de 121.055kWh/mês, 
sendo responsável pela redução de 32% do consumo do prédio.  A projeção de 
geração fotovoltaica total é de 1.452.660kWh no ano.   
 

 

Palavras Chave: Energia Solar Fotovoltaica. Geração Distribuída. Eficiência 

Energética. Energia Renovável. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Population growth, the increase of emitting pollutants from fossil fuels and the 
exponential increase in global energy demand, have driven the search for more 
sustainable alternatives for power generation and energy efficiency in buildings. 
The grid-connected photovoltaic power system, presents itself as a 
very important alternative in Brazil. Considering the high levels of radiation 
throughout the countries vast territory, the development of photovoltaic technol-
ogy, in recent years, resulted in significant reduction of the cost of power gener-
ating modules. Recent studies indicate that the state of Paraná has excellent 
irradiation index and a clear potential for solar power generation, however, 
it lacks large systems to be studied, proving that the photovoltaic market hasn`t 
been much explored in the State. Among renewable energy sources, photovol-
taic energy is increasingly being introduced in urban areas because it can be 
used in areas already occupied, integrating the envelope of a variety 
of buildings. In addition to homes, this system is significantly effective in com-
mercial buildings, in which the photovoltaic generation load curve matches the 
power consumption load curve of the building, minimizing the network 
load during the day. Moreover, SFVCR establishes generating energy in a dis-
tributed manner and near the point of consumption, becoming an effective way 
to reduce losses from transmission and distribution. Within the context, 
this study aims to identify the potential in generating photovoltaic solar energy 
coverage in the main building of the Oscar Niemeyer Museum, along with 
the potential of energy consumption economic, and the compatibility of peak 
load photovoltaic generation as well as consumption electricity. The study also 
takes into consideration the use of polycrystalline silicon modules integrated 
into the roof of the building, part of an interconnected system to the distribution 
network of Copel (Paraná State electricity company). The data was obtained 
from the main rooftop area of the Oscar Niemeyer Museum. As a result of this 
study, it is assumed that this system will have an average generation of 
121.055 kWh per month, accounting for 32% reduction of the building’s con-
sumption. The projection of total photovoltaic generation is 1.452.660 kWh per 
year.  

 
 

Key Words: Photovoltaic Solar Energy. Distributed Generation. Energy 

Efficiency. Renewable Energy. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Atualmente no mundo, nota-se cada vez mais a necessidade de acelerar o 

desenvolvimento de tecnologias em energia limpa e renovável com o intuito de 

combater e alertar sobre os grandes desafios que o planeta enfrenta no contexto das 

mudanças climáticas, segurança energética e urbanização desordenada.   

O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo. O 

Gráfico 1 mostra a estrutura da oferta interna de energia elétrica do país no ano de 

2015, que se estabelece por ser predominantemente hídrica (64%). Neste contexto, 

as fontes renováveis somam ao todo 75,5% da oferta de eletricidade do país (EPE-a, 

2016). 

 

Gráfico 1 – Oferta Interna de Energia Elétrica do Brasil 2015  
Fonte: EPE (2016, P. 16) 

 

A energia elétrica é um fator chave para o desenvolvimento de qualquer país, 

e para Brasil não é diferente, a projeção de crescimento do país vem acompanhada 

da expectativa de um potencial aumento da demanda por energia. Embora a maior 

parcela da geração de energia elétrica seja renovável, a expansão da oferta interna 

de energia elétrica do Brasil confronta-se diretamente com a necessidade de maior 

diversificação da sua matriz elétrica, na qual ainda depende excessivamente de uma 

única fonte energética, advinda da geração de energia hidrelétrica. Em situações de 
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baixa precipitação, como ocorrido de 2013 a 2015 (EPE-c, 2015), as hidrelétricas 

produzem menos energia, fazendo com que o Operador Nacional do Sistema 

Elétrico – ONS precise recorrer à reserva de geração, o que torna a energia mais 

cara e mais poluente, devido ao acionamento das Termelétricas (abastecidas com 

combustíveis fósseis) (EPE-c, 2015).  

 Tomando por base a necessidade de diversificação da matriz energética e a 

expansão da oferta interna de energia elétrica do país, uma importante estratégia se 

coloca em procurar assegurar a renovabilidade da manutenção das matrizes 

energéticas brasileiras. Alguma das maneiras mais eficazes para garantir a 

confiabilidade do sistema energético, se faz através do investimento em eficiência 

energética e geração distribuída de energia.  

As construções energeticamente eficientes e sustentáveis consideram a 

energia como um recurso valioso, utilizando-se de soluções inteligentes para reduzir 

o gasto energético, bem como gerar energia no ponto de consumo de forma 

distribuída (IEA-b, 2013). A tecnologia solar fotovoltaica ou PV (photovoltaic1) se 

caracteriza como uma opção para as construções sustentáveis, podendo aplicar os 

módulos fotovoltaicos ao envelope da edificação, sendo assim, gerando energia 

limpa, silenciosa, de fácil instalação e manutenção, na qual não exige espaços 

adicionais para ser implantada. 

Investimentos em sistemas fotovoltaicos aplicados à edificação, também 

denominados BAPV (Building Applied Photovoltaics) e conectados à rede elétrica, 

apresentam-se como uma importante estratégia para o Brasil, pois possuem grande 

potencial de crescimento no país devido aos níveis privilegiados de radiação solar 

em todo território, sendo capaz de gerar energia para suprir o crescimento da 

demanda energética do país. Os sistemas conectados à rede podem aliviar as 

perdas do sistema elétrico, assim como os pesados investimentos em transmissão e 

distribuição, e quando aplicados em regiões urbanas, auxiliam na minimização do 

carregamento das redes em horário de pico diurno (JARDIM, 2007).  

Ademais, os sistemas PV se estabelecem como vetores de prevenção ao 

risco de baixa no potencial hidroelétrico do país, bem como, constituindo-se como 

                                                           
1
  Tradução da palavra “Fotovoltaico” em língua estrangeira (inglês), também se caracteriza pela derivação da sigla “PV” na 

literatura técnica. 
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um mitigador dos efeitos das mudanças climáticas por ser uma fonte energética livre 

de emissões de gases de efeito estufa (GEE) (UN-HABITAT, 2016).  

Considerando o desafio do desenvolvimento urbano sustentável, é de 

fundamental importância a criação de oportunidades para a elaboração de projetos 

que estimulem iniciativas pelo uso mais eficiente da energia e a complementação 

das matrizes energéticas do país. Propostas como a do presente estudo de caso, 

tem a intenção de estimular o desenvolvimento de tecnologias em energia 

renovável, especialmente a solar, promovendo a necessária mudança de 

mentalidade da população com relação ao uso consciente da energia. 

 

 

1.1 Tema  

 

1.1.1 Delimitação do Tema  

 

A consolidação de recursos complementares e renováveis na matriz elétrica 

brasileira, como a geração de energia por fonte solar, aliado aos recursos já 

existentes, se apresenta relevante para o fortalecimento do sistema energético 

brasileiro. O apoio ao desenvolvimento da geração de energia solar e a estudos 

sobre o tema é de grande importância para fazer evidente o potencial solar 

energético do Brasil, podendo futuramente se integralizar como fonte determinante 

no país e garantir a continuidade das atividades econômicas e sociais durante 

períodos de déficit de energia, objetivando abastecer a demanda potencial 

energética decorrente do aumento populacional e do desenvolvimento econômico do 

país. 

Desta Forma, congruente com a perspectiva dos planejadores energéticos 

brasileiros, o referenciado estudo de caso se fundamenta no intuito de orientar ações 

de eficiência energética e estimular iniciativas frente ao desenvolvimento das 

energias renováveis, bem como da geração distribuída de energia no Estado do 

Paraná e no Brasil. 

O presente documento visa demostrar por meio da implantação de sistema 

fotovoltaico interligado à rede elétrica e aplicado à edificação do Museu Oscar 

Niemeyer, o potencial de geração e de redução de consumo de energia elétrica de 
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uma planta fotovoltaica localizada em área urbana da Cidade de Curitiba. Apresenta-

se também uma análise da compatibilidade das curvas de carga de geração 

fotovoltaica e demanda de energia para a unidade.   

 

 

1.2  Objetivos 

1.1.2 Objetivo Geral  

 

Analisar o potencial energético da implantação de sistema fotovoltaico 

interligado à rede elétrica e aplicado ao edifício principal do complexo do Museu 

Oscar Niemeyer, para obter o percentual de redução de consumo de energia elétrica 

e a correlação das curvas de demanda e de geração fotovoltaica. 

 

1.1.3 Objetivos Específicos 

 

- Definir as características do edifício objeto do estudo, considerando o consumo 

energético mensal e dados de demanda horária para o período de um ano; 

- Avaliar a arquitetura da edificação, definindo e quantificando as áreas disponíveis 

para a integração de módulos fotovoltaicos na edificação; 

- Calcular o dimensionamento do sistema fotovoltaico por meio de simulação da 

integração de módulos solares ao envelope da edificação; 

- Identificar a potência nominal do sistema e o potencial de geração solar fotovoltaica 

instalado, indicando a geração diária e mensal; 

- Avaliar a comparação entre o consumo de energia da edificação e a geração 

prevista para o sistema fotovoltaico, exibindo a contribuição da geração de energia 

solar em relação ao consumo energético da instituição; 

- Identificar a simetria entre os picos de demanda e geração fotovoltaica para cada 

mês do ano, a partir da comparação entre as curvas originárias da média de 

demanda energética diária e da média de geração fotovoltaica diária para o período; 
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1.3  Premissas      

    

Para que o Brasil possa manter a histórica estratégia de obter uma expressiva 

matriz energética renovável, aliada ao planejamento frente à segurança energética, 

é fundamental para o país desenvolver iniciativas moldadas para o aumento da 

utilização de outros recursos renováveis de energia, além do já estabelecido recurso 

hídrico, incitando a complementação de sua matriz energética (BNDES-a, 2016).  

Uma excelente alternativa para o Brasil é a geração de energia elétrica por 

meio de painéis solares fotovoltaicos sendo utilizada de forma distribuída, se 

estabelecendo por ser uma tecnologia inesgotável, não poluente, silenciosa, de fácil 

operação, além de ter características modulares e poder ser aplicada as edificações 

sem necessidade de espaço adicional. Ademais, apesar de pouco explorada, esta 

fonte de energia possui um potencial inquestionável no Brasil, que está localizado 

em região privilegiada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, e por isso obtém 

ótimos índices de radiação solar em todo o território (PEREIRA et al., 2006).   

Os comprovados problemas ambientais causados pela utilização de fontes 

convencionais de energia com base em combustíveis fósseis, aliado à iminente 

preocupação com os impactos das mudanças climáticas, impõe aos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, buscarem alternativas mais limpas de geração de 

energia. Não obstante, é projetado para o Brasil um constante aumento da demanda 

por energia elétrica nos próximos anos (EPE-c, 2015), o que reafirma a necessidade 

de investimento em eficiência energética e na ampliação da reserva de geração do 

país. Tais indagações serviram de motivação para a elaboração deste trabalho.  

 

 

1.4  JUSTIFICATIVA  

 

Com mais da metade da população mundial vivendo nas cidades (UN-

HABITAT, 2016), entende-se que as áreas urbanas possuem um papel crucial para o 

desenvolvimento sustentável, isto porque, no meio urbano se concentram as 

atividades econômicas, indústrias, de infraestrutura e residências, que são os 

motores do consumo de energia, bem como, de onde se originam as principais 

fontes de emissão dos gases de efeito estufa. 
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As cidades são responsáveis por 60% a 80% do consumo mundial de 

energia. Aproximadamente 70% das emissões de gases de efeito estufa na 

atmosfera são ocasionados nas cidades, principalmente devido à queima de 

combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica e para o transporte2. (2011e. 

apud UN-HABITAT, 2016). Este dado se apresenta de maneira preocupante, 

considerando o esperado desenvolvimento econômico e industrial dos países em 

desenvolvimento, e essencialmente a projeção mundial de crescimento 

populacional, evidenciada no Gráfico 2 a baixo.  

 

Gráfico 2 – População mundial estimada, 1950-2015.  
Fonte: Adaptado de UN (2015, P.2) 

 

Atualmente, a população mundial continua crescendo, embora mais sutil e  

lentamente. Dez anos atrás, o número de habitantes do planeta crescia a um ritmo 

de 1,24% ao ano, em comparação com 1,18% ao ano hoje. Ainda assim a população 

do planeta está projetada para aumentar em mais de um bilhão de pessoas nos 

próximos 15 anos, chegando a 8,5 bilhões em 2030, 9,7 bilhões em 2050 e 11,2 

bilhões em 2100.  

                                                           
2
   Habitat, UN. Cities and Climate Change: Global Report on Human Settlements. Londres, 2011 
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Essa estimativa de crescimento, no qual pode ser observada no Gráfico 3 a 

seguir, é colocada pelas Nações Unidas como sendo majoritariamente impulsionada 

pelo aumento da população na África e na Ásia, seguidas pela América do Norte e 

América Latina (UN, 2015). Segundo projeções da EIA, Agência Americana de 

Informação Energética, devido ao esperado crescimento populacional e econômico 

de países como China e Índia, para sustentar o consumo de energia elétrica mundial 

em 2040 a capacidade de produção deverá crescer em 48% (EIA, 2016).   

 

Gráfico 3 – Projeção da população mundial por continente, 1950-2100. 
Fonte: Adaptado de UN (2015, P1) 
 

Por esses motivos, a energia e as questões relacionadas à segurança 

energética, se caracterizam como tema chave em discussão nas pautas das 

principais nações do mundo, fazendo com que grande parte das diretrizes 

governamentais elaboradas hoje prevejam estratégias a este respeito. 

No Brasil, a vulnerabilidade de suas cidades aos impactos das mudanças 

climáticas, também se relaciona fortemente com a segurança energética do país. Em 

relatório detalhado sobre modelagens climáticas e as vulnerabilidades setoriais à 

mudança do clima no Brasil, o MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

divulgou um estudo evidenciando os impactos que as regiões e os inúmeros 

municípios brasileiros podem enfrentar com as mudanças climáticas, ganhando 

destaque a dependência hidroenergética do país, o impacto da alteração do clima no 

ciclo hidrológico e a necessidade de diversificação de sua matriz nos próximos anos 

(MCTI, 2016). 
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É fundamental reconhecer que as cidades também devem ser parte da 

solução às mudanças climáticas, isto porque, a urbanização oferece oportunidades 

para mitigação de riscos e adaptação aos impactos decorrentes da emissão dos 

gases de efeito estufa. Com a característica da urbanização de possuir grande 

concentração de pessoas em um único lugar, fica mais barato e mais fácil tomar 

medidas para minimizar tanto as emissões de GEE quanto os riscos climáticos, 

especialmente por meio da inovação e gestão inteligente de recursos energéticos.  

A utilização de fontes renováveis de energia se apresenta como um 

importante elemento para melhorar a resiliência das matrizes energéticas no 

contexto das mudanças das condições climáticas (UN-HABITAT, 2016). Apontando a 

importância das áreas urbanas para geração de impacto positivo, o Secretário Geral 

das Nações Unidas, Ban Ki-moon, citou: 

"Da mesma maneira que o mundo se transformou, assim fizeram-se as 

áreas urbanas. Hoje, as cidades são o lar de 54% da população do mundo, 

e, até meados deste século, esse valor subirá para 66%. Enquanto as 

cidades enfrentam grandes problemas, da pobreza à poluição, elas também 

são potências para o crescimento econômico e catalisadores para a 

inclusão e inovação. Com visão, planejamento e financiamento, as cidades 

podem ajudar a fornecer soluções para o mundo”. (UN-HABITAT, 2016, P.4) 

Considerando as situações hidroenergéticas desfavoráveis vivenciadas no 

Brasil durante os ciclos de escassez de chuva, a exemplo do ocorrido nos anos de 

2013 a 2015, bem como, as projeções negativas de especialistas da área com 

relação à redução da precipitação para os próximos anos decorrente dos impactos 

das mudanças climáticas, percebe-se a fragilidade de um sistema centralizado, 

baseado hegemonicamente em uma mesma fonte energética, ao modelo do Brasil, 

com 64% da energia proveniente de hidrelétricas.  

Estima-se que a demanda por eletricidade no país, exerça um crescimento 

projetado de 4% a 4,3% ao ano até 2020 segundo o EPE (ONS, 2016). Dado esse 

que reforça ainda mais a necessidade de planejamento para a expansão da matriz 

de elétrica. A Tabela 1 exibe a projeção do consumo de energia elétrica na rede para 

2016 - 2020, com a classe de consumo do setor comercial ganhando destaque e 

crescendo 4,4% ao ano.    
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Tabela 1 – Projeção do consumo de energia elétrica na rede (GWh), 2016-2020. 
Fonte: EPE (2016, P. 12). 
 

Considerando que os setores de maior consumo de energia estão 

concentrados nas áreas urbanas (EPE-c, 2015), expõe-se condições muito 

favoráveis para aplicação de sistemas fotovoltaicos integrados à rede. Para 

fundamentar tal colocação, o Gráficos 4, ilustra o perfil da demanda energética do 

Sistema Integrado Nacional – SIN, evidenciando a carga anual de energia 

requisitada pelo consumidor brasileiro, obtida a partir do valor médio da demanda 

energética para cada mês, no período de 2010 – 2015.  

 

Gráfico 4  – Média mensal 2010 - 2015 da carga de demanda do SIN 
Fonte: Elaboração própria. Dados ONS (2016, website).    
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Da mesma maneira, no Gráfico 5 adiante, o EPE mostra em seu relatório 

anual 2016, as curvas de carga de energia referentes ano de 2016 em comparação 

com 2014 e 2015. Verifica-se em ambos os Gráficos, que o pico da demanda de 

energia elétrica está nos meses de verão, período que também representa os 

melhores meses para geração de energia solar fotovoltaica, considerando que os 

maiores picos de geração PV estão associados a dias ensolarados.  

Diante destes fatos, fica claro que a tecnologia fotovoltaica aplicada à 

edificação apresenta-se como uma opção interessante de geração energética 

próxima ao ponto de consumo, auxiliando na diminuição do carregamento das redes, 

principalmente durante os picos diurnos do período de verão, bem como, na 

contribuição as contestações ambientais, com a geração de renovável e livre da 

emissão de gases poluentes (SALAMONI, 2004).  

 

 
Gráfico 5 – Carga de energia em 2016, comparação com 2014 e 2015. 
Fonte: EPE (2016, P. 7) 

 

Atualmente, a energia solar corresponde a apenas 0,015% da matriz elétrica 

nacional (ANEEL-a, 2016), mostrando que somente agora a tecnologia começa a 

entrar na composição da matriz de energia elétrica brasileira. Os altos custos da 

tecnologia vinham impossibilitado a geração PV de competir no Brasil. Entretanto, as 

iniciativas em políticas públicas, como as atualizações nas regulações, leilões 
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customizados e incentivos fiscais, estão sendo importantes para ampliar a utilização 

da PV no Brasil, na qual hoje se apresenta de forma meramente simbólica.  

Para atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável, faz-se necessário 

uma ação conjunta de incentivo entre os setores público e privado, o apoio 

consciente da população e o envolvimento dos governantes por meio da formulação 

de legislações mais concretas e efetivas. Estudos de caso como o presente 

documento, se fazem úteis para levar o conhecimento sobre a importância da 

utilização de tecnologias em geração de energia renovável e apresentar as 

vantagens da geração de energia elétrica a partir de sistemas fotovoltaicos, 

estimulando a comunidade a adotar práticas mais sustentáveis.   

 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A proposta deste trabalho é analisar o potencial de geração de energia 

elétrica do sistema fotovoltaico proposto para ser aplicado à cobertura do prédio do 

Museu Oscar Niemeyer. Os parâmetros utilizados para análise são referentes ao 

levantamento da área prevista para a integração do sistema, o índice de irradiação 

para a localidade de Curitiba e os dados de consumo e demanda da unidade. 

 O método de procedimento empregado é o estudo de caso, sendo escolhido 

o edifício do MON como objeto da indagação. A pesquisa elaborada é de 

característica aplicada, sendo a problemática discutida de forma quantitativa, pois as 

hipóteses ou questões balizadoras são constatadas a partir da análise proposta, que 

leva em consideração dados reais de consumo, originando curvas de demanda 

energética do prédio em questão.  

A investigação também terá fundamentos qualitativos, com a realização de  

diagnóstico sobre os aspectos de significação do prédio, no qual se qualifica como 

referencia histórica e arquitetônica patrimonial do Estado. Ademais, a finalidade ou 

propósito do trabalho é explicativo, portanto, justificando o estudo de caso  

(MIGUEL, 2007). 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

Este trabalho é dividido em 5 Capítulos: 

Capitulo 1 – Introdutório. Revela a problemática na qual motivou este estudo, 

especificando os objetivos da pesquisa e traçando os parâmetros para a obtenção 

dos resultados almejados. 

Capítulo 2 – Referenciais teóricos. Abrange o cenário local e mundial do uso da 

energia elétrica e os avanços na produção e instalação de painéis fotovoltaicos, 

dedicando-se, especialmente, a geração distribuída de energia através dos sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede elétrica. 

Capítulo 3 – Análise metodológica. Explana os procedimentos adotados para 

formular e resolver os questionamentos levantados pelo presente estudo, auxiliando 

na elaboração da pesquisa. 

Capitulo 4 – Resultados. Revela a apresentação dos resultados das questões 

levantadas na metodologia, promovendo discussões a respeito dos processos 

adotados, impactos e implicações encontradas. 

Capítulo 5 – Conclusões. Destinado ao fechamento do trabalho, com a realização de 

avaliação dos resultados do estudo de caso proposto e recomendação de pesquisas 

posteriores no qual podem trazer mais profundidade ao tema discutido.  

 

 

2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O objetivo principal deste capítulo é apresentar de que maneira se 

estabelece o setor elétrico mundial e nacional, compreendendo a exposição de 

informações no contexto da produção de energia elétrica, com ênfase nas energias 

renováveis, e aspectos do tema que ganham evidencia no Brasil. Bem como, 

destacar a utilização e os benefícios característicos da geração distribuída de 

energia, essencialmente a energia solar fotovoltaica, evidenciando os atores que 

exercem impacto em sua cadeia, além das vantagens da tecnologia e suas 

propriedades.  
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2.1 CONTEXTO DO SETOR ELÉTRICO MUNDIAL  

 

Até 2015, 80% da energia consumida pelos 7.3 bilhões de habitantes do 

planeta consistia em fontes advindas de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás 

natural), sendo que, o setor de energia elétrica é responsável por 36% do total da 

energia primária utilizada no mundo. (IEA-d, 2016)  

Considerando a matriz de energia elétrica global, o carvão é identificado como 

a principal fonte utilizada, no qual até 2013, representava 44% do total da matriz e 

responsável por 38% das emissões de dióxido de carbono na atmosfera referentes a 

geração de energia elétrica. No contexto das não-renováveis, destacam-se ainda o 

gás natural constituindo 23% e a energia nuclear com 11%. (IEA-d, 2016) Segundo o 

referenciado estudo do IEA, em 2013 as fontes renováveis de energia 

correspondiam por 22% da matriz elétrica mundial, no qual é detalhada no Gráfico 6. 

 

44%

22%

11%

23%

Matriz Elétrica Mundial  

Carvão

Renováveis

Nuclear

Gás Natural

 
Gráfico 6 – Matriz elétrica mundial para o ano 2013. 
Fonte: Elaboração própria. Dados: IEA (2016, P. 6). 

 

Com o estímulo dos países desenvolvidos para ampliação de pesquisa e 

desenvolvimento em energias limpas, bem como, o impulso da Conferência das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP21) 3, expandiram-se as políticas 

voltadas para segurança energética, asssim como as preocupações das nações com 

meio ambiente e com os impactos das mudanças climáticas.  

                                                           
3
  A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas foi realizada ao final de 2015 em Paris, onde 195 países 

concordaram em limitar o aquecimento global para níveis menores que 2 graus Celsius. 
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A capacidade global de geração de energia renovável adicionada no último 

ano foi a maior de todos os tempos, registrando um crescimento de 

aproximadamente 5% em 2015 (IEA-d, 2016). No mesmo período, as energias 

renováveis também foram responsáveis por cerca de 24% da produção total de 

eletricidade a nível mundial. A Figura 1 destaca a classificação da participação das 

renováveis em 2015 por fonte energética (REN21, 2016). 

 

Figura 1 – Estimativa da participação das energias renováveis na produção de energia elétrica - 2015. 
Fonte: Adaptado de REN21 (2016, P. 32). 

 

Segundo relatório energético global do IEA, as energias renováveis serão 

responsáveis por metade da produção mundial de energia elétrica adicionada `a 

matriz em 2040, impulsionada pelo apoio de políticas públicas em prol da transição 

energética para descarbonização4 e o apoio a mitigação das mudanças climáticas. 

As expectativas da Agência Internacional de Energia também demostram que as 

renováveis chegaram a ultrapassar a fonte baseada em carvão por volta de 2030, 

tornando-se o maior recurso gerador de energia da matriz elétrica global e visto no 

Gráfico 7 abaixo (IEA-c, 2015).  

 

                                                           
4
  Terminologia utilizada pela ONU e IPCC, também encontrada nos relatórios do IEA (decarbonization em 

inglês) referindo-se à intensidade de diminuição das emissões de CO2 causada pela geração de energia com a 

utilização de combustíveis fósseis.  
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Gráfico 7 – Projeção mundial da geração de energia elétrica por fonte, 2014-2040. 
Fonte: Adaptado de IEA – Energy Outlook 2015 Presentation (2015, p.10).  

 

O cenário energético mundial foi marcado por alguns eventos de destaque no 

decorrer do último ano, foram eles: o declínio drástico nos preços globais de 

combustíveis fósseis (petróleo e gás natural) que ao invés de afetar ajudou no 

aumento da competitividade das renováveis; o anúncio dos mais baixos preços 

vistos para contratos de longo prazo de energia renovável; um aumento significativo 

da atenção para o armazenamento de energia; e um acordo climático histórico na 

COP21 (REN21, 2016). O ano de 2015 foi excepcional para as energias renováveis, 

com as maiores adições de capacidade observadas até hoje, especialmente para o 

setor da energia elétrica, entretanto a necessidade do crescimento das fontes limpas 

e renováveis no mix global ainda é iminente (IEA-c, 2015).  

Segundo a Agência Internacional de Energia, dentre as principais barreiras 

para o desenvolvimento de tecnologias de energia limpa incluem-se os elevados 

custos de capital, o apoio irregular dos chefes de estado e os subsídios aos 

combustíveis fósseis, que distorcem os valores no mercado de energia. Por outro 

lado, os avanços tecnológicos, a expansão para novos mercados com o uso de 

recursos mais eficientes e melhores condições de financiamento, estão causando 

efeito positivo na redução dos custos das tecnologias em energia renovável, 

especialmente para a energia solar fotovoltaica, que teve os custos de módulos 

divididos por cinco de 2008 à 2014 (IEA-e, 2014).  
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Gráfico 8 – Projeção do percentual de custo para diferentes recursos energéticos no período 2014-
2040. 
Fonte: Adaptado de IEA - Energy Outlook 2015 Presentation (2015 P. 4). 

 

A perspectiva do IEA, mostrada no Gráfico 8, é de que a  inovação continuará 

a conduzir a redução dos custos das tecnologias de baixo carbono e de eficiência 

energética, com a fonte solar fotovoltaica ganhando destaque e reduzindo seus 

custos em patamares próximos a 40% no período 2014 - 2040. Além disso, para as 

fontes com base em petróleo e gás, a projeção da Agência Internacional de Energia 

é de que os preços serão compensados para cima, devido a migração para pontos 

de extração mais complexos (IEA-c, 2015). 

 

 

2.2 PANORAMA DA ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 

 

 A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio do BIG (Banco 

de Informações de Geração), aponta que o Brasil possui 4.568 empreendimentos 

geradores de energia atualmente em operação, o que significa um total de 

147.642.875 kW de potência instalada. Além do potencial implementado, está 

previsto para os próximos anos uma adição de 26.719.606 kW na capacidade de 

geração do país, proveniente dos 214 empreendimentos atualmente em construção 

e mais 671 empreendimentos com construção não iniciada, conforme explicitado na 
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Tabela 3, na qual detalha a característica dos futuros empreendimentos a integrar a 

matriz elétrica nacional. (ANEEL-a, 2016) 

 

Empreendimentos em Construção 

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) % 

CGH 1 848 0,01 

EOL 132 2.993.200 36,18 

PCH 33 427.959 5,17 

UFV  3 84.000 1,02 

UHE 6 1.922.100 23,23 

UTE 25 1.495.446 18,08 

UTN 1 1.350.000 16,32 

Total 201 8.273.553 100 

Empreendimentos com Construção não iniciada 

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) % 

CGH 36 24.751 0,14 

CGU 1 50 0 

EOL 225 5.331.750 30,62 

PCH 125 1.766.576 10,15 

UFV  107 2.866.397 16,46 

UHE 6 629.000 3,61 

UTE 153 6.792.918 39,01 

Total 653 17.411.442 100 
Tabela 3 – Futuros empreendimentos que comporão a matriz de energia elétrica no Brasil. 
Fonte: ANEEL (2016, website). 

 

Em 2015, o Brasil registrou um decréscimo na produção de energia 

hidrelétrica, a principal fonte geradora de energia elétrica do país, sendo este 

resultado 3,2% menor do que o percentual do ano anterior (EPE, 2016). De acordo 

com dados divulgados pelo BEN - Balanço Energético Nacional, de 2016 - ano base 

2015, devido às condições hidrológicas desfavoráveis, pelo quarto ano consecutivo 

foi registrado redução da geração de energia hidráulica no país. Em contrapartida, 

ocorreu um leve avanço da participação das renováveis na matriz elétrica, de 74,6% 

para 75,5%, explicado pelo aumento da geração a base de biomassa e eólica (a 

geração eólica cresceu 77,1%, atingindo 21,6 TWh) (EPE, 2016). 

Ademais, o BEN revela que o consumo de energia elétrica do país em 2015 

também caiu em 1,8%, sendo que os setores que mais contribuíram para esta 
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redução foram o industrial (-5,0%) e o residencial (-0,7%) (EPE, 2016). Entende-se 

que um fator determinante para a queda no consumo energético tenha sido o 

enfraquecimento da atividade econômica em 2015, ano em que o PIB nacional 

decresceu 3,8% (IBGE, 2016). 

A matriz elétrica brasileira é, em sua grande maioria, abastecida por energia 

renovável. A energia hídrica é a fonte predominante, sendo que as energias fósseis 

(não-renováveis) representam apenas 17% do mix nacional, conforme exibido no 

Gráfico 2 e detalhado na Tabela 2 a seguir.  

 

 
Figura 2 – Matriz Elétrica Brasileira. 
Fonte: ANEEL (2016, website).  
 

Nesta conjuntura, observa-se no detalhamento da matriz elétrica brasileira, a 

partir das evidências na Tabela 2, a inexpressiva participação da fonte solar na 

matriz do Brasil atualmente. No entanto, quando considerado a Tabela 3, na qual 

revela os futuros empreendimentos que comporão a matriz elétrica, constata-se um 

aumento significativo da geração fotovoltaica, com 2.950 MW a ser adicionado entre 

empreendimentos que já estão em construção e aqueles ainda não iniciados 

(ANEEL-a, 2016).  
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Tabela 2 – Detalhamento da Matriz Elétrica Brasileira. 
Fonte: ANEEL (2016, website).  
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O referido crescimento da geração fotovoltaica no Brasil origina-se em grande 

parte pela implementação dos Leilões de Reserva de Energia, no qual teve a 

primeira inclusão da fonte fotovoltaica em Outubro de 2014, contratando 890 MW em 

empreendimentos fotovoltaicos. Em 2015, outros dois certames foram realizados e 

efetuou-se a contratação total de 1.763 MW em empreendimentos fotovoltaicos 

(EPE-b, 2016). 

Ações associadas a contratos de geração de longo prazo como os leilões 

customizados que ganharam destaque no Brasil nos últimos anos e fizeram outras 

renováveis além da hídrica entrar na matriz energética (conforme indica a tabela 2 

referente ao detalhamento da matriz elétrica), tem papel de auxiliar na viabilidade de 

projetos e impulsionar os produtores de energia a reduzir os seus preços. Portanto, 

espera-se que, assim como ocorreu com a energia eólica (hoje com 6,1% da matriz 

elétrica), os preços da energia fotovoltaica também caiam para níveis competitivos 

dentro dos próximos anos (TOMASQUIM, 2016). A continuidade e avanço das 

políticas públicas que estão sendo implementadas no país, ajudarão a trazer 

segurança aos investidores no progresso do mercado fotovoltaico local. 

 

 

2.3 GERAÇÃO DISTRIBUIDA DE ENERGIA 

 
Os sistemas distribuídos, também chamados de descentralizados, 

representam aproximadamente 40% do mercado global atualmente, perdendo 

espaço recentemente para os sistemas de larga escala, ou centralizados, que 

representam perto de 60%, os sistemas isolados (off-grid), estão próximos a 1% da 

utilização mundial (IEA-d, 2016).  

A tendência mais notável de 2015 foi o anúncio de novos projetos 

fotovoltaicos de grande escala em dezenas de países em todo o mundo. Países 

onde o desenvolvimento de PV era limitado até agora, estão propondo contratos 

públicos para projetos mais competitivos, o que amplia os horizontes para o 

desenvolvimento da tecnologia (IEA-f, 2016).  Como exemplo, alguns desses países 

são os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia, o México e também o Brasil, que se 

enquadra nesta transição de mercado através dos aqui já referenciados Leilões de 

Reserva.  
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No Gráfico 9, observa-se uma tendência inversa entre os sistemas 

distribuídos (de pequeno porte) e centralizados a partir de 2012, com a porcentagem 

de instalações de ambas as modalidades praticamente se invertendo em 2015 (60% 

vs. 40%). As instalações fotovoltaicas de grande escala (centralizadas) cresceram 

significativamente em 2015 acrescentando perto de 32 GW, em comparação com 21 

GW em 2014 (IEA-f, 2016). 

 

Gráfico 9 – Representação das conexões interligadas e não interligas à rede (on-grid / off-grid), de 
perqueno e grande porte, no mundo em 2015.  
Fonte: Adaptado de IEA-PVPS (2016, P. 12). 
 

Entretanto, os estímulos à geração distribuída (GD) se fundamentam pelos 

potenciais benefícios que tal modelo pode proporcionar ao sistema elétrico. Entre 

essas vantagens estão o adiamento de grandes investimentos em expansão dos 

sistemas de transmissão e distribuição, a redução no carregamento das redes, o 

menor impacto ambiental associado, a minimização das perdas com transmissão e 

distribuição e a necessária diversificação da matriz energética (ANEEL-c, 2016), 

sendo que todos esses benefícios fazem claramente muito sentido para o Brasil. 

No cenário brasileiro, segundo dados do BEN, a geração distribuída de 

energia elétrica, alcançou seu melhor ano de crescimento em 2015, atingindo 34,9 

GWh de geração e 16,5 MW de potência instalada. Neste contexto, a fonte solar 

fotovoltaica se destacou, fechando o ano com 13,3 MW de capacidade instalada 

para geração distribuída (EPE, 2016). Tal resultado pode ser constatado na Figura 3 

que sintetiza a potência instalada em GD no Brasil para as principais fontes. 
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Figura 3 - Potência instalada (MW) para geração distribuída – 2015 
Fonte: BEN - Relatório Síntese – Ano Base 2015 (2016, P. 37). 

 

O primeiro passo determinante no caminho à inclusão das energias 

renováveis no Brasil foi dado com a Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL, 

estabelecendo condições para o acesso a microgeração e minigeração distribuída 

de energia elétrica a partir do sistema de compensação de energia. O esquema 

exposto na Figura 4 detalha o processo de conexão, no qual a energia injetada pela 

unidade consumidora no sistema de distribuição é utilizada para suprir sua própria 

demanda no momento da geração e o restante da energia é concedida a 

distribuidora a título de empréstimo. Quando a quantidade de energia gerada for 

superior à energia consumida em um determinado período, o consumidor acumula 

créditos que podem ser abatidos da fatura dos meses seguintes (ANEEL, 2016).  

A unidade consumidora é classificada em grupos A e B. O grupo A, referente 

a “alta tensão”, é composto por unidades que recebem energia em tensão maior ou 

igual a 2,3 kilovolts (kV), com a aplicação da tarifa binômia (aplica-se ao  consumo e 

`a demanda faturável). O grupo A também é subdividido em seis subgrupos, que 

normalmente compreendem grandes consumidores como comércio e indústrias de 

médio ou grande porte (ANEEL, 2016).  

O grupo B refere-se à baixa tensão e é caracterizado por unidades 

consumidoras atendidas em tensão menor que 2,3 kV, com tarifa monômia (aplicável 

apenas ao consumo). O grupo B é subdividido em quatro subgrupos: tipo B1 – 

residencial; tipo B2 – rural; tipo B3 – comércio ou indústria de pequeno porte; e tipo 

B4 - iluminação pública (ANEEL, 2016). 
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Figura 4 – Esquema do sistema de compensação de energia elétrica ANEEL. 
Fonte: ANEEL (2016, P. 16). 
 

Em 2015 a Resolução Normativa 482 passou por revisão, originando a 

Resolução Normativa 687/2015, que ampliou as possibilidades de utilização dos 

sistemas de geração distribuída, visando estimular o crescimento da micro e 

minigeração no Brasil (ANEEL, 2016). Segundo as novas regras, classificam-se 

como microgeração distribuída sistemas com potência instalada até 75 kW e 

minigeração distribuída com potência acima de 75 kW e menor ou igual a 5 MW ( 3 

MW para geração hídrica). Os créditos passaram de 36 meses para 60 meses de 

validade, sendo que podem também ser usados no modelo de “autoconsumo 

remoto”, ou seja, abater o consumo de unidades do mesmo titular que estejam em 

outro local, mais que sejam atendidos pela mesma distribuidora. 

Além disso, a ANEEL criou a possibilidade para instalação de GD em 

condomínios, onde a energia gerada pode ser dividida entre os condôminos em 

porcentagens definidas pelos próprios consumidores, bem como, a “geração 

compartilhada”, trazendo a possibilidade que pessoas se unam em um consórcio ou 

em uma cooperativa e utilizem a energia gerada pelo sistema distribuído para 

redução das faturas dos consorciados. Ademais, foram estabelecidas regras para 

facilitar o processo de conexão com a disponibilidade de formulários padrão para 



37 

 

 

solicitação de acesso, e a redução do prazo total para a distribuidora conectar 

sistemas de até 75 kW, caindo de 82 para 34 dias (ANEEL, 2016).  

Juntamente com a evolução da regulação para a geração distribuída, 

recentemente o Brasil vêm criando condições para que as tecnologias de geração de 

energia renovável consigam se estabelecer no país, visando ocasionar um 

crescimento ainda mais contundente da GD no Brasil. O governo brasileiro tem 

demonstrado o seu apoio à energia limpa e geração distribuída das seguintes 

maneiras:  

 Para expandir e proteger o mercado local foram introduzidas políticas por meio 

do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O banco 

estabeleceu novas regras para o credenciamento e apuração de conteúdo local 

de módulos e sistemas fotovoltaicos, chamado de Plano de Nacionalização 

(detalhamento sobre o plano encontra-se anexo), que foi elaborado a partir do 

Leilão de Energia de Reserva 2014, no qual a fonte fotovoltaica participou pela 

primeira vez. O objetivo deste plano é desenvolver a estrutura industrial 

fotovoltaica no Brasil a partir da nacionalização contínua e progressiva dos 

componentes e processos específicos da cadeia da energia solar, beneficiando a 

geração distribuída por meio da redução de custos da tecnologia para o 

consumidor. Como exemplo, o Plano de Nacionalização do BNDES prevê a 

fabricação nacional de células de silício cristalino a partir de 2020 (BNDES, 2016).  

 O CONFAZ publicou o Convênio ICMS 16/2015, autorizando os Estados a 

concederem isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias) nas 

operações internas relativas à circulação de energia elétrica, sujeitas a 

faturamento sob o sistema de compensação de energia. Esta ação revogou o 

Convênio ICMS 6/2013, no qual desconsiderava a possibilidade de compensação 

(ANEEL, 2016). Dessa forma, os Estados que aderirem ao Convênio ICMS 

16/2015, passam a autorizar a aplicação do imposto somente sobre a diferença 

entre a energia consumida e a energia injetada na rede no período (ANEEL, 

2016). Inúmeros Estados brasileiros já aderiram ao convênio, com destaque para 

Minas Gerais, estabelecendo-se como pioneiro no Brasil.  

 No Paraná, está em tramitação o Projeto de Lei nº 378/2015 que visa integrar 

os benefícios fiscais relativos ao ICMS, de acordo com o convênio ICMS 16/2015, 

para a microgeração e a minigreração de energia no Estado. A proposta foi 
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apresentada e aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) e aguarda 

anuência (ALEP, 2016).  

 Até 2015, não havia uma regulação da Receita Federal com relação a 

efetuação de cobrança dos impostos PIS - Programa de Integração Social e 

COFINZ - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, para os 

casos de microgeração e minigeração distribuída. A partir da Lei nº 13.169/2015 

passou a ocorrer aplicação do PIS e COFINS sobre a diferença positiva entre a 

energia consumida e a energia injetada pelo consumidor que possui micro ou 

minigeração. Considerando que estes impostos são instituídos a nível federal, a 

regra determinada pela lei é válida e aplicada da mesma maneira para todos os 

Estados do país (ANEEL, 2016).  

 

 

2.4 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

Dentro do universo das energias alternativas, a energia solar, bem como um 

recurso ilimitado e gratuito, é hoje um dos recursos de energia mais significantes em 

termos de proteção ao meio ambiente, por não implicar em nenhuma emissão de 

GEE em sua operação, e por consumir pouca ou nenhuma água. Com a poluição do 

ar e uso extensivo de água fresca para refrigeração de centrais térmicas, estes 

benefícios da energia solar fotovoltaica se tornam cada vez mais relevantes (IEA-e, 

2014). Uma das formas de utilização direta da energia fornecida pelo sol podendo 

ser transformada em energia elétrica se dá por meio dos painéis solares 

fotovoltaicos, ou PV.  

A tecnologia PV é apontada pelos especialistas da área como a tecnologia 

principal para complementar o fornecimento de energia das matrizes energéticas dos 

países, caracterizando-se como a fonte de energia mais abundante na terra (IEA-e, 

2014), fato que a torna uma das tecnologias emergentes mais promissoras pelas 

vantagens em confiabilidade e por possuir um grande potencial de crescimento com 

o aumento da eficiência dos módulos na conversão solar.  
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Gráfico 10 – Histórico da capacidade instalada e adicionada de PV no mundo (GW). 
Fonte: REN21 (2016, P. 62). 
 

Apesar da representação ainda singela se comparada a outras fontes, a 

energia solar gerada a partir de placas solares fotovoltaicas está em crescimento 

exponencial (como observado no Gráfico 10), consequência do aumento da 

participação de países na concretização das regulamentações em prol da difusão e 

incentivo às instalações fotovoltaicas, e dos investimentos em tecnologia que já 

resultaram em redução drástica dos custos. Segundo relatório do IEA, a expectativa 

é de que a PV chegue a atender, até o ano de 2030, um total de 5% do consumo 

global de energia, chegando a 11% em 2050 (IEA-e, 2014).  

A indústria fotovoltaica sofreu uma mudança radical em apenas cinco anos, de 

2010 para 2015, a capacidade de produção de módulos fotovoltaicos aumentou 

consideravelmente, impulsionada pelos preços de mercado que reduziram 

drasticamente – os módulos fotovoltaicos tiveram seus preços caindo em cinco 

vezes, já os preços dos sistemas ficaram quase três vezes menores (REN21, 2016). 

A taxa anual de capacidade adicionada, que foi 8 GW em 2009, foi quase 6 vezes 

maior em 2015, com 50 GW de PV adicionado, chegando a 227 GW no total.  

O padrão geográfico de capacidade instalada também está mudando 

rapidamente. Desde 2013, a República Popular da China tem liderado o mercado 

solar fotovoltaico global, seguida pelo Japão e os Estados Unidos (IEA-a, 2015).  
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1 China 15,2 GW  1 China 43,5 GW 

2 Japão 11 GW  2 Alemanha 39,7 GW 

3 EUA 7,3 GW  3 Japão 34,4 GW 

4 Reino Unido 3,5 GW  4 EUA 25,6 GW 

5 Índia 2 GW  5 Itália 18,9 GE 

6 Alemanha 1,5 GW  6 Reino Unido 8,8 GW 

7 Coreia 1 GW  7 França 6,6 GW 

8 Austrália 0,9 GW  8 Espanha 5,4 GW 

9 França 0,9 GW  9 Austrália 5,1 GW 

10 Canadá 0,6 GW  10 Índia 5 GW 

Tabela 4 – Top 10 países em capacidade instalada e cumulativa PV – 2015.  
Fonte: Elaboração própria. Dados obtidos de IEA (2015, P 14). 
 

A Europa ainda representa uma parte importante da capacidade fotovoltaica 

instalada no mundo, entretanto, a participação da Ásia e das Américas começou a 

ganhar força e crescer de forma contundente, com a Ásia liderando o ranking de 

capacidade instalada desde 2012 (IEA-f, 2016).  

Essa evolução é visível se comparados os anos de 2011 a 2015 (conforme o 

Gráfico 11 abaixo), com a participação na capacidade instalada anual da Ásia 

passando de 18% em 2011 para substanciosos 62% em 2015. 

Enquanto, no mesmo contexto evidenciado no Gráfico 11, a Europa baixou 

sua capacidade anual de 74% em 2011 para apenas 17% cinco anos depois, 

mostrando que iniciativas para o desenvolvimento da PV não são mais particulares 

de países europeus. Além disso, o Gráfico ressalta a ampliação do mercado 

fotovoltaico no Oriente Médio e na África, ainda relativamente pequena em 

comparação com outras regiões do mundo, contudo, apresentando crescimento 

significativo, representado especialmente por inúmeros projetos nos Emirados 

Árabes Unidos e no Egito (IEA-f, 2016). 

 

Capacidade Instalada PV - em 2015 

 

 Capacidade Instalada PV Acumulada – até 2015 
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Gráfico 11 - Evolução da capacidade PV anual e cumulativa, 2011-2014. 
Fonte: Adaptado de IEA-PVPS (2016, P. 15). 

 

Considerando a capacidade que a energia solar fotovoltaica possui de se 

destacar na matriz elétrica, países como a Itália, a Grécia e a Alemanha, já obtém 

parte considerável de suas demandas por energia elétrica supridas a partir de 

geração fotovoltaica, com 8%, 7,4% e 7,1% respectivamente (IEA, 2015). A 

representatividade da energia fotovoltaica é cada vez mais presente entre as nações 

do mundo, segundo o IEA, 1,3% da energia elétrica gerada no mundo advém da 

geração de energia fotovoltaica. No cenário mundial, 23 países possuem pelo menos 

1 GW de fotovoltaica instalado e somente em 2015, 7 países instalaram pelo menos 

1 GW de PV (IEA, 2015). 

Com relação aos benefícios socioeconômicos vale destacar a geração de 

empregos, que pode ser avaliada, tanto nas fases de construção e operação das 

plantas fotovoltaicas, quanto na cadeia de produção da indústria. Para o Brasil, este 

aspecto seria benéfico nas duas situações. No cenário local, a maior implantação de 

sistemas PV, pode gerar oportunidades de emprego direto e benefícios ao poder 

público com a ampliação da arrecadação de impostos. Em uma abordagem 

ampliada, considerando o potencial de crescimento da fonte no Brasil, o benefício 

socioeconômico poderá também ser obtido com a criação de mão de obra 

qualificada e o desenvolvimento de um polo industrial competitivo, trazendo 

investimento em toda a cadeia de produção fotovoltaica (IRENA, 2016). 
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Tabela 6 – Estimativa (em milhões) de empregos gerados pela cadeia de energia renovável – 2014. 
Fonte: Adaptado de IRENA (2016, P.42). 

 

Embora as condições sejam favoráveis, o Brasil também enfrenta muitos 

desafios para a expansão da energia PV como a falta de experiência do setor (mão 

de obra qualificada e know-how), a falta de mercado para fabricação e montagem de 

módulos, falta de infraestrutura de rede e problemas na conexão com a rede. Além 

disso, o sistema de compensação adotado no Brasil, não oferece a mesma 

atratividade proporcionada por outros mecanismos empregados inicialmente nos 

outros países, como o net-metering5 com incentivos diferenciados e a fed-in-tariff6 

(FIT) (TRANSFER, 2015), de modo que sua inserção recaia sobre a capacidade da 

própria fonte de tornar-se economicamente viável, refletindo em um prazo maior 

para sua ampliação e popularização (TOMASQUIM, 2016). 

A Alemanha foi um dos primeiros países do mundo a implementar um plano 

de aceleração e integração da geração solar fotovoltaica, introduzindo aquela que é 

atualmente a política de incentivo às energias renováveis mais utilizada em todo o 

mundo, a Feed-in-tariff. Este regime de remuneração garante um preço fixo inicial ao 

produtor de energia renovável através de contratos de longo prazo (tipicamente 15-

20 anos), obrigando a comercializadora elétrica a adquirir toda a energia produzida 

                                                           
5
   Sistema de compensação de energia elétrica, onde o excesso de energia produzida é utilizada para descontar o 

consumo energético da unidade do proprietário. 

6
   Política pública voltada para incentivar a adoção de fontes de energia renováveis, com a venda da energia produzida 

para concessionária, na qual o valor da taxa de energia gerada se apresenta menor do que as contas tradicionais de energia 

elétrica, tendo a segurança de melhores preços a longo prazo.  
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pelos clientes e baixando o preço de tal modo que passa a ser mais rentável 

produzir energia (INSTITUTO IDEAL, 2016).  

Apesar dos grandes investimentos e da rápida expansão da tecnologia solar 

fotovoltaica como fonte de geração de energia elétrica principalmente em países 

desenvolvidos e a China, atualmente, vemos o Brasil com participação muito 

pequena em relação à utilização desta fonte de recurso energético. Comparando o 

potencial de geração do Brasil e dos países líderes em capacidade instalada de 

geração fotovoltaica, vemos que o Brasil possui enormes condições de figurar entre 

os grandes produtores, por possuir excelente incidência de radiação solar durante o 

ano todo (INSTITUTO IDEAL, 2016).  

 

2.4.1 Potencial Solar do Brasil 

   

Diversos relatórios que discutem o potencial de geração fotovoltaica das 

regiões apontam o Brasil como tendo um imenso potencial para este tipo de 

aplicação. Devido a considerável disponibilidade de recurso energético solar e o alto 

valor que pode ser dado a sistemas fotovoltaicos distribuídos, aos quais demonstram 

seus benefícios por meio da possibilidade de utilização de PV por todo o país com 

uma pequena variação do nível de irradiação ao longo do ano (PEREIRA et al. 

2006). 

Observando o grande potencial solar do Brasil e com o objetivo de apresenta-

lo, o EPE em parceria com a GIZ, Agência de Cooperação Alemã, realizaram um 

levantamento do potencial técnico da geração fotovoltaica distribuída no país. O 

estudo abrange a capacidade de geração total em telhados residenciais, uma das 

principais aplicações em geração distribuída (EPE-b, 2014). 

O levantamento do potencial técnico da geração distribuída por meio da 

energia fotovoltaica foi realizado baseando-se no mapeamento do recurso solar e 

dos níveis de irradiação solar no país, bem como na verificação da área de telhado 

disponível para instalação de sistemas fotovoltaicos e na determinação da eficiência 

na conversão do recurso solar em eletricidade (EPE-b, 2014). 

Na Tabela 7, pode-se observar o resultado da pesquisa evidenciando o 

potencial solar obtido para os telhados brasileiros. Considerando todo o país, a 

quantidade de energia fotovoltaica gerada pelos telhados disponíveis seria 2,3 vezes 
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maior que o consumo residencial do país. A conclusão deste estudo comprovou que 

área não é uma limitação para uma grande inserção de sistemas fotovoltaicos 

distribuídos no Brasil (EPE-b, 2014). Adicionalmente, vemos o Estado do Paraná 

com um potencial fotovoltaico superior a média calculada para o Brasil, com 17.170 

GWh de potencial ano, representando 246% a mais que o consumo residencial do 

Estado.  

 

 
Tabela 7 - Potencial técnico fotovoltaico residencial do Brasil  
Fonte: EPE (2012, P. 21). 
 

2.4.2 Irradiação Solar no Brasil 

 

A irradiação consiste na transmissão de energia (calor) através do espaço, ou 

somente, a exposição à radiação. A radiação solar, que é a energia radiante emitida 
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pelo sol, se caracteriza por ser altamente variável no tempo e espaço, além de ser 

afetada pela diferenciação das condições atmosféricas (nebulosidade, umidade 

relativa do ar, etc.). Por isso, a duração das horas de sol no dia variam entre as 

regiões e períodos do ano. O fator climático, determinante da variação na radiação 

solar, também se dá, pelo fato de que poucos são os raios solares que atingem 

diretamente a superfície terrestre, por intermédio da reflexão e absorção dos raios 

solares. Em contrapartida, mesmo com a incidência direta de somente parte do total 

dos raios solares que se direcionam a terra, é estimado que a energia solar incidente 

sobre a superfície terrestre seja de 10 mil vezes o consumo energético mundial 

(CRECESB, 2004). 

Para mapear a irradiação solar no território brasileiro e América do Sul, o 

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em parceria com diversos órgãos 

nacionais e internacionais, incluindo o LABSOLAR, Laboratório de Energia Solar da 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolveram o modelo de 

transferência radiativa, BRASIL-SR, que se caracteriza por um modelo físico para 

criar estimativas do nível de irradiação que incide na superfície das diversas regiões 

do Brasil. Os dados coletados e estudados no Brasil, pelo INPE e o LABSOLAR, 

foram obtidos por meio de imagens de satélite espacial através do projeto SWERA7 

e estão apresentados no livro “Atlas Brasileiro de Energia Solar”, publicado em 2006, 

e ainda se mostrando de extrema relevância para quaisquer estudos sobre o tema 

(PEREIRA et al., 2006).  

O mapa de irradiação solar (mapa solatrimétrico) encontrado na Figura 5 

mostra a média anual do total diário de irradiação solar global incidente no território 

brasileiro, observa-se que devido a sua localização intertropical, o Brasil demonstra 

alto grau de irradiação solar com disponibilidade relativamente uniforme ao longo de 

toda a extensão do território (PEREIRA, et al., 2006). 

 

 

 

                                                           
7
   O Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA) foi um projeto iniciado em 2001 para avançar o uso em 

grande escala de tecnologias em energia renovável, aumentando a disponibilidade e acessibilidade da informação sobre 

recursos para geração de energia solar e eólica. Com financiamento do Global Environment Facility (GEF) e gerenciamento da 

(UNEP) United Nations Environment Programme, Divisão de Tecnologia, Indústria e Economia (DTIE), em colaboração com 

mais de 25 parceiros em todo o mundo, incluindo o Brasil. 
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Figura 5 - Mapa de radiação global horizontal do Brasil – média diária anual.  
Fonte: Pereira et al. (2006, P. 34) 

 

Analisando o mapa solarimétrico do Brasil, constata-se que o valor mais alto 

de radiação solar é destacado na região Nordeste do país, na qual possui clima 

semiárido e pouca precipitação. O índice mais baixo é apresentado na região do 

litoral Sul. Segundo a publicação, os valores de irradiação solar global incidente em 

todas as regiões do território brasileiro são superiores aos da maioria dos países da 

União Europeia. 

Com o índice de irradiação que o Brasil apresenta, se 0,004% do país fosse 

coberto por painéis solares, o Brasil geraria em torno de 500 TWh/ano de energia 

(RUTHER e ZILLES, 2011), mais de 5 vezes o recorde anual de geração elétrica da 

Itaipu Binacional ( a segunda maior usina hidrelétrica do mundo em geração).  
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2.4.3 Irradiação Solar no Estado do Paraná 

 

Atualmente, o Estado do Paraná possui 55 sistemas fotovoltaicos interligados 

a rede da concessionária gerando energia distribuída, representando 301,78 kW 

instalados (ANEEL-a, 2016). Este número se apresenta de forma irrelevante diante 

do efetivo potencial de geração fotovoltaica comprovado para o Estado.  

Segundo Tiepolo et al. (2016, p.8), a região com o menor índice de irradiação 

e menor produtividade fotovoltaica do Estado do Paraná (Matinhos com 1.687 

kWh/m².ano),  possui níveis de irradiação 35% superiores a média de irradiação 

anual da Alemanha (1.250 kWh/m².ano), país que se caracteriza como um dos 

maiores produtores de energia fotovoltaica do mundo.  

Uma das análises relevantes nesta pesquisa foram os diferentes padrões de 

escala e cores utilizados para elaboração dos mapas de irradiação no Brasil ao 

longo dos últimos anos, que evidencia uma das dificuldades encontradas pelos 

pesquisadores na área de fotovoltaica em poder comparar mapas já elaborados no 

Brasil com mapas de outros países. Portanto, fez-se necessário a elaboração de 

mapas que permitissem comparar o potencial encontrado no estado do Paraná com 

outros estados e regiões do Brasil, e com a Europa. Desta forma, para a realização 

do trabalho foram utilizadas as mesmas premissas e padrões adotados pela 

Comissão Européia, nos mapas do Joint Research Centre (JRC) do Institute for 

Energy and Transport (IET) (TIEPOLO et al., 2016).  

Para a apresentação dos Mapas Fotovoltaicos do Estado do Paraná, foi 

empregada uma escala “readequada e ampliada” para representar de forma mais 

contundente os valores mais altos de irradiação e de geração de energia elétrica, 

podendo aumentar a precisão dos valores representados nos mapas. Para isto, 

também foram adicionadas mais três cores e intervalos na escala anual na qual a 

European Comission utiliza para representação de seus dos valores. A escala 

ampliada e os mapas sazonais do Estado do Paraná no plano inclinado estão 

representados na Figura 6. 
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Figura 6 – Mapas fotovoltaicos sazonais do Estado do Paraná -  Plano inclinado. 
Fonte: Tiepolo (2016, P.7) Adaptado de Tiepolo, 2015. 
  

Com o resultado da análise dos mapas de irradiação, concluiu-se que o 

Paraná apresenta médias inferiores a 14 estados brasileiros e médias superiores a 

12 estados. Entretanto, a média do estado do Paraná se mostra praticamente igual à 

Média obtida no Brasil, com uma diferença inferior a 1% (TIEPOLO, 2015).  

No Estado do Paraná, o município de Prado Ferreira apresenta o maior 

potencial, com Média Total Anual de Irradiação e Produtividade Estimada de 2.107 

kWh/m².ano e 1.580 kWh/kWp.ano, sendo apenas 2% inferior as 3 maiores médias 

dos estados no Brasil (Distrito Federal, Goiás e Piauí) (TIEPOLO, 2015).  

O ponto com o maior valor de irradiação e de produtividade estimada Total 

Anual no Brasil ocorre no norte do estado da Bahia próximo à divisa com o sul do 

Piauí com valores de 2.246 kWh/m².ano e 1.684 kWh/kWp.ano. No Paraná o ponto 

com maior valor ocorre no município de Sertaneja com valores de 2.119 kWh/m².ano 

de irradiação e 1.589 kWh/kWp.ano de produtividade, o que representa apenas 5,6% 

inferior ao valor máximo encontrado no Brasil (TIEPOLO, 2015).  
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2.5 MODULO SOLARES NA INDÚSTRIA FOTOVOLTAICA 

 

Apesar do foco principal deste tópico ser o contexto dos módulos 

fotovoltaicos, é importante ressaltar que a indústria de módulos fotovoltaicos 

representa uma pequena parcela de toda a indústria fotovoltaica, que é constituída 

por uma longa cadeia de valor, desde a extração e produção das matérias-primas 

até a instalação e manutenção do sistema PV. 

Nos dos últimos anos, a indústria de fabricação de módulos PV tem passado 

por uma transição, da Europa, especialmente a Alemanha, para a Ásia. A 

internacionalização da indústria de produção ocorreu principalmente em virtude do 

rápido crescimento de fabricantes de PV na China e em Taiwan, bem como de novos 

operadores no mercado fotovoltaico localizados na Índia, Malásia, Filipinas, 

Singapura, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos (IEA-d, 2016). No Gráfico 13, 

verifica-se claramente o crescimento de produção PV acima da média para China e 

Resto do Mundo (ROW8), observando-se um aumento relevante entre 2014 e 2015.  

 

Gráfico 13 – Histórico anual da produção mundial de módulos fotovoltaicos (GWp). 
Fonte: Adaptado de ISE (2016, P.12).  

 

Em 2015, a China manteve-se na liderança da produção de módulos 

fotovoltaicos com uma participação de 71% do mercado mundial, seguida pelo 

restante da Ásia e Pacífico e da Ásia Central com 14%. Por outro lado, a Europa 

                                                           
8
    Indicativo de Rest of the World, em língua estrangeira (inglês) significando Resto do Mundo.  
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contribuiu com uma parcela de 5% (que era de 6% em 2014), os Estados Unidos e o 

Canadá juntos contribuíram com 3% da cadeia de fabricação de módulos PV (ISE, 

2016). 

O mercado de módulos fotovoltaicos, principalmente para aplicações no meio 

urbano, vem crescendo acentuadamente nos últimos anos, impulsionado pelo 

avanço das tecnologias que oferecem cada vez mais eficiência na conversão solar. 

Nos últimos 10 anos, a eficiência da célula comercial de silício monocristalino (m-Si) 

aumentou de 12% para 22.9%. Bem como, a eficiência do módulo de filme fino com 

base em Telureto de Cadmio (CdTe) evoluindo de 9% para 18.6% (ISE, 2016). 

 

2.5.1  Células Solares Fotovoltaicas  

 

As células solares são dispositivos eletrônicos que convertem a luz solar 

diretamente em electricidade. A conversão da energia solar em energia elétrica 

obtida utilizando-se de um material semicondutor como elemento transformador, é 

denominada célula fotovoltaica ou célula solar. Existe um processo específico para 

que o material semicondutor se transforme em uma célula fotovoltaica, consistindo 

por uma etapa de purificação do semicondutor e, em seguida, por uma etapa de 

dopagem, com a introdução de impurezas, dosadas de forma controlada. 

(CRECESB-a, 2014). 

Há uma vasta gama de tecnologias em células PV atualmente no mercado, 

utilizando tipos diferentes de materiais e processos de fabricação. As tecnologias 

fotovoltaicas são classificadas na literatura em três gerações, dependendo do 

material de base utilizado e o nível de maturidade comercial. São eles: os sistemas 

fotovoltaicos de primeira geração a base de silício, monocristalino (m-Si) e 

policristalino (p-Si); os sistemas fotovoltaicos de segunda geração baseados em 

tecnologias de filme fino, incluindo três famílias principais: silício amorfo (a-Si) e 

silício microamorfo (a-Si/ uC-Si), Telureto de Cádmio (CdTe), e Cobre Indio Seleneto 

(CIS) / Cobre Indio Galio Disseleneto (CIGS); e os sistemas fotovoltaicos de terceira 

geração, que incluem as tecnologias mais recentes e ainda pouco comercializadas 

ou somente existentes em laboratório, como por exemplo o sistema fotovoltaico 

concentrador (CPV) e as células fotovoltaicas orgânicas (IRENA, 2012). 
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A produção mundial de módulos fotovoltaicos é marcada por uma sequência 

cíclica de mudança, principalmente entre os módulos de tecnologia mono e 

policristalinos. Tal evolução pode ser acompanhada no Gráfico 15, no qual mostra 

que no início dos anos 80 a predominância na produção de módulos solares 

sustentando-se quase integralmente na tecnologia monocristalina. Com o tempo a 

opção pelos módulos monocristalinos passou a ser substituída pelos policristalinos, 

hoje representando 43.9% da produção mundial. Os módulos de filmes finos tiveram 

uma grande representatividade no histórico mundial de produção, principalmente 

durante os anos 1986 a 1990, entretanto, essa produção vem diminuindo nos últimos 

anos se observado os dados a partir de 2008 (ISE, 2016). 

 

Gráfico 15 – Evolução histórica da geração PV por tecnologia.  
Fonte: Adaptado de ISE (2016, P. 19).  
 

2.5.1.1 Silício Cristalino  

 

Os módulos de silício cristalino são constituídos por células fotovoltaicas 

individuais ligadas em um conjunto encapsulado entre um material transparente a 

frente, normalmente vidro, e um material de suporte, geralmente de plástico ou vidro 

(IEA-a, 2015). 
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Figura 7 – Componetes da célula fotovoltaica de silício cristalino.  
Fonte: BNDES, apresentação aneel (2015, website). 

 

O silício cristalino é a tecnologia fotovoltaica mais tradicional que existe e a 

que ainda hoje apresenta maior escala de produção a nível comercial. Atualmente as 

tecnologias de c-Si dominam o mercado fotovoltaico sendo responsável por cerca de 

93% do total da produção PV em 2015 (ISE, 2016) A tecnologia de silício cristalino 

se estabelece em dois tipos principais, monocristalino (m-Si) e policristalino (p-Si).  

 

Silício Policristalino - p-Si 

Esta é a tecnologia escollhida para o projeto base deste estudo de caso. A 

tecnologia p-Si foi responsável por aproximadamente 69% da produção mundial de 

células fotovoltaicas no ano de 2015. A melhor eficiência da célula registrada em 

laboratório é de 21.3%, já as células comerciais, apresentam 19.2% de eficiência na 

coversão solar (ISE, 2016). 

A célula é fabricada a partir do mesmo material que o silício monocristalino, 

porém ao invés de formar um único cristal, o material é solidificado em um bloco 

composto de inúmeros pequenos cristais, no qual é fatiado tornando-se a célula 

policristalina (IEA-e, 2014). Em comparação com a m-Si, a quantidade de material 

por célula é basicamente a mesma, porém a presença de interfaces entre os vários 

cristais reduz um pouco a eficiência das células. Entretanto, a vantagem da p-Si é 

que a energia necessária para produzi-la é significativamente menor (IEA-a, 2015), 

além do processo de fabricação ser mais simples, o que facilita a manufatura e 

barateia os custos de produção. 
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Figura 8 - Módulos de silício policristalino aplicados à arquitetura do “Pope Paul VI Audience 
Chamber” – Cidade do Vaticano

9
.  

Fonte: EuroSolar (2016, website) 
 

 

2.6  SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A REDE (SFVCR) 

 

A partir do efeito fotovoltaico as células solares convertem diretamente a 

energia do sol em energia elétrica de forma estática, silenciosa e renovável. Em 

qualquer instalação solar fotovoltaica o módulo solar fotovoltaico é a célula básica do 

sistema gerador. A quantidade de módulos conectados em série irá determinar a 

tensão de operação do sistema em CC. A corrente do gerador solar é definida pela 

conexão em paralelo de painéis individuais ou de strings (conjunto de módulos 

conectados em série). A potência instalada, normalmente especificada em CC, é 

dada pela soma da potência nominal dos módulos individuais. Um inversor é usado 

para converter eletricidade de corrente contínua (CC) que é produzida pelo gerador 

fotovoltaico, para corrente alternada (CA) que é então fornecido à rede elétrica 

(RUTHER, 2004), conforme o esquema mostrado na Figura 10. 

 

                                                           
9
     Publicamente denominada Estado da Cidade do Vaticano ou Stato della Città del Vatican em língua estrangeira 

(italiano).  
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Figura 10 – Diagrama esquemático do SFVCR. 
Fonte: Ruther (2004, P. 40). 
 

Quando o gerador solar fornece mais energia do que a necessária para o 

atendimento da instalação consumidora, o excesso é injetado na rede elétrica. A 

instalação consumidora acumula um crédito energético (por meio da compensação 

de energia, prevista na Resolução 482/2012 da ANEEL). Por outro lado, quando o 

sistema PV gera menos energia do que a requerida pela instalação consumidora, a 

diferença é suprida pela rede elétrica (ANEEL-b, 2016). 

 

2.6.1 Principais Benefícios do SFVCR  

 

Os sistemas fotovoltaicos aplicados às edificações e interligados à rede 

elétrica de energia são vantajosos ao setor elétrico e a concessionária local. O 

SFCR pode aliviar os picos diurnos da rede e permite uma maior diversificação das 
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tecnologias empregadas para produção de energia. Além disso, quando utilizado de 

forma distribuída, o sistema fotovoltaico se apresenta próximo ao ponto consumo, 

auxiliando no aumento da vida útil dos sistemas de transmissão e distribuição, bem 

como no adiamento de grandes investimentos na ampliação deste sistema. Outra 

vantagem do SFVCR é o fato de, diferentemente das usinas descentralizadas, os 

sistemas interligados à rede não necessitam de área extra para funcionarem, pois 

podem ser facilmente integrados ao envelope da edificação (RUTHER; SALAMONI, 

2011). 

  

2.6.2 Sinergia da carga  

 

Nos últimos anos, o Brasil vem sofrendo sérios períodos de crise no setor 

elétrico, principalmente relacionados com ciclos de seca desfavoráveis para a 

geração hidroelétrica. Estratégias no sentido de controlar a curva de carga 

principalmente nas horas de pico devem ser prioridades no setor elétrico. Uma das 

alternativas de deslocamento dessa carga é a utilização de painéis fotovoltaicos 

interligados à rede de energia elétrica, disseminando dessa forma a geração nos 

pontos consumidores (JARDIM, 2007).  

Percebe-se que o pico de carga de geração diurno, que acontece 

principalmente nas edificações comerciais devido à utilização de ar condicionado 

como é o caso do Museu Oscar Niemeyer, é dado majoritariamente em dias quentes 

quando a disponibilidade solar é alta. 

Sistemas PV podem contribuir para a capacidade máxima de uma rede se o 

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

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

boa sincronia com a radiação solar. Esse é o comportamento típico na maioria das 

capitais do Brasil. Curvas de dados de consumo das áreas urbanas de todo o país 

mostram diferença entre as regiões onde prédios comerciais dominam, 

apresentando picos de demanda no período diurno, e regiões residenciais, onde os 

valores de pico de demanda ocorrem ao anoitecer (JARDIM, 2007). 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Em decorrência do crescente aumento da preocupação com relação às 

questões ambientais e a busca por uma maior eficiência energética dos sistemas 

elétricos no auxílio ao suprimento das demandas por energia elétrica, a geração de 

energia a partir de módulos solares fotovoltaicos aplicados a edifícios e interligados 

à rede elétrica vêm se estabelecendo de forma contundente no Brasil e no mundo. 

Em conjunto com outros elementos construtivos e tornando-se um atributo da 

arquitetura da edificação, o sistema PV deve ser considerado parte fundamental na 

estratégia energética das construções sustentáveis, podendo ser desenvolvido 

desde o início de um projeto, até em casos de retrofit10, como ocorre no referido 

projeto do Museu Oscar Niemeyer. 

Para a construção integral deste trabalho, serviram de base uma sequência 

de etapas estabelecidas a partir da definição da estrutura teórica, por meio do 

resultado da interpretação da literatura e delimitação dos objetivos do estudo de 

caso; e a estruturação metodológica da pesquisa que incluiu o planejamento do 

caso, envolvendo a delimitação da área a ser estudada, os meios para coleta e 

análise dos dados, e a apresentação das conclusões analisando os resultados 

obtidos.  

A metodologia do estudo de caso em questão foi desenvolvida em 3 etapas 

principais, que serão detalhadas no decorrer deste capítulo e seguem brevemente 

pontuadas a seguir:  

1. CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO – Apresentação das características 

do objeto do caso; Identificação do local que receberá o sistema PV; Estudo 

da área de cobertura disponível para a implantação do projeto;  

2.  DIMENSIONAMENTO - Levantamento de dados de irradiação solar para 

Curitiba; Análise dos dados de demanda e consumo energético da unidade; 

Ferramenta para projeção do potencial de geração de energia fotovoltaica da 

cobertura do prédio principal; 

                                                           
10

    Conceito que surgiu na Europa, no qual significa “colocar o antigo em forma”. 
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3. GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA X CONSUMO DE ENERGIA – Análise  

para obtenção da contribuição da geração solar fotovoltaica em relação ao 

consumo energético do prédio; Método para verificar a geração total de 

energia projetada mensal e diária;  

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

3.2.1 Museu Oscar Niemeyer  

 

O Museu Oscar Niemeyer – MON foi inaugurado em 2002 e seu projeto é de 

autoria do reconhecido arquiteto brasileiro que leva seu nome. Com um total de 12 

salas expositivas, a cada ano são realizadas mais de 20 mostras, que juntas 

recebem um público superior a 300 mil visitantes. 

 

 
Figura 11 - Foto Museu Oscar Niemeyer.  
Fonte: Google Imagens (2016, website).  

 

O Museu Oscar Niemeyer é o maior museu de arte da América Latina, com 

um espaço de 35 mil metros quadrados de área construída e mais de 17 mil metros 

quadrados de área expositiva. Além de ser o principal museu do Estado do Paraná, 

em 2015 e 2016, o MON foi contemplado com o prêmio Travellers’ Choice, do site 

especializado TripAdvisor, em 4º lugar entre melhores museus do Brasil e em 6º na 

América Latina. Em 2014, a rede de notícias CNN elegeu o MON como um dos 

lugares mais bonitos do Brasil e em 2012, o guia norte-ameriacno Flavorwire citou o 
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MON como o 20º museu mais bonito do mundo. Localizado no coração da cidade de 

Curitiba, o MON tem o poder de tornar-se um elo que conecta cultura a grandes 

fluxos de pessoas, resultando em um imenso potencial para receber projetos que 

objetivem inspirar e transformar. 

 

Do prédio objeto deste estudo:  

O arquiteto Oscar Niemeyer projetou, em 1967, o que hoje é o edifício 

principal do MON. Em 1978, o prédio chamado de Edifício Presidente Humberto 

Castelo Branco, foi inaugurado. Integrado ao complexo do Centro Cívico, tombado 

pelo patrimônio do Estado, o projeto original previa a instalação do Instituto de 

Educação do Paraná. Entretanto, ao ser concluído, o prédio foi ocupado pela 

administração estadual. Em 2001, 23 anos depois de ser inaugurado, autoridades do 

Estado decidiram transformar a generosa área em um museu.  

O edifício foi adaptado e transformado, sendo realizadas reformas e ajustes 

para que as divisórias da antiga sede administrativa cedessem espaço aos amplos 

corredores, com cerca de 60 metros de comprimento, originalmente existentes. Com 

parte das adaptações realizadas, nasceu a base do Museu, complementado pelo 

anexo chamado de “Olho”. Tanto a reforma do prédio antigo, como a construção do 

anexo obedeceram à "mesma audácia estrutural que distinguia a construção inicial", 

segundo registro do próprio Niemeyer (MON, 2016). 

Distribuído por três pisos subsolo, térreo e primeiro pavimento, o edifício, de 

estilo moderno, é totalmente estruturado a partir de linhas retas. A estrutura do 

prédio é de concreto protendido, que permite vencer os grandes vãos da edificação 

(o maior da América Latina com 65m de comprimento) com um enorme arrojo 

estrutural para a época em que foi projetado. O prédio apresenta um bloco elevado 

sustentado por vigas de concreto, que servem de apoio à laje do térreo e ao primeiro 

piso, onde ocorre a maioria das exposições.  

Dos 26.230,90 mil metros quadrados de área construída, o prédio principal do 

MON possui aproximadamente 9.500 m² de cobertura, na qual compreende nove 

aberturas no formato de clarabóias com aproximadamente 160m2 de área cada uma.  
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Figura 12 - Foto Museu Oscar Niemeyer vista aérea.  
Fonte: copa2014.gov.br (2016, website).  
 

 

3.2.2 Áreas disponíveis para integração de módulos solares fotovoltaicos  

 

A estimativa das áreas disponíveis para a implantação do sistema fotovoltaico 

foi realizada por meio de visita técnica, conferencia das plantas baixas da cobertura 

do museu, bem como, diversas conversas com representantes do patrimônio do 

Estado ampliando o entendimento das especificidades da edificação. Sua 

significância fundamenta-se pela incontestável relevância das edificações do 

complexo do Museu Oscar Niemeyer no âmbito do patrimônio histórico e cultural do 

Estado, sendo este pertencente ao conjunto do Centro Cívico, tombado na esfera 

estadual (Inscrição Tombo 169-II de Maio de 2012) (PCP - SEEC, website). 

Desta forma, foi elaborado um estudo de disponibilidade adotando os critérios 

para a definição das áreas que poderiam receber o sistema. Com base neste estudo 

a área total disponível para implantação do sistema FV (6.900 m2) foi previamente 

definida;  a inclinação necessária (2º); posicionamento específico (afastado das 

laterais – paredes externas do edifício, e fora das áreas de iluminação zenital);  
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Tais critérios foram adequadamente alinhados com as considerações 

levantadas pelo corpo técnico patrimonial para privilegiar a arquitetura existente, de 

modo a não interferir na originalidade da fachada da edificação, especialmente em 

sua volumetria.  

 

 

3.3  DIMENSIONAMENTO 

 

Para garantir a qualidade das instalações elétricas do sistema fotovoltaico, a 

segurança das pessoas e da instalação, além da intenção de padronizar as 

características das instalações elétricas, na proposta para o SFVCR do Museu 

Oscar Niemeyer foram cuidadosamente adotados procedimentos e normas vigentes 

no Brasil para geração distribuída. Sendo elas o PRODIST 11- Procedimentos de 

Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional, estabelecido pela 

ANEEL, as principais normas técnicas de GD instauradas pela ABNT, dando 

destaque para a NBR 16274/2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede - 

Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e 

avaliação de desempenho; e NBR 16150/2013 - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (FV), 

e os Requisitos de Avaliação de Conformidade (RAC) para Sistemas e 

Equipamentos para Energia Fotovoltaica, portaria nº004 do IMMETRO, esta portaria 

determinou que os sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica só poderiam 

ser comercializados no Brasil em conformidade com os requisitos estabelecidos pela 

mesma.  

 

3.3.1 Consumo de energia elétrica do MON  

 

Os dados do consumo de energia elétrica do Museu Oscar Niemeyer 

utilizados neste estudo, foram medidos pela concessionária Copel e cedidos pelo 

Museu Oscar Niemeyer. A análise do consumo se deu por meio do levantamento das 

faturas de energia elétrica de um período de 12 meses, referentes ao mês Junho de 

2015 até o mês de Maio de 2016. Adicionalmente foram coletados os dados de 

                                                           
11

   Documentos elaborados pela ANEEL nos quais normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao 

funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica. 
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memória de massa da edificação, no qual se pôde analisar os dados de demanda 

horária da unidade e auxiliar na formulação da análise da curva de carga de 

demanda da unidade para o período.  

 

3.3.2 Módulos fotovoltaicos 

 

Os módulos escolhidos para desenvolver a proposta e fundamentar este 

estudo de caso são da tecnologia Silício Policristalino, levando em conta a eficiência 

da célula na conversão fotovoltaica, sua disponibilidade no mercado e melhor custo 

por eficiência.  

Por motivos de concordância com a normatização e para viabilidade de 

projeto, a certificação de regulamentação do produto pelo IMMETRO e obtenção do 

selo PROCEL - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, de 

qualidade de energia (a lista de painéis fotovoltaicos com selo PROCEL, até a data 

de 11/10/2016 pode ser verificada anexo) também foram pontos considerados para a 

escolha do módulo e da empresa fornecedora.  

Para a definição da proposta e execução deste estudo, foi selecionado o 

módulo ELCO HR-315P da empresa Elco, no qual atendeu aos critérios de escolha 

adotados para o projeto. Os inversores por sua vez, foram igualmente selecionados 

conforme adequação aos critérios apontados acima. Neste caso, será considerada 

utilização do inversor Chint Power CPS SCA 25KTL da empresa Chint Power.   

 

Características dos Equipamentos:  

 

Detalhamento do Módulo 

 Marca/Modelo: ELCO- HR- 315P 

 Produção Média Mensal: 39,38 kWh/mês 

 Eficiência Energética: 16,3% 

 Selo Procel  

 Vida Útil: 20 anos  
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DADOS TÉCNICOS DO MÓDULO  
Fabricante  ELCO  
Sigla  ELCO HR-315P  
Tecnologia  Silício policristalino  
Características elétricas  
Potência máxima  3  15 W  
Rendimento  16,27 %  
Tensão nominal  36,98 V  
Tensão em aberto  45,29 V  
Corrente nominal  8,52 A  
Corrente de curto-circuito  9,11 A  
Dimensões  
Dimensões  1952 x 992 x 35 mm  
Peso  21,8 kg  

Tabela 9 - Dados tecnicos do módulo.  
Fonte: Elco (2016, catálogo produto). 
 
Detalhamento do Inversor de Frequência 

 Marca/Modelo: Chint Power/ CPS SCA 25KTL 

 Potência: 25 kW 

 Rendimento: 98,4% 

 Vida Útil: 15 anos 

 
DADOS TÉCNICOS DO INVERSOR  

Fabricante  CHINT POWER  

Modelo  CPS SCA 25KTL-DO 

STANDARD  

MPPT  2  

Entradas por rastreador  4  
Características elétricas – entrada CC  

Potência máxima  26 kW  
Potência máxima por rastreador  14 kW  
Tensão máxima  1000 V  

Tensão nominal  635 V  
Tensão mínima por rastreador  400 V  

Tensão máxima por rastreador  900 V  
Corrente máxima  64 A  

Corrente máxima por rastreador  32 A  
Características elétricas – saída CA  
Potência nominal  25 kW  
Tensão mínima  230 V  
Tensão máxima  400 V  

Corrente máxima  40 A  
Tipo de conexão  3 Φ/N/PE  
Frequência  50/60 Hz  
Rendimento  98,4 %  

Tabela 10 - Dados técnicos do inversor.  

Fonte: Chint Power (2016, catálogo produto)  
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As especificações técnicas se apresentam inclusas nos catálogos dos 

equipamentos, módulo ELCO HR-315P e Inversor CPS SCA 25KTL, anexados a 

este documento. 

  

3.3.3 Simulação da aplicação de módulos fotovoltaicos à arquitetura 

 

Para a simulação da integração dos módulos na arquitetura, foi considerada 

área da cobertura do prédio principal do MON, com as especificidades indicadas no 

estudo de disponibilidade, que por sua vez, fundamentou os critérios previamente 

adotados, estipulando a área exata disponível para a implementação do sistema 

fotovoltaico, condicionando a capacidade instalada a este critério. 

A simulação da planta baixa com o layout do projeto na cobertura e sua 

integração à cobertura, foi realizada por meio do software Autocad, considerando o 

estudo de disponibilidade (cálculo da área disponível previamente especificada, 

envolvendo o espaço do envoltório dos arranjos para manutenção e adotando a 

inclinação e exposição determinadas), juntamente com estudos técnicos das 

empresas Elco e Brafer, responsáveis pelo projeto elétrico e projeto estrutural 

respectivamente. Tais empresas foram escolhidas para dar referência à proposta.  

Ademais, foi utilizado o software Solergo12, de propriedade da empresa Elco 

(integrante da equipe técnica da proposta), para o estudo de sombreamento e 

perdas do sistema, de calculo de energia economizada diária e mensal, além da 

simulação em modelo 3D da integração dos painéis à cobertura.   

 

3.3.4 Potencial fotovoltaico instalado  

 

O cálculo da potência nominal necessária para atender ao consumo médio 

diário da edificação mostra, de forma aproximada, a capacidade da edificação de 

manter-se autônoma, apenas fazendo uso energia solar, ou seja, independente da 

energia da rede elétrica pública. Para realizar esta avaliação é necessário assumir e 

conhecer algumas condições iniciais (MARINOSKI et al., 2004) 

                                                           
12

 Software que auxilia no desenvolvimento de projetos de sistemas fotovoltaicos conectados à rede de 

distribuição (grid connected) ou isolados (off-grid). Pode realizar o gerenciamento de sistemas PV; Relatório 

técnico; Relatório econômico; Layout topográfico do sistema; Diagramas elétricos; Avaliação das reduções de 

emissões de GEE;  
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Estimando o valor do consumo anual dividido pelo total de dias do ano, tem-

se o consumo médio diário da edificação. Considerando o período avaliado, este 

valor corresponde ao consumo médio de 12.590 kWh por dia.  

Outro dado a ser calculado é o ganho diário por radiação solar, a qual incide 

no plano do arranjo fotovoltaico, neste caso, o ângulo de inclinação é igual a 2º 

(posição pré-determinada). Portanto o ganho médio total de radiação durante o dia 

para a localidade, fornecido pelo programa Solergo, corresponde a 4.898 kWh/m2 

por dia.  

A partir da aplicação da Equação:  

Pcc = (E/Gpoa)  [ equação 1] 

 Determina-se a potência nominal instalada (Pcc) necessária para atender a 

demanda da edificação, calculada a partir do consumo médio diário durante o ano 

(E) em kWh/dia, dividido pelo ganho por radiação solar (Gpoa), pelo rendimento do 

sistema (R). Desta forma, para um rendimento de aproximadamente 98.4% (valor 

referente ao modelo de inversor de corrente utilizado), seria necessária uma geração 

solar de 2.612.232 kWpcc. (MARINOSKI et al., 2004). 

Considerando o levantamento dos dados e o cálculo prévio das áreas 

disponíveis para a integração do sistema fotovoltaico, não foi preciso partir do 

princípio da potência média necessária para obter a potência nominal da unidade. 

Com a definição da área disponível e a quantidade de módulos necessários para o 

projeto, pôde-se verificar o potencial de geração fotovoltaica da cobertura do museu, 

ou potência nominal do sistema, a partir da equação:  

Psistema = Pmódulos * Nmódulos  [equação 2] 

 

3.3.5 Geração fotovoltaica  

 

A partir do potencial instalado, foi possível quantificar a geração de energia 

elétrica por meio da conversão fotovoltaica. Utilizando os valores de radiação 

incidente no plano dos arranjos fotovoltaicos propostos calculados pelo software 

Solergo. Os dados do programa são fundamentados nos valores de irradiação média 

diária, mensal, global e horizontal fornecidos pelo Atlas Brasileiro de Energia Solar 

(PEREIRA et al., 2016).  
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Considerando os resultados fornecidos pelo programa Solergo e a potência 

instalada anteriormente calculada, puderam ser obtidos os valores de geração solar 

fotovoltaica diária a partir da equação: 

Esistema = Einicial * (1- perdas)  [equação 3] 

Na equação 3 em questão, as perdas calculadas são referentes ao  

sombreamento, aumento de temperatura, descasamento (mismatch), corrente 

continua e conversão de energia pelo inversor. A partir da avaliação das possíveis 

perdas e dimensionamento do projeto no software, o programa gera o percentual de 

perda atrelado ao projeto.  

 

 

3.4 GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA X CONSUMO DE ENERGIA 

 
Para calcular a contribuição da geração solar fotovoltaica em relação ao 

consumo energético do MON, utilizou-se a comparação do consumo mensal de 

energia durante um período de 12 meses, Junho 2015 à Maio 2016, com a 

estimativa de geração fotovoltaica para o mês respectivo. Esta análise resultou no 

percentual de redução de consumo de energia elétrica advinda do sistema 

fotovoltaico.  

Ademais, a partir das informações sobre a demanda energética da edificação 

por meio dos dados coletados da memória de massa, na qual estabelece a demanda 

medida pela concessionária em um intervalo de 15 minutos (em KW), foi possível 

identificar a demanda energética horária da edificação.  

Com os resultados das medições de demanda horária (medidas em intervalo 

de 60 minutos), foi estabelecida a média horária de consumo de energia para cada 

mês, através da amostragem dos dados de demanda hora a hora dos primeiros 5 

dias do mês, conforme evidenciado na Figura 13. Portanto, com os dados do 

consumo horário, obteve-se a curva de demanda média mensal do MON referente 

ao período de 12 meses, de Junho 2015 à Maio 2016. 

Da mesma forma, para o cálculo da curva de geração fotovoltaica foram 

obtidos os valores mensais da média horária de geração fotovoltaica, levantados por 

meio do software Solergo, resultando na curva de geração fotovoltaica indicada para 

cada mês do ano, conforme exemplificado na Figura 14.  
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Figura 13 – Memória de cálculo para a curva de demanda da unidade. 
Fonte: Elaboração própria. Dados Copel (website).  
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Figura 14 – Memória de cálculo para a curva de geração fotovoltaica da unidade.  
Fonte: Elaboração própria. Dados Copel (website). 
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É valido ressaltar, que a utilização de energia elétrica do prédio não se 

diferencia muito durante os dias da semana (mesmo o museu não abrindo nas 

segundas feiras, ainda assim funcionam as áreas administrativas). Além disso, a 

maior utilização energética do museu é demandada pelo condicionamento de ar, no 

qual se deve manter a temperatura entre 19º e 21º e umidade entre 55% e 65%, de 

forma estável durante 24 horas por dia, todos os dias do ano.  

Embora haja alguns meses em que se registre um consumo atípico devido à 

presença de alguma exposição que demande uma carga energética muito maior do 

que o usual. Fato este que foi identificado no período estudado, acontecendo no 

mês de Junho e Julho, o qual será mostrado no decorrer do estudo.  

 

 

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO: MUSEU OSCAR NIEMEYER 

 

O complexo do Museu Oscar Niemeyer está localizado na cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná, na Rua Marechal Hermes, 999, bairro Centro Cívico, Latitude 

25°24'36.0"S, Longitude 49°16'02.0"O, Altitude 932 m (dados originados do Atlas 

Brasileiro de Energia Solar). Esta área se caracteriza por ser intensamente 

urbanizada, próxima ao centro da Cidade, no qual se localizam edificações 

residenciais e comerciais, além de inúmeros prédios da administração pública como 

a Prefeitura, o Palácio do Governo, Ministério Público, entre outros, estabelecendo a 

região do Centro Cívico.   

 

4.1.1 Consumo de energia elétrica  

 

O consumo médio mensal, na ponta13 e fora da ponta, foi determinado a partir 

das contas de energia do período de Junho de 2015 à Maio de 2016, conforme 

apresentado na Tabela 8. O consumo anual neste período foi de 4.595.428 kWh, ou 

                                                           
13

    É popularmente chamado de horário de pico, representando o horário que se refere um período de 3 horas diárias 

consecutivas, definidas pela distribuidora, considerando o maior consumo do sistema ou a curva de carga de seu sistema 

elétrico. 
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4.595 MWh já a média de consumo mensal foi de aproximadamente 382.952 kWh, 

ou 382 MWh.  

No Gráfico 17 é possível observar que o consumo de energia é mais 

acentuado entre os meses de Novembro a Fevereiro, atingindo o pico em Janeiro e 

Fevereiro. Este fato acontece devido a elevação da temperatura que ocorre nos 

meses de verão, o que conduz à necessidade de climatização dos ambientes. 

Consequentemente, os gastos de energia elétrica são mais elevados devido ao uso 

do sistema de ar condicionado.  

Outro ponto que chama atenção é o alto consumo energético durante o mês 

de Junho e Julho, decorrente da presença de utilização atípica do espaço do museu, 

na qual consumiu grande carga de eletricidade. Se normalizando durante a segunda 

semana de Julho.  

 

CONSUMO (kWh) 

Mês Total  Ponta  Fora-Ponta 

jun/15 421.374 31.003 390.371 

jul/15 312.235 27.622 284.613 

ago/15 273.176 23.046 250.130 

set/15 276.614 22.687 253.927 

out/15 384.894 32.374 352.520 

nov/15 439.665 34.228 405.437 

dez/15 430.076 34.611 395.465 

jan/16 475.637 35.589 440.048 

fev/16 481.683 33.175 448.508 

mar/16 360.557 29.942 330.615 

abr/16 383.771 29.135 354.636 

mai/16 355.746 26.154 329.592 

Total Anual  4.595.428 359.566 4.235.862 

Média Mensal 382.952 29.964 352.99 
Tabela 8 - Consumo de energia MON, Maio 2015 – Maio 2016.  
Fonte: MON (2016, fatura de energia).   
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Gráfico 17 - Consumo de energia MON, Maio 2015 – Maio 2016.  

Fonte: MON (2016, fatura de energia). 
 

 

4.2 SISTEMA FOTOVOLTAICO  

4.2.1 Módulos Fotovoltaicos e local de inserção 

 

O sistema fotovoltaico será constituído por 3.272 módulos fotovoltaicos de 

315 Wp, modelo ELCO HR-315P distribuídos em 39 inversores fotovoltaicos de 25 

kW, modelo Chint Power SCA25KTL-DO. A potência total do sistema fotovoltaico 

será de 1.030,68 kWp. 

Os módulos serão instalados sobre a cobertura do edifício Principal do Museu 

Oscar Niemeyer, ocupando uma área de 6.900 m², posicionados com uma inclinação 

de 2° e orientação de 77° NO e de 103° SE, de acordo com a orientação do edifício.  

É importante ressaltar que a inclinação dos módulos de 2°, fora do ideal para 

um sistema otimizado, foi determinada para adaptar-se as exigências do 

tombamento do edifício, respeitando a importância histórica e arquitetônica da 

edificação, e por isso, visando a não alteração da fachada e volumetria do prédio.  
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4.2.2 Aplicação dos módulos fotovoltaicos à arquitetura  

 

A cobertura do MON possui uma área total de aproximadamente 9.500 m², 

dentre eles existem 1.500 m2 de aberturas com incidência de luz direta para a área 

interna do prédio. Juntamente com o corpo técnico do projeto, foram analisados os  

critérios de disponibilidade da área, verificando questões de funcionalidade do 

ambiente (necessidade ou não de luz natural) e potencial efeito na fachada 

(volumetria) do prédio, podendo decidir as áreas de clarabóias que poderiam ser 

fechadas com os painéis solares e a necessária distância entre o sistema e as 

laterais do edifícios. A partir dai, obteve-se as um área de 6.900 m2 disponíveis para 

a aplicação dos módulos.  

Para desenvolver o esquema que exibe a integração dos módulos solares à 

cobertura, foram calibrados os dados de metragem disponível no software Solergo, 

no qual gerou o layout 3D da aplicação.    

 

 
Figura 15 - Layout 3D da aplicação dos módulos à cobertura do MON.  
Fonte:  Elco (2016, Solergo).   
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4.2.3 Configuração dos módulos na cobertura:  

 
Os módulos foram conectados em ligações série e paralelo, dependendo da 

potência e tensão desejadas. A conexão em série dos dispositivos fotovoltaicos 

foram feitas de um terminal positivo de um módulo a um terminal negativo de outro. 

Quando a ligação é em série (isto é idêntica para células, módulos e painéis) as 

tensões são adicionadas e a corrente não é afetada.  

Os dispositivos conectados em paralelo compreendem ligações de terminais 

positivos juntos e terminais negativos juntos. A conexão em paralelo causa a adição 

das correntes enquanto que a tensão continua a mesma (CRECESB et al, 2004).   

 Na Tabela 11 pode-se observar o arranjo feito pela equipe técnica da Elco 

para a proposta, utilizando os preceitos apontados na referida metodologia.   

 

Tabela 11 - Arranjo dos módulos à cobertura  
Fonte: Elco (2016, proposta projeto). 

INVERSORES  

MPPT 1  MPPT 2  
1 - 11 

16 – 28  

33 – 38  

Módulos em série  21 21 

Conjunto de módulos em 
paralelos  

2 2 

Exposição  77° NO  77° NO  

Tensão MPPT (STC)  776,58 V  776,58 V  

Número de módulos  42 42 

INVERSORES  

MPPT 1  MPPT 2  12 – 15  

29 - 32  

Módulos em série  21 21 

Conjunto de módulos em 
paralelos  

2 2 

Exposição  77° NO  103° SE  

Tensão MPPT (STC)  776,58 V  776,58 V  

Número de módulos  42 42 

INVERSOR  
MPPT 1  MPPT 2  

39 

Módulos em série  20 20 

Conjunto de módulos em 
paralelos  

2 2 

Exposição  77° NO  77° NO  

Tensão MPPT (STC)  739,6 V  739,6 V  

Número de módulos  40 40 
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4.2.4 Potencial Instalado no MON 

 

O cálculo do potencial instalado do sistema fotovoltaico foi determinado 

conforme a equação “2” a seguir.  

Potência nominal do sistema:  

Psistema = Pmódulos * Nmódulos 

P = 315 * 3272 

P = 1.030.680 W  

 

4.2.5 Geração fotovoltaica do sistema   

 

Para realizar o cálculo da potência gerada pelos painéis foram necessários 

dados diários de radiação solar incidente. Os valores das médias mensais do total 

diário da radiação solar (kWh/m2/dia), em todos os meses do ano, foram obtidos com 

o do programa Solergo (a base de dados radiométricos do software Solergo é obtida 

a partir do banco de dados do Atlas Brasileiro de Energia Solar - 2006). O sistema 

fotovoltaico será composto de duas exposições, uma à 77° NO e outra à 103° SE, 

sendo que em ambas a inclinação dos módulos será de 2°.  

É importante salientar que, para a geração máxima de energia ao longo do 

ano, o ângulo de inclinação do gerador fotovoltaico deve ser igual a latitude do local 

onde o sistema será instalado (CRESESB et al., 2014).  

Entretanto, neste projeto em especial uma das premissas era preservar a 

volumetria da fachada, de modo que foi determinada angulação mínima para os 

módulos (2°) e o afastamento das bordas do prédio. De acordo com a literatura, tais 

fatores poderão influenciar no rendimento dos módulos FV. Segundo Ruther (2004 p. 

28), os efeitos da inclinação e orientação dos módulos no rendimento do gerador 

dependem da razão entre a radiação direta e difusa local, bem como a fração de 

albedo, que é característica do ambiente que circunda a região.  

Tais informações relacionadas à posição dos módulos e sua inclinação, foram 

ajustadas no software Solergo, no qual depois de calibrado com os dados do projeto, 

identificou as informações de radiação direta, difusa, refletida (albedo), resultando no 

total de radiação diária e mensal para a localidade do Museu Oscar Niemeyer, em 

cada mês do ano, conforme exposto nas Tabelas 12 e 13.  
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Exposição 77° NO  

Mês  Radiação 

direta 

[kWh/m2]  

Radiação 

difusa 

[kWh/m2]  

Radiação 

refletida 

[kWh/m2]  

Total das 

diárias 

[kWh/m2]  

Total 

mensal 

[kWh/m2]  

Janeiro  4,741  2,019  0,001  6,76  209,561  

Fevereiro  1,61  3,41  0,000  5,02  140,571  

Março  2,819  2,258  0,000  5,077  157,394  

Abril  3,522  1,314  0,000  4,836  145065 

Maio  2,313  1,33  0,000  3,644  112,958  

Junho  1,731  1,119  0,000  2,85  85,497  

Julho  2,326  1,214  0,000  3,54  109,729  

Agosto  2,553  1,294  0,000  3,847  119,262  

Setembro  1,952  1,863  0,000  3,816  114,476  

Outubro  3,767  1,894  0,000  5,661  175,493  

Novembro  2,9  2,669  0,000  5,569  167,064  

Dezembro  3,729  2,666  0,001  6,396  198,268  
Tabela 12 - Exposições dos módulos 77º NO 
Fonte: Elco (2016, Solergo). 
  

 

Exposição 103° SE  

Mês  Radiação 

direta 

[kWh/m2]  

Radiação 

difusa 

[kWh/m2]  

Radiação 

refletida 

[kWh/m2]  

Total das 

diárias 

[kWh/m2]  

Total 

mensal 

[kWh/m2]  

Janeiro  4,748  2,019  0,001  6,767  209,781  

Fevereiro  1,606  3,41  0,000  5,017  140,463  

Março  2,801  2,258  0,000  5,059  156,84  

Abril  3,478  1,314  0,000  4,792  143,765  

Maio  2,271  1,33  0,000  3,602  111,653  

Junho  1,693  1,119  0,000  2,813  84,379  

Julho  2,279  1,214  0,000  3,493  108,281  

Agosto  2,515  1,294  0,000  3,81  118,102  

Setembro  1,936  1,863  0,000  3,799  113,98  

Outubro  3,755  1,894  0,000  5,649  175,121  

Novembro  2,901  2,669  0,000  5,57  167,1  

Dezembro  3,737  2,666  0,001  6,404  198,518  
Tabela 13 - Exposição módulo 103º SE 
Fonte: Elco (2016, Solergo).  
 

O cálculo da energia total produzida pelo sistema nas condições normais de 

STC (radiação de 1000 W/m², temperatura de 25°C), é viabilizado apoiando-se nos 

dados referentes ao arranjo dos módulos relacionados a posição definida e com o 

índice de radiação para a exposição e angulação definidas. Tais informações foram 

obtidas por meio da leitura do software Solergo e exposto na Tabela 14. 
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Exposição  N° módulos  Radiação solar 
[kWh/m²]  

Energia inicial  
[kWh]  

77° NO  2936  1.735,34  1.604.910,35  

103° SE  336  1.727,98  182.889,91  
Tabela 14 – Arranjo dos módulos relacionado com a exposição e radiação. 
Fonte: Elco (2016, Solergo). 

 

Para a obtenção da geração total de energia projetada para o sistema, foi 

considerada a subtração das perdas no sistema conforme descrito na Tabela 15.  

 

Perdas no sistema 

Sombreamento 0,8 % 

Aumento de temperatura 5,5 % 

Descasamento (mismatch) 3,0 % 

Corrente continua 5,0 % 

Outras perdas 4,0 % 

Conversão de energia pelo inversor 2,0 % 

Perdas totais 18,7 % 

Tabela 15 – Calculo das perdas do sistema para o projeto MON.  
Fonte: Elaboração própria (2016, Solergo).  

 

Com base nos dados de radiação obtêm-se a energia gerada pelo sistema 

fotovoltaico, totalizando 1.452.660 kWh/ano, já com as perdas inclusas, conforme o 

cálculo da equação “3”:  

Esistema = Einicial * (1- perdas)  

Esistema =(1.604.910,35+182.889,91)∙(1−0,187)  

Esistema = 1.452.660 kWh/ano 

 

Para a determinação das perdas por sombreamento, causadas por obstáculos 

em torno do local de instalação, e por uma parcela do anexo “Olho” que exerce 

sombra sobre a área do prédio nas primeiras horas da manhã, foi feita a simulação 

por software (Solergo), cujos resultados são mostrados na Figura 16 e detalhadas na 

Tabela 16.  
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Figura 16 – Simulação perdas por sombreamento. 

Fonte: Elco (2016, Solergo). 

 

 

PERDAS DEVIDO SOMBREAMENTO EM kWh 

Mês 
Sem 

obstáculos 
[kWh] 

Produção real 
[kWh] 

Perdas 

Janeiro 176.882 175.301 0,90% 

Fevereiro 118.628 117.959 0,60% 

Março 132.788 131.841 0,70% 

Abril 122.318 121.111 1,00% 

Maio 95.220 94.254 1,00% 

Junho 72.060 71.585 0,70% 

Julho 92.482 91.442 1,10% 

Agosto 100.553 99.812 0,70% 

Setembro 96.571 96.160 0,40% 

Outubro 148.078 146.948 0,80% 

Novembro 141.000 140.159 0,60% 

Dezembro 167.354 166.089 0,80% 

Ano 1.463.934 1.452.660 0,80% 

Tabela 16 – Perdas devido ao sombreamento em kWk. 
Fonte: Elco (2016, Solergo).  
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A partir dos dados referentes à energia gerada pelo sistema fotovoltaico, foi 

possível identificar os valores de geração diário e mensal, vistos na Tabela 17 e no 

Gráfico 18. 

 

 
Energia Fotovoltaica Gerada – Total diário e mensal  

 

Mês / 2015 Total diário [kWh]  Total mensal [kWh]  

Janeiro  5.655 175.301 

Fevereiro  4.213 117.959 

Março  4.253 131.841 

Abril  4.037 121.110 

Maio  3.040 94.254 

Junho  2.386 71.585 

Julho  2.950 91.442 

Agosto  3.220 99.812 

Setembro  3.205 96.160 

Outubro  4.740 146.948 

Novembro  4.672 140.159 

Dezembro  5.358 166.089 

Tabela 17 - Energia fotovoltaica gerada – total diário e mensal.  

Fonte: Elaboração própria (2016, Solergo). 
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Gráfico 18 - Geração fotovoltaica mensal (kWh) 
Fonte: Elaboração própria (2016, Solergo).  
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4.3 GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA X CONSUMO DE ENERGIA  

4.3.1 Redução de consumo energia 

 

Estima-se que a geração de energia a partir dos painéis fotovoltaicos 

responderá por 32% do consumo total da instituição. Esta projeção baseia-se na 

divisão entre o total de geração fotovoltaica e de consumo para o período estudado 

(12 meses). O Gráfico 19 ilustra a representação do consumo versus a geração de 

energia do sistema proposto para o MON. 

 Total geração fotovoltaica no ano = 1.452.660kWh 

 Total consumo MON (Junho 2015 – Maio 2016) = 4.595.428 kWh 

 Energia fotovoltaica irá suprir no ano = 1.452.660 / 4.595.428 = 32% do 

consumo de energia do MON.  

 

 Consumo  Geração FV Contribuição 

Mês Total mensal (kWh) 
Total mensal 

(kWh) % mensal  

jun/15 421.374 71.585 17% 

jul/15 312.235 91.442 29% 

ago/15 273.176 99.812 37% 

set/15 276.614 96.160 35% 

out/15 384.894 146.948 38% 

nov/15 439.665 140.159 32% 

dez/15 430.076 166.089 39% 

jan/16 475.637 175.301 37% 

fev/16 481.683 117.959 24% 

mar/16 360.557 131.841 37% 

abr/16 383.771 121.110 32% 

mai/16 355.746 94.254 26% 

Total anual 4.595.428 1.452.660 32% 
Tabela 18 – Contribuição da geração PV no total de consumo do MON.  
Fonte: Elaboração própria. (2016, Dados MON e Solergo).  
 

Analisando a contribuição do sistema FV com relação ao consumo energético 

da instituição, observa-se claramente a participação da fonte solar nos meses mais 

quentes, com o consumo sendo suprido em 39% no mês de Dezembro, 38% no mês 

de Outubro e 37% no mês de Janeiro, conforme evidenciado na Tabela 18.    
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Gráfico 19 - Consumo mensal MON versus geração fotovoltaica projetada. 
Fonte: Elaboração própria (2016, dados MON e Solergo). 
 

Comparando os valores de consumo com os valores de geração fotovoltaica 

projetada, observa-se um desconto significativo no consumo de energia da 

instituição, de aproximadamente 1.452.660 kWh/ano. No entanto, evidenciando o 

alto consumo energético da unidade, constata-se que ações de eficiência energética 

para a edificação devem ser recomendadas, de forma que o projeto se torne 

economicamente e ambientalmente interessante, desde modo agregando valor ao 

sistema fotovoltaico instalado.  

 

4.3.2 Análise da conciliação entre curva de demanda e geração fotovoltaica 

 
O objetivo desta análise é construir uma curva de carga relativa a demanda 

da instituição e a projeção de geração FV, identificando as possíveis sazonalidades 

e compatibilidades de ambas, o que irá culminar em uma potencial minimização da 

carga máxima diurna da unidade e amenização da carga na rede.  

A partir dos valores obtidos no período de referência para a demanda ativa 

horária de cada um dos 12 meses do período estudado, foi gerado um gráfico que 

indica o perfil de consumo do MON em cada mês. O Gráfico 20 apresenta o conjunto 

das curvas de demanda calculadas, mostrando que nos meses mais quentes 

(Fevereiro, Janeiro, Novembro e Dezembro, respectivamente) o consumo foi maior, 

devido ao uso mais intenso do ar-condicionado.  
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Gráfico 20 – Curva de consumo (kWh) diário para cada mês. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 21 – Curva de geração (kWh) diária para cada mês.  
Fonte: Elaboração própria  
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Da mesma forma, com os valores de geração fotovoltaica horários projetados 

pelo programa Solergo referentes ao sistema proposto para o MON, foi gerado um 

gráfico que indica a curva de geração prevista para cada mês do ano, conforme 

indicado no Gráfico 21. Neste caso, identifica-se também maior expressividade das 

curvas nos meses mais quentes, com melhores índices em Janeiro, Dezembro, 

Outubro e Novembro, respectivamente. 

A seguir, são apresentados gráficos individuais decorrentes da comparação 

das curvas de demanda e geração fotovoltaica projetada para cada do período 

referenciado, confrontando os dados previamente calculados: 

 
 

 
Gráfico 22 – Comparação curvas demanda e geração Junho 2015. 
Fonte: Elaboração própria  

 

 
Gráfico 23 - Comparação curvas demanda e geração Julho 2015. 
Fonte: Elaboração própria  
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Gráfico 24 - Comparação curvas demanda e geração Agosto 2015. 
Fonte: Elaboração própria  

 

 
Gráfico 25 - Comparação curvas demanda e geração Setembro 2015. 
Fonte: Elaboração própria  

 

 
Gráfico 26 - Comparação curvas demanda e geração Outubro 2015. 
Fonte: Elaboração própria  
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Gráfico 27 - Comparação curvas demanda e geração Novembro 2015. 
Fonte: Elaboração própria  

 

 
Gráfico 28 - Comparação curvas demanda e geração Dezembro 2015. 
Fonte: Elaboração própria  

 

 
Gráfico 29 - Comparação curvas demanda e geração Janeiro 2016. 
Fonte: Elaboração própria  
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Gráfico 30 - Comparação curvas demanda e geração Fevereiro 2016. 
Fonte: Elaboração própria  

 

 
Gráfico 31 - Comparação curvas demanda e geração Março 2016. 
Fonte: Elaboração própria  

 

 
Gráfico 32 - Comparação curvas demanda e geração Abril 2016.  
Fonte: Elaboração própria  
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Gráfico 33 - Comparação curvas demanda e geração Maio 2016. 
Fonte: Elaboração própria  

 

Confrontando os valores de consumo de energia e geração fotovoltaica nos 

determinados meses, pode-se verificar de que forma o sistema poderá contribuir 

com a rede elétrica pública.  

A curva superior refere-se à demanda de energia da unidade e a inferior 

corresponde à geração fotovoltaica. Observa-se que em seis meses (Agosto 2015, 

Setembro 2015, Outubro 2015, Dezembro 2015, Março 2016 e Abril 2016) a curva 

atinge ou até ultrapassa o pico da demanda. Em outros três meses, a curva de 

geração fica próxima da curva de demanda (Julho 2015, Novembro 2015 e Janeiro 

2016). Somente em três meses do ano (Julho 2015, Fevereiro 2016 e Maio 2016) é 

que se identificam valores mais afastados da curva de demanda.  

Com relação ao pior mês, Junho 2015, houve uma demanda energética muito 

elevada para o perfil normal da edificação durante o inverno, e consequentemente, o 

pior valor de geração devido a menor intensidade de radiação solar. Mesmo com 

uma contribuição de apenas 17% na redução do consumo energético, ainda pôde-se 

identificar conciliação dos picos das curvas, ou seja, mesmo gerando menos do que 

o necessário para suprir o consumo da unidade, a planta fotovoltaica irá minimizar o 

excesso de carregamento da rede no período diurno, pois o melhor período de 

geração acontece exatamente no mesmo momento em que se demanda mais 

energia (das 10:00 às 13:00).   

Por outro lado, no mês com a melhor simetria de curva, Outubro 2015, 

evidencia-se um período com uma demanda energética mediana e a geração 

fotovoltaica se caracterizando como a terceira melhor do ano, causando um grande 

impacto na contribuição para redução do pico da demanda.   
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Em todas as análises de curva, pôde-se constatar conciliação dos picos das 

curvas de demanda e geração. Sendo o mês de Abril 2015, o período que menos 

coincidiu, observando–se um pico de demanda incomum das 16:00 às 19:00. Esta 

demanda pode ter sido causada por algum evento atípico, embora não há como 

saber.   

Como a demanda e a geração fotovoltaica apresentaram curvas semelhantes 

em todos os casos, existe a possibilidade de que, juntamente à instalação do 

sistema fotovoltaico se implementem projetos de eficiência energética para a 

edificação, o que poderá incorrer em  uma potencial recontratação de demanda pela 

empresa, fazendo com que os custos com energia fiquem ainda mais baixos para a 

unidade, agregando mais valor à aplicação fotovoltaica. 

Ademais, do ponto de vista da eficiência energética, estes sistemas podem 

ser considerados bastante ideais, visto que geração e consumo de energia têm 

coincidência espacial, minimizando assim as perdas por transmissão comuns aos 

sistemas geradores centrais tradicionais. Para o perfil de consumo do MON, existe 

essa coincidência temporal com a geração solar e a demanda por ar-condicionado 

(representa o maior consumo de energia do prédio), em que há perfeita simetria, isto 

porque, a potência elétrica demandada pelo ar-condicionado é máxima quando a 

insolação e o calor são maiores.  

 

 

5  CONCLUSÕES  

 

Considerando os objetivos inicialmente apresentados, ao final do referenciado 

estudo de caso, confirma-se a eficácia da metodologia utilizada na efetivação do 

estudo proposto. Por meio da observação dos aspectos analisados, bem como, da 

finalidade deste trabalho de pesquisa, constata-se a relevância acadêmica e 

comunitária para influenciar condutas e/ou futuros trabalhos. 

Com a proposta de implementar um sistema fotovoltaico interligado `a rede e 

aplicado a cobertura do Museu Oscar Niemeyer, indagou-se de que modo se 

comportaria sua representatividade em termos de potencial de geração e 

contribuição para redução de consumo da unidade, além de sua relevância na 

minimização das cargas de pico diurno. 
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Por meio da análise de dados energéticos, arquitetônicos, e discussões sobre 

aspectos importantes relativos à preservação histórica, arquitetônica e estética do 

edifício, pôde-se realizar uma analise do consumo energético da instituição para um 

período específico, além de chegar a um arranjo fotovoltaico e dimensiona-lo para 

obter a projeção da geração fotovoltaica do sistema em questão. 

Ademais, fundamentado nas constatações realizadas a partir da investigação 

abordada no referencial teórico, foi possível confirmar o grande potencial 

evidenciado no Brasil e no Estado do Paraná para a implementação e ampliação de 

iniciativas em geração de energia solar fotovoltaica, especialmente quando 

implantada de forma distribuída e em áreas urbanas. Com o SFVCR proposto para o 

Museu Oscar Niemeyer, não foi diferente, o estudo mostrou que a planta PV do 

museu terá uma geração fotovoltaica anual de 1.453 MWh, o que significa um 

abatimento de 32% do consumo médio anual da unidade. 

Em relação ao estudo das curvas de demanda e geração fotovoltaica, 

verificou-se que o perfil de consumo de energia do MON é perfeitamente compatível 

com a curva de radiação diária para a localidade, na qual estabelece a produção de 

energia através dos módulos fotovoltaicos. Mesmo os piores meses de geração 

fotovoltaica obtiveram uma curva satisfatória para a redução do pico de demanda, o 

que ajudará a minimizar as grandes cargas energéticas demandadas pelo MON 

durante o período de visitação (ao longo do dia) no qual se faz evidente uma maior 

necessidade no uso do ar-condicionado.   

A proposta mostra uma singular aplicação de módulos PV na arquitetura de 

uma edificação de grande significância, buscando uma harmonia dos elementos 

construtivos já existentes, bem como visando sua eficiência energética. A utilização 

dos painéis aplicados à cobertura do Museu Oscar Niemeyer, irá possibilitar grande 

benefício em economia energética, bem como, permitir a geração de energia de uma 

forma limpa, ao mesmo tempo em que auxilia na promoção e divulgação sobre a 

relevância da geração de energia solar fotovoltaica e o grande potencial que o 

Estado do Paraná possui para a produção desta fonte de energia. 
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5.1  RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS POSTERIORES  

 

Analisando o proposto sistema fotovoltaico, obtiveram-se resultados 

expressivos para geração de energia solar PV, no qual se obteve por meio de 

metodologia apropriada, de forma hipotética ou projetada. Portanto, faz-se 

interessante: 

 Um estudo futuro quando o referenciado projeto for implementado, comparando 

os resultados conquistados com a geração fotovoltaica projetada no estudo e 

os dados reais do sistema em funcionamento. Neste aspecto, torna-se 

igualmente importante realizar a mesma análise de compatibilidade das curvas 

de demanda e geração, possibilitando quantificar tal redução de carga 

identificada e mencionada neste estudo.  

 Um projeto desta importância e magnitude tem grande potencial de influenciar 

pessoas, evidenciando outros benefícios além do aqui referenciado benefício 

energético. Por isso faz-se pertinente futuros estudos embasando o potencial 

impacto socioambiental deste projeto.  
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Módulo Fotovoltaico Policristalino  HR-315P

Energia Solar Fotovoltaica

Máxima Potência 

Tensão de Máxima Potência 

Corrente de Máxima Potência 

Tensão de Circuito Aberto

Corrente de Curto-Circuito

* STC Distribuição espectral padrão para AM 1,5 - irradiação de 1KW/m². Temperatura de célula 25°C

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

CaraCterístiCas elétriCas Condições de teste (*stc)

315Wp

36,98V

8,52A

45,29V

9,11A

226,4Wp

33,3V

6,80A

41,2V

7,44A

temperatura nominal de operação da Célula (*noCt)

Máxima Potência 

Tensão de Máxima Potência 

Corrente de Máxima Potência 

Tensão de Circuito Aberto

Corrente de Curto-Circuito

Corrente de Curto-Circuito

* NOCT: Distribuição espectral padrão para AM 1,5 - irradiacção de 800W/m².Temperatura ambiente de 20°C, velocidade do vento 1m/s.

Coeficiente de Temperatura (Pm)

Coeficiente de Temperatura (Voc)

Coeficiente de Temperatura (Isc)

Temperatura Nominal de Operação da Célula

Tolerância de Saída

-0,44%/°C

0,32%/°C

0,055%/°C

45°C +/- 3°C

0~5W



CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

QUALIFICAÇÃO

GARANTIA

Degradação da potência pico inferior a 2,5% no primeiro ano. 

Degradação da potência pico inferior a 0,72% nos próximos 24 anos. 

Livre de defeitos no material e manutenção por 10 anos.

16,27%

1000Vcc

-40°C/+85°C

15A

2400Pa

Módulo Fotovoltaico Policristalino  HR-315P

Elco Engenharia de Montagens Ltda – Rua João Parolin 295 – 80220-290 –Curitiba – PR
(41) 3213-3300   |   elco@elco.eng.br

Célula (mm)

Peso

Dimensões (C x L x A)

Bitola do Cabo 

Número de Células e Conexões

Número de Diodos

Eficiência do Módulo

Tensão Máxima do Sistema

Faixa de Temperatura de Trabalho

Fusível Máximo do Sistema

Carga Máxima

156x156 Policistalino

21,8Kg

1952x992x40mm

4mm²

72(6x12)

3



SAÍDA CA

ENTRADA CC

Inversor Fotovoltaico CPS SCA20KTL-DO

Energia Solar Fotovoltaica

Potência Nominal

Potência Máxima para cada MPPT

Tensão Máxima 

Faixa de Tensão de Operação

Start-up Tensão/Potência

Tensão Nominal

Número de Rastreadores MPPT

Faixa de Tensão MPPT

Corrente Máxima 

Número de Entradas CC

Tipo de Desconexão CC

21 kW

12kW

1000Vcc

300-900Vcc

330V/300W

635Vcc

2

400-800Vcc

2x27A

4 Strings x2

Chave CC Integrado

20kW

20kW

400 Vca

320-460 Vca*

3φ/N/PE

32A

50Hz/60Hz*

>0,99(+/- 0,8 ajustável)

<3%

-

Potência Nominal

Potência Máxima

Tensão Nominal

Faixa de Tensão de Saída

Tipo de Conexão com a Rede

Corrente Máxima

Frequência de Saída

Fator de Potência 

Corrente THD

Tipo de Desconexão CA



CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

DISPLAY E COMUNICAÇÃO

AMBIENTE

SISTEMA

Topologia

Máxima Eficiência

Eficiência Europeia 

Stand-by / Consumo Noturno

Grau de Proteção

Resfriamento

Faixa de Temperatura de Operação

Umidade de Operação

Altitude de Operação

Display

Comunicação

Dimensões (LxAxP)

Peso

Sem Transformador

98,4%

98,0%

<20W / <2W

IP65

Ventiladores de Velocidade Variável

-25°C até 60°C (Redução da capacidade a partir de +45°C)

0-95%, Sem Condensação

4000m (Redução da Capacidade a partir de 2000m)

LCD + LED

Padrão: RS485, Opcional: Ethernet, Zigbee

600x1000x230 mm

55Kg

Inversor Fotovoltaico CPS SCA20KTL-DO

Elco Engenharia de Montagens Ltda – Rua João Parolin 295 – 80220-290 –Curitiba – PR
(41) 3213-3300   |   elco@elco.eng.br

GARANTIA

5 anos de garantia padrão, opcional extensão para 20 anos.

* A “tensão de saída” e  “frequência de saída”  podem variar de acordo com as caracteristicas da rede.
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MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Fornecedores: 19
Produtos: 107

Atualização: 11/10/2016

ANAUGER SUNOWE SF 125X125-72-M(L) 1,28 175 4,9 21,88 13,7 16

AXITEC AXITEC AC-240P/156-60S 1,63 240 7,98 30 14,7 19,5

AXITEC AXITEC AC-250P/156-60S 1,63 250 8,18 31,25 15,4 19,5

AXITEC AXITEC AC-255P/156-60S 1,63 255 8,3 31,88 15,7 19,5

AXITEC AXITEC AC-265M/156-60S 1,63 265 8,65 33,12 16,3 19,5

AXITEC AXITEC AC-260P/156-60S 1,63 260 8,43 32,5 16 18,5

AXITEC AXITEC AC-300P/156-72S 1,94 300 8,18 37,5 15,5 23

AXITEC AXITEC AC-310P/156-72S 1,94 310 8,39 38,75 16 23

CANADIAN SOLAR CANADIAN SOLAR CS6C-150P 0,99 150 8,3 18,75 15,2 12

CANADIAN SOLAR CANADIAN SOLAR CS6X-310P 1,92 310 8,39 38,75 16 23

CANADIAN SOLAR CANADIAN SOLAR CS6P-265P 1,61 265 8,66 33,12 16,5 18

CANADIAN SOLAR CANADIAN SOLAR CS6P-260P 1,61 260 8,56 32,5 16,2 18,5

CANADIAN SOLAR CANADIAN SOLAR CS6K-260P-FG 1,64 260 8,56 32,5 15,8 23

CANADIAN SOLAR CANADIAN SOLAR CS6K-270M 1,64 270 8,8 33,75 16,5 18,2

CANADIAN SOLAR CANADIAN SOLAR CS6K-275M 1,64 275 8,8 34,38 16,8 18,2

CANADIAN SOLAR CANADIAN SOLAR CS6X-315P 1,92 315 8,61 39,38 16,4 23

CANADIAN SOLAR CANADIAN SOLAR CS6X-320P 1,92 320 8,69 40 16,7 22

CANADIAN SOLAR CANADIAN SOLAR CS6X-315P-FG 1,96 315 8,61 39,38 16 27,5

ELCO ELCO 3BB HR-250P-18/Bb 1,62 250 8,34 31,25 15,4 19,6

ELCO ELCO ELCO-HR-260P 1,62 260 8,52 32,5 16 19,3

ELCO ELCO ELCO-A250P 1,64 250 8,27 31,25 15,2 19,5

ELCO ELCO 3BB HR-295-24/Ba 1,94 295 8,2 36,88 15,2 23

ELCO ELCO ELCO-A300P 1,94 300 8,4 37,5 15,4 23,5

ELCO ELCO ELCO-HR-315P 1,94 315 8,52 39,38 16,3 21,8

ELTEK SUNEARTH TPB156x156x60-P 1,63 235 8,05 29,38 14,4 20

ENERGÉTICA A ZHEIJANG P BWSM100M36 0,65 100 5,55 12,5 15,4 8

ENERGÉTICA A ZHEIJANG P BWSM140M36 0,99 140 7,77 17,5 14,1 12,5

ENERGÉTICA A ZHEIJANG P BWSM260M96 1,67 260 8,66 32,5 15,5 21,5

ENERGÉTICA A JUST SOLAR JST150P36 1,01 150 7,83 18,75 14,9 12,1

ENERGÉTICA A JUST SOLAR JST250P60 1,63 250 7,82 31,25 15,4 21,5

ENERGY TEAM VIGEST SOLAR VG-220W 1,47 220 8,15 27,5 14,9 17,5

ENERGY TEAM VIGEST SOLAR VG-245W 1,64 245 8,17 30,63 14,9 20

ENERGY TEAM VIGEST SOLAR VG-295W 1,94 295 8,2 36,88 15,2 29

ENERGY TEAM VIGEST SOLAR VG-P150W 1 150 8,38 18,75 15,1 12

ENERGY TEAM VIGEST SOLAR VG-P250W 1,63 250 8,33 31,25 15,4 19

ENERGY TEAM VIGEST SOLAR VG-P300W 1,94 300 8,29 37,5 15,5 28

ENERGY TEAM TENKA Solar TKA-250W 1,63 250 8,22 31,25 15,4 18,5

ENERGY TEAM TENKA Solar TKA-280W 1,94 280 7,73 35 14,4 27

ENERGY TEAM TENKA Solar TKA-300W 1,94 300 8,22 37,5 15,5 27

ENTÉUXES POWERWELL BW-SM100P24 0,68 100 8,33 12,5 14,7 7,7

ENTÉUXES POWERWELL BW-SM200M72 1,28 200 5,55 25 15,7 14,5

ENTÉUXES POWERWELL BW-SM250P60 1,64 250 8,35 31,25 15,3 19,2

ENTÉUXES POWERWELL BW-SM260M60 1,64 260 8,66 32,5 15,9 19,32

ENTÉUXES POWERWELL BW-SM300P72 1,94 300 8,61 37,5 15,4 23,2

ENTÉUXES POWERWELL BW-SM310M72 1,94 310 8,61 38,75 15,9 23,2

2MCL Consultoria JA SOLAR JAP6-60-260/4BB 1,64 260 8,44 32,5 15,9 18,2

2MCL Consultoria JA SOLAR JAP6-60-265/4BB 1,64 265 8,54 33,13 16,2 18,2

2MCL Consultoria JA SOLAR JAP6-72-315/4BB 1,94 315 8,48 39,38 16,3 26

2MCL Consultoria JA SOLAR JAP6-72-320/4BB 1,94 320 8,56 40 16,5 26

KYOCERA KYOCERA KD140SX-UFBS 1 140 7,91 17,5 14 12,9

KYOCERA KYOCERA KD240GX-LFB 1,64 240 8,06 30 14,6 21

FABRICANTE MARCA FAMÍLA / MODELO ÁREA EXTERNA (m²)
CORRENTE NO PONTO 
DE MÁXIMA POTÊNCIA

 (A)

PRODUÇÃO MEDIA 
MENSAL DE ENERGIA 

(kWh/mês)

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA (%)

PESO
(kg)

POTÊNCIA NA 
CONDIÇÃO PADRÃO

 (W)
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KYOCERA KYOCERA KD240GH-2PB 1,64 240 8,06 30 14,6 21

KYOCERA KYOCERA KD245GH-4FB 1,647 245 8,23 30,62 14,9 21

KYOCERA KYOCERA KD250GH-4FB2 1,645 250 8,39 31,25 15,2 20

KYOCERA KYOCERA KB260-6MPA 1,645 260 8,39 32,5 15,8 19

KYOCERA KYOCERA KD315GH-4FB 2,194 315 7,92 39,37 14,3 27,5

LS ENERGIA AIDUOPV AD250-60P 1,61 250 8,23 31,25 15,5 19,5

LS ENERGIA AIDUOPV AD255-60P 1,61 255 8,34 31,88 15,9 19,5

LS ENERGIA AIDUOPV AD260-60P 1,61 260 8,45 32,5 16,2 19,5

LS ENERGIA AIDUOPV AD300-72P 1,92 300 8,31 37,5 15,6 26

LS ENERGIA AIDUOPV AD305-72P 1,92 305 8,43 38,13 15,9 26

MANFER FIRSTOPTION S 150-18-M 0,99 150 7,9 18,75 15,1 11,6

MANFER FIRSTOPTION S 250-30-M 1,62 250 7,9 31,25 15,4 18,6

MES ENERGIA TALESUN TP660P-240 1,62 240 8,08 30 14,8 20

MES ENERGIA TALESUN TP660P-245 1,624 245 8,14 30,62 15,1 20

MES ENERGIA TALESUN TP660M-255 1,624 255 8,44 31,87 15,7 20

MES ENERGIA TALESUN TP660M-260 1,624 260 8,55 32,5 16 20

MES ENERGIA TALESUN TP672M-310 1,94 310 8,32 38,78 15,5 26

MES ENERGIA TALESUN TP672M-315 1,94 315 8,47 39,37 16,2 26

MES ENERGIA SUNGEN SGM-195D 1,277 195 5,05 24,37 15,3 15,5

MES ENERGIA SUNGEN SGM-240P 1,62 240 8,08 30 14,7 19,5

RENOVIGI RISEN SYP250P 1,63 250 8,37 31,25 15,4 20

RENOVIGI RISEN SYP260P 1,63 260 8,53 32,5 16 19,5

RENOVIGI RISEN SYP300S 1,94 300 8,36 37,5 15,5 23

SS SOLAR SOLARWORLD SW 145 Poly 1,03 145 8,17 18,12 14,1 11,8

SS SOLAR SOLARWORLD SW 150 Poly 1,03 150 8,27 18,75 14,6 11,8

SS SOLAR SOLARWORLD SW 245 Poly 1,68 245 8,22 30,62 14,6 17,9

SS SOLAR SOLARWORLD SW 250 Poly 1,68 250 8,27 31,25 14,9 21,2

SS SOLAR SOLARWORLD SW 260 Poly 1,68 260 8,37 32,5 15,5 21,2

SS SOLAR KOMAES KM (P) 140 1,01 140 7,65 17,5 13,9 11,6

SS SOLAR KOMAES KM (P) 150 1,01 150 8,21 18,75 14,9 11

SS SOLAR KOMAES KM 245 1,63 245 7,91 30,62 15 19,8

SS SOLAR KOMAES KM (P) 250 1,63 250 7,99 31,25 15,3 18,8

SOLARIS SOLARIS S140P 1,01 140 7,65 17,5 13,9 11,6

SOLARIS SOLARIS S250P 1,63 250 7,99 31,25 15,3 18,3

TECNOMETAL DYA  SOLAR SV 145D12 0,99 145 8,06 18,13 14,7 11,4

TECNOMETAL DYA  SOLAR SV 245D20 1,61 245 8,06 30,63 15,2 18

TECNOMETAL DYA  SOLAR SV 250D20 1,61 250 8,1 31,25 15,5 18

TRITEC ENERGY HAREON HR-265P-18/Bb 1,62 265 8,63 33,12 16,3 19,3

TRITEC ENERGY HAREON HR-315P-24/Ba 1,94 315 8,49 39,38 16,3 21,5

TRITEC ENERGY HAREON HR-320P-24/Ba 1,94 320 8,57 40 16,5 21,5

TRITEC ENERGY HAREON HR-325P-24/Ba 1,94 325 8,74 40,62 16,8 21,5

YINGLI YINGLI YL 095P-17b 2/3 0,67 95 5,23 11,88 14,2 7,65

YINGLI YINGLI YL 145P-17b 1 145 7,99 18,13 14,5 11,5

YINGLI YINGLI YL 140P-17b 1 140 7,77 17,5 14 11,5

YINGLI YINGLI YL200P-23b 1,3 200 8,25 25 15,4 14,7

YINGLI YINGLI YL240P-29b 1,62 240 8,18 30 14,8 18,5

YINGLI YINGLI YL245P-29b 1,62 245 8,28 30,63 15,1 18,5

YINGLI YINGLI YL255P-29b 1,62 255 8,49 31,88 15,7 18,5

YINGLI YINGLI YL 250P-29b 1,62 250 8,24 31,25 15,4 18,5

YINGLI YINGLI YL260P-29b 1,62 260 8,59 32,5 16 18,5

YINGLI YINGLI YL270C-30b 1,63 270 8,85 33,75 16,6 18,5

YINGLI YINGLI YL275C-30b 1,63 275 8,91 34,38 16,9 18,5

YINGLI YINGLI YL300P-35b 1,94 300 8,37 37,5 15,5 25,5

YINGLI YINGLI YL 310P-35b 1,94 310 8,53 38,75 16 25,5
YINGLI YINGLI YL305P-35b 1,94 305 8,45 38,13 15,7 25,5
YINGLI YINGLI YL295P-35b 1,95 295 8,12 36,88 15,1 26,8
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Metodologia para o Credenciamento de produtos à base de SILÍCIO CRISTALINO (Quadro 
Resumo) 

a. Módulo Fotovoltaico 

NÍvel de Exigência
Classif.

Item

% de 

ajuste

Classif.

Item

% de 

ajuste

Classif.

Item

% de 

ajuste

Vidro, Policarbonato ou Acrílico Fabricados no Brasil com conteúdo local 10% 10% 10%

Backsheet Fabricados no Brasil com conteúdo local 5% 5% 5%

Encapsulante (EVA) Fabricados no Brasil com conteúdo local 5% 5% 5%

Junction box Fabricados no Brasil com conteúdo local 5%

Frame (Moldura) Fabricados no Brasil com conteúdo local

Módulo

Processo de montagem do Módulo

(conexão das células + sobreposição de materiais + 

laminação + emolduramento + conexão dos módulos + testes)

Célula

Processo de Fabricação das Células 

(Tratameneto quimico + dopagem + tratamento antirreflexo + 

Impressão dos contatos + testes

30% 30%

Wafer
Processo de Fabricação dos Wafer 

(Fatiamento do lingote)
5% 5% 5%

Lingote
Processo de Fabricação do Lingote

(Fundição + cristalização do silício)
5% 5% 5%

Silício Grau Solar
Processo de Fabricação Siemens (grau eletrônico) ou 

Metalúrgico (grau solar)
30% 30% 30%

60%

Componentes

P
R

O
C

E
S

S
O

S

60% 40% 60%

60%

TECNOLOGIA: SILÍCIO CRISTALINO

FATOR DE NACIONALIZAÇÃO mínimo do MÓDULO - "Fator N" (%)

(APENAS itens básicos)

M
Ó

D
U

L
O

 F
O

T
O

V
O

L
T

A
IC

O

Jan/2018 - Dez/2019

TABELA 1: MÓDULO FOTOVOLTAICO

PERÍODO Jan/2020 - 2014 - Dez/2017

M
A

T
E

R
IA

IS

40%

 

 Itens Básicos Itens Opcionais Itens Prêmio  

Os módulos que obtiverem classificação energética “A”, segundo TABELA DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA - SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – MÓDULOS, divulgado pelo INMETRO , 
por meio do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), terão um percentual de ajuste de 6% 
(seis por cento) adicionado ao seu “Fator N” nos financiamentos apoiados pelo BNDES, 
sempre observado o limite estabelecido para a respectiva linha. 

b. Sistema Fotovoltaico 

NÍvel de Exigência
Classif.

Item

% de 

ajuste

Classif.

Item

% de 

ajuste

Classif.

Item

% de 

ajuste

60% 40% 60%

60% 60% 60%

(A) MÓDULO
Itens básicos definidos na Tabela 1 de MÓDULO

Tecnologia : Silício Cristalino
36% 24% 36%

Componentes Elétricos

(String box + cabeamento)
Processo de fabricação com conteúdo local

Estrutura metálica 

(sustentação)
Processo de fabricação com conteúdo local

(C) Inversor Processo de fabricação com conteúdo local 20%

2014 - Dez/2017 Jan/2018 - Dez/2019 Jan/2020 - 

TECNOLOGIA: SILÍCIO CRISTALINO

TABELA 2: SISTEMA FOTOVOLTAICO (MÓDULO + COMPONENTES ELÉTRICOS + ESTRUTURAS + INVERSOR)

PERÍODO

Participação relativa do MÓDULO no sistema (%)

Componentes

(A') 

FATOR DE NACIONALIZAÇÃO mínimo do MÓDULO - "Fator N" (%)

(APENAS itens básicos)

G
E

R
A

D
O

R
 F

O
T

O
V

O
L

T
A

IC
O

 FATOR DE NACIONALIZAÇÃO mínimo do SISTEMA - "Fator N" (%)

(APENAS itens básicos)

FATOR DE NACIONALIZAÇÃO mínimo do SISTEMA- "Fator N" (%)

(itens básicos + inversor nacional)

(B)

40%

76%

76%64%56%

40%

20%

76% 64%
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Metodologia para o Credenciamento de produtos à base de FILME FINO (Quadro Resumo) 

a. Módulo Fotovoltaico 

PERÍODO

Nivel de Exigência
Classif.

Item

% de 

ajuste

Classif.

Item

% de 

ajuste

Substrato
Fabricados no Brasil com conteúdo local

Vidro (low iron), Plástico ou metal
20% 20%

Compostos do filme fino Fabricados no Brasil 10% 10%

Junction Box Fabricados no Brasil com conteúdo local 5%

Cobertura traseira
Fabricados no Brasil com conteúdo local

Vidro (comum) ou metal

Encapsulamento do módulo Processos de laminação e montagem final

Definição das células Processo de marcação a laser ou outro método 10%

Deposição de camadas Processos de deposição do Filme Fino 20%

TECNOLOGIA: FILME FINO

2014 - DEZ/2018 JAN/2019 - 

M
Ó

D
U

L
O

 F
O

T
O

V
O

L
T

A
IC

O

FATOR DE NACIONALIZAÇÃO mínimo do MÓDULO - "Fator N" (%)

(APENAS itens básicos)

TABELA 1: MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Componentes

M
A

T
E

R
IA

IS
P

R
O

C
E

S
S

O
S 70%

70%

60%

60%
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Os módulos que obtiverem classificação energética “A”, segundo TABELA DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA - SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – MÓDULOS, divulgado pelo INMETRO , 
por meio do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), terão um percentual de ajuste de 6% 
(seis por cento) adicionado ao seu “Fator N” nos financiamentos apoiados pelo BNDES, 
sempre observado o limite estabelecido para a respectiva linha. 

 
b.  Sistema Fotovoltaico 

Nivel de Exigência
Classif.

Item

% de 

ajuste

Classif.

Item

% de 

ajuste

Classif.

Item

% de 

ajuste

60% 60% 70%

60% 60% 60%

(A) MÓDULO
Itens básicos definidos na Tabela 1 de MÓDULO

Tecnologia : Filme Fino
36% 36% 42%

Componentes Elétricos

(String box + cabeamento)
Processo de fabricação com conteúdo local

Estrutura metálica 

(sustentação)
Processo de fabricação com conteúdo local

(C) Inversor Processo de fabricação com conteúdo local 20%

JAN/2019 - 

40%

82%

82%

Componentes

TECNOLOGIA: FILME FINO

TABELA 2: SISTEMA FOTOVOLTAICO (MÓDULO + COMPONENTES ELÉTRICOS + ESTRUTURAS + INVERSOR)

PERÍODO 2014 - DEZ/2017 JAN/2018 - DEZ/2018

40%

 FATOR DE NACIONALIZAÇÃO mínimo do SISTEMA - "Fator N" (%)

(APENAS itens básicos)
56% 76%

FATOR DE NACIONALIZAÇÃO mínimo do SISTEMA- "Fator N" (%)

(itens básicos + inversor nacional)
76% 76%

S
IS

T
E

M
A

 F
O

T
O

V
O

L
T

A
IC

O

(A')

FATOR DE NACIONALIZAÇÃO mínimo do MÓDULO - "Fator N" (%)

(APENAS itens básicos)

Participação relativa do MÓDULO no sistema (%)

(B) 20%
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