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RESUMO 

 

SPINATO, Fábio. Determinação do Tempo de Retorno de Investimento em 

Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede em Curitiba-PR. 2016. 149f. Trabalho de 

Conclusão de Curso de Especialização (Especialização em Energias Renováveis) – 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 

 

Este trabalho apresenta uma pesquisa científica aplicada do tipo quantitativa, 

abordando questões técnico-econômicas da implantação de microgeração 

distribuída solar em telhado sob o ponto de vista do consumidor residencial em 

Curitiba-PR. Determinou-se a solução técnica para atender um cliente residencial 

com consumo de 300 kWh/mês. A partir daí realizou-se um levantamento de 

mercado com o objetivo de precificar a solução proposta e calcular o seu preço 

médio. A análise de viabilidade foi realizada com base no payback do investimento 

sobre dois perfis de consumo diferentes. Impactam no tempo de retorno do 

investimento principalmente o perfil de autoconsumo da residência,o custo de 

oportunidade do dinheiro, o valor da tarifa de energia e a incidência de ICMS sobre a 

energia injetada na rede. O payback descontadosobre o perfil com 25,48% de 

autoconsumo e 74,52% de injeção de energia na rede foi maior que 50 anos e sobre 

o perfil com 85,76% de autoconsumo e 14,24% de injeção de energia na rede foi de 

18 anos e 5 meses. 

 

Palavras-chave: Viabilidade Econômica de Sistema Fotovoltaico Conectado à 

Rede.Microgeração Fotovoltaica. Geração Distribuída. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

SPINATO, Fábio. Determine Payback Time on On-Grid Photovoltaic System at 

Curitiba-PR. 2016. 149 p. Term Paper presented in Post Graduate Certificate in 

Renewables Energies – Post Graduate Program on Electric Engineering, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 

 

 

This study presents a quantitative appliedscientific research aproaching technical-

economical assessment of a solar rooftop distributed microgeneration plant, at 

Curitiba-PR, by a residential consumer standpoint. By the design solution, taking into 

account a 300 kWh month consumption profile, there were made requests for 

quotation to turn key enterprises for achieving price range and determine mean price. 

At that point, there were made calculations to spot payback time of the solution 

according to two different consumption profiles. There is expected payback 

timeshould be influencedtaking into account:consumer electricity self-consumption 

profile, interest tax ,electricity tariff and ICMS tax applied over the amount of energy 

injected by the photovoltaic panel on utility network. Payback time taking into account 

the time value of money over the profile consumption of 25,48% of self-consumption 

and 74,52% of energy injection into grid was bigger than 50 years while over the 

profile of 85,76% of self-consumption and 14,24% of energy injection into grid was 18 

years and 5 months. 

 

Keywords: On-Grid Photovoltaic Economic Assessment. Photovoltaic 

Microgeneration. Distributed Generation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo trata da estimativa do tempo de retorno do investimento de um 

Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede em Curitiba-PR. Neste capítulo, 

contextualiza-sebrevementea situação energética atual, as medidas adotadas para 

promover a inserção de outras fontes na matriz elétrica brasileira e o marco 

regulatório atual, ponto de partida para o desenvolvimento dos capítulos seguintes. 

 

 

1.1 TEMA 

 

 

Entre o último trimestre de 2014 e o primeiro trimestre de 2015 enfrentou-se 

uma das piores condições de armazenamento de energia hidráulica dos últimos 

tempos, conforme ilustra o Gráfico 1 (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA, 2015). 

Além da falta de água sob o aspecto de recurso natural indispensável à 

sobrevivência da sociedade, a escassez de chuvas levou a queda no nível dos 

reservatórios das usinas hidrelétricas e a consequente redução no potencial de 

geração de energia elétrica hidráulica (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA, 

2015). 

Em condições hidrológicas desfavoráveis, têm-se optado pelo despacho de 

potência por fonte termelétrica (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2014a; 

2015). Em 2013 houve crescimento de 30,3% na geração termelétrica e em 2014 

18% nesta fonte (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2014a; 2015). Se por 

um lado, por motivos emergenciais solicitou-se mais energia de fontes não 

renováveis, por outro, com a promulgação da Lei 12.187/2009 que instituiu a Política 

Nacional de Mudança do Clima, foi estabelecida uma meta de redução de emissões 

de Gases de Efeito Estufa (GEE) das emissões projetadas até 2020 (BRASIL, 2009). 
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Gráfico 1 – Energia Hidráulica Armazenada Média no Brasil 

Fonte: Adaptado de (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA, 2015). 

 

Diante da necessidade de aumentar a oferta interna de energia elétrica e 

reduzir as emissões de GEE, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) tem 

feito esforços no sentido de inserir na matriz energética nacional fontes de energia 

renováveis consideradas alternativas há alguns anos, como a eólica e a fotovoltaica 

(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2014a ; 2015). Esta inserção tem sido 

praticada mediante políticas públicas de desenvolvimento como o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), por meio de leilões 

de energia com fonte incentivada e por meio das regulamentações que permitem 

que novas formas de geração de energia elétrica possam ser viabilizadas, como é o 

caso da microgeração e minigeração distribuídas (AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA, 2012a; 2012b; EMPRESA DE PESQUISA 

ENERGÉTICA,2014a ; 2015). 

A tendência mundial tem sido a busca de maiores margens de segurança na 

operação do sistema por meio da descentralização da geração. O Brasil seguindo 

esta tendência vem buscando diversificar e descentralizar sua matriz desde a 

reforma do setor elétrico na década de 90 (TIEPOLO, 2015). Nesta topologia 

distribuída, o objetivo é obter um reforço na quantidade de energia gerada e por 
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conseguinte uma maior segurança na operação do Sistema Interligado Nacional 

(SIN) pela menor necessidade de transporte de grandes blocos de energia por 

longas distâncias. Além de melhorar a estabilidade do sistema, a descentralização 

da geração também reduz as perdas elétricas deste transporte de energia 

proporcionalmente (TIEPOLO, 2015). 

A possibilidade de gerar energia próxima de onde ela será consumida, ou 

seja, a sua localização é o aspecto que caracteriza a Geração Distribuída (GD). A 

GD vem fazer parte de um sistema pré-existente, complexo e de grandes 

proporções ao qual se conecta para trazer os benefícios de geração de energia 

adicional, caso em que ela representaria um alívio aos sistemas de transmissão e 

distribuição(TIEPOLO, 2015).A GD não se vincula a uma tecnologia em especial e 

pode adaptar-se a diferentes usos ou aplicações de acordo com a disponibilidade 

local de insumos e ao uso que se pretende dar ao sistema. No caso dos insumos 

estes podem ser renováveis, como por exemplo: o sol, a biomassa e o vento; ou não 

renováveis como por exemplo o gás natural. Em relação ao uso pretendido a GD 

pode ser empregada na geração de emergência, na geração adicional para o horário 

de ponta, para autoconsumoou para exportação do excedente, entre outros fins 

(TIEPOLO, 2015). 

Diante desta quebra de paradigma proposta pela GD, tem-se notado 

recentemente a adoção de Sistemas Fotovoltaicos (SF) como parcela relevante do 

suprimento de eletricidade global. Um SF é composto por um ou mais módulos, que 

convertem a energia solar em eletricidade e podem estar conectados a rede elétrica 

ou a um banco de baterias. Em termos gerais pode-se caracterizar um SF em dois 

tipos: Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFCR) e Sistemas Fotovoltaicos 

Isolados (SFI) (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015). No caso de SFCR, um 

inversor de frequência é usado para converter a energia em corrente contínua (CC) 

gerada pelo painel solar em corrente alternada (CA) compatível com a rede da 

concessionária (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015). Em relação ao SFI, 

há a necessidade de um banco de baterias para armazenar energia e um 

controlador de carga para o seu gerenciamento. Caso haja a necessidade de se 

atender cargas em CA, será necessário se acoplar ao sistema um inversor de 

frequência (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015). 

Nos últimos anos, o mercado mundial para SFI tem se mostrado muito 

limitado. As aplicações para este tipo de SF se resumem ao atendimento de sítios 
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isolados, sistemas de comunicação ou para prover eletricidade para usos 

específicos. A Grécia em particular apresenta um caso especial. Muitas de suas 

ilhas não estão conectadas a rede continental da concessionária, e nestes casos os 

SFI têm sido instalados para prover a eletricidade local, formando mini-redes de 

distribuição nestas ilhas. Outro case de destaque é Bangladesh. Em 2013 haviam 

três milhões de SFI operando com um tamanho médio de 60 Wp, totalizando uma 

capacidade instalada de 180 MWp (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015). 

Ao contrário dos SFI, os SFCR têm dominado as adições de capacidade 

instalada ao redor do mundo, correspondendo a mais de 95% das adições de SF, 

conforme demonstrado na Figura 1. Os SFCR por sua vez estão categorizados em 

centralizados e não-centralizados. Os centralizados seriam as centrais solares de,no 

mínimo, alguns MWp de capacidade instalada, representando na matriz o mesmo 

papel de uma usina geradora de energia. Quanto aos não-centralizados, de potência 

menor, se referem a aplicações tipicamente residenciais, como as instalações sobre 

telhado, por exemplo (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015). 

 

 

Figura 1–Capacidade Instalada entre SFI (Off-grid) e SFCR (Grid-connected)Mundial 

Fonte: (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015). 

 

Em termos de capacidade instalada mundial, houve em 2015 um 

crescimento recorde de 25% em relação ao ano anterior, com adição de 50 GWp, 

consolidando uma capacidade instalada global de 227 GWp, conforme a Figura 2. 

Dentre os destaques pode-se citar a Ásia que contribuiu com 60% da adição total de 

capacidade. China, Japão e Estados Unidos foram os três maiores mercados para 
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SFCR em 2015 (RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21ST 

CENTURY, 2016). 

Particularmente na China, o programa de estímulo a geração por meio de 

fonte renovável ainda tenta solucionar o sério problema de poluição, ao mesmo 

tempo que impulsionou a indústria doméstica de SFCR. A China adicionou em 2015 

uma capacidade instalada de 15,2 GWp, consolidando uma capacidade total 

instalada de 44 GWp tornando-se o maior mercado de SFCR no mundo, 

correspondendo a aproximadamente 19% da capacidade instalada mundial.A 

Alemanha, líder até 2014,adicionou apenas 1,5 GWp, evoluindo para um total de 40 

GWp em 2015, tendo sido ultrapassada pela China. Neste contexto de grande 

expansão de SFCR na China, as centrais solares de grande porte representam 86% 

da capacidade total e os outros 14% restantes são divididos em SFCR em telhados 

e outros sistemas de menor escala (RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK 

FOR THE 21ST CENTURY, 2016). 

 

 

Figura 2 – Evolução da Capacidade Instalada Mundial de Sistemas Fotovoltaicos 

Fonte: (RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21ST CENTURY, 2016). 

 

No Brasil, a Resolução Normativa (REN) 482/2012 da ANEELnormatizou a 

GD, estabelecendo que o consumidor pode gerar sua própria energia a partir de 

fontes renováveis e fornecer o excedente para a empresa distribuidora de energia 
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elétrica local. As fontes de energia precisam ser renováveis ou com elevada 

eficiência energética, isto é, com base em energia solar, eólica ou biomassa 

(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2012a; 2012b). 

Além disso, esta REN tentou simplificar a conexão destas pequenas centrais 

geradoras à distribuidora de energia, permitindo que a energia excedente produzida 

pudesse ser cedida para a rede, gerando um crédito de energia que seria utilizado 

posteriormente para abater seu próprio consumo, sem a necessidade de uma 

escrituração contábil. Por exemplo, no caso de um SFCR instalado sobre o telhado 

da residência:durante o dia o excesso de energia gerado é repassado a distribuidora 

e à noite, quando não há geração solar, a rede devolve aquela energia para a 

unidade consumidora(UC) suprindo a sua demanda. Didaticamente pode-se dizer 

que a rede funcionaria como um banco de baterias de capacidade infinita, 

armazenando o excedente quando houver e devolvendo a energia quando a UC for 

deficitária. Este exemplo caracteriza a microgeração/minigeração distribuídas de 

energia elétricasob o regime de compensação de energia, por meio de um 

SFCR(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2012a; 2012b), (EMPRESA 

DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2014b). 

Diante da expansão da oferta de energia elétrica através de SFCR 

globalmente (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015), pretende-se analisar a 

sua aplicabilidade localmente. 

 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 

A possibilidade de conexão entre um consumidor atendido em baixa tensão 

(BT) e a rede de distribuição da concessionária e do ambiente de GD promovido 

pela REN482/2012, aproveitando-se do potencial de geração fotovoltaicaque o país 

desfruta, pretende-se responder se a GD através de SFCR é viável economicamente 

para um consumidor genérico residencial, atendido em BT, trifásico, medição direta, 

com painéisfixos sobre o telhado da residência, localizado na cidade de Curitiba, 

estado do Paraná, com consumo médio de energia estimado em 300kWh/mês, por 

meio da determinação do tempo de retorno do investimento. 

1.3 PROBLEMAS E PREMISSAS 
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Levando em conta o ambiente de negócios institucional e o marco 

regulatório promulgado pelas REN482/2012 e posteriormente pela REN 

519/2012podem-se destacar como dificuldades a consecução da análise do 

problema proposto os seguintes aspectos: 

a. o painel solar não opera à noite, caso o perfil de carga do consumidor 

residencial se concentre neste período, o retorno do investimento poderia ser 

alongado; 

b. o custo de disponibilidade pago a concessionária no sistema de 

compensação de energia brasileiro leva em conta o padrão de atendimento da 

instalação. Portanto, traduz-se como custo de disponibilidade um pedágio pago 

mensalmente pela UC sempre quehouver consumo inferior ao custo de 

disponibilidadeda rede da concessionária. Este numerário deve ser levado em conta 

no momento do dimensionamento do SFCR (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA,2010). 

c. De acordo com o Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO) por meio do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), 

instituído pela Lei 10.295/2001 (BRASIL, 2001), passou-se a estabelecer níveis de 

conformidade compulsórios na área de eficiência energética. Neste programa estão 

inclusos no grupo de Sistemas de Energia Fotovoltaicos os módulos fotovoltaicos, as 

baterias, os inversores para sistemas conectados à rede e os inversores para 

sistemas isolados. Esta Lei imputa ao fabricante ou importador do equipamento a 

obrigatoriedade de adequação aos níveis mínimos de eficiência energética para 

cada modelo certificado. Neste contexto, todo e qualquer equipamento especificado 

noSFCR tem que estar homologado pelo INMETRO. Esta tratativa deve ser 

observada pelo responsável técnico do projeto do SFCR podendo ser um limitante 

ao desenvolvimento de projetos desta natureza em função do universo reduzido de 

equipamentos certificados.  

Neste estudo parte-se da premissa de que o investimento em SFCR será á 

vista. Parte-se do pressuposto que o investidor tem condições financeiras para 

desembolsar o numerário exigido pelo sistema sem depender de financiamento. Por 

se tratar de um estudo multidisciplinar em um período de tempo relativamente longo, 
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variáveis financeiras tais como câmbio, inflação, taxa de juros e tarifa de energia 

podem oscilar significativamente.  

As características de localização do imóvelserão analisadas em condições 

ótimas para maximização da energia gerada.Pretende-se levar em consideração os 

equipamentos já homologados pela concessionária e as características locais de 

tributação e tarifação para tornar o estudo fidedigno. Buscar-se-á sempre a melhor 

relação custo benefício e/ou eficiência na especificação dos equipamentos. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 

Como objetivo geral busca-se determinar a melhor solução econômica de 

umSFCRcom obtenção do valor do tempo de retorno do investimento. 

Para alcançar este objetivo propõem-se os seguintes objetivos específicos: 

a. Determinar a irradiação da localidade em estudo; 

b. Especificar a solução técnica que será adotada no desenvolvimento do 

estudo; 

c. Cotar preços da solução no mercado de prestadores de serviços 

fotovoltaicos e determinar o preço médio da solução; 

d. Simular 2 perfis de consumo diário de energia diferentes da UC; 

e. Determinar o tempo de retorno do investimento para cada perfil de 

consumo; 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

  

 

A GD permitea concessionária de energia postergar investimentos em 

Geração, Transmissão e Distribuição, já que a geração descentralizada supre 

localmente parte da demanda solicitada, reduzindo o carregamento da rede, 

minimizando a necessidade do transporte da energia até o local de consumo e 

promovendo a diversificação da matriz energética brasileira (TIEPOLO, 2015). Para 

se ter uma ideia da magnitude das perdas elétricas no transporte de energia até o 



24 
 

consumidor, foi disponibilizada em 2014 624,3 TWh de energia no SIN e as perdas 

totais foram de 93,2 TWh, correspondendo a 14,9% do total (EMPRESA DE 

PESQUISA ENERGÉTICA, 2015).Portanto a adoção do estímulo a GD pela REN 

482/2012 permite uma eventual economia financeira ao consumidor no longo prazo, 

além de imprimir uma conscientização sócio-ambiental na população, promovendo 

também a auto-sustentabilidade da geração de energia no âmbito individual, porém 

com consequências sobre o aspecto coletivo, neste caso por meio da postergação 

de investimentos no SIN (TIEPOLO, 2015). 

Ao invés do despacho de potência por usinas termelétricas como tem se 

preferido recentemente no Brasil (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2014a; 

2015) os SFCRsurgem como uma opção inovadora, limpa e silenciosa (TIEPOLO, 

2015). Não há a necessidade de ocupação de novas áreas, nem de alagamentos ou 

desapropriações, pois os SFCR estariam integrados as fachadas e aos telhados de 

residências e cobertura de edifícios (TIEPOLO, 2015). 

As iniciativas internacionais têm demonstrado que é possível gerar energia 

elétrica de forma limpa em larga escala com os SFCR (INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY,2015).Em países desenvolvidos a GD por meio de SFCR já se consolidou 

como alternativa ao modelo tradicional de grande porte (INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY, 2015). Muitos SFCR têm sido instalados em países onde os níveis de 

irradiação solar são inferiores ao brasileiro (TIEPOLO, 2015). Sob a ótica qualitativa, 

o local com menor irradiação no Brasil é melhor que o de maior irradiação na 

Alemanha (TIEPOLO, 2015), o país com maior capacidade instalada em energia 

fotovoltaica até 2014, com mais de 40 GWp instalados, conforme a Figura 3 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015). 
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Figura 3 – Comparação do Mapa Fotovoltaico do Paraná com o da Alemanha 

Fonte: (TIEPOLO, 2015). 

 

Além disso, os custos dos módulos solares e componentes fotovoltaicos têm 

apresentado uma trajetória decrescente e a eficiência tem aumentado, favorecendo 

a sua adoção em grande escala. Em 2012, a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) estimou em R$7,7/Wp o custo de instalação do sistema fotovoltaico no Brasil 

(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2014b), sendo que a International 

Energy Agency (IEA) estimou um decréscimo de mais de 40% nos custos dos 

sistemas fotovoltaicos entre 2010 e 2020 (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 

2015). 

Diante da regulamentação da GD no Brasil, notou-se recentemente um 

aumento no número de conexões à rede de distribuição das concessionárias, 

principalmente os sistemas de GD participantes do sistema de compensação de 

energia que se utilizam de SFcomo fonte, conforme aFigura 4.A energia solar 

fotovoltaica se confirma como uma tendência de GD também no Brasil, vide a 

entrada de 2.380 conexões em 7 meses (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA, 2016). 
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Figura 4 – Número de Conexões de GD por Fonte de Energia no Brasil 

Fonte: Adaptado de (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2016). 

 

Destaque também para a potência fotovoltaica instalada, sendo esta a forma 

de GD preferida, conforme a Figura 5, correspondendo a 82% da capacidade 

instalada até o presente momento (setembro de 2016) (AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA, 2016). Sem dúvida, a facilidade de instalação de um SF vem 

contribuindo para a sua popularização, além da evolução que a regulamentação 

também vem sofrendo recentemente, permitindo que haja formação de consórcios 

de consumidores para a exploração do recurso fotovoltaico e o abatimento em outra 

UC, de mesma propriedade do consorciado, da energia elétrica injetada pelo 

empreendimento solar. 

 

1.675 

4.055 

33 62 2 5 14 5 
-

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

4.000 

4.500 

fev/16 set/16

Número de Conexões por Fonte

Solar Fotovoltaica

Termelétrica Biogás/Biomassa

Eólica

Hidráulica

Solar/Eólica



27 
 

 

Figura 5 – Potência Total Instalada de GD por Fonte de Energia no Brasil 

Fonte: Adaptado de (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2016). 

 

Levando em conta a boa irradiação solar sobre o território paranaense e a 

possibilidade de gerar energia para o autoconsumo conforme estabelece a REN 

482/2012, a justificativa para realizar este estudo é identificar se o momento atual é 

favorável economicamente para o consumidor residencial em Curitiba-PR investir em 

GD através de SFCR, analisando para tanto o tempo de retorno do investimento. 

 

 

1.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este projeto pode ser classificado segundo a sua finalidade como de natureza 

científica aplicada, levando em conta aspectos técnicos e econômicos. No sentido 

técnico, a partir da idealização de um SFCR que atenda o consumo de energia 

proposto de 300kWh e no sentido econômico,realiza-se uma cotação de mercado 

em busca de preço para determinar o tempo de retorno do investimento (LAKATOS; 

MARCONI, 2010). 
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Quanto ao propósito a pesquisa é descritiva, pois proporciona o estudo, a 

análise e o registro de um SFCR e seu impacto econômico sob o ponto de vista da 

unidade consumidora (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

Inicialmente tem-se uma pesquisa bibliográfica, pois a solução técnica 

proposta é depreendida a partir do referencial teórico com base em livros, periódicos 

e internetsobre os SFCR. Em seguida procede-se a fase de tomada de preços no 

mercado local.As cotações foram solicitadas mediante pesquisa de mercado com 5 

empresas especializadas que fornecem soluções turn-key. Neste caso as empresas 

consultadas são integradoras de soluções, ou seja, podem usar um ou mais 

fabricantes da cadeia de suprimentos fotovoltaicos para atender a necessidade de 

um projeto de SFCR específico.Em seguida calculou-se a média aritmética simples 

das 3 melhores cotações recebidas para se determinar o preço médio da solução 

proposta.Com base neste valor de referência médio determina-se o payback do 

investimento com base na simulação de 2 perfis de consumo diário da unidade 

consumidora.  

Portanto, esta pesquisa pode ser considerada como quantitativa, pois visa a 

determinação do tempo de retorno obtido no caso de estudo (LAKATOS; MARCONI, 

2010). 

 

 

1.7 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

Os módulos solares resultam da associação de várias células, cujas 

características são decorrentes da maneira com que foram arranjadas dentro do 

encapsulamento. O arranjo de vários módulos em série e/ou paralelo denomina-se 

painel solar (RÜTHER, 2004). No estudo em questão, os painéis solares instalados 

no teto da residência na modalidade de SFCR se interligam a rede de distribuição da 

concessionária através do inversor de frequência. Este equipamento tem a 

capacidade de modificar a corrente contínua proveniente do painel solar para a 

corrente alternada senoidal compatível com o sistema da distribuidora de energia 

(RÜTHER, 2004).Quando a oferta solar proveniente do painel é maior do que o 

consumo instantâneo da instalação, o excesso é injetado na rede. Quando a oferta 

do painel solar é menor do que a demandada pela instalação, o déficit é suprido pela 
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rede de distribuição (RÜTHER, 2004).A Figura 6exemplifica a acomodação do painel 

fotovoltaico composto de vários módulos sobre o telhado de uma residência. 

 

 

Figura 6 – Residência com 50 módulos instalados sobre o telhado – painel fotovoltaico 

Fonte: (YINGLI SOLAR, 2016a). 

 

Segundo o regime de compensação de energia promulgado pela REN 

482/2012 e de acordo com o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), 

por meio do Convênio ICMS 6, de 5 de Abril de 2013 (ICMS6), há o entendimento de 

que a injeçãode energia elétrica excedente do gerador particular para a distribuidora 

caracteriza a circulaçãode mercadorias e serviços e deve ser tributada de acordo 

com a alíquota de ICMS referente a tributação de energia elétrica do Estado em que 

houver o fator gerador(BRASIL, 2013). 

Em relação ao faturamento para compensações posteriores, para que haja a 

medição da quantidade de energia exportada se faz necessário um medidor 

bidirecional, havendo a substituição do medidor padrão fornecido pela 

concessionária (AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2010). Percebe-se 

que este sistema de compensação de energia não incentiva a instalação de GD 

dimensionada para exceder em larga escala a carga instalada do local, mas sim 

objetiva tornar legal a exportação de um excedente ocasional que poderá ser 

utilizado a posteriori, corroboradesta tese a incidência de ICMS sobre a operaçãode 
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exportação de energia (AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2010; 

2012a; 2012b). 

No caso de estudo, o painel estará instalado sobre o telhado. Assim sendo, 

devem-se avaliar características como o peso do painel, a área de telhado 

necessária para a instalação de potência suficiente para atender o consumo de 

energia pretendido, o custo e eventualmente a compatibilidade da tecnologia de 

conversão solar adotada com o inversor de frequência (PINHO; GALDINO, 2014). 

Atualmente as tecnologias de Silício Mono-Cristalino (m-Si) e Silício Policristalino (p-

Si)são as mais proeminentes em termos de escala de produção, conforme pode-se 

observar naFigura 7 (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015). Embora as 

eficiências sejam próximas, o p-Si é mais barato do que om-Si e a quantidade de 

módulos p-Si homologados pelo INMETRO no Brasil também é muito maior 

(INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E ENERGIA, 2016). 

 

 

Figura 7 – Produção de Módulos Solares por Tecnologia, Silício (Wafer-based) x Filmes Finos 

(Thin-film) 

Fonte: (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015). 

 

A Figura 8 ilustra a aparência de módulos fotovoltaicos, m-Si à esquerda e p-

Si à direita. Pode-se notar visualmente que o módulo de m-Si tem as células com 
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bordas arredondadas, fruto do processo construtivo chamado de Processo de 

Czochralski. 

 

 

Figura 8 – Módulos fotovoltaicos, Monocristalino à esquerda e Policristalino à direita 

Fonte: (YINGLI SOLAR, 2016b; 2016c). 

 

Os painéis solares instalados no telhado da residência sob o qual incide a luz 

solar convertem esta forma de energia em energia elétrica.Quanto maior for a 

quantidade de luz incidente sobre o painel solar maior será a quantidade de energia 

que ele poderá gerar. Para que esta energia elétrica possa ser utilizada in loco pelo 

consumidor, há a necessidade de se acoplar o inversor de frequência ao 

sistema.Seu papel é transformar a corrente contínua em corrente alternada, 

compatível com a forma de onda senoidal, frequência da rede e nível de tensão 

praticados pela distribuidora na qual oSFCR estará conectado(RÜTHER, 2004). 

Desta maneira configura-se um sistema de GD através de SFCR, pois a energia 

gerada localmente está disponível para ser consumida pelas cargas da instalação do 

consumidor/gerador dispensando o sistema de distribuição e contribuindo para a 

redução das perdas elétricas provenientes do transporte de energia da usina 

geradora até o consumidor, conforme o diagrama esquemático da Figura 

9(TIEPOLO, 2015). 

Durante à noite, como não há a possibilidade de haver geração fotovoltaica, a 

UC será alimentada pela rede da concessionária local. Este balanço entre a energia 

gerada durante o dia pelo SFCR e consumida pela UC, a energia gerada durante o 

dia e injetada na rede (por excesso de geração/ausência de consumo instantânea) e 

o consumo noturno da UC é regido pelo Sistema de Compensação de Energia, 
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regulado pela REN 482/2012, REN 517/2012 e recentemente pela REN 687/2015, 

baseado numa política conhecida como Net-Metering (AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA, 2012a; 2012b; 2015). 

 

 

Figura 9 – Esquema de conexão residencial de SFCR composto por painel solar, inversor de 

frequência e medidor bidirecional de energia 

Fonte: (CLEAR SKY ENERGY, 2016). 

 

Ao redor do mundo, grande parte do investimento em SFCR logrou êxito 

graças a políticas públicas de incentivo financeiro e/ou regulatórias. Nos países 

desenvolvidos a matriz é basicamente fóssil com poucas opções renováveis de 

suprimento.Dentre as políticas de maior sucesso pode-se citar a tarifa Feed-In-Tariff 

(FIT), que em uma tradução livre seria tarifa prêmio. Este modelo de negócio 

corresponde a maioria da capacidade instalada mundial. Neste caso, o SFCR 

instalado é remunerado pela energia injetada na rede de distribuição da 

concessionária a um preço superior ao custo da tarifa no varejo. Por outro lado, a 

política de Net-Metering, ou seja, compensação,corresponde a uma potência 

instalada inferior. Neste modelo, a energia autoproduzida serve para reduzir a conta 



33 
 

de energia do autoprodutor. Dependendo do país o balanço pode ser feito de duas 

maneiras: com base no fluxo de energia, tomando-se a energia exportada menos a 

energia consumida, ou pelo fluxo financeiro correspondente ao balanço de energia 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015). 

Na Alemanha, por exemplo, programas como One Thousand Rooftops que 

na sequência passou para Hundred Thousand Rooftops utiliza o sistema de tarifação 

FIT. O preço de venda da energia fotogerada é calculado de forma a atrair 

investimentos da iniciativa privada na geração por fonte renovável, podendo 

corresponder de 2 a 3 vezes o valor da tarifa de compra de energia pelo consumidor. 

Para custear tal atratividade foi criado um encargo na tarifa convencional de cerca 

de 3% do valor total da fatura visando proporcionar o desenvolvimento da energia 

renovável na matriz energética (URBANETZ JÚNIOR, 2010). 

O Sistema de Compensação de Energia adotado no Brasil é baseado em 

uma política conhecida por Net- Metering e estabelece que o consumidor poderá 

compensar a energia ativa demandada da concessionária com aquela energia auto-

produzida em até 60 meses. O consumidor paga o balanço entre a energia gerada, a 

consumida e o custo de disponibilidade da energia, dependendo da categoria de 

fornecimento em que está enquadrado. Isto significa em termos práticos que a fatura 

do consumidor deverá ser no mínimo o equivalente financeiro ao custo de 

disponibilidade da concessionária.Segundo a REN 414/2010 da ANEEL, este custo 

financeiro corresponde a 30 kWh se monofásico ou bifásico a 2 condutores, 50 kWh 

se bifásico a 3 condutores e 100 kWh se trifásico. Além disso, para a implantação do 

sistema de compensação de energia há que se implantar a medição bidirecional e 

assim sendo, a distribuidora arcará com a troca do medidor atual pelo medidor 

eletrônico no caso de microgeração (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA, 2010; 2012a; 2012b; 2015). 

Há ainda que se observarem os requisitos de conexão para GD fotovoltaica 

estabelecidos pela concessionária de energia elétrica a qual oSFCR estará 

conectado. Para tanto deve se levar em conta os Procedimentos de Distribuição de 

Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), documentos elaborados 

pela ANEEL que harmonizam tecnicamente as atividades relacionadas ao 

funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica. 

Localmente, a COPEL editou a Norma Técnica Copel (NTC) 905100 que define as 

condições para a conexão de acessantes de geração, aqueles empreendimentos 
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que detêm autorização para produzir energia elétrica em paralelo com a rede da 

COPEL, à sua rede de distribuição. Esta norma estabelece as exigências técnicas e 

de segurança recomendadas em conformidade com as prescrições vigentes no 

PRODIST (COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA, 2014). As exigências que a 

norma imputa ao acessante de sua rede, serão abordadas oportunamente nos 

capítulos seguintes, levando em conta o dimensionamento do SFCR, quando se 

fizerem necessários os esclarecimentos sobre a conexão realizada à COPEL. 

 

 

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Este estudo está estruturado em 4 capítulos. Inicialmente contextualiza-se a 

GD e sua aplicabilidade em SFCR com os objetivos a serem desenvolvidos. Em 

seguida, desenvolve-se o referencial teórico sobre a energia solar e sua aplicação 

na geração de energia elétrica. Com base no dimensionamento de um SFCR e no 

levantamento de preços de mercado estima-se o payback do investimento.  

No Capítulo 1 – INTRODUÇÃO,faz-se uma contextualização inicial do 

estudo, levando em conta a motivação para sua realização, a identificação do 

problema de pesquisa e os procedimentos metodológicos utilizados. 

No Capítulo 2 – REVISÃO DE LITERATURA,dimensiona-se o SFCR que irá 

atender o consumo de 300 kWh/mês proposto. 

No Capítulo 3 – ANÁLISE DO TEMPO DE RETORNO DO 

INVESTIMENTO,a partir do SFCR dimensionado no Capítulo 2, tabula-se as 

cotações recebidas do mercado e calcula-se o tempo de retorno do investimento em 

diversos cenários propostos. 

No Capítulo 4 – CONCLUSÃO, de acordo com as análises realizadas no 

Capítulo 3,discute-se os aspectos que puderam ser observados nos cálculos e 

comparações entre os paybacks obtidos. Além disso, sugere-se temas 

correlacionados para futuros projetos de pesquisa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

 

Segundo a NBR 11.704/2008 os Sistemas Fotovoltaicos podem ser divididos 

em: 

Quanto à interligação com o sistema público de fornecimento de energia 

elétrica: 

a) Sistemas Isolados: não possuem conexão com o sistema público da 

concessionária; 

b) Sistemas Conectados à Rede Elétrica: são aqueles conectados ao 

sistema de fornecimento da concessionária; 

Quanto à configuração: 

a) Sistemas puros: são aqueles que utilizam gerador fotovoltaico como 

único gerador de energia; 

b) Sistemas híbridos: são aqueles que resultam da associação do gerador 

fotovoltaico com outros tipos de geradores de energia elétrica; 

O foco deste trabalho é explorar a configuração necessária para se 

implementar um SFCR – Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede, na configuração 

sistema puro. Trata-se de um arranjo com um painel solar e inversor de frequência, 

dispensando o uso de baterias. 

Entre os diversos arranjos que poderiam ser montados, optou-se pela 

topologia mais simples e mais barata entre os módulos fotovoltaicos e o inversor de 

frequência conforme a Figura 10. 

 

 

Figura 10 – Configuração de inversor central para SFCR 

Fonte: Adaptado de(URBANETZ JÚNIOR, 2010). 
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As figuras destacadas em amarelo referem-se a simbologia de módulo 

fotovoltaico, cuja parte onde se observa o triângulo invertido representa o pólo 

positivo do módulo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013a). 

Neste caso, têm-se 2 módulos em série de uma string associados em paralelo a 2 

outros módulos também ligados em série em outra string. O quadrado com uma 

linha diagonal representa o inversor de frequência. O círculo com a simbologia de 

corrente alternada indica esquematicamente que este gerador fotovoltaico estaria 

conectado à rede da concessionária. 

 

 

2.2  RADIAÇÃO SOLAR 

 

 

Distante aproximadamente de 150 milhões de quilômetros da Terra, o Sol 

emite radiação que ao atingir a camada externa da atmosfera terrestre possui uma 

intensidade média de 1.367 W/m2 e recebe o nome de constante solar. Essa 

intensidade de radiação solar é a potência solar instantânea que atinge uma 

determinada área em uma superfície e é geralmente indicada em W/m2. Seu valor 

depende da distância entre o Sol e a Terra, variando de acordo com a posição 

relativa entre ambos devido ao movimento de translação da Terra (PINHO; 

GALDINO, 2014). 

Em aplicações terrestres, devido a propagação da radiação solar na 

atmosfera, ocorre a reflexão, a absorção (por ozônio, vapor de água, oxigênio e gás 

carbônico) e espalhamento (por moléculas de ar, partículas em suspensão e 

poluição) de parte dessa radiação resultando em uma irradiância média de 1.000 

W/m2na superfície terrestre, ao meio dia, sem nuvens, sendo este o valor adotado 

como parâmetro para dimensionamento de sistemas fotovoltaicos (URBANETZ 

JÚNIOR,2010),(PINHO; GALDINO, 2014). 

A luz que atinge a superfície terrestre é composta por uma fração direta e 

outra difusa. A radiação direta é aquela componente que chega sem sofrer 

espalhamento ou reflexão, produzindo sombras nítidas em objetos a ela exposta. Já 

a radiação difusa é resultado do espalhamento da radiação direta na atmosfera. Por 

exemplo, mesmo em dias com “céu de brigadeiro”, pelo menos 20% da radiação que 



37 
 

atinge a superfície é difusa. Já em um dia totalmente nublado não há incidência de 

radiação direta e 100% da radiação é difusa (PINHO; GALDINO, 2014). 

Se a superfície em questão estiver inclinada em relação a horizontal, haverá 

uma terceira componente refletida pelo ambiente do entorno (obstáculos, imóveis, 

relevo, etc.) chamada de albedo.O albedo é a parcela da luzsolar refletida pela 

superfície terrestre e irá variar conforme o acabamento da superfície, liso (melhor) 

ou rugoso (pior) e a cor do entorno, cores claras (melhor), cores escuras (pior). O 

albedo é indicado como um coeficiente adimensional que indica a refletividade do 

entorno de uma superfície e seu valor genérico pode ser considerado como 0,2. Ou 

seja, quanto maior for albedo maior será a irradiância em determinada superfície 

(PINHO; GALDINO, 2014). 

A Figura 11exemplifica as três componentes da radiação solar sobre uma 

superfície receptora, sendo que a quantidade resultante da soma das parcelas direta 

e difusa é denominada de irradiância global e é igual a 1.000W/m2 que é o valor 

padrão adotado na especificação da potência nominal de módulos fotovoltaicos 

(PINHO; GALDINO, 2014). 

 

 

Figura 11 – Radiação Total sobre uma superfície receptora 

Fonte: Adaptado de (LUSOSOL, 2016). 

 

Antes da radiação solar atingir a superfície terrestre, características como 

intensidade, distribuição espectral e angularsão afetadas pela interação com a 
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atmosfera devido aos efeitos de absorção e espalhamento. Estas interações são 

dependentes da espessura da camada atmosférica, também identificada por um 

coeficiente denominado do inglês Air Mass (AM), em português Massa de Ar. A AM 

pode ser interpretada como o comprimento relativo que a radiação solar direta 

percorre até atingir a superfície terrestre. Denomina-se de AM1 quando a massa de 

ar é igual a 1, ou seja, o Sol encontra-se no zênite (ângulo zenital igual a 0o) – 

característica da região equatorial. AM0 significaria dizer que não há massa 

atmosférica para a radiação solar atravessar (PINHO; GALDINO, 2014). 

A Norma Brasileira (NBR) 10.899 Energia Solar Fotovoltaica - Terminologia 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013a), define os termos 

utilizados em relação à radiação solar: 

 Albedo: índice relativo à fração da energia radiante solar, recebida em 

uma unidade de área, devido a refletância dos arredores e do solo onde está 

instalado um dispositivo; 

 Irradiância solar (G): taxa na qual a radiação solar incide em uma 

superfície, por unidade de área desta superfície, normalmente medida em W/m2; 

 Irradiância difusa (GDIF): potência radiante do céu, recebida em uma 

unidade de área em uma superfície horizontal, excluída da irradiância direta; 

 Irradiância direta (GDIR): irradiância solar incidente em uma superfície, 

sem ter sido espalhada pela atmosfera, podendo ser normal ou horizontal; 

 Irradiância global (GHOR): irradiância direta mais a irradiância difusa 

recebida em uma superfície horizontal; 

 Irradiância devido ao albedo (GALB); 

 Irradiância total (GTOT): soma da irradiância direta, difusa e albedo em 

uma superfície com inclinação qualquer GTOT = GDIR + GDIF + GALB; 

 Irradiação solar (I) ou (H): irradiância solar integrada durante um 

intervalo de tempo especificado, normalmente uma hora ou um dia, medida em 

Wh/m2 ou J/m2, sendo simbolizada por “I”, quando integrada no tempo de uma hora, 

ou por “H”, quando integrado no tempo de um dia; 

 Irradiação difusa (IDIF) ou (HDIF): irradiância difusa integrada durante um 

intervalo de tempo especificado, normalmente uma hora ou um dia; 

 Irradiação direta (IDIR) ou (HDIR): irradiância direta integrada durante um 

intervalo de tempo especificado, normalmente uma hora ou um dia; 
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 Irradiação global (IHOR) ou (HHOR): irradiância global integrada durante 

um intervalo de tempo especificado, normalmente uma hora ou um dia; 

 Irradiação total (ITOT) ou (HTOT): irradiância total integrada durante um 

intervalo de tempo especificado, normalmente uma hora ou um dia ITOT = IDIR + IDIF + 

IALB ou HTOT = HDIR + HDIF + HALB; 

 Massa de ar (AM): razão entre o caminho ótico percorrido pelos raios 

solares na atmosfera e o caminho vertical na direção de zênite ao nível do mar; 

 Condições padrão de referência para ensaio (STC): temperatura de 

junção da célula em 25o C, irradiância total de 1.000 W/m2 normal à superfície de 

ensaio espectro AM1,5, Standard Test Conditions (STC); 

 

Portanto, sendoa irradiância total uma medida instantânea de fluxo de 

potência solar e integralizando-a (somando-a) ao longo de 1 dia, 1 mês ou 1 ano, 

obtém-se a irradiação total, no plano inclinado, correspondente a kWh/m2.dia, 

kWh/m2.mês e kWh/m2.anorespectivamente (TIEPOLO,2015). Tais medidas de 

irradiação são frequentemente encontradas nas escalas dos mapas fotovoltaicos já 

catalogados, com destaque para o padrão adotado pela European Comission, por se 

tratar da região que tem a maior potência instalada fotovoltaica no planeta, 

permitindo-se a confrontação futura entre o potencial brasileiro e europeu 

(TIEPOLO,2015). 

Além da irradiação, outra grandeza de interesse para caracterização da 

quantidade de energia solar disponível para transformação em energia elétrica em 

uma localidade é a produtividade ou yield. A produtividade se caracteriza como a 

quantidade de energia gerada em (kWh) pelo SFCR dividida pela potência nominal 

em kWp do mesmo. Em outras palavras, é o total de energia que pode ser gerado 

ao longo de um ano por cada kWp. As premissas que envolvem condições ideais de 

geração de energia em SFCR instalados no hemisfério sul são as seguintes 

(TIEPOLO, 2015):  

 

 Inclinação do SFCR: igual à latitude do local da instalação; 

 Orientação do SFCR: para o Norte Geográfico; 

 Taxa de Desempenho (TD): 75%; 

 Potência do SFCR: 1 kWp; 

 Irradiância (STC): 1 kW/m2; 
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A Taxa de Desempenho (TD) é a relação entre a produtividade em kWh / 

kWp e a quantidade de horas de sol a 1.000 W/m2 incidentes no painel fotovoltaico, 

normalmente vinculada a um ano de operação, sendo esta grandeza expressa em 

porcentagem (TIEPOLO,2015).Pode-se interpretar este valor como o desempenho 

do sistema descontando as perdas existentes, como por exemplo: perdas nos 

inversores, perdas nas conexões e principalmente as perdas devido à elevação da 

temperatura nos módulos graçasao acréscimo de temperatura proveniente da 

incidência de radiação solar (TIEPOLO, 2015). Para uma TD de 75%, adotado tendo 

em vista o desempenho de sistemas pré-existentes descritos na literatura 

(URBANETZ JÚNIOR, 2010)e a necessidade, de certa forma, de combinar com o 

valor padrão utilizadonos mapas elaborados pela comissão européia, significaria 

dizer que estimam-se perdas de (100% - 75%) = 25%. 

De posse da produtividade em kWh/kWp/(dia,mês ou ano) da localidade de 

interesse, obtida através de um mapa fotovoltaico, pode-se determinar por meio de 

uma simples “regra de três” a potência do painel fotovoltaico para atender a uma 

estimativa de consumo de energia, permitindo a sua rápida determinação, conforme 

se pode observar na Figura 12(TIEPOLO, 2015). 

 

 

Figura 12 – Legenda de um mapa fotovoltaico indicando a Irradiação Média Total Anual na 

parte superior e a Produtividade Média Anual, na parte inferior, ambas no plano inclinado 

Fonte: (TIEPOLO, 2015). 

 

 

2.3 PRODUTIVIDADE SOLAR EM CURITIBA 

 

 

Em Tiepolo (2015) na adaptação da matiz, escala e valores do Atlas Brasileiro 

de Energia Solar, obteve-se como resultado de sua Tese de Doutorado, entre 
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outros,o Mapa Fotovoltaico do Estado do Paraná, adequado as premissas utilizadas 

pela European Comission na elaboração de seus mapas, conforme a Figura 13. 

 

 

Figura 13 – Mapa Fotovoltaico do Estado do Paraná –HTOT 

Fonte:(TIEPOLO, 2015). 

 

Em um mapa fotovoltaico a característica mais importante a ser observada é 

a sua leitura de maneira precisa. Em se tratando de potencial de geração 

fotovoltaica, busca-se a leitura do valor de produtividade estimada nas condições 

ótimas de geração de energia para a localidade de interesse. Para se determinar a 

produtividade de Curitiba, utiliza-se como referência o Mapa Fotovoltaico do Estado 

do Paraná, com destaque para o município de Curitiba, conforme a Figura 14 

(TIEPOLO, 2015). 
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Figura 14 – Mapa Fotovoltaico do Estado do Paraná, municipalizado 

Fonte: (TIEPOLO, 2015). 

 

A escala inferior do mapa se refere a Produtividade Anual em kWh/kWp.ano. 

O município de Curitiba se encaixa na escala entre 1.350 e 1.425 kWh/kWp.ano. 

Determina-se a produtividade média anual do município de Curitiba como sendo a 

média entre os valores da escala encontrada, neste caso 1.388 

kWh/kWp.ano.Dentre as premissas deste estudo está a quantidade de energia 

elétrica a ser gerada pelo SFCR que é de 300 kWh/mês. O consumo anual da UC é 

de 3.600 kWh/ano. Neste caso, como indica a REN 414/2010 (AGÊNCIA NACIONAL 

DE ENERGIA ELÉTRICA, 2010) o faturamento mínimo de uma UC nunca será 

inferior ao custo de disponibilidade. Como premissa do caso de estudo, a conexão é 

trifásica, neste caso o custo de disponibilidade corresponde a 100 kWh/mês. Este 

custo de disponibilidade é diminuído da média de consumo da UC que se quer 

atender, já que ele representa um custo fixo. O consumo anual a ser atendido pelo 

SFCR é diminuído do custo de disponibilidade, resultando em 2.400 kWh/ano. 
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Para se determinar a potência fotovoltaica do SFCR que irá atender o 

consumo médio de 200 kWh/mês, basta aplicar a “regra de três simples”: Para 1 

kWp, gera-se 1.388 kWh/ano, para P (variável potência a ser determinada) gera-se 

2.400 kWh/ano. 

 

1 kWp ------------------ 1.388 kWh/ano 

P kWp ------------------ 2.400 kWh/ano 

P=1,73 kWp 

 

   

A potência fotovoltaica de 1,73 kWp é a potência necessária para atender os 

200 kWh necessários (UC trifásica com consumo de 300 kWh do caso de estudo). 

Os valores de produtividade e de irradiação estimados nos mapas fotovoltaicos 

apresentados são esperados para SFCR nas condições ideais de geração de 

energia, orientação (Norte) e inclinação igual a latitude do local (25oS) e com uma 

TD de 75%. Caso o SFCR implantado apresente orientação/inclinação diferente do 

ideal, a produtividade apresentada deverá ser inferior ao valor estimado, para a 

mesma TD. Ainda sim, mesmo nas condições ideais de orientação e inclinação, 

caso a TD seja inferior a 75% (valor típico utilizado na elaboração dos mapas), o 

valor de produtividade do SFCR deverá ser menor que o estimado. Além disso, 

considerou-se nos mapasque não há sombreamento em nenhum momento do dia 

no SFCR, caso em que a produtividade anual será inferior aos valores apresentados 

também (TIEPOLO, 2015). 

 

 

2.4 CONVERSÃO FOTOVOLTAICA 

 

 

As células compostas de material semicondutor, ao serem expostas à luz, 

sofrem o efeito fotovoltaico, descoberto por Edmond Becquerel em 1839, que implica 

no aparecimento de uma diferença de potencial nos terminais de uma célula 

eletroquímica causada pela absorção de luz (PINHO; GALDINO, 

2014).Construtivamente, trata-se de uma junção entre duas finas camadas de 

semicondutores com diferentes características. Quando um fóton de luz com 
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quantidade suficiente de energia penetra na célula próximo a junção P-N e encontra 

um átomo de silício, libera um de seus elétrons, deixando para trás uma lacuna onde 

antes havia uma ligação. Cria-se assim uma tensão elétrica na junção e havendo 

continuidade elétrica no circuito, o elétron migrará para a camada tipo N onde será 

coletado na superfície frontal da célula, gerando uma corrente elétrica no circuito,se 

houver carga (PINHO; GALDINO, 2014). 

A corrida espacial e a crise do petróleo de 1973 foram agentes 

impulsionadores do desenvolvimento da indústria fotovoltaica no mundo. No final da 

década de 90, políticas de governo na Alemanha e no Japão resultaram em 

aumentos substanciais no desenvolvimento desse mercado, em parte pelo 

compromisso com a redução de CO2, conforme previsto pelo Protocolo de Kyoto e 

em parte para desenvolver o mercado dessa tecnologia para exportação(PINHO; 

GALDINO, 2014). 

Observou-se a partir de 2012 um crescimento expressivo na instalação de 

módulos na China e na Índia, graças a políticas de incentivo, como preços 

relativamente baixos de módulos fotovoltaicos e programas de eletrificação rural em 

larga escala. Na China, a política mais agressiva está voltada para a produção e 

exportação de células e módulos fotovoltaicos. As indústrias instaladas em países 

asiáticos, não necessariamente com tecnologia desenvolvida nacionalmente, 

dominam o mercado mundial de produção de módulos. No entanto, deve-se 

observar que muitas empresas européias e norte-americanas deslocaram suas 

fábricas para a Ásia, em busca de redução de custos de produção, em função da 

existência de uma cadeia produtiva estabelecida, mão de obra qualificada e barata e 

incentivos por meio de fontes de financiamento para implantação de fábricas 

(PINHO; GALDINO, 2014). 

A tecnologia de conversão fotovoltaica tem evoluído gradativamente, 

representando células com eficiência cada vez maiores. Dentre os semicondutores 

utilizados atualmente, pode-se destacar as seguintes por ordem decrescente de 

maturidade e utilização (TIEPOLO, 2015): 

 Silício cristalino (células de primeira geração):  

o Silício monocristalino: m-Si; 

o Silício policristalino: p-Si; 

 Filmes finos (células de segunda geração): filmes finos de silício ou 

outros materiais, depositados sobre substratos rígidos ou flexíveis: 
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o Silício amorfo hidrogenado: a-Si; 

o Telureto de Cádmio: CdTe; 

o Disseleneto de Cobre e índio: CIS; 

o Disselenteto de Cobre, Gálio e Índio: CIGS; 

o Arsenieto de Gálio: GaAs; 

o Silício microamorfo ou microcristalino: μa-Si / μc-Si; 

 Células orgânicas, híbridas orgânicas/inorgânicas (células de terceira 

geração); 

Embora a eficiência de todas as tecnologias tenha evoluído, a tecnologia de 

wafer-based, ou seja, de silício cristalino sobressai-se por corresponder a 90% da 

produção mundial (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015).Na tecnologia de 

m-Si,pode-se encontrar módulos homologados no Brasil de até 17,9% de eficiência 

e na tecnologia de p-Si de até 16,7%.Por meio do PBE, os produtos submetidos aos 

testes padronizados pelo INMETRO e aprovados têm a autorização de ostentar a 

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), que tem o objetivo de 

informar a população a eficiência energética de equipamentos comercializados no 

mercado nacional, identificando o equipamento avaliado com uma letra. Em se 

tratando de módulos fotovoltaicos, na Figura 15 pode-se observar que a letra “A” 

corresponde a melhor classe de eficiência e esta deverá ser superior a 13,5% para 

silício cristalino e que a letra “E”é a pior classe com eficiência inferior a 11%.  

(INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA, 2016a). 

 

 

Figura 15 – Classes de eficiência de módulos fotovoltaicos  

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA, 2016a). 

 

 A NBR 10.899 define o módulo fotovoltaico como sendo a “unidade básica 

formada por um conjunto de células solares, interligadas eletricamente e 

encapsuladas, com o objetivo de gerar energia elétrica” (ASSOCIAÇÃO 
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BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013a). O conjunto de células é 

encapsulado, de modo a oferecer proteção contra as intempéries climáticas ao 

mesmo tempo possibilitando um caminho ótico para a luz. Confere durabilidade para 

a vida útil do módulo oferecendo proteção física contra ações como umidade, 

radiação ultravioleta e esforços mecânicos de baixa intensidade (SANTOS JÚNIOR, 

2008). A Figura 16 representa os principais componentes que constituem um módulo 

fotovoltaico: 

 

 

Figura 16 – Componentes de um módulo fotovoltaico  

Fonte: (URBANETZ JÚNIOR, 2015). 

 

Moldura de alumínio: quadro em alumínio anodizado que confere rigidez 

mecânica ao módulo sem acréscimo demasiado de massa. Recentemente têm-se 

usado materiais como poliéster termoplástico combinando resistência e firmeza, 

menor massa e a eliminação de eventuais problemas de corrosão galvânica no 

módulo (SANTOS JÚNIOR, 2008); 

Vidro temperado: usado devido a resistência mecânica, com baixo teor de 

ferro, pois o óxido de ferro é responsável pela aparência esverdeada do vidro, ou 

seja, um baixo teor de ferro permite uma maior transparência do vidro refletindo 

menos luz, aumentando portanto a eficiência ótica do conjunto e a consequente 

conversão de luz em energia elétrica. Além disso a utilização de filmes anti-reflexo 
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ou elementos absorventes torna o vidro absorvedor de radiação ultravioleta, 

diminuindo sua incidência sobre o material encapsulante aumentando sua vida útil 

(SANTOS JÚNIOR, 2008); 

Lâmina encapsulante: em acetato de vinil-etileno (EVA),promove suporte 

estrutural às células solares, mantém o acoplamento ótico entre as células e o vidro 

devido a alta transmitância (transparência), protege as células de agentes 

degradantes (p.ex. radiação ultravioleta, água e temperatura)e mantém o isolamento 

elétrico (constante dielétrica elevada) durante a vida útil do módulo (SANTOS 

JÚNIOR, 2008); 

Células ligadas em série: a associação de células solares em série 

conferiráas características de tensão, corrente e potência do módulo fotovoltaico; 

Lâmina traseira: em polifluoreto de vinil (PVF), confere resistência mecânica, 

durabilidade, boa refletância a radiação solar, imune a umidade e a ação de 

solventes e produtos químicos, além de conferir bom isolamento elétrico (SANTOS 

JÚNIOR, 2008); 

Caixa de junção: construída em material polimérico para proporcionar 

resistência ao meio externo é composta por um circuito elétrico com diodo, para 

proteção contra correntes reversas e terminais para solda das fitas condutoras das 

células do módulo. Além disso permite a pré-instalação dos cabos com terminação 

MC3 ou MC4 do módulo que permitirá a interconexão entre módulos fotovoltaicos 

para a formação de um painel fotovoltaico (SANTOS JÚNIOR, 2008); 

O desempenho de módulos fotovoltaicos encapsulados com diferentes 

combinações e materiais modificam consideravelmente suas propriedades elétricas 

com a ação da degradação.Testes de envelhecimento em câmaras climáticas, 

câmaras salinas e exposição à radiação ultravioleta associados ao comportamento 

das medidas elétricas fornecem uma previsão de desempenho e durabilidade de um 

módulo fotovoltaico exposto a intempéries climáticas (SANTOS JÚNIOR, 2008). 

Em função da disponibilidade de módulos homologados no Brasil pelo 

INMETRO, serão solicitados aos prestadores de serviços fotovoltaicos, no Capítulo 

3, cotações de preços com módulos de tecnologia de conversão p-Si, ou seja, silício 

policristalino. 
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2.5 CARACTERÍSTICASDAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

 

 

A corrente elétrica em uma célula fotovoltaica pode ser consideradacomo a 

corrente gerada pelos fótons absorvidos da radiação solar, ou seja irradiância total. 

Esta corrente em função da tensão no dispositivo é denominada de Curva I x V, 

conforme pode-se observar naFigura17. Segundo a NBR 10.899 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013a),são caracterizados os seguintes 

termos: 

 Corrente de curto-circuito (ISC): corrente de saída de um conversor 

fotovoltaico, na condição de curto-circuito e para valores preestabelecidos de 

temperatura e irradiância total; 

 Tensão de circuito aberto (VOC): tensão gerada através de um 

conversor fotovoltaico sem carga (aberto), para valores preestabelecidos de 

temperatura e irradiância total; 

 Potência máxima (PMP): potência em um ponto da curva característica 

de um conversor fotovoltaico, onde o produto da corrente pela tensão é máximo, no 

quadrante de geração; 

 Potência de pico (WP): potência nominal de saída de um conversor 

fotovoltaico, sob as condições padrão de referência para ensaio. 

 

 

Figura 17 – Curva I x V de um módulo fotovoltaico 

Fonte: (HOMEPOWER, 2016a). 
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Na Figura 17, a curva em vermelho se refere as condições STC, quais 

sejam: G=1.000 W/m2, temperatura na célula de 25o C e espectro AM1,5. Portanto 

nas condições STC, a ISC=8 A e a VOC=36,8 V. A IMP corresponde a capacidade de 

corrente da célula no ponto de potência máxima PMP. A VMP corresponde a tensão 

elétrica nos terminais do módulo no PMP. Neste caso, a operação IMP xVMP = 7,39 x 

29,8 = 220,2 Watt pico que corresponde a potência nominal de saída do módulo nas 

condições STC, portanto igual a WP. 

A curva em preto, chamada de NOCT se refere a Nominal Operating Cell 

Temperature, ou seja, temperatura de operação nominal da célula em 46o C ± 2o C, 

G=800 W/m2, temperatura ambiente em 20o C e velocidade do vento de 1 m/s. 

Nestas condições a IMP=5,9 A, VMP =27 V e a PMP=5,9 x 27 = 159,3 Watt pico. Nota-

se que uma diminuição de G em 20%  e o aumento da temperatura em 21o C 

acarretaram uma diminuição da PMP em 27,7%. 

A PMP, VMP, IMP, VOC e ISC são os cinco parâmetros que especificam o 

módulo sob dadas condições de radiação, temperatura de operação de célula e 

massa de ar (PINHO; GALDINO, 2014). 

A Figura 18ilustra com maior clareza a influência da irradiância solar na 

curva I x V de uma célula fotovoltaica, mantida na temperatura de 25o C, AM1,5. A 

corrente elétrica gerada por uma célula fotovoltaica aumenta linearmente com o 

aumento da irradiância incidente (PINHO; GALDINO, 2014). 

 

Figura 18 – Curva I x V de um módulo fotovoltaico mantida a temperatura constante 

Fonte: (CANADIAN SOLAR,2016). 
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Figura 19 – Curva I x V de um módulo fotovoltaico mantida a irradiância constante  

Fonte: (CANADIAN SOLAR,2016). 

 

A Figura 19, mostra a variação da curva I x V, mantendo a irradiância 

constante em 1.000 W/m2, AM1,5, caracterizando a queda acentuada da tensão na 

célula e uma variação mínima na corrente de saída, causando um efeito combinado 

de diminuição da PMP(PINHO; GALDINO, 2014). 

Além disso a irradiância varia ao longo do dia, sendo máxima ao meio-dia, 

conforme Figura 20. Pode-se observar a curva em vermelho em formato de sino, 

característica da irradiância ao longo do dia. 

 

 

Figura 20 – Curva de irradiância incidente no plano do módulo em um dia ensolarado e em um 

dia chuvoso 

Fonte: (FUSANO, 2013). 
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Em outras palavras, a notação de Wp (Watt pico) utilizada como medida de 

potênca elétrica em módulos e painéis fotovoltaicos se refere a condição STC, cuja 

irradiância adotada é de G=1.000 W/m2. Observando a Figura 20, nota-se que esta 

irradiância é alcançada por um breve período do dia ensolarado. Durante este 

período o módulo fotovoltaico estaria entregando a potência nominal que é igual a 

potência de pico do módulo, uma vez que a corrente fotogerada é diretamente 

proporcional a intensidade da irradiância incidente.Nos demais períodos, a potência 

entregue pelo módulo é inferior a potência nominal, porque a irradiância é inferior a 

1.000 W/m2. Observa-se também que a irradiância no dia ensolarado foi maior que o 

valor STC, oquê quer dizer que a corrente fotogerada foi maior que a corrente IMP, 

porém menor que a ISC. Admitindo que a temperatura do módulo certamente era 

maior do que 25o C, e o efeito do gradiente de temperatura afeta inversamente a 

tensão elétrica mais do que proporcionalmente a corrente elétrica, vide Figura 19, a 

potência elétrica gerada, se houvesse um wattímetro acoplado na saída do módulo, 

mediria uma potência menor do que a potência nominal (PINHO; GALDINO, 2014).  

Devido a posição relativa da Terra ao redor do Sol durante o ano, nos meses 

de verão a irradiância/irradiação deve ser maior do que nos meses de inverno, vide 

seção 2.1. Esta variação na irradiância pode ser observada pela Figura 21, 

destacando que a energia gerada pelo módulo está vinculada, entre outros fatores, a 

irradiância/irradiação do local analisado (PINHO; GALDINO, 2014). 

 

 

Figura 21 – Dia com a maior irradiância diária em diferentes meses do ano no plano do painel 

fotovoltaico no Escritório Verde em Curitiba-PR 

Fonte: (FUSANO, 2013). 

Maior Irradiância Diária  
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Segue na Figura 22, excerto da folha de dados de um módulo fotovoltaico 

indicando várias características, entre elas, @STC:PMP=260W,ƞ=16 

%,VMP=30,3V,IMP=8,59A,VOC=37,7V,ISC=9,09A. Pode-se identificar também as 

características térmicas e os respectivos coeficientes de temperatura para 

PMP,VOC,ISC e VMP. Estes coeficientes indicam o comportamento da grandeza em 

função da variação de temperatura. 

 

Figura 22 – Características técnicas de um módulo fotovoltaico 

Fonte: (YINGLI SOLAR, 2016d). 
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O coeficiente de temperatura para PMP é y= -0,42%/oC, ou seja, quanto 

maior for a temperatura, menor será a potência entregue pelo módulo na razão y.  

O coeficiente de temperatura para VOC é βVOC= -0,32%/oC, ou seja, quanto 

maior for a temperatura, menor será a tensão entregue pelo módulo na razão βVOC. 

O coeficiente de temperatura para ISC é αISC= 0,05%/oC, ou seja, quanto 

maior for a temperatura, maior será a corrente entregue pelo módulo na razão αISC. 

O coeficiente de temperatura para VMP é βVMP= -0,42%/oC, ou seja, quanto 

maior for a temperatura, menor será a tensão entregue pelo módulo na razão βVMP. 

Os módulos fotovoltaicos de silício cristalino (m-Si e p-Si) geralmente têm 

uma garantia contra defeitos de fabricaçãoe garantia de rendimento mínimo. Assim, 

em caso de defeito ou desempenho insuficiente coberto pelo termo de garantia, os 

módulos fotovoltaicos devem ser substituídos pelo fabricante (PINHO; GALDINO, 

2014). Ao examinar-se o material publicitário de certo fabricante de módulos solares, 

identifica-se que a garantia contra defeitos de fabricação é de 10 anos (YINGLI 

SOLAR, 2016d). Além disso, há uma garantia de rendimento mínimo de 25 anos, 

que garante que no pior caso, no 25o ano, a potência nominal de saída do módulo 

não será inferior a 80,70% da potência nominal especificada na folha de dados do 

módulo (YINGLI SOLAR, 2016e). A Figura 23 ilustra a sugestão do fabricante. 

 

Figura 23 – Garantia de rendimento mínimo de um módulo fotovoltaico 

Fonte: (YINGLI SOLAR, 2016e). 
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A coluna da esquerda Period in Years from Warranty Start Date se refere 

aos anos de garantia e a coluna da direita Minimum Scheduled Performance Value 

(SPV) se refere a garantia mínima em percentual da nominal.Para se determinar a 

queda de performance anual, segundo a Figura 17: (100%-80,70%) / 25 anos = 

0,7720%/ ano. Em média, a performance de potência do módulo varia a uma taxa 

decrescente de 0,7720% por ano.A performance no ano 1 corresponde a 97,50%, 

portanto um decréscimo de 2,5% em relação ao ano anterior. A Tabela 1 mostra a 

diferença para o ano anterior, de onde se permite concluir que a menos do primeiro 

ano, a taxa de decréscimo de performance é linear e corresponde a 0,7% ao ano. 

 

 

Tabela 1 –Decréscimo da garantia mínima de um módulo fotovoltaico 

Tempo (anos) Potência Garantida (%) Diferença Ano Anterior (%) 

0 100,00 0 

1 97,50 2,50 

2 96,80 0,70 

3 96,10 0,70 

4 95,40 0,70 

5 94,70 0,70 

6 94,00 0,70 

7 93,30 0,70 

8 92,60 0,70 

9 91,90 0,70 

10 91,20 0,70 

11 90,50 0,70 

12 89,80 0,70 

13 89,10 0,70 

14 88,40 0,70 

15 87,70 0,70 

16 87,00 0,70 

17 86,30 0,70 

18 85,60 0,70 

19 84,90 0,70 

20 84,20 0,70 

21 83,50 0,70 

22 82,80 0,70 

23 82,10 0,70 

24 81,40 0,70 

25 80,70 0,70 

      

Fonte: Adaptado de (YINGLI SOLAR, 2016e) 
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A Tabela 2 baseia-se nos dados da Tabela 1 e trata do decréscimo de performance 

em períodos mensais, considerando a variação de performance no ano como linear. 

 

 

Tabela 2 - Decréscimo mensal da garantia mínima de um módulo fotovoltaico 

Tempo (meses) Perda ao ano (%) Perda Mensal (%) 

0-12 2,50 0,2083 

13-300 0,70 0,0583 

      

Fonte: Autor 
 

 

Esta taxa de degradação da potência nominal mensal já está computada 

pela TD, já discutida anteriormente e que também leva em conta a sobretemperatura 

de operação dos módulos, a eficiência de conversão de energia solar em elétrica 

pelo módulo, as perdas de condução elétrica nos cabos e a eficiência do inversor. 

Conforme a seção 2.3, determinou-se a potência fotovoltaica requerida para 

o caso de estudo. Os módulos fotovoltaicos são fornecidos por diversos fabricantes 

em uma ampla faixa de potência. Módulos de menor potência implicariam em uso de 

uma área maior do telhado e o painel seria mais pesado, enquanto que módulos de 

maior potência ocupam uma área menor, o peso total seria menor também, porém 

individualmente os módulos são maiores, eventualmente dificultando seu manuseio 

no momento da instalação. Os 1,73 kWp certamente poderiam ser atendidos com 7x 

250 Wp = 1,75 kWp, os módulos de 250 Wp estão entre os mais eficientes no estado 

atual da tecnologia de fabricação e estão homologados no INMETRO inúmeros 

módulos com esta potência nominal. A potência adotada como padrão para as 

cotações e simulações será de 1,75 kWp. 

 

 

2.6 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 

 

 

O inversor é o equipamento eletroeletrônico responsável pela conversão da 

energia CC proveniente dos módulos fotovoltaicos em energia CA disponibilizada 

para as cargas do SFCR diretamente em paralelo com a concessionária. A tensão 
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CAde saída do inversor deve ter características como a amplitude, frequência, 

conteúdo harmônico e sincronismo adequados as condições de conexão impostas 

pela concessionária de energia elétrica local (URBANETZ JÚNIOR, 2010).  

Enquanto os primeiros inversores usados em SFCR eram 

adaptações/variações da topologia da eletrônica de potência e controle existentes, 

os inversores modernos utilizam tecnologia desenhada especificamente para 

aplicações fotovoltaicas atingindo eficiências de conversão muito próximas da 

unidade (PINHO; GALDINO, 2014). 

Geralmente, inversores para SFCR com potência individual até 5kW têm 

saída monofásica em 127 ou 220 VCA. A partir desta potência é mais comum 

encontrar-se equipamentos com saída trifásica (PINHO; GALDINO, 2014). 

Os inversores são construídos por meio de chaves eletrônicas controláveis, 

podendo ser colocadas em condução ou bloqueio por um sinal de controle, desta 

forma permitindo a conversão de tensão CC em CA. Os dispositivos que vêm sendo 

utilizados em inversores são os seguintes (PINHO; GALDINO, 2014): 

 SCR – silicon controlled rectifier; 

 TRIAC – triode for alternating current; 

 GTO – gate turn-off thtristor; 

 BJT – bipolar junction transistor; 

 MOSFET – metal oxide semiconductor fields effect transistor; 

 IGBT – insulated gate bipolar transistor; 

 

Os inversores a tiristor:SCR,TRIAC e GTO são chamados de inversores 

comutados pela rede (dependem da inversão da polaridade da rede para 

cortar/saturar). Apesar de robustos e simples apresentam baixa qualidade de tensão 

e corrente de saída (devido à alta quantidade de harmônicos presente) requerem o 

uso de filtros complexos que são caros, complexos e aumentam as perdas na 

transformação CC/CA. Com o surgimento dos MOSFETs e dos IGBTs, a utilização 

de inversores com tecnologia a tiristor diminuiu sendo restrita a unidades de 

potência muito grandes (PINHO; GALDINO, 2014). 

Nos inversores autocomutados, as chaves são semicondutores que podem 

ser postos em condução ou corte através de um terminal de controle, na sua maioria 

são MOSFETs ou IGBTs. Neste caso operam por meio de uma estratégia de 

controle chamada de modulação por largura de pulso, do inglês, Pulse Width 
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Modulation (PWM), permitindo um bom controle sobre a forma de onda e o valor de 

tensão de saída. Os inversores autocomutados podem ser do tipo fonte de corrente 

CSI – Current Source Inverter ou fonte de tensão VSI – Voltage Source Inverter.Na 

configuração VSI, o controle pode ser feito tanto por corrente quanto por tensão, 

dependendo da grandeza de saída utilizada como referência – o controle por 

corrente é adotado na maioria dos modelos para SFCR por permitir o ajuste do fator 

de potência (PINHO; GALDINO, 2014). 

A Figura 24 ilustra um diagrama esquemático das fases de transformação da 

energia em CC até a saída do inversor em CA, para um inversor de SFCR. 

 

 

Figura 24 – Diagrama esquemático de um inversor de dois estágios 

Fonte: Adaptado de (PINHO; GALDINO, 2014). 

 

No caso de inversores de dois estágios, o conversor CC-CC gera uma 

tensão adequada no link CC para as outras fases de transformação de energia. 

Normalmente em inversores para SFCR o conversor CC-CC também realiza o 

seguimento do ponto de potência máxima, que será abreviado neste trabalho como 

MPPT por esta sigla ser mais conhecida, do inglês, Maximum Power Point Tracker, 

na entrada do painel fotovoltaico. O link CCé um capacitor eletrolítico que tem as 

funções de armazenamento de energia e filtragem (PINHO; GALDINO, 2014). 

No conversor CC-CA a estratégia de controle mais utilizada é a PWM. 

Basicamente, as chaves semicondutoras são acionadas a uma frequência 

constante, porém com um ciclo de trabalho (razão entre o tempo de condução e o 

período) variando ao longo do semiciclo proporcionalmente ao valor instantâneo de 

um sinal de referência. Quando a amplitude da forma de onda de referência tem um 
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valor baixo, o pulso é estreito e a medida que o valor instantâneo da referência 

aumenta, os pulsos vão se alargando. Após uma filtragem adicional com filtro passa-

faixa, que visa limpar as componentes harmônicas de alta frequência, o sinal de 

saída é praticamente senoidal (PINHO; GALDINO, 2014). 

A função do MPPT é fazer a máxima transferência de potência instantânea 

disponível. Sabe-se que no módulo a corrente é diretamente proporcional a 

irradiância e é pouco afetada pelo acréscimo de temperatura. Ao contrário, a tensão 

e a potência são significativamente afetadas com o aumento de temperatura. 

Portanto a potência é uma grandeza que é afetada tanto pela irradiância quanto pela 

temperatura. As variações de temperatura são normalmente de dezenas de 

segundos enquanto que as variações de irradiância são da ordem de segundos. Por 

exemplo, um dia nublado apresentaria uma curva de irradiância diária composta de 

muita volatilidade graças a influência da radiação difusa. Então depreende-se que 

seria mais fácil tratar a variável tensão que oscila mais lentamente do que a variável 

corrente que sofre mudanças instantâneas. O MPPT atua sobre a eletrônica do 

inversor de modo a manter o SFCR operando na tensão correspondente a VMP, 

maximizando assim a geração de energia. Este sistema é composto pelo circuito de 

potência e o de controle. No caso do inversor de dois estágios, o MPPT consiste em 

um conversor CC-CC chaveado que permite uma maior flexibilidade na tensão de 

entrada, as custas de uma redução da ordem de 2% na eficiência global do inversor 

(PINHO; GALDINO, 2014). 

Existe uma série dearranjos de conversão que podem ser adotados em 

função do refinamento da forma de onda de saída do inversor, do rendimento e do 

preço do equipamento. Entre eles pode-se citar o número de estágios de conversão, 

a localização dos capacitores, a necessidade de um transformador de baixa ou alta 

frequência ou a sua ausência e o tipo de interface com a rede elétrica. Cada arranjo 

tem suas vantagens e desvantagens, porém a existência do transformador de baixa 

frequência é uma característica que tem impacto importante no peso, volume e 

rendimento do inversor. Equipamentos sem transformador chegam a ter 2% a mais 

de eficiência de conversão CC-CA do que os inversores com transformador 

(URBANETZ JÚNIOR, 2010). 

Nos inversores a eficiência não é constante e seu valor depende da potência 

demandada pelas cargas e seu fator de potência. Geralmente os fabricantes 

comunicam a eficiência na potência nominal, porém eficiência quando a solicitação 
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de energia é menor sempre é desejável. A eficiência de um inversor pode ser 

decomposta por assim dizer em dois quesitos: a relação entre a potência de saída 

CA e a potência de entrada proveniente dos módulos fotovoltaicos em CC e a 

relação entre a potência proveniente do módulo fotovoltaico em CC e a potência CC 

entregue pelo MPPT, função do ponto de máxima potência PMP. Com o objetivo de 

permitir a comparação entre diferentes inversores com base na sua eficiência, foi 

criada a eficiência européia. Trata-se de uma média ponderada da eficiência do 

inversor em várias condições de carregamento, de acordo com uma distribuição 

determinada para o clima europeu (Alemanha), segundo a Equação (1)(PINHO; 

GALDINO, 2014): 

 

neuro=0,03*n5%+0,06*n10%+0,13*n20%+0,10*n30%+0,48*n50%+0,20*n100%(1) 

 

O valor nx% se refere ao rendimento do inversor para um carregamento de 

x%, os coeficientes (0,03; 0,06; 0,13; 0,10;0,48 e 0,20) correspondem as frações de 

tempo que o inversor é esperado funcionar naquela condição de carregamento (a 

soma dos coeficientes é igual a 1). Em outras palavras, se espera que o inversor 

opere em 3% do tempo a eficiência de 5% de carregamento e assim por diante 

(PINHO; GALDINO, 2014). 

O estado da Califórnia, seguindo a mesma filosofia definiu a eficiência 

californiana, conforme a Equação (2) sendo considerada mais próxima às condições 

de operação brasileiras, embora a maioria dos fabricantes não a comunique 

(PINHO; GALDINO, 2014). 

 

ncalifornia=0,04*n10%+0,05*n20%+0,12*n30%+0,21*n50%+0,53*n75%+0,05*n100%(2) 

 

A Figura 25 representa a curva de eficiência de um inversor da marca SMA, 

modelo SB 2.5-1VL-40, potência nominal CA de 2.500 W, tensão de saída 230 V e 

frequência de operação de 50 Hz, com uma eficiência européia de 96,7% indicada 

na folha de dados. As curvas preta, vermelha e azul correspondem a tensões de 

entrada do painel fotovoltaico correspondendo respectivamente a 360 V, 260 V e 

480 V em CC (SMA, 2016). 

 



60 
 

 

Figura 25 – Curva de eficiência de um inversor marca SMA modelo SB 2.5-1VL-40 

Fonte: (SMA, 2016). 

 

As características técnicas das redes elétricas podem ser diferentes em 

países diferentes. Os requisitos de conexão para SFCR no Brasil são regulados pela 

ANEEL no seu PRODIST Módulo 3 seção 3 e as normas técnicas das 

concessionárias locais, no caso paranaense a NTC905200 (AGÊNCIA NACIONAL 

DE ENERGIA ELÉTRICA, 2012b) (COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA, 

2014). Além disso, os inversores para SFCR devem atender os requisitos técnicos 

exigidos pela NBR 16.149/2013 que estabelece parâmetros como: faixas de 

variação de tensão,frequência, distorção harmônica total, proteção contra ilhamento, 

fator de potência, etc. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2013b). 

Segue uma breve explanação sobre as exigências da NBR 16.149 no que 

tange aos requisitos de segurança e operação(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2013b): 

 Sub e Sobre Tensão: o SFCR deve cessar o fornecimento de energia à 

rede após a perda de conexão - no caso de sobretensão (V > 110%) em 0,2 

segundos e em caso de subtensão (V < 80%) em 0,4 segundos. 

 Sub e Sobre Frequência: em condição de subfrequência f <57,5 Hz, 

corta-se toda a carga, na condição nominal entre 57,5 e 60,5 Hz têm-se 100% de 
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despacho de potência, entre 60,5 e 62 Hz tem-se uma redução no despacho de 

potência ativa de 40% por Hz até que em condição de sobrefrequência f > 62 Hz 

tem-se novamente o corte integral de carga. 

 Distorção harmônica: a distorção harmônica total de corrente deve ser 

inferior a 5% na potência nominal do inversor. 

 Fator de potência: os SFCR com potência inferior a 3kW devem operar 

com fator de potência (FP)=1, entre 3kW e 6kW a faixa de operação deve ser (-

0,95≥FP≤0,95) com o objetivo de estabilização da tensão da rede no ponto comum 

de conexão e para potência superior a 6kW a faixa deve ser (-0,90≥FP≤0,90) com o 

objetivo de correção do FP. A curva do FP em função da potência ativa de saída do 

inversor só deve ser habilitada quando a tensão da rede ultrapassar a tensão de 

ativação, que é um valor ajustável entre 100% e 110% da tensão nominal da rede, 

cujo valor padrão é 104% ajustado em fábrica. A desativação desta característica 

ocorre entre 90 a 100% da tensão nominal. 

 Proteção de Injeção de CC na rede: o SFCRnão deve injetar CC na 

rede a uma parcela superior a 0,5% da corrente nominal de saída do inversor, sob 

qualquer condição operacional; 

 Reconexão:após uma desconexão devido a uma condição anormal da 

rede, o SFCR não deve retomar o fornecimento de energia por um período de 20 

segundos a 5 minutos (tempo de espera) após a retomada das condições normais 

de tensão e frequência da rede (anti-ilhamento). 

 Religamento Automático fora de fase: o SFCR deve ser capaz de 

suportar o religamento automático fora de fase na pior condição possível, ou seja, 

em oposição de fase, uma vez que o tempo de ilhamento é de 2 segundos e poderia 

haver conflito com os religadores automáticos que atuam em um tempo menor. 

 Proteção contra correntes de fuga / resistência de isolamento: um 

sistema de monitoração de corrente diferencial residual é requerido para inversores 

sem separação elétrica, ou seja, sem transformador, além do que os elementos de 

desconexão e o de interrupção devem ser do tipo contator ou relé. 

 Proteção contra Curto-Circuito: a Figura 26 ilustra a suportabilidade e o 

comportamento esperado de um SFCR submetido a uma subtensão decorrente de 

falta na rede. Em suma, se o tempo de restabelecimentode 80% da tensão nominal 

for inferior a 0,3 segundos o inversor não pode desarmar. 
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Figura 26 – Comportamento esperado do SFCR decorrente de falta na rede 

Fonte: (BET, 2015). 

 

 Isolação e seccionamento: os inversores certificados pelo INMETRO 

tem esta funcionalidade incorporada a eletrônica e garantida pelo ensaio, portanto o 

dispositivo de seccionamento visível deixou de ser obrigatório. 

 Requisitos de controle externo: os inversores devem estar preparados 

para receber sinais de telecomando para: limitação de potência ativa, comando de 

potência reativa, desconexão / reconexão do SFCR à rede. 

 Limitação de potência ativa: o SFCR com potência nominal superior a 6 

kW deve ser capaz de limitar a potência ativa injetada na rede por meio de 

telecomandos, em passos máximos de 10% da potência nominal e tempo máximo 

de resposta de operação de 1 minuto. 

 Comando de potência reativa: o SFCR com potência nominal superior 

a 6 kW deve ser capaz de regular a potência reativa injetada/demandada por meio 

de telecomandos. 

O fenômeno denominado de ilhamento corresponde a situação em que uma 

determinada malha da rede elétrica em que a demanda de potência é igual a 

geração fotovoltaica e um ou mais SFCR permanecem funcionando e alimentando a 

carga quando a rede é desenergizada pela concessionária. Trata-se de uma 

situação de risco de vida por comprometer a segurança dos eletricistas envolvidos 

na manutenção da rede. Portanto é imprescindível a adoção de proteção anti-

ilhamento de modo que sempre que a rede for desenergizada o SFCR seja 
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desconectado até que as condições nominais sejam restabelecidas(PINHO; 

GALDINO, 2014). 

Nos modelos de inversores mais recentes, incorporados ao layout da 

carcaça, existem interfaces que permitem ao usuário consultar valores de grandezas 

como energia diária gerada e valores instantâneos de potências em CA e CC. Estas 

informações podem ser transferidas via USB, GSM ou wireless para aplicativos 

instalados em smatphones, notebooks e tablets que permitem a análise do 

desempenho do sistema, facilitando a detecção de falhas, constituindo um pequeno 

sistema de supervisão tipo SCADA (PINHO; GALDINO, 2014). 

São características desejáveis em inversores de frequência para SFCR 

(PINHO; GALDINO, 2014): 

 Alta eficiência tanto na potência nominal, quanto no carregamento 

parcial; 

 Alta confiabilidade; 

 Operação em uma faixa ampla de tensão de entrada em CC; 

 Boa regulação na tensão de saída; 

 Forma de onda senoidal; 

 Baixo conteúdo harmônico; 

 Baixo ruído; 

 Baixa emissão de interferência eletromagnética; 

 Tolerância aos surtos de partidas de cargas com alto conjugado de 

partida; 

 Segurança do SFCR e para as pessoas; 

 Grau de proteção IP adequado ao tipo de instalação; 

 Um MPPT de boa qualidade; 

 Garantia de fábrica de pelo menos 2 anos; 

 

Além disso, os inversores comercializados no Brasil, com potência nominal 

de até 10 kW devem ser homologados pelo INMETRO segundo a Portaria 357/2014 

(BRASIL, 2014) e Portaria 17/2016 (BRASIL, 2016). 

Para o SFCR oferecer um rendimento otimizado, deve-se casar a potência 

fotovoltaica do painel com a do inversor. No caso de estudo, a potência fotovoltaica 

requerida é de 1,75 kWp, portanto o casamento ideal seria com o inversor de 
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mesma potência. Deve-se procurar comercialmente entre os diversos fabricantes de 

inversores aquele que encaixa nas condições de fornecimento do painel fotovoltaico 

levando em conta a PMP, mas também a VOC, ISC, e a VMP, IMP, para que se 

enquadrem dentro dos limites da faixa do MPPT do inversor. Além disso, a 

compatibilidade com a rede elétrica em que o SFCR estará operando em paralelo 

deve ser observada em termos de tensão de saída, frequência, distorção harmônica 

total de corrente e de tensão. 

Segundo a NBR 16.149/2013 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2013b), inversores com potência inferior a 3 kW devem operar com 

FP=1. Certamente esta condição se aplica ao caso de estudo. Portanto a função de 

filtro ativo de rede, regulando a tensão no ponto de conexão ou realizando a 

correção do FP devem estar desabilitadas. 

O INMETRO fornece uma lista de inversores homologados no seu site na 

internet (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA, 

2016b), que em sua última atualização apresentava 11 marcas e 41 modelos 

homologados. 

Enfrenta-se um dilema neste caso de estudo. A potência fotovoltaica 

estimada é de 1,75 kWp, vide seção 2.5. As potências comerciais de inversores 

homologados mais comuns para atender esta potência seriam de 1,5 kW e 2 kW. 

Qual a melhor escolha? 

A relação potência em CC do painel fotovoltaico nas condições STC e a 

potência de saída em CA do inversor é chamada de Array-to-Inverter Ratio, neste 

trabalho terá o acrônimo(AIR), que em outras palavras indica o índice de sobrecarga 

com que o inversor estaria operando (HOMEPOWER, 2016b). Esta prerrogativa de 

operação em sobrecarga parte da informação de que o módulo fotovoltaico entrega 

a potência nominal em condições STC (G=1 kWm-2, temperatura ambiente de 25oC 

e AM1,5). Conforme a Figura 22, se observa que o fabricante indica que a potência 

nominal de saída de um módulo de 250 Wp em STC cai para 182,4 Wp nas NOCT, 

um decréscimo de 27,04%.De acordo com a Figura 21, se observam os dias com 

maior irradiância diária entre os meses de julho e dezembro de um SFCR instalado 

em Curitiba, nos meses de outubro, novembro e mais notadamente em dezembro, a 

irradiância atingiu o nível STC apenas em algumas horas do dia. Extrapolando o 

comportamento destas curvas para o ano todo, pode-se inferir que na maior parte do 

tempo, em Curitiba-PR, o painel fotovoltaico estará operando muito mais próximo 
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das condições NOCT do que das STC. A implicação imediata é a de que a potência 

do painel fotovoltaico estimada nas STC, na prática será entregue somente em 

períodos excepcionais, uma vez que o efeito temperatura de operação tem um efeito 

negativo mais pronunciado na curva de potência do módulo. 

Deve-se ter em mente que uma sobrecarga permanente do inversor não é 

desejável. Se a potência instantânea entregue pelo painel fotovoltaico for maior do 

que a potência máxima de saída do inversor, este irá mover o ponto de operação do 

PMP para outro ponto acarretando na perda de geração de energia elétrica. Quanto 

mais próximo das STC o SFCR for operar, mais próximo de AIR=1 deve se 

dimensionar o SFCR.Além disso, em climas muito secos, a instalação em locais 

arejados, com boa ventilação e sob o abrigo do sol também é desejável. O aumento 

da temperatura de operação dos IGBTsprejudica seu rendimento, e em casos 

extremos, o inversor poderá mover o ponto de MPPT para preservar o equipamento 

de sobreaquecimento ou desligá-lo, acarretando em mais perdas de geração de 

energia (HOMEPOWER, 2016b). 

Por outro lado, de acordo com a Figura 26, a partir de 20% de carregamento 

o inversor tem um rendimento ao redor de 96%, muito próximo do rendimento 

europeu e muito próximo do rendimento máximo. A questão do AIR é uma questão 

posta em termos relativamente financeiros. Tanto o inversor de 1,5 kW como o de 2 

kW estão aptos a receber os 1,75 kWp do painel. A desvantagem em optar pelo 

inversor de 1,5 kW é de que eventualmente, o SFCR estará gerando menos energia 

do que poderia, vis-á-vis o benefício de um desembolso inicial menor. Por outro 

lado, o inversor de 2 kW não apresentaria limitações neste quesito, as custas de um 

investimento inicial maior. 

Assim sendo, o AIR calculado para oinversor de 1,5 kW será de 1,75 / 1,50 = 

16,67% de sobrecarga nas STC. Cada fabricante indica um AIR máximo que não 

deve ser excedido. Por exemplo, a SMA AMERICA indica uma AIR máximo de 1,25 

enquanto que a Fronius indica um AIR de 1,15 (HOMEPOWER, 2016b). Essa 

compatibilização entre a potência fotovoltaica em CC e a potência CA nominal do 

inversor deve ser observada no dimensionamento do SFCR. Neste caso de estudo 

optou-se pelo inversor de 1,5 kW. 
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2.7 BALANÇO DO SISTEMA 

 

 

Os custos envolvidos no projeto de um SF podem ser divididos em 4 

grandes grupos: painel fotovoltaico, inversor de frequência, instalação e o BOS 

(Balance of System, em português, balanço do sistema). O BOS se refere aos 

custos complementares do projeto, como por exemplo: cabos, conectores, estrutura 

de fixação dos módulos, eletrodutos, disjuntores, proteção contra surto, quadros, o 

projeto elétrico assinado por um engenheiro eletricista e a respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica, etc. A Figura 27 mostra a distribuição típica dos custos 

no programa alemão One Thousand Rooftops para SFCR de 2 kWp (RÜTHER, 

2004). 

 

Figura 27 – Distribuição dos custos de um SFCR típico de 2 kWp no programa alemão One 

Thousand Rooftops 

Fonte: (RÜTHER, 2004). 

 

A Figura 28 ilustra os itens básicos de suporte e fixação de um SF instalado 

sobre o telhado de uma residência, como proposto no caso de estudo. 

 



 

Figura 28 – Estruturas metálicas para sustentaçãode módulos fotovoltaicos

telhado 

Fonte: (PHB SOLAR, 2016a). 

 

A Figura 29 mostra emdetal

módulos fotovoltaicos instalados em telhado.

 

Figura 29 – Detalhe de trilho, grampos, ganchos e emenda para instalação de módulos 

fotovoltaicos sobre telhado 

Fonte: (MINHA CASA SOLAR, 2016).

 

Estruturas metálicas para sustentaçãode módulos fotovoltaicos instaladossobre

mostra emdetalhes os componentes de um kit de fixação para 

módulos fotovoltaicos instalados em telhado. 

Detalhe de trilho, grampos, ganchos e emenda para instalação de módulos 

, 2016). 
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Figura 30 – Identificação das peças para instalação de módulos fotovoltaicos sobre telhado 

Fonte: (PHB SOLAR, 2016b). 

 

De acordo com a Figura 30: 

1 - Os trilhos servem de suporte para colocação dos módulos lado a lado, 

geralmente fabricados de alumínio ou alumínio anodizado; 

2 - As emendas servem para emendar um trilho a outro,geralmente 

fabricados de alumínio ou alumínio anodizado; 

3 - Os grampos intermediários ligam dois módulos paralelos ao 

trilho,geralmente fabricados de alumínio ou alumínio anodizado; 

4 - Os grampos de cabeceira fixam as extremidades do módulo sobre o 

trilho,geralmente fabricados de alumínio ou alumínio anodizado; 

5 - Os ganchos fixam os trilhos na estrutura do telhado e são parafusados 

nos caibros,geralmente fabricados de aço inox. 

A garantia contra defeitos de fabricação varia conforme o fabricante. A maior 

garantia comunicada por um fabricante foi de 12 anos. 

Além disso, deve ser observado pelo projetista do SFCR a interconexão 

entre os diversos componentes do sistema de forma a maximizar a performance 

como um todo. Atentar também aos requisitos de segurança primando sempre pela 

segurança do SFCR em si, do usuário e da rede elétrica da concessionária, sempre 
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em conformidade com a legislação vigente promulgada pela ANEEL e as normas 

técnicas aplicáveis, inclusive as que extrapolam o tema SFCR, como por exemplo: 

NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004); 

NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade; 

NR-35 – Trabalho em altura; 

 

 

2.8 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA 

 

 

Por meio da NTC905200 (COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA, 

2014), a COPEL regula os requisitos necessários para acesso de UC geradores de 

energia optantes pelo Sistema de Compensação de Energia Elétrica, micro e 

minigeradores, de acordo com a REN 482/2012, alterada pela REN 687/2015 da 

ANEEL (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015). 

De acordo com a REN 687/2015, define-se: 

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de 
distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras;(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA, 2015). 

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

potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor ou igual 
a 5 MW para cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes 
renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de 
unidades consumidoras; (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015). 

 
III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia 

ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por 
meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de 
energia elétrica ativa; (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015). 

 
§1º A potência instalada da microgeração e da minigeração distribuída fica 

limitada à potência disponibilizada para a unidade consumidora onde a central geradora será 
conectada, nos termos do inciso LX, art. 2º da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 
2010.(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015). 

 
§1º Os custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de distribuição 

em função exclusivamente da conexão de microgeração distribuída não devem fazer parte do cálculo 
da participação financeira do consumidor, sendo integralmente arcados pela distribuidora, exceto 
para o caso de geração compartilhada. (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015). 

 
§1º Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de 

distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a 
distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser 
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consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses. (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 
2015). 

 
Art. 7º No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de 

compensação de energia elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos: I - deve ser 
cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B, ou 
da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme o caso; (AGÊNCIA NACIONAL DE 
ENERGIA ELÉTRICA, 2015). 

 

Segundo a REN 414/2010, o custo de disponibilidade é: 

Art. 98. O custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicável ao 
faturamento mensal de consumidor responsável por unidade consumidora do grupo B, é o valor em 
moeda corrente equivalente a: I – 30 kWh, se monofásico ou bifásico a 2 (dois) condutores; II – 50 
kWh, se bifásico a 3 (três) condutores; ou III – 100 kWh, se trifásico.(AGÊNCIA NACIONAL DE 
ENERGIA ELÉTRICA, 2010). 

 
II – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração 

distribuída, exceto para aquelas de que trata o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a 
energia consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos 
de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir 
todas as componentes da tarifa em R$/MWh;(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015). 

 
V – quando o crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos 

anteriores for utilizado para compensar o consumo, não se deve debitar do saldo atual o montante de 
energia equivalente ao custo de disponibilidade, aplicado aos consumidores do grupo B; (AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015). 

 
 
XII - os créditos de energia ativa expiram em 60 (sessenta) meses após a 

data do faturamento e serão revertidos em prol da modicidade tarifária sem que o consumidor faça 
jus a qualquer forma de compensação após esse prazo; (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA, 2015). 

 
XIV – adicionalmente às informações definidas na Resolução Normativa nº 

414, de 2010, a fatura dos consumidores que possuem microgeração ou minigeração distribuída deve 
conter, a cada ciclo de faturamento: a) informação da participação da unidade consumidora no 
sistema de compensação de energia elétrica; b) o saldo anterior de créditos em kWh; c) a energia 
elétrica ativa consumida, por posto tarifário; d) a energia elétrica ativa injetada, por posto tarifário; e) 
histórico da energia elétrica ativa consumida e da injetada nos últimos 12 ciclos de faturamento; f) o 
total de créditos utilizados no ciclo de faturamento, discriminados por unidade consumidora; g) o total 
de créditos expirados no ciclo de faturamento; h) o saldo atualizado de créditos; i) a próxima parcela 
do saldo atualizado de créditos a expirar e o ciclo de faturamento em que ocorrerá; (AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015). 

 
XVIII – os créditos são determinados em termos de energia elétrica ativa, 

não estando sua quantidade sujeita a alterações nas tarifas de energia elétrica; (AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015). 

 
§ 2º A cobrança das bandeiras tarifárias deve ser efetuada sobre o consumo 

de energia elétrica ativa a ser faturado, nos termos deste artigo. (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA, 2015). 

 
“Art. 8º - A distribuidora é responsável técnica e financeiramente pelo 

sistema de medição para microgeração distribuída, de acordo com as especificações técnicas do 
PRODIST. (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015). 

 

Depreende-se das transcrições dos excertos da REN 687/2015 acima o 

funcionamento do Sistema de Compensação de Energia, conforme a Figura 31: 
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Figura 31 – Modelo do Sistema de Compensação de Energia 

Fonte: Adaptado de (GARCETE, 2013). 

 

Na Figura 31, os Impostos se referem ao que dispõe a REN 414/2010 

(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2010): 

 

ICMS: (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) – tributo de 

competência estadual, para a energia elétrica no estado do Paraná é de 29% e deve 

ser destacado na fatura de energia apresentada a UC. 

 

PIS/PASEP: (Programa de Integração Social / Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público) –tributo de competência federal que incide sobre a 

receita bruta faturável das empresas, que varia mês a mês, deve ser destacado na 

fatura de energia apresentada a UC, conforme Resolução Homologatória (REH) 

130/2005 (COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA, 2005). 

 

COFINS: (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) – tributo 

de competência federal que incide sobre a receita bruta faturável das empresas, que 

Energia Consumida kWh 

Energia Gerada kWh 

Medidor de 

Energia 

Bidirecional 

kWh 

consumido 

Consumo = (Tarifa x kWh consumido + Impostos) - Crédito 

kWh 

injetado 

Crédito = Tarifa x kWh injetado acumulado por 

até 60 meses 

Rede de 

Distribuição 
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varia mês a mês, deve ser destacado na fatura de energia apresentada a UC, 

conforme REH 130/2005 (COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA, 2005). 

 

COSIP: (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) – 

contribuição para o custeio da iluminação pública, arrecadada neste caso, pela 

COPEL e transferida ao município. Segundo o Decreto no508, de 29/05/2015, a 

Unidade de Referência COSIP vale R$75,45. A Tabela 3 apresenta os valores em 

função do consumo para a UC enquadrada como residencial (BRASIL, 2015a). 

 

TARIFA: tarifa homologada pela ANEEL, líquida de impostos (PIS/PASEP, 

COFINS E ICMS), é o valor financeiro devido pela UC a concessionária de 

distribuição composta pela Tarifa de Energia (TE), que remunera os geradores de 

energia de quem a distribuidora compra energia, pela Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição (TUSD), que basicamente remunera a distribuidora pela operação e 

manutenção da rede elétrica mais os encargos do setor elétrico instituídos pela 

ANEEL (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA 

ELÉTRICA, 2016). 

 

 

Tabela 3 - Valor da COSIP para UC enquadradas como residencial 
(continua) 

Consumo Residencial (kWh) Valor (R$) 

≤ 100 - 

101-130 3,77 

131-150 5,66 

151-170 6,98 

171-200 7,55 

201-220 10,56 

221-300 15,09 

301-350 18,86 

351-400 22,64 

401-450 28,29 

451-500 32,07 

501-550 35,84 

551-600 39,61 

601-700 42,44 

701-800 49,99 

801-850 56,59 
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Tabela 3 - Valor da COSIP para UC enquadradas como residencial 
(conclusão) 

Consumo Residencial (kWh) Valor (R$) 

851-1000 60,36 

1001-1200 66,02 

> 1200  75,45 

 
  

Fonte: Adaptado de (BRASIL, 2015a) 
 

 

Para um consumidor residencial padrão do Subgrupo B1, adimplente, o valor 

da conta é calculado de acordo com o artigo 106 da REN 414/2010, bastando 

multiplicar seu consumo pela tarifa líquida de impostos e após esta operação 

embutir todos os tributos, “por dentro” (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA, 2010). 

 

Tarifa com Impostos =  ________Tarifa sem Impostos_________ 

1 - (ICMS+PIS/PASEP +COFINS) 

 

Importe a Pagar (R$) = Tarifa com Impostos (R$ / kWh) x Consumo 

Faturável (kWh) + COSIP 

 

A partir de 2005, o PIS/PASEP passou a incidir sobre o faturamento bruto 

das concessionárias, portanto sendo tributo variável a cada mês. Para este caso de 

estudo, para homogeneizar os cálculos mês a mês, se adotará como valor database 

junho de 2016a tarifa sem impostos de 0,42147 R$/kWh e com impostos (ICMS + 

PIS/PASEP + COFINS) 0,64543 R$/kWh. 

A título de cálculo da margem de impostos da tarifa de energia elétrica 

residencial subgrupo B1 incidente no Paraná pode-se fazer a relação: 

 

Margem de impostos = Tarifa sem impostos / Tarifa com impostos 

Margem de impostos = 0,42147 / 0,64543 

Margem de impostos = 65,30% 
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O Sistema de Compensação de Energia na Figura 31 é calculado da 

seguinte maneira: por meio da memória de massa o medidor de energia elétrica 

bidirecional armazena a quantidade total de energia consumida no período de 

faturamento. Por meio de uma segunda memória de massa distinta da primeira, ele 

totaliza a energia elétrica injetada na rede pelo SFCR. Vale a pena ressaltar que o 

consumo concomitante com a geração pelo SFCR não é registrado pelo medidor, 

apenas o excedente exportado para a rede da distribuidora. Sobre o montante da 

energia elétrica consumida incidem os impostos, enquanto que sobre o montante da 

energia elétrica injetada aplica-se a tarifa líquida e descontam-se os impostos. O 

resultado deste balanço, caso seja maior que o custo de disponibilidade, prevalece o 

balanço, senão o custo de disponibilidade será cobrado. 

Caso a UC queira aferir a quantidade de energia gerada pelo SFCR, pode-

se instalar o Medidor kWh1 na saída do inversor de frequência e/ou o Medidor Kwh2 

para medir a energia exportada para a rede, conforme a Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Ligação de medidores auxiliares ao SFCR  

Fonte: Autor. 

  

A topologia dos medidores na Figura 32 não é obrigatória. Trata-se de opção 

e/ou. Pode-se conectar apenas o Medidor kWh1 para medir a energia gerada pelo 

SFCR. Pode-se conectar apenas o Medidor kWh2 para medir a energia injetada na 

rede, fruto do superávit instantâneo do SFCR em virtude da geração ser maior que a 

carga em um dado momento. Pode-se conectar ambos tanto para medir a energia 

Painel 

Fotovoltaico 

Inversor 

CC / CA 

Quadro de 

Distribuição 

em BT 

Rede da 

Distribuidora 

em MT 

Medidor

kWh1 

Medidor  

Bidirecional 

Entrada 

Medidor

kWh2 



75 
 

gerada pelo SFCR quanto aquela parcela exportada para a concessionária. Tanto o 

medidor 1 quanto o 2 podem ser medidores comuns, não precisam ser bidirecionais 

como o medidor de entrada.  

A parcela exportada é aquela que dará a UC o direito a créditos na forma de 

energia, com validade máxima de 60 meses. Quando esta parcela for usada parcial 

ou integralmentepara compensar a energia consumida em um ciclo de faturamento 

posterior, haverá a incidência dos tributos ICMS/ PIS+COFINS sobre o montante 

financeiro da energia compensada. 

A questão a se determinar neste caso de estudo é em quanto tempo o 

investimento em um SFCR se paga, obedecendo a mecânica do Sistema de 

Compensação de Energia, conforme será aprofundado no Capítulo 3. 

 

 

2.9 REQUISITOS DE CONEXÃO DE GD AO SISTEMA COPEL 

 

 

 Na Figura 33 é apresentado um esquema unifilar de conexão do SFCR 

a concessionária COPEL, conforme a NTC 905200. 

 

Figura 33 – Esquema Unifilar de uma Entrada de Serviço para Microgeração Distribuída com 

inversor e conexão a rede elétrica em BT  

Fonte: (COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA, 2014).  
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Na Figura 33: 

EI = elemento de interrupção, disjuntor termomagnético curva C, no caso de 

estudo EI < 100 A, com bobina de disparo remoto; 

M = medidor de energia elétrica bidirecional, no caso de estudo, medição 

direta, EI < 100 A;  

O disjuntor trifásico localizado na saída do inversor deverá ser trifásico, caso 

o inversor também o seja. No caso de estudo o inversor será monofásico (em função 

da potência fotovoltaica) com tensão de saída 220 V, portanto este disjuntor será 

bifásico porque a ligação ao barramento do quadro de distribuição será entre 

duasfases, conforme a Figura 34. 

 

Figura 34 – Esquema de ligação do inversor no quadro de distribuição existente  

Fonte: Autor. 

  

Além disso, na Figura 33, há a indicação dos relés de proteção requeridos, 

que podem estar incorporados a eletrônica do inversor, conforme a nomenclatura da 

American National Standards Institute (ANSI), quais sejam: 

 Relé 81 o/u:relé de frequência, (u) sub ou (o) sobrefrequência; 

 Relé 25: relé de sincronismo; 

 Relé 27: relé de subtensão; 

 Relé 59: relé de sobretensão; 

 Proteção Anti-Ilhamento: vide seção 2.6, conforme a NBR IEC 

62116/2012; 

Ainda na Figura 33, na Entrada de Serviço junto à caixa de medição e em 

local visível, deverá ser instalada uma placa de advertência conforme a Figura 35. 
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Figura 35 – Placa de advertência 210 x 100 mm  

Fonte: (COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA, 2014).  

 

Quanto aos procedimentos de acesso regulados pela NTC 905200 da 

COPEL, a solicitação de acesso é feita através de um formulário, que implica em 

prioridade de atendimento de acordo com a ordem cronológica do pedido, segundo 

um modelo de formulário padrão, conforme a Figura 36: 

 

 

Figura 36 – Formulário de Solicitação de Acesso à COPEL  

Fonte: (COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA, 2014).  
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Ressalta-se na documentação a ser anexada: a ART do Responsável 

Técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de microgeração, o Diagrama 

Unifilar e a indicação do registro de homologação do inversor no INMETRO. 

A Figura 37 mostra o esquema de ligação do caso de estudo. 

Figura 37 – Esquema de ligação do caso de estudo  

Fonte: Autor.  

 

Em resumo, trata-se de um sistema de 1,75kWp de potência fotovoltaica, 

composto por 7 módulos de 250 Wp, instalados sobre o telhado da residência, 

orientados para o Norte geográfico, inclinados na mesma latitude da localidade de 

Curitiba, -25oS, peso aproximado de 129,5 kgf e área estimada de instalação de 

11,38 m2, conectados a um inversor monofásico de tensão de saída de 220 VCA, de 

potência nominal de 1,5 kW, com no mínimo um MPPT, ligado em paralelo nas fases 

AB de uma UC atendida em BT, trifásica 127/220 V, medição direta, atendida pela 

COPEL. 
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2.10 PREMISSAS FINAIS 

 

 

De acordo com a Figura 37, observa-se que não se adotaram os medidores 

adicionais para aferição da energia ativa gerada, conforme citado na Figura 32 da 

seção 2.8. Porém, caso fosse desejável, o medidor 1 estaria ligado na fase A na 

saída do inversor e o medidor 2 estaria ligado na fase A ou B, a montante do 

disjuntor de entrada do Quadro de Distribuição. Há também a opção de 

monitoramento da geração via interface do inversor com a internet, porém o serviço 

de monitoramento é pago, onerando a solução de geração fotovoltaica no longo 

prazo. 

Além disso, o ponto onde oficialmente o balanço entre a energia gerada e a 

consumida é registrado é o medidor bidirecional da concessionária, que está 

instalado na caixa de medição na base do poste da Entrada de Serviço da 

instalação.  

Como o objetivo é estudar o desempenho econômico do SFCR no tempo, o 

dimensionamento dos condutores tanto no trecho de CC, quanto no de CA, são 

relevantes por transmitirem a potência gerada pelo SFCR. É desejável ao longo da 

vida útil do SFCRa minimização das perdas por efeito Joule por condutores de 

seção transversal maiores,pois quanto menor a bitola maior é a resistência do 

condutor e maiores são as perdas de energia. 

A TD mencionada na seção 2.2 pode ser entendida como uma medida de 

qualidade do SFCR e descreve a relação entre a energia realmente entregue pelo 

SFCR e a energia máxima possível para aquele SFCR. Quanto mais próximo de 

100% mais eficiente é a operação do SFCR, muito embora o valor de 100% não 

possa ser alcançado, devido principalmente ao aquecimento dos módulos, as perdas 

na condução de energia, a degradação de potência dos módulos ao longo da vida 

útil e eventualmente algum sombreamento a que os módulos estejam submetidos. 

SFCR´s de alta performance podem chegar a uma TD de 80%, acima portanto dos 

75% considerados como valor padrão, devendo para consecução de tal nível de 

excelência serem observadas, principalmente, a bitola dos condutores envolvidos na 

transmissão da energia pelo SFCR, a eficiência da conversão da energia solar em 

eletricidade do módulo escolhido e a eficiência do inversor de freqüência na faixa de 

operação do SFCR.  
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3 ANÁLISE DO TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO 

 

3.1 PREÇO MÉDIO DE REFERÊNCIA 

 

 

De acordo com a configuração representada na Figura 37 da seção 2.9, 

solicitou-se a 5 integradores a cotação da solução, das quais foram escolhidas as 3 

melhores, conforme segue: 

 Sete módulos de silício policristalino de potência 250 Wp, totalizando 

1.750 Wp, homologado pelo INMETRO; 

 Um inversor de frequência monofásico de 1,50 kW de potência, saída 

monofásica 220V, homologado pelo INMETRO; 

 Um disjuntor de CC para desconexão do lado de CC + Quadro de 

instalação (caso o inversor não disponha de uma chave de desconexão embarcada); 

 Um disjuntor de CA para proteção do lado de CA + Quadro de 

instalação; 

 Condutores, conectores MC4, canaletas/eletrodutos, trilhos e 

acessórios de fixação sobre o telhado; 

 Projeto Elétrico / Instalação e homologação do SFCR junto à COPEL; 

A Tabela 4 equaliza as cotaçõespor Wp recebidos de maio a setembro de 

2016: 

 

 

Tabela 4 - Cotação do SFCR em R$ / kWp 

Fornecedor Cotação R$/kWp 

1             10,42  

2             11,73  

3             13,54  

4             14,89  

5             16,47  

Média (3):             11,90  

    

Fonte: Autor 

 

 

O valor médio encontrado para a solução proposta para o caso de estudo foi 

de R$/Wp 11,90, pois se refere a média dos 3 melhores preços encontrados. De 
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acordo com a EPE, em seu estudo sobre a inserção da geração fotovoltaica 

distribuída no Brasil, estimou em 2012 um custo de R$/Wp 7,7 com um decaimento 

de preços linear em função do desenvolvimento do mercado nacional, e em 2016 um 

custo estimado de R$/Wp 5,9 (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2014b).  

Certamente o preço médio deste trabalho capturou o impacto da recente alta 

do dólar. Em comparação com o valor estimado para 2016 pela EPE é 2,02 vezes 

maior. Mantendo a taxa de câmbio de referência em USD$/R$ em 1,75 e adotando o 

câmbio atual em USD$/R$ 3,50, a variação nominal foi de 2 vezes. Desinflacionando 

a relação de preços pela variação nominal do câmbio, ou seja, 2,02 / 2 = 1,01 vezes, 

que quer dizer que além da variação cambial, o preço médio encontrado está 1% 

acima do estimado pela EPE. 

 

 

3.2 PERFIL DE CARGA E DE GERAÇÃO 

 

 

Serão simulados dois perfis de carga diferentes, ambos com mesma média 

de consumo mensal de 300 kWh. O primeiro perfil tem uma concentração de 

consumo noturno, em virtude da maior presença dos habitantes neste horário, com 

destaque para o horário do banho em que mais de 50% do consumo diário é 

realizado em apenas uma hora, conforme o Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – Consumo típico diário Perfil 1 

Fonte: Autor.  
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O segundo perfil tem um consumo mais bem distribuído durante o dia, 

compatível com um empreendimento que desenvolve alguma atividade comercial, 

de acordo com o Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 – Consumo típico diário Perfil 2  

Fonte: Autor.  

 

A título de simplificação, nos finais de semana os perfis típicos de consumo 

diário são mantidos conforme nos dias úteis. 

O próximo passo é a inserção do perfil de geração do SFCR já 

dimensionado no Capítulo 2.Durante o dia, conforme o sol percorre o eixo leste-

oeste, a intensidade da irradiância acompanha este movimento, com o máximo 

esperado ao meio-dia e as mínimas ao nascer e pôr-do-sol, descrevendo uma curva 

com forma de sino em função da passagem do tempo em um dia ensolarado. A área 

contida sob a curva corresponde a energia gerada em um dia típico.Supondo que o 

inversor possui ao menos um MPPT e este consegue “grampear” a tensão CC no 

VMP, a geração de energia é função da irradiação média horária a que o plano do 

painel fotovoltaico está submetido, que é diretamente proporcional a corrente CC 

entregue pelo painel fotovoltaico ao inversor.O Gráfico 4 ilustra a expectativa de 

geração diária do SFCR no mês de maio. 
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Gráfico 4 – Geração típica diária do SFCR no mês de maio  

Fonte: Autor. 

  

 

O dia típico de geração representado no Gráfico 4 corresponde a integral da 

curva. A Tabela 5 quantifica a geração de um dia típico do mês de maio para o caso 

de estudo, levando em conta que a Irradiação é aquela incidente no plano do painel 

por posto horário em kWh/m2. Os valores de irradiação horária para Curitiba foram 

obtidos a partir da manipulação dos dados do Atlas Brasileiro de Energia Solar pelo 

programa Radiasol, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

A TD adotada foi de 75%. 

 

 

Tabela 5 - Geração por posto horário de um dia típico do mês de maio 

(continua) 

Intervalo Irradiação em kWh/m2 Geração (kWh)     

0-1 0 0,00 

1-2 0 0,00 

2-3 0 0,00 

3-4 0 0,00 

4-5 0 0,00 

5-6 0 0,00 

6-7 0 0,00 

7-8 0,118 0,15 

8-9 0,263 0,35 

9-10 0,408 0,54 

10-11 0,525 0,69 

11-12 0,591 0,78 
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Tabela 5 - Geração por posto horário de um dia típico do mês de maio 

(conclusão) 

Intervalo Irradiação em kWh/m2 Geração (kWh)     

12-13 0,591 0,78 

13-14 0,525 0,69 

14-15 0,408 0,54 

15-16 0,263 0,35 

16-17 0,118 0,15 

17-18 0 0,00 

18-19 0 0,00 

19-20 0 0,00 

20-21 0 0,00 

21-22 0 0,00 

22-23 0 0,00 

23-24 0 0,00 

Total:                                  -    5,00 
           

Fonte: Autor 

  

 

Além disso, com o passar dos meses, o perfil de distribuição de irradiação 

por posto horário muda ao longo do ano, inserindo uma variação na geração do 

SFCR em função da posição relativa da Terra ao redor do Sol. É de se esperar que 

nos meses de maior irradiação solar, como os meses de verão, a geração do SFCR 

seja maior que nos meses de inverno. Seguindo a mesma linha de raciocínio da 

Tabela 5, a Tabela 6 demonstra esta variação na geração do SFCR para o caso de 

estudo em um dia típico de cada mês do ano. Pode-se constatar que a geração nos 

meses de maio, junho e julho é pior do que nos meses de novembro,dezembro e 

janeiro. 

Tabela 6 - Dia típico de geração em diferentes meses do ano 

Mês Geração em um dia típico em kWh 

1 7,20 

2 7,15 

3 6,94 

4 5,99 

5 5,00 

6 4,93 

7 5,22 

8 6,46 

9 6,02 

10 6,69 

11 7,61 

12 7,45 

Média: 6,39 

    

Fonte: Autor 
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3.3 ENERGIA  CONSUMIDA x INJETADA NA CONCESSIONÁRIA 

 

O Gráfico 5 ilustra a superposição do consumo típico diário do Perfil 1, em 

vermelho, com a geração típica diária do mês de maio, em verde. 

 

 

Gráfico 5 – Superposição do consumo do Perfil 1 com a geração típica em maio  

Fonte: Autor. 

  

Observa-se que há um descasamento entre a geração do SFCR e o 

consumo da UC no Perfil 1. Esta diferença entre consumo e geração é a energia 

injetada na rede da COPEL, sujeita a acumulação de créditos para posterior 

abatimento. A Tabela 7 ilustra a situação por posto horário. 

 

Tabela 7 - Energia consumida x Energia injetada no Perfil 1 no mês de maio 
(continua) 

Hora Consumo UC (kWh) SFCR(kWh) Simultâneo (kWh) Copel(kWh) Injetada (kWh) 

0-1                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

1-2                       0,10                 -                           -               0,10                    -   

2-3                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

3-4                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

4-5                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

5-6                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

6-7                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

7-8                       1,00             0,15                       0,15               0,85                    -   

8-9                       0,05             0,35                       0,05                   -                 0,30  

9-10                       0,05             0,54                       0,05                   -                 0,49  

10-11                       0,05             0,69                       0,05                   -                 0,64  
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Tabela 7 - Energia consumida x Energia injetada no Perfil 1 no mês de maio 
(conclusão) 

11-12                       0,05             0,78                       0,05                   -                 0,73  

12-13                       0,05             0,78                       0,05                   -                 0,73  

13-14                       0,25             0,69                       0,25                   -                 0,44  

14-15                       0,25             0,54                       0,25                   -                 0,29  

15-16                       0,25             0,35                       0,25                   -                 0,10  

16-17                       0,25             0,15                       0,15               0,10                    -   

17-18                       0,25                 -                           -                0,25                    -   

18-19                       0,40                 -                           -                0,40                    -   

19-20                       5,50                 -                           -                5,50                    -   

20-21                       0,30                 -                           -                0,30                    -   

21-22                       0,20                 -                           -                0,20                    -   

22-23                       0,20                 -                           -                0,20                    -   

23-24                       0,20                 -                           -                0,20                    -   

Total:                     10,00             5,00                       1,31               8,69                3,69  

Perfil:                          -                  -   26% 87% 74% 
            

Fonte: Autor 

 

 

Diante daTabela 7, conclui-se que 74% da energia gerada pelo SFCR foi 

injetada na rede e apenas 26% da energia gerada pelo SFCR foram consumidos de 

forma concomitante.  

O Gráfico 6 ilustra a superposição do consumo típico diário do Perfil 2, em 

vermelho, com a geração típica diária do mês de maio, em verde. 

 

 

Gráfico 6 – Superposição do consumo do Perfil 2 com a geração típica em maio 

Fonte: Autor.  
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Há um descasamento entre oferta de energia do SFCR e consumo, porém 

ele é bem menor do que no caso do Perfil 1. A Tabela 8 ilustra a situação por posto 

horário. 

 

Tabela 8 - Energia consumida x Energia injetada no Perfil 2 no mês de maio 

Hora Consumo UC (kWh) SFCR(kWh) Simultâneo (kWh) Copel(kWh) Injetada (kWh) 

0-1                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

1-2                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

2-3                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

3-4                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

4-5                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

5-6                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

6-7                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

7-8                       0,10             0,15                       0,10                   -                 0,05  

8-9                       0,75             0,35                       0,35               0,40                    -   

9-10                       0,75             0,54                       0,54               0,21                    -   

10-11                       0,80             0,69                       0,69               0,11                    -   

11-12                       0,95             0,78                       0,78               0,17                    -   

12-13                       0,25             0,78                       0,25                   -                 0,53  

13-14                       0,85             0,69                       0,69               0,16                    -   

14-15                       1,15             0,54                       0,54               0,61                    -   

15-16                       1,15             0,35                       0,35               0,80                    -   

16-17                       1,05             0,15                       0,15               0,90                    -   

17-18                       0,75                 -                           -                0,75                    -   

18-19                       0,25                 -                           -                0,25                    -   

19-20                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

20-21                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

21-22                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

22-23                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

23-24                       0,10                 -                           -                0,10                    -   

Total:                     10,00             5,00                       4,42               5,58                0,58  

Perfil:                          -                  -   88% 56% 12% 

            

Fonte: Autor 

 

 

Conclui-se da Tabela 8 que 12% da energia gerada pelo SFCR foi injetada 

na rede e 88% da energia gerada pelo SFCR foram consumidos concomitantemente 

pela UC.  

 De maneira otimizada, a geração do SFCR deve estar calculada com base 

na simultaneidade com que a geração fotovoltaica está atendendo ao consumo de 

cargas da UC. Um exemplo de simultaneidade é entre um SFCR e o sistema de 

condicionamento de ar de uma casa.A medida que a temperatura aumenta, 

principalmente nas estações quentes, aumenta também a irradiação solar, de modo 
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que o casamento entre a demanda de ar condicionado e a oferta de energia solar é 

perfeito.  

O sistema de Net-Metering permite, como já mencionado anteriormente, que 

a energia não consumida simultaneamente pela UC possa ser injetada na COPEL 

para à noite ser devolvida a instalação. No caso de estudo, o dimensionamento do 

SFCR observou a geração de 200 kWh por mês, implicando que a menos do custo 

de disponibilidade imposto pela COPEL correspondente a 100 kWh abatido do 

consumo de 300 kWh original da UC, o balanço energético é nulo. Portanto, não 

haverá excedente de energia a ser compensado em meses posteriores em nenhum 

dos perfis. 

Na análise do payback, o quê diferirá é o tempo de retorno do investimento 

em função dos créditos sobre a energia injetada na rede. Estes créditos são 

diferentes em função das quantidades exportadas para a rede de cada um dos 

perfis, sendo os paybacks minorados na medida que seja menor a quantidade de 

energia exportada.Tal afirmação poderá ser comprovada na seção 3.6. 

 

 

3.4 O VALOR PRESENTE LÍQUIDO 

 

 

Decisões financeiras fazem parte da vida das pessoas, muito embora a 

maioria delas não se utilize do arsenal de análise financeira para se levar em conta 

as vantagens e as desvantagens do financiamento ou a compra à vista de um bem. 

Dentre as ferramentas de análise financeira de um projeto o Valor Presente Líquido 

(VPL) é aquela que calcula a diferença entre os benefícios gerados pelo projeto e 

seus custos. Para o cálculo do VPL, os fluxos de caixa do projeto são trazidos a 

valor presente, descontados a uma taxa de juros (ASSAF NETO, 1994).  A fórmula 

de cálculo do VPL é dada pela Equação (3): 

 

��� = −�� +� �
���

(���)�
�

�

���
(3) 
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Onde I0 é o investimento inicial, FCT é o fluxo de caixa do projeto no período 

t, r é a taxa de desconto, t é o período em questão e n é horizonte de análise do 

fluxo de caixa. 

Se o VPL for positivo, as receitas do projeto são superiores ao valor 

investido em t=0 somado às despesas do projeto. Sendo assim são considerados 

economicamente viáveis os projetos que apresentam VPL maior que zero. 

Inicialmente o VPL é negativo em função do investimento inicial, e eventualmente 

será zero ou positivo em um ponto na linha do tempo(ASSAF NETO, 1994). 

O fluxo de caixa é descontado a uma determinada taxa por dois motivos: o 

dinheiro de hoje vale mais do que o dinheiro de amanhã e um dinheiro certo vale 

mais do que um dinheiro incerto. A taxa de desconto é função do custo de 

oportunidade do capital. Este pode ser considerado como o custo médio ponderado 

do capital, pode ser uma taxa mínima de atratividade ou o custo do capital em um 

projeto de características similares. Para projetos de baixo risco, a rentabilidade dos 

títulos públicos indexados à taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia), fixado pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), serve como 

premissa(ASSAF NETO, 1994). 

O número de períodos necessários para que o fluxo de caixa acumulado se 

torne positivo, considerando que o fluxo de caixa do projeto é do tipo em que o 

investimento é realizado no período zero e as receitas estão nos períodos seguintes, 

é chamado de payback. Ele pode ser simples ou descontado. O payback simples 

(PBs) não leva em conta a correção do dinheiro pela passagem do tempo. Já o 

payback descontado (PBd) leva em conta a capitalização composta e quanto maior 

o período analisado e a taxa de desconto, maior a divergência entre os resultados 

dos dois métodos de cálculo (ASSAF NETO, 1994). 

Na fórmula do VPL, nota-se que a TMA ou a taxa de desconto está presente 

em todos os termos que geram renda. Já de imediato pode-se inferir que a taxa a 

que as rendas são trazidas a valor presente é o fator determinante para se aumentar 

ou diminuir o tempo de retorno do investimento. Mantidas as demais variáveis 

constantes, quanto maior a taxa de desconto, maior o PBd, obedecendo uma 

proporção logarítmica. 
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3.5 AS VARIÁVEIS FINANCEIRAS 

 

 

De acordo com a metodologia de cálculo do VPL vista na seção anterior, 

caso a taxa de desconto seja igual a zero, o payback é simples, caso contrário é 

calculado o payback descontado. 

De acordo com a Figura 31, seção 2.8, descreve-se o funcionamento do 

Sistema de Compensação de Energia: 

 

Importe a Pagar = (Consumo faturado x tarifa com impostos) - Crédito; 

Crédito líquido = (Energia compensada x tarifa com impostos); 

Crédito = Crédito líquido – (ICMS + PIS/PASEP + COFINS); 

 

Por meio da Lei 13.169/2015, o governo federal isentou o PIS/PASEP e a 

COFINS sobre o montante de energia elétrica proveniente de microgeração e 

minigeração distribuída injetada na rede (BRASIL, 2015b). Deste modo, o crédito 

referente a energia compensada fica sujeito apenas a incidência de ICMS, facultado 

ao Estado a cobrança ou não do tributo, de acordo com o Ajuste Sinief 2/2015 

(Brasil, 2015c) que revogou o Convênio ICMS no 6(BRASIL, 2013).O estado do 

Paraná é um dos estados que não isentou a cobrança de ICMS sobre a energia 

compensada de microgeração e minigeração distribuídas. 

O termo Fct da Equação 4 representa o fluxo de caixa do projeto. Neste 

caso de estudo, este fluxo de caixa terá valor positivo, já que o termo –I0 representa 

o investimento inicial. Então o Fct deve ser entendido como o benefício auferido pela 

UC quando instalado o SFCR. Este benefício é dado pela diferença entre o valor 

financeiro da fatura da UC em operação normal menos a fatura da UC quando o 

SFCR estiver em operação, este termo será chamado de custo evitado. A medida 

que os meses sejam contabilizados, este custo evitado também o será. 

Neste ínterim, com o objetivo de se simular o cálculo do tempo de retorno do 

investimento no SFCR, será necessário se observar o comportamento das variáveis 

que influenciam esta contabilidade.Dentre as variáveis usadas para se criar cenários 

de simulação do tempo de retorno do investimento, podemos destacar as seguintes: 
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 a quantidade do autoconsumo em kWh, função do perfil de consumo 

da UC; 

 a expectativa dos reajustes tarifários anuais futuros, em percentual 

sobre a tarifa vigente; 

 aexpectativa do custo de capital futuro (TMA); 

 o percentual de ICMS a que a energia compensada pelo SFCR estará 

sujeita, função da legislação estadual vigente; 

 a troca do inversor a cada 10 anos, cujo custo correspondente é de 

15% do investimento inicial, corrigido pela meta do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) de 4,5% aa. (ao ano). 

 

Antes de se discutir quantitativamente os valores das variáveis financeiras, 

ressalta-se que neste caso de estudo há a pretensão de se retratar a realidade do 

momento presente. Existiriam inúmeras maneiras de se combinar as variáveis 

financeiras mencionadas nesta seção levando em conta critérios subjetivos. Diante 

destas possibilidades optou-se por trabalhar com três grandes grupos de análise, 

quais sejam: os valores nominais das variáveis, os valores reais das variáveis e um 

caso especial. 

Os valores nominais se referem as variáveis sem compensação no momento 

da análise, por exemplo: no caso do reajuste tarifário, será adotado o Compound 

Annual Growth Rate (CAGR) dos últimos 16 anos da tarifa de energia elétrica da 

COPEL subgrupo B1 – Residencial. A TMA a ser adotada será o valor 

nominaldorendimento da caderneta de poupança ao mês, ou seja, 0,5% am. e 

6,17% aa.. A idéia de se trabalhar com o CAGR das variáveis reajuste e inflação é 

suavizar o seu comportamento, impedindo que eventuais sobressaltos no seu valor 

retratem uma realidade não condizente com o comportamento médio da variável 

estudada, haja vista o recente episódio do rejuste tarifário anual da COPEL, 

database junho de 2015. 

Para o grupo de valores reais, serão adotados os valores nominais das 

variáveis descontados pela inflação. Então para o caso do reajuste tarifário, tal qual 

no grupo de valores nominais, será adotado o CAGR dos últimos 16 anos da tarifa 

de energia descontado pelo CAGR dos últimos 16 anos da inflação medida pelo 

IPCA. A TMA será simulada com base no valor nominal de 6,17% aa. descontada 

pela inflação contabilizada nos últimos doze meses, database setembro de 2016. 
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O caso especial será adotado fazendo com que o custo de oportunidade do 

capital seja dado à taxa de inflação medida pelo CAGR do IPCA. O reajuste de tarifa 

será dado pelo CAGR do reajuste tarifário da COPEL subgrupo B1, no mesmo 

período dos outros subgrupos, 16 anos. 

As variáveis reajuste tarifário e TMA são de importância crucial nas 

simulações numéricas, pois por meio da quantificação do seu retrospecto é que se 

pretende caracterizar o futuro. Em outras palavras, quando se calcula a variação 

média da tarifa de energia nos últimos anos, por exemplo, se projeta no futuro um 

comportamento desta variável dentro de uma faixa de dispersão com base no 

comportamento passado. Isto significa dizer que se no passado a tarifa de energia 

subiu em média 5% aa., a faixa de variação desta variável com o objetivo de “prever” 

o futuro não poderia afastar-se substancialmente deste valor estimado nas 

simulações de cenário a menos que haja um argumento a ser apreciado. A 

semelhança na análise da inflação é verossímil. 

A título de estabelecer uma idéia da magnitudeda variação da tarifa de 

energia elétrica em BT – subgrupo B1 nos últimos 16 anos, calculou-se o CAGR da 

tarifa, que é a taxa de variação média da grandeza estudada durante o período em 

questão. O CAGR pode ser calculado de acordo com a Equação (4): 

 

CAGR = [ (Vf / Vi)^(1 / Tf - Ti) ] -1   (4) 

 

Onde Vf é o valor final da grandeza, Vi é o valor inicial, Tf é o período final e 

Ti é o período inicial de análise(ASSAF NETO; 1994). 

Em outras palavras significa dizer que a tarifa variou em média x% por ano, 

conforme ilustra a Tabela 9 (COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA, 2015). 

 

 

Tabela 9 - CAGR Tarifa Copel % aa. 

Homologação Mês/Ano Tarifa R$/MWh 

 06/2000  168,82 

 06/2016 421,47 

CAGR(aa.) %: 6,29% 
    

Fonte: Autor 
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O CAGR de 6,29% aa.mostrou o retrospecto da variação da tarifa nos 

últimos 16 anos. Ao se levar em conta que 70% do aproveitamento hidrelétrico do 

Paraná já foi realizado e que a energia hidrelétrica é atualmente a fonte de energia 

elétrica mais barata (TIEPOLO, 2015) conclui-se que a energia futura que entrará na 

matriz elétrica da COPEL será advinda de parcelas maiores de fontes de energia 

mais caras. Por isso a faixa de variação de simulação leva em conta a possibilidade 

de que reajustes anuais tarifários concedidos à COPEL pela ANEEL no futuro sejam 

maiores do que o próprio CAGR calculado entre 2000 e 2016.Por esta razão para se 

determinar a faixa de valores que serão simulados os reajustes de tarifa de energia 

nominal futuros, adotar-se-á a faixa de 7 a 11% aa..Os valores atuais da tarifa de 

energia elétrica praticada pela COPEL no subgrupo B1, database de junho de 2016 

são: 0,42147 R$/kWh para a tarifa líquida  e 0,64543 R$/kWh para a tarifa com 

impostos. 

A taxa mínima de atratividade (TMA) se refere ao custo de oportunidade do 

capital utilizado ao se fazer um investimento. Por exemplo, atualmente a taxa SELIC 

encontra-se em 14% aa. em valores nominais (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2016), valor que historicamente pode ser considerado alto. Essa taxa representa o 

custo de oportunidade do capital que deixa de render a risco “zero” para procurar 

outro investimento que possa render ganho superior, porém assumindo maiores 

riscos. Num cenário de alta de juros como o atual, a comparação com outros 

investimentos fica prejudicada. A faixa de simulação para a TMA em valores 

nominais, levando em conta que o momento atual representa o maior valor da taxa 

de juros em muitos anos e que o rendimento nominal anual da caderneta de 

poupança é de 6,17% aa., adotar-se-á o intervalo desde 4% até 8% aa. ,com um 

passo de 1%. 

Portanto, para o conjunto de valores adotados como ‘nominal’, o reajuste 

tarifário será simulado entre 7 e 11% e a TMA entre 4 e 8% aa.. 

Para o grupo de valores reais, adotou-se o valor nominal da tarifa de energia 

descontado da inflação medida pelo IPCA do período. De acordo com os dados de 

inflação do IBGE, o CAGR do IPCA no período 06/2000 – 06/2016 foi de 7,37% aa., 

conforme a Tabela 10. 
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Tabela 10 - CAGR IPCA % aa. 

 Mês/Ano Índice 

 06/2000          1.614,62  

 06/2016         4.691,59 

CAGR(aa.) %: 7,37% 

    

Fonte: Autor 

 

 

Em tese a inflação do período foi maior que o reajuste tarifário. Neste caso 

descontando o CAGR do reajuste tarifário pelo CAGR da inflação retorna um valor 

negativo de 6,29% - 7,37% = -1,08%. Pelos motivos já explicados, a tarifa de energia 

da COPEL tem um viés crescente, então seguindo a mesma mecânica da tarifa 

nominal, a faixa de variação da tarifa real será de 0 a 4%. 

A TMA real será calculada com base no valor nominal do rendimento da 

caderneta de poupança de 6,17% aa.subtraído da inflação do IPCA acumulada nos 

últimos 12 meses, database de setembro de 2016, que foi de 8,48% aa. 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016).Então o juro 

real encontrado foi de 6,17% – 8,48% = -2,31% aa..Como não faria sentido se 

simular o cálculo do payback com juros negativos em um país em que o juro nominal 

está em 14% aa., a faixa de simulação da TMA real será de 0 a 4% aa.. 

Portanto, para o conjunto de valores adotados como ‘real’, o reajuste tarifário 

será simulado entre 0 e 4% aa.e a TMA entre 0 e 4% aa. também. 

No caso especial, a TMA assume o valor do CAGR do IPCA que é de 7,37% 

aa. e o reajuste tarifário o valor do CAGR da tarifa COPEL de 6,29% aa.. 

Os valores de TMA foram convertidos de taxas anuais para taxas mensais 

pois o cálculo do tempo de retorno do investimento foi calculado em base mensal, de 

acordo com o ciclo de faturamento da COPEL.  

A alíquota de ICMS incidente sobre a energia compensada no mês também 

foi objeto da análise de sensibilidade. Ela variou desde 0% até 29%,sendo 29% a 

alíquota vigente de ICMS no Paraná. 
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3.6 TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO 

 

 

Finalmente o tempo de retorno do investimento foi determinado, baseado 

nas premissas já citadas e é apresentado nas tabelas desta seção.Cada tabela se 

refere a um cenário de avaliação proposto pela variação de uma determinada 

grandeza.Segue no Apêndice A explicações mais detalhadas acerca da metodologia 

adotada para a realização das simulações de que derivam as tabelas a seguir. 

A notação adotada para o tempo de retorno do investimento nas tabelas foi a 

seguinte: PBs se refere ao payback simples e o PBd se refere ao payback 

descontado.No caso do valor do tempo de retorno o numeral que precede a letra “A” 

se refere ao número de anos e o numeral que precede a letra “m” indica os meses, 

por exemplo, a notação 15A3m se refere a 15 anos e 3 meses. 

 

 

3.6.1 CENÁRIO BASE 

 

 

O preço médio de referência adotado por Wp foi de 11,90 R$/Wp, conforme 

a Tabela 4, utilizado para o cálculo do investimento inicial realizado integralmente, 

mediante a multiplicação da potência instalada do SFCR, 1.750 Wp, pelo preço 

médio de referência. Portanto, como premissa deste cenário base partiu-se do 

investimento inicial de R$20.825,00, ICMS sobre a energia injetada na rede pelo 

SFCR de 29%. Também foi considerada a troca do inversor a cada 10 anos, 

correspondendo a 15% do investimento inicial, corrigido monetariamente em 4,5% 

aa.. 

Neste cenário as variáveis reajuste tarifário e TMA recebem os valores do 

grupo de análise caso especial,quais sejam: TMA de 7,37% aa.e o reajuste tarifário 

de 6,29% aa.. 
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Tabela 11 - Comparação de Paybacks no Cenário Base     

PERFIL Perfil1 Perfil2 

Investimento Inicial (R$): 
             

20.825                20.825  

Potência fotovoltaica (kWp): 
              

1.750                  1.750  

Quantidade de módulos: 7 7 

PBs: 14A8m 11A6m 

PBd: >50A 18A5m 

Autoconsumo Anual %: 25,48 85,76 

Energia Injetada Anual %: 74,52 14,24 

      

Fonte: Autor 

 

 

Diante da tabela 11, confirma-se a expectativa de que o perfil de consumo 

da UC influi no tempo de retorno do investimento. O principal motivo para a 

diferença entre os paybacks é a quantidade de energia injetada pelo SFCR na rede 

da COPEL, que ao ser compensada, sofre a incidência do ICMS. Quanto maior for 

este percentual sobre o total gerado pelo SFCR, maior será a quantidade de energia 

tributada e naturalmente pior serão o PBsePBd. O fato de a TMA ser maior do que o 

reajuste tarifário na perpetuidade não ajuda o cálculo do PBd em ambos os casos. 

 

 

3.6.2 CENÁRIO TMA VARIÁVEL 

 

 

Para este cenário, o investimento inicial foi de R$20.825,00,o ICMS sobre a 

energia compensada em 29% e a troca do inversor a cada 10 anos foi considerada. 

A TMA nominal variou entre 4 e 8% aa., mantido o reajuste tarifário nominal 

em 6,29% aa.. Os resultados da simulação desta versão do cálculo de paybackestão 

na Tabela 12. 

A TMA real variou entre 0 e 4% aa., mantido o reajuste tarifário real em 0% 

pois a variação real foi negativa de -1,08%. Os resultados da simulação desta 

versão do cálculo de paybackestão na Tabela 13. 
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Observa-se que a medida que o custo de oportunidade aumenta o PBd piora. 

O PBs é imune ao aumento do custo de oportunidade, naturalmente, pois não leva 

em conta a correção monetária dos valores no tempo. 

 

 

Tabela 12 - Payback em anos - TMA variável
(1)

 - valor nominal     

TMA % am./ aa. PBs Perfil1 PBd Perfil1 PBs Perfil2 PBd Perfil2 

 0,3274% /  4%  14A8m 19A1m 11A6m 14A3m 

 0,4074% /  5%  14A8m 26A1m 11A6m 15A3m 

 0,4868% /  6%  14A8m 29A7m 11A6m 16A5m 

 0,5654% /  7%  14A8m >50A 11A6m 17A9m 

 0,6434% /  8%  14A8m >50A 11A6m 19A7m 

          

Fonte: Autor 

(1) Reajuste ANEEL em 6,29% aa e ICMS de 29% 

 

 

Tabela 13 - Payback em anos - TMA variável
(2)

 - valor real     

TMA % am./ aa. PBs Perfil1 PBd Perfil1 PBs Perfil2 PBd Perfil2 

 0, 0% /  0%  14A8m 14A8m 9A10m 9A10m 

 0,.083% /  1%  14A8m 15A7m 11A6m 12A0m 

 0,1652% /  2%  14A8m 16A7m 11A6m 12A8m 

 0,2466% /  3%  14A8m 17A9m 11A6m 13A5m 

 0,3274% /  4%  14A8m 19A1m 11A6m 14A3m 

          

Fonte: Autor 

(2) Reajuste ANEEL em 0% aa e ICMS de 29% 

 

 

A anomalia no PBs Perfil2 se deve ao fato de que ao se computar a troca do 

inversor a cada 10 anos, o fluxo do PBs que já poderia ser positivo, volta a ficar 

negativo e a simulação captura este tipo de evento, que inclusive pode acontecer em 

mais de uma ocasião durante a simulação, descrevendo o comportamento do PBs 

Perfil 2 como se fosse variável em função da TMA simulada, o quê não é verdade. 

A comparação da versão nominal com a real por meio das Tabelas 12 e 13 

indica que para a TMA variável o payback da versão nominal é melhor. 
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3.6.3 CENÁRIO REAJUSTE TARIFÁRIO VARIÁVEL 

 

 

Para este cenário, o investimento inicial foi de R$20.825,00,o ICMS sobre a 

energia compensada em 29% e a troca do inversor a cada 10 anos foi considerada. 

O rejuste tarifário nominal variou entre 7 e 11% aa., mantida a TMA nominal 

em 6,17% aa.. Os resultados da simulação desta versão do cálculo de paybackestão 

na Tabela 14. 

O rejuste tarifário real variou entre 0 e 4% aa., mantida a TMA real em 0% 

aa.. Os resultados da simulação desta versão do cálculo de paybackestão na Tabela 

15. 

 

 

Tabela 14 - Payback em anos - Reajuste ANEEL variável
(3)

 - valor nominal   

Reajuste % aa. PBs Perfil1 PBd Perfil1 PBs Perfil2 PBd Perfil2 

7% 14A1m 27A7m 11A2m 15A9m 

8% 13A6m 19A10m 10A8m 14A8m 

9% 12A10m 18A4m 10A4m 13A10m 

10% 12A4m 17A1m 8A8m 13A1m 

11% 11A10m 16A0m 8A5m 12A6m 

          

Fonte: Autor 

(3) TMA em 0,5% am / 6,17% aa e ICMS de 29% 

 

 

Tabela 15 - Payback em anos - Reajuste ANEEL variável(4) - valor real   

Reajuste % aa. PBs Perfil1 PBd Perfil1 PBs Perfil2 PBd Perfil2 

0% >50A >50A 16A5m 16A5m 

1% 27A0m 27A0m 15A3m 15A3m 

2% 19A7m 19A7m 14A4m 14A4m 

3% 18A1m 18A1m 13A6m 13A6m 

4% 16A10m 16A10m 12A9m 12A9m 

          

Fonte: Autor 

(4) TMA em 0% am / 0% aa e ICMS de 29% 

 

 



99 
 

Segundo as Tabelas 14 e 15 opayback é afetado positivamente à medida 

que o reajuste tarifário aumenta, poiso custo evitado também aumenta e nesta 

medida, ambos o PBs e o PBd diminuem. 

A comparação da versão nominal com a real por meio das Tabelas 14 e 15 

indica que para o reajuste tarifário variável o payback da versão nominal se sai 

melhor. 

 

 

3.6.4 CENÁRIO ALÍQUOTA DE ICMS VARIÁVEL 

 

 

Para este cenário, o investimento inicial foi de R$20.825,00 e a troca do 

inversor a cada 10 anos foi considerada. Para a simulação deste cenário a alíquota 

de ICMS sobre a energia compensada variou entre 29% e 0%. 

Para a versão nominal a TMA adotada foi de 6,17% aa., o reajuste tarifário 

em 6,29% aa. Os resultados da simulação desta versão do cálculo de payback estão 

na Tabela 16. 

Para a versão real a TMA adotada foi de 0% aa., o reajuste tarifário em 0% 

aa. Os resultados da simulação desta versão do cálculo de paybackestão na Tabela 

17. 

 

 

Tabela 16 - Payback em anos - Alíquota de ICMS variável
(5)

 - valor nominal 

ICMS % PBs Perfil1 PBd Perfil1 PBs Perfil2 PBd Perfil2 

29% 14A8m >50A 11A6m 16A7m 

24% 13A9m 27A7m 11A5m 16A6m 

18% 12A11m 19A7m 11A4m 16A4m 

12% 12A4m 18A3m 11A3m 16A2m 

6% 11A10m 17A3m 11A2m 16A1m 

0% 11A6m 16A7m 11A1m 16A0m 

          

Fonte: Autor 

(5) Reajuste ANEEL em 6,29% aa e TMA em 0,5% am / 6,17% aa 
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Tabela 17 - Payback em anos - Alíquota de ICMS variável
(6)

 - valor real   

ICMS % PBs Perfil1 PBd Perfil1 PBs Perfil2 PBd Perfil2 

29% >50A >50A 16A5m 16A5m 
24% 28A4m 28A4m 16A4m 16A4m 

18% 25A11m 25A11m 16A1m 16A1m 
12% 18A8m 18A8m 16A0m 16A0m 

6% 17A8m 17A8m 15A11m 15A11m 
0% 16A10m 16A10m 15A10m 15A10m 

          

Fonte: Autor 

(6) Reajuste ANEEL em 0% aa e TMA em 0% am / 0% aa 

 

 

Por meio das Tabelas 16 e 17observa-se que o resultado tanto do PBs 

quanto do PBd é afetado positivamente a medida que o ICMS diminui. O Perfil 1, 

notadamente o perfil com maior injeção de energia na rede da COPEL, na ordem de 

75%, vide Tabela 11, sofre a ação mais evidente da queda da alíquota do ICMS 

sobre a energia compensada do SFCR. Quanto maior for o percentual de injeção do 

SFCR na rede, mais afetado será o payback para melhor em função do decréscimo 

da alíquota do ICMS. 

A comparação da versão nominal com a real por meio das Tabelas 16 e 17 

indica que para o ICMS variável há um empate técnico pois o PBd do Perfil 1 é 

melhor na versão nominal e o PBd do Perfil 2 é melhor na versão real. 

 

 

3.6.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAYBACK 

 

 

Da análise das Tabelas 12 a 17, observa-se que a medida que o reajuste 

tarifário aumenta percentualmente, o efeito no PBs é mais positivamente acentuado, 

intui-se de maneira geral que as grandezas tem uma correlação negativa. A medida 

que a TMA aumenta percentualmente, o efeito no PBd é mais negativamente 

acentuado, intui-se de maneira geral que as grandezas tem uma correlação positiva. 

Diante das versões de análise de payback das Tabelas 12 a 17, observa-se 

que o conjunto de dados de entrada tem uma assimetria que é desfavorável a 
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viabilidade econômica do SFCR. Esta assimetria provém da análise histórica do 

CAGR da TMA que é maior que o CAGR do reajuste da tarifa de energia elétrica 

pela COPEL. Embora represente a realidade econômica baseada na retrospectiva 

dos indicadores de inflação, reajuste tarifário e taxa de juros, impede que os 

paybacks sejam mais plausíveis. 

Qualitativamente falando, para captar o melhor dos mundos em termos da 

simulação do caso de estudo, seria necessário que houvesse um reajuste tarifário 

grande e uma taxa de juros representativa da TMA pequena.  

O foco deste trabalho é o cliente residencial, porém em conversas com 

gestores do meio empresarial, recebeu-se um feedback quantitativo em relação ao 

payback esperado para investimentos realizados, podendo oscilar entre 3 e 5 anos. 

Convém ressaltar que para clientes não residenciais os valores de tarifas praticados 

são inferiores aos adotados aqui, contribuindo negativamente para o cálculo do 

payback.  

Para efeito de comparação do preço médio de referência estimado no caso 

de estudo proposto, partindo da premissa de um PBd estimado em 5 anos, com 

TMA anual em 6,17%aa.,com reajuste tarifário em 11% aa., admitindo-se a troca do 

inversor a cada 10 anos, mantendo as demais variáveis constantes, pretende-se 

simular qual seria o valor por Wp necessário para que se viabilizasse o investimento 

em SFCR nesta hipótese. Para o SFCR de 1,75 kWp, chega-se ao valor máximode 

R$/Wp 3,50 no caso do Perfil 1eR$/Wp 5,05 no caso do Perfil 2. Comparados ao 

valor médio de R$/Wp 11,90 encontrado em pesquisa de mercado, correspondem a 

valores muito inferiores, abaixo também da expectativa da EPE para 2016 de R$/Wp 

5,90 por exemplo (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2014b), porém fora da 

realidade de mercado em Curitiba-PR para esta potência fotovoltaica. 

Ressalta-se que o valor médio de R$/Wp 11,90 pode representar a captura 

da recente alta do dólar, influenciando negativamente os cálculos de payback. Ainda 

sim, há a expectativa de queda dos preços dos módulos fotovoltaicos previstos pela 

EPE e pela IEA, com bom potencial de influenciar para baixo os paybacks, uma vez 

que em média 60% dos custos vinculados a implantação de um SFCR estão 

associados a este custo, vide item 2.7. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com a análise dos cenários propostos, notadamente a Tabela 11 , 

pode-se concluir que quanto maior for o percentual de autoconsumo da UC, menor é 

o payback do investimento. O alto percentual de autoconsumo implica em que a 

energia gerada está sendo consumida simultaneamente, evitando que haja energia 

injetada na rede. Essa energia cedida gratuitamente para a concessionária gera 

créditos no futuro que podem ser aproveitados quando há espaço para abatimento 

da fatura para o valor mínimo (custo de disponibilidade). Esse crédito de energia 

acumulada é monetizado no momento em que se realiza a compensação pelo valor 

da tarifa vigente, porém sobre este montante de crédito incide pelo menos o ICMS. 

Então quando o crédito volta, volta abatido de ICMS e esta relação de desconto é 

proporcional a kWhINJETADO x [1 - ((1/(1 – ICMS) -1)] = kWhINJETADO x 0,592, no caso 

de ICMS de 29%. Em suma, o crédito correspondente a energia injetada na rede ao 

retornar para realizar a compensação corresponde a 59,2% do montante inicial, ou 

seja, sofre um desconto de quase 40%.  

Apesar de a energia injetada poder ser usada em um momento futuro para 

abater a fatura de energia, ela deve ser evitada enquanto houver incidência da 

alíquota de ICMS, porque boa parte da energia fica retida a título de imposto, menos 

crédito financeiro é abatido da fatura tendo como consequência o aumento do tempo 

de retorno do investimento. Pode-se concluir que a política de Net-Metering é 

voltada para o autoconsumo, visto que os resultados das simulações do caso de 

estudo apontam que quanto maior for o autoconsumo da energia gerada pelo SFCR, 

menor será o seu payback. 

Do ponto de vista dos indicadores financeiros, destaca-se o comportamento 

do payback em relação ao valor da tarifa corrigido na perpetuidade. De acordo com 

asTabelas14 e 15 quanto maior for o valor da tarifa de energia elétrica praticado no 

futuro, maior será o custo evitado e menor será o tempo de retorno. Quanto ao custo 

de oportunidade, de acordo com as Tabelas12 e 13, no que diz respeito ao PBd, 

quanto menor for a taxa de juros menor será o tempo de retorno. 

Em relação a alíquota de ICMS incidente sobre o crédito derivado da energia 

compensada, de acordo com as Tabelas16 e 17, quanto menor for a alíquota 

incidente, menor será o payback, havendo que se destacar que o grau de influência 
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será tanto maior quanto maior for a quantidade de energia exportada pelo SFCR à 

rede elétrica da concessionária. O fenômeno fica evidente no Perfil 1. 

Sob a ótica do PBs o recurso solar seria o fator determinante numa análise 

de viabilidade econômica.Para investigar essa questão, selecionou-se dentro do 

universo de países com geração fotovoltaica relevante, com sistema de Net-

Metering como uma das ferramentas de inserção de SFCR em suas matrizes 

energéticas, países que poderiam servir de comparação por adotarem um modelo 

regulatório similar ao nacional. Partindo desta semelhança regulatória, buscou-se 

aqueles que tenham implementado a política de autoconsumo em algum nível, seja 

regional ou nacional, até 2014 (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015).  

 

 

Tabela 18–Comparação de Produtividade Anual e Potência Fotovoltaica 

País Produtividade  (kWh/kWp.ano) Potência (Wp) 

Austrália (Canberra)                                              1.400                   1.750  

Brasil (Curitiba)                                              1.386                   1.750  

Itália (Roma)                                              1.326                   2.000  

Canadá (Ontário)                                              1.150                   2.250  

França (Paris)                                              1.100                   2.250  

Japão (Tóquio)                                              1.050                   2.500  

Áustria (Viena)                                              1.027                   2.500  

Suiça (Berna)                                                 995                   2.500  

Suécia (Estocolmo)                                                 950                   2.750  

Dinamarca (Copenhagen)                                                 925                   2.750  

      

Fonte: Adaptado de (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY,2015) 

 

 

A Tabela 18 apresenta os dados de produtividade e potência fotovoltaica 

necessária para atender o consumo de 200 kWh.mês da UC do caso de estudo. A 

coluna de produtividade indica que dentre os países adotados para comparação, 

Curitiba tem a segunda melhor irradiação solar. Diante desta constatação, pode-se 

concluir também que a potência fotovoltaica é uma das menores quando 

comparadas a mesma lista de países. A conclusão de que, caso os preços dos 

equipamentos necessários a implantação do SFCR em todos os países da lista 

fosse o mesmo, em termos comparativos, Curitiba teria um dos menores 

investimentos iniciais. 

Em Curitiba, porém, a disparidade da taxa de juros em relação ao mercado 

internacional atual éum fator negativo, visto que seu efeito é amplificado pelo regime 
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de capitalização de juros compostos no caso de cálculo do PBd, conforme se pode 

observar na Equação 3. A TMA é uma variável macroeconômica pertencente ao rol 

do ambiente de negócios intrínseco a cada país, sobre o qual o investidor / 

empreendedor / tomador de crédito não tem ingerência. 

De maneira geral, o preço do SFCR e o custo de oportunidade do capital são 

fatores a serem melhorados para que se consiga um PBd em tempo razoável, para 

que o SFCR possa ser entendido como uma oportunidade de investimento pelo 

consumidor. Diante do cenário base, em que o reajuste da tarifa de energiafoi 

considerado como 6,29% aa. e o custo de oportunidade do capital, TMA, foi 

considerado como 7,37% aa., ambos na perpetuidade, obteve-se para o Perfil 1 e 2, 

respectivamente, PBd maior que 50 anos e 18 anos e 5 meses. Observou-se nas 

simulações que a variável reajuste tarifário tem que ser numericamente maior que a 

variável TMA para que o PBd seja obtido em tempo razoável. No caso de estudo, 

levando em conta as séries históricas de ambas, observou-se que justamente houve 

a inversão das grandezas, a TMA encontrada foi maior que o reajuste tarifário dos 

últimos 16 anos, contribuindo desfavoravelmente para as simulações do PBd. 

Ressalta-se que o cálculo de payback é um cálculo subjetivo, pois de acordo 

com a maneira com que as variáveis que são premissas para as simulações de 

cálculo são arranjadas, há impacto no resultado do tempo de retorno. Isto ficou 

evidente pela simples comparação dos paybacks obtidos entre o conjunto de 

variáveis nominal e real.  

Além disso arbitrar um tempo de retorno ideal para um investimento que 

gera energia de forma limpa não é tarefa fácil. Existem benefícios intangíveis ao 

universo financeiro que não são monetizáveis, como por exemplo a retirada de 

toneladas de dióxido de carbono da atmosfera durante o tempo de operação do 

SFCR. Este benefício não está precificado monetariamente, e diante da ratificação 

formal do Acordo de Paris na 21a Conferência das Partes – COP21, cujo objetivo 

principal foi manter o aquecimento global abaixo de 2o C, determinando que os 

países desenvolvidos deverão investir 100 bilhões de dólares por ano em medidas 

de combate à mudança do clima e adaptação em países em desenvolvimento, a 

geração de energia de forma limpa ganha um formidável aliado, o dinheiro destinado 

ao financiamento climático. 

Para a consecução do barateamento do investimento inicial em um SFCR, 

pode-se citar que o desenvolvimento da cadeia de fornecedores nacionais por meio 
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de políticas públicas de fomento mercantil poderia acelerar todo o processo. Não se 

refere apenas a isenção de impostos na cadeia produtiva, a isenção de ICMS sobre 

a energia compensada, mas a uma política de estado com foco no desenvolvimento 

do setor de GD por SFCR atendendo principalmente o interesse do consumidor final 

e não ao clientelismo com que a ANEEL se posiciona em relação às demandas de 

distribuidoras/concessionárias e a gula com que os estados tratam questões 

tributárias cuja natureza é promover o bem comum por meio de uma menor 

agressão ao meio ambiente. 

Diante da perspectiva de queda do preço por Wp no longo prazo como 

previsto pela IEA e pela EPE, certamente no futuro oportunizar-se-á a microgeração 

por SFCR se tornar mais atrativa ao investidor e promover a inserção da energia 

fotovoltaica na matriz energética do Estado do Paraná. 

 

 

4.1 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Durante o desenvolvimento deste caso de estudo, optou-se por trabalhar 

com a energia tanto produzida quanto consumida pela UC por posto horário. 

Levando em conta que em um futuro próximo possa haver a adoção de um sistema 

de SMART GRID pelas distribuidoras de energia, que em função de uma 

necessidade de despacho de potência em momentos críticos possa ofertar aos 

prosumers, produtores que também são consumidores de energia, condições de 

vender a energia gerada por um SFCR residencial à distribuidora a 

tarifaspreviamente negociadas, bastando para isso um telecomando do operador do 

sistema, a tarifa branca poderia vir de encontro a esta nova regulamentação. Como 

tarifa binômia que é, leva em consideração o momento em que o consumo foi 

efetuado pela UC. Porém ela também se encaixaria como uma inovação ao perfil do 

prosumer que participaria do fornecimento de energia elétrica ativa, além de 

eventual prestação de serviços ancilares para a concessionária,sendo que estes 

serviços seriam acionados on-demand. Apesar de a legislação atual não contemplar 

a possibilidade de uma UC atendida em BT vender a energia na rede, a integração 

entre um SFCR e a tarifação binomial poderia ser objeto de estudo para identificar 

se há viabilidade ou não de implantação de um SFCR sob este regime de tarifação. 
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APÊNDICE A – Metodologia de cálculo 

 

O APÊNDICE A pretende expor em mais detalhes a mecânica da simulação 

do cálculo de payback adotado neste caso de estudo. A seguir têm-se uma 

explanação sobre a maneira como o Sistema de Compensação de Energia foi 

interpretado para se calcular a Fatura da UC com SFCR e o código em VBA utilizado 

para a simulação dos cenários, a título ilustrativo. 

Por exemplo, segue o esquema para um mêstípico de Maio do Perfil 1: 

 

Diagrama de fluxo de energia Perfil 1 – mês de maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual seria o valor da fatura da COPELcom SFCR do Perfil 1 no mês de maio?  

 

FaturaSFCR = Déficit UC * tarifa com impostos + IP SFCR; 

IP SFCR = taxa cosip (função do consumo faturado=Déficit UC) referente a 

iluminação pública; 
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Bidirecional 

 

UC 

 

 

 

SFCR 

Geração SFCR=155 kWh 

Consumo UC=310 kWh 

Autoconsumo=40,60 kWh 

Déficit UC=310-40,60=269,40 kWh Injetado=155-40,60=114,40 kWh 

Injetado=114,40 kWh Déficit UC=269,40 kWh + IP_SFCR 
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O Sistema de Compensação de Energia admite que a energia injetada na 

rede da COPEL seja compensada, então: 

 

Crédito sobre a energia injetada = Injetado * tarifa com impostos; 

 

Porém este crédito sofre o desconto de ICMS , PIS/PASEP e COFINS. A 

parcela de tributos referente ao governo federal foi isentada, cabendo apenas a 

incidência do imposto estadual, neste caso o ICMS. 

 

Importe de ICMS = Crédito sobre a energia injetada * (1/(1-ICMS))-1 

Crédito = Crédito sobre a energia injetada – Importe de ICMS 

Fatura SFCR = Fatura SFCR – Crédito 

Se a Fatura SFCR > Custo de Disponibilidade, prevalece a fatura, caso contrário a 

UC paga o custo de disponibilidade. Neste caso de estudo, o custo de 

disponibilidade, por se tratar de uma UC trifásica é de 100 kWh, que são 

multiplicados pelo valor da tarifa com impostos, 064543 R$/kWh. Então o custo de 

disponibilidade será de R$64,54. 

Portanto, a fatura da UC com SFCR para a situação proposta será: 

 

Fatura SFCR = 269,40 [kWh] * 0,64543 [R$/kWh] + IP SFCR(269,40 kWh)  

IP SFCR = taxa cosip (269,40 [kWh]) = R$15,09 

Fatura SFCR = 173,88 + 15,09 = R$188,97 

Crédito sobre a energia injetada = 114,40 [kWh] * 0,64543 = R$ 73,83 

Importe de ICMS[29%_icms] = R$ 73,83 * (1/(1-0,29))-1) = 73,83 * 0,4085 = R$ 

30,16 

Crédito[29%_icms] = 73,83 – 30,16 = R$ 43,66 

Fatura SFCR[29%_icms] = 188,97 – 43,66 = R$145,30> R$64,54 →R$145,30 

 

Para o caso de icms = 0%; 

Importe de ICMS[0%_icms] = R$ 73,83 * (1/(1-0))-1) = 73,83 * 0= R$ 0,00 

Crédito[0%_icms] = 73,83 – 0,00 = R$ 73,83 

Fatura SFCR[0%_icms] = 188,97 – 73,83 = R$115,14> R$64,54 →R$115,14 
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Qual seria o valor da fatura normal da COPEL no mês de maio? 

 

Fatura Normal = Consumo UC * tarifa com impostos + IP Normal 

Fatura Normal = 310 [kWh] * 0,62543 [R$/kWh] + IP Normal(310[kWh]) 

Fatura Normal = 200,08 + 18,86 

Fatura Normal = R$ 218,94 

 

Qual o ganho proporcionado pelo SFCR no Perfil 1 no mês de maio? 

 

Neste caso, o ganho é entendido pela quantidade de dinheiro que se 

deixaria de pagar para a COPEL, chamar-se-á de custo evitado. 

 

Custo evitado = Fatura Normal – Fatura SFCR 

Custo evitado Perfil 1[29%_icms] = 218,94 – 145,30 = R$ 73,63 

Custo evitado Perfil 1[0%_icms] = 218,94 – 115,14 = R$ 103,80 

 

Qual seria o valor da fatura da COPEL com SFCR do Perfil 2 no mês de maio?  

 

Diagrama de fluxo de energia Perfil 2 – mês de maio 
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Déficit UC=310-137,02=172,98 Injetado=155-137,02=17,98 kWh 

Injetado=17,98 kWh Déficit UC=172,98 kWh + IP_SFCR 
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Fatura SFCR = 172,98 [kWh] * 0,64543 [R$/kWh] + IP SFCR(172,98 kWh)  

IP SFCR = taxa cosip (172,98 [kWh]) = R$7,55 

Fatura SFCR = 111,65 + 7,55 = R$119,20 

Crédito sobre a energia injetada = 17,98 [kWh] * 0,64543 = R$ 11,60 

Importe de ICMS[29%_icms] = R$ 11,60 * (1/(1-0,29))-1) = 11,60 * 0,4085 = R$ 4,74 

Crédito[29%_icms] = 11,60 – 4,74 = R$ 6,86 

Fatura SFCR[29%_icms] = 119,20 – 6,86 = R$112,34> R$64,54 →R$112,34 

 

Para o caso de icms = 0%; 

Importe de ICMS[0%_icms] = R$ 11,60 * (1/(1-0))-1) = 11,60 * 0= R$ 0,00 

Crédito[0%_icms] = 11,60 – 0,00 = R$ 11,60 

Fatura SFCR[0%_icms] = 119,20 – 11,60 = R$107,60> R$64,54 →R$107,60 

 

Qual o ganho proporcionado pelo SFCR no Perfil 2 no mês de maio? 

 

Custo evitado = Fatura Normal – Fatura SFCR 

Custo evitado Perfil 2 [29%_icms] = 218,94 – 112,34 = R$ 106,60 

Custo evitado Perfil 2 [0%_icms] = 218,94 – 107,60 = R$ 112,34 

 

A Fatura Normal sofre uma leve variação em função do número de dias do 

mês, 31 ou 30 ou 28, e em função da tarifa com impostos.  

A Fatura SFCR não é constante, sofre a sazonalidade da geração do SFCR, 

das tarifas, do ICMS que incide sobre a energia compensada e do perfil de consumo 

da UC. 

A irradiação sobre o plano do SFCR será um pouco diferente a cada mês. 

Nos meses de verão a intensidade e a quantidade de horas com sol é maior do que 

nas outras estações. Portanto, é de se esperar que a irradiação neste período seja 

maior e o SFCR produza mais energia, vide Tabela 6. 

 

Qual é o payback simples do SFCR nesta situação? 

 

Para o caso do payback simples PBs, o valor de Custo evitado será somado 

ao longo dos meses sem correção monetária. 
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 Há uma sazonalidade na geração do SFCR e ela será apresentada no valor 

da Fatura SFCR, como consequência o Custo evitado será diferente a cada mês. 

Para se calcular o PBs, basta se somar o investimento inicial (com sinal negativo por 

se tratar de um desembolso de dinheiro) com o Custo evitado mês após mês. No 

momento em que a soma cruzar do valor negativo para o positivo, tem-se o PBs. 

Então a lógica simplificada para o cálculo é a seguinte: 

 

conta_tempo = 1 

SE (-Investimento Inicial + Custo_evitado)< 0 ENTÃO 

 conta_tempo += conta_tempo; 

 Custo_evitado+=Custo_evitado; 

SENÃO 

 PBs=conta_tempo; 

FIM 

 

A variável conta_tempo é o contadorda passagem do tempo enquanto a 

soma não for positiva e é a variável que exprime o PBs. 

 

Qual é o payback descontado do SFCR nesta situação? 

 

Conforme a Equação 3, o termo Fct é o gerador de renda. Neste caso de 

estudo o termo que gera renda é o Custo evitado. O Custo evitado é trazido a valor 

presente em função da taxa de juros expressa pela variável TMA. Então 

particularizando a Equação 4 e seguindo a mesma lógica do payback simples: 

 

conta_tempo=1 

SE (-Investimento Inicial + (Custo_evitado / (1+TMA)^conta_tempo) )< 0 ENTÃO 

 conta_tempo += conta_tempo; 

 Custo_evitado+=Custo_evitado; 

SENÃO 

 PBd = conta_tempo; 

FIM 

 

A variável conta_tempo é o contador que exprime o PBd. 
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No caso do cenário de ICMS variável o quê muda? 

 

De acordo com as informações obtidas dos diagramas de fluxo de energia 

do mês de maio: 

Custo evitado Perfil 1[29%_icms] = 218,94 – 145,30 = R$ 73,63 

Custo evitado Perfil 1[0%_icms] = 218,94 – 115,14 = R$ 103,80 

Custo evitado Perfil 2 [29%_icms] = 218,94 – 112,34 = R$ 106,60 

Custo evitado Perfil 2 [0%_icms] = 218,94 – 107,60 = R$ 112,34 

 

Em relação ao Perfil 1: 

a) Se o Custo evitado Perfil 1[29%_icms] é diferente do Custo evitado 

Perfil 1[0%_icms] , os PBs´sserão diferentes entre si porque o custo 

evitado o é! O PBd também o será, porque o PBd é o custo evitado 

corrigido pela taxa TMA! 

 

Em relação ao Perfil 2: 

b) Se o Custo evitado Perfil 2[29%_icms] é diferente do Custo evitado 

Perfil 2[0%_icms] , pela mesma lógica do item a) supra, ambos o PBs e o 

PBd serão diferentes! 

 

Comparando o Perfil 1 com o Perfil 2: 

a) Se o Custo evitado Perfil 1[29%_icms] é diferente do Custo evitado 

Perfil 2[29%_icms], ambos o PBs e o PBd serão diferentes pelo motivo 

descrito no item a)! 

 

b) Se o Custo evitado Perfil 1[0%_icms] é diferente do Custo evitado 

Perfil 2[0%_icms], ambos o PBs e o PBd serão diferentes pelo motivo 

descrito no item a)! 

 

A variável ICMS muda do valor de 29% para um outro valor gerando PBs e 

PBd diferentes. 

 

No caso da Tabela 16: 
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Tabela 16 - Payback em anos - Alíquota de ICMS variável
(5)

 - valor nominal 

ICMS % PBs Perfil1 PBd Perfil1 PBs Perfil2 PBd Perfil2 

29% 14A8m >50A 11A6m 16A7m 

24% 13A9m 27A7m 11A5m 16A6m 

18% 12A11m 19A7m 11A4m 16A4m 

12% 12A4m 18A3m 11A3m 16A2m 

6% 11A10m 17A3m 11A2m 16A1m 

0% 11A6m 16A7m 11A1m 16A0m 

          

Fonte: Autor 

(5) Reajuste ANEEL em 6,29% aa e TMA em 0,5% am / 6,17% aa 

 

Por quê o PBs Perfil 1 é diferente do PBd Perfil1 quando a alíquota de ICMS 

é igual a 0%?Por quê o PBs Perfil 2 é diferente do PBd Perfil2 quando a alíquota de 

ICMS é igual a 0%? 

Porque o custo evitado no cálculo de PBd é corrigido no tempo pela taxa 

TMA, que no caso da Tabela 16 é igual a 6,17% aa.. O PBs e o PBd do Perfil 1 

seriam iguais entre si /PBs e o PBd do Perfil 2 seriam iguais entre si,caso a taxa 

TMA fosse igual a zero, que é justamente o caso da Tabela 17, porque nesta Tabela 

17 a versão de simulação é para o conjunto de premissas “real” e neste caso a TMA 

é igual a 0% aa.. 

Para concluir as possibilidades da Tabela 16: jamais o PBs do Perfil 1 será 

igual ao PBs do Perfil 2 por que os perfis de consumo são diferentes, assim como, 

jamais o PBd do Perfil 1 será igual ao PBd do Perfil 2, pelo mesmo motivo: os custos 

evitados são diferentes. Essa diferença reside no fato de que a taxa COSIP aplicada 

ao se monetizar o termo “Déficit UC” utilizado nos diagramas de fluxo de energia é 

diferente, justamente em função da quantidade de energia faturada ser diferente e 

sobre ela incidir a taxa COSIP. É uma diferença sutil, mas ela existe.  

Observa-se da análise da Tabela 16 que em termos de PBd, a medida que a 

alíquota de ICMS converge para zero a diferença entre o PBd Perfil 1 e o PBd Perfil 

2 diminui drasticamente, sendo que para ICMS=0% a diferença é de 7 meses. 

O tema Net-metering está interligado a várias áreas e envolve 

conhecimentos a respeito da maneira como a alíquota de ICMS é calculada sobre a 

fatura de energia, o custo de disponibilidade, a taxa de iluminação pública de cada 

cidade e o próprio sistema de compensação de energia. 

 

 



120 
 

No caso do cenário de TMA variável o quê muda? 

 

O valor da variável TMA muda de 6,17% aa. para um outro valor que gerará 

tempos de PBd diferentes. 

 

No caso do cenário de Reajuste Tarifário variável o quê muda? 

 

A medida que a tarifa de energia aumente, aumenta também  o valor da 

Fatura Normal mais do que proporcionalmente a Fatura SFCR. A diferença entre as 

duas é o Custo evitado, portanto a medida que o reajuste tarifário seja maior, será 

maior também o Custo evitado.  

Neste caso, muda o valor da tarifa com impostos e a tarifa líquida, na 

database da COPEL que é o mês de junho. Simplificadamente a lógica seria: 

 

SE conta_tempo=6 ENTÃO 

 Tarifa_com_impostos = tarifa_com_impostos*(1+reajuste tarifário[%]) 

 Tarifa_liquida=tarifa_liquida*(1+reajuste tarifário[%]) 

FIM 

 

Segue cópia do programa em VBA utilizado para realizar as simulações. 

 

Sub payback() 

 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

Dim k As Integer 

Dim x As Integer 

Dim coringa As String 

Dim cenario As String 

Dim database As Integer 

Dim mes As Integer 

Dim pis_cofins As Single 

Dim percentual_inicial_inversor As Single 

Dim correcao_troca_inversor_aa As Single 

Dim periodo_troca_inversor As Integer 

Dim tarifa_liquida As Single 

Dim tarifa_impostos As Single 
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Dim reajuste_tarifario As Single 

Dim icms As Single 

Dim tma As Single 

Dim tma_ano As Single 

Dim cidade As String 

Dim produtividade_anual As Single 

Dim consumo_anual As Single 

Dim confere As String 

Dim preco_por_watt As Single 

Dim nome_do_perfil As String 

Dim potencia_modulo As Single 

Dim matriz_confere(601, 25) As Variant 

Dim matriz_cenario_base(9, 3) As Variant 

Dim matriz_cenario_tma(6, 5) As Variant 

Dim matriz_cenario_cagr_tarifa(6, 5) As Variant 

Dim matriz_cenario_icms_sfcr(7, 5) As Variant 

Dim matriz_pb_perfil1(6, 2) As String 

Dim matriz_pb_perfil2(6, 2) As String 

 

Dim p As Worksheet 

 

Set p = Worksheets(6) 

Call apaga 

 

'CARREGA O CENÁRIO 

cenario = UCase(p.Cells(11, 4)) 

'CONFERE OS CALCULOS NA PLANILHA S/N? 

confere = UCase(p.Cells(10, 4)) 

'CONSTANTES INDEPENDENTES DO CENÁRIO - A MENOS QUE DECLARADO O CONTRARIO 

'MES DE REAJUSTE TARIFARIO COPEL 

database = 6 

'PARA A COPEL O DEFAULT DE INICIO DE SIMULAÇÃO É O MÊS 5 

mes = 5 

'PIS_COFINS 

pis_cofins = 5.7 / 100 

'% DO INVERSOR SOBRE O INVESTIMENTO INICIAL 

percentual_inicial_inversor = 15 / 100 

'CORREÇÃO MONETÁRIA DO PREÇO DO INVERSOR 

correcao_troca_inversor_aa = 4.5 / 100 

'PERÍODO DE TROCA DO INVERSOR 

periodo_troca_inversor = 10 
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'CORRESPONDE A UMA SIMULAÇÃO EVENTUAL 

If cenario = "DEFAULT" Then 

    'CARREGA CENÁRIO E IMPRIME CABEÇALHO DA SIMULAÇÃO 

x = cenario_default(cidade, produtividade_anual, consumo_anual, reajuste_tarifario, icms, 

periodo_troca_inversor, tma_ano, tma, preco_por_watt, potencia_modulo, nome_do_perfil, 

tarifa_impostos, tarifa_liquida, pis_cofins) 

    'CALCULA O PAYBACK 

x = calcula_vpl(cidade, produtividade_anual, consumo_anual, nome_do_perfil, mes, database, 

tarifa_liquida, tarifa_impostos, reajuste_tarifario, periodo_troca_inversor, percentual_inicial_inversor,  

correcao_troca_inversor_aa, tma_ano, tma, icms, preco_por_watt, confere, matriz_confere(), 

investimento_inicial, potencia_sfcr, qtd_modulos, percentual_autoconsumo, percentual_injetado) 

    'IMPRIME MATRIZ DE CONFERENCIA 

    If confere = "S" Then 

x = imprime_confere(matriz_confere) 

    End If 

    'IMPRIME OS TEMPOS DE RETORNO DO INVESTIMENTO 

x = imprime(investimento_inicial, potencia_sfcr,qtd_modulos, contador, contador_vpl, 

percentual_autoconsumo, percentual_injetado) 

'CORRESPONDE A UMA SIMULAÇÃO COM VALORES PRÉ-DEFINIDOS:REAJUSTE 8%aa, 

TMA3,58%aa, ICMS SFCR 29% 

ElseIf cenario = "BASE" Then 

    For i = 1 To 2 

Select Case i 

            Case 1: nome_do_perfil = "perfil1" 

            Case 2: nome_do_perfil = "perfil2" 

        End Select 

        'CARREGA CENÁRIO E IMPRIME CABEÇALHO DA SIMULAÇÃO 

x = cenario_base(cidade, produtividade_anual, consumo_anual, reajuste_tarifario, icms, 

periodo_troca_inversor, tma_ano, tma, preco_por_watt, potencia_modulo, nome_do_perfil, 

tarifa_impostos, tarifa_liquida, pis_cofins) 

        'CALCULA O PAYBACK 

x = calcula_vpl(cidade, produtividade_anual, consumo_anual, nome_do_perfil, mes, database, 

tarifa_liquida, tarifa_impostos, reajuste_tarifario, periodo_troca_inversor, percentual_inicial_inversor, 

correcao_troca_inversor_aa, tma_ano, tma, icms, preco_por_watt, confere, matriz_confere(), 

investimento_inicial, potencia_sfcr, qtd_modulos, percentual_autoconsumo, percentual_injetado) 

        'IMPRIME MATRIZ DE CONFERENCIA 

        If confere = "S" Then 

x = imprime_confere(matriz_confere) 

        End If 

        'IMPRIME OS TEMPOS DE RETORNO DO INVESTIMENTO 
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x = imprime(investimento_inicial, potencia_sfcr, qtd_modulos, contador, contador_vpl, 

percentual_autoconsumo, percentual_injetado) 

        'PREENCHE A MATRIZ DE CENARIO 

        For j = 1 To 7 

matriz_cenario_base(j + 2, 1) = p.Cells(14 + j, 1) 

matriz_cenario_base(j + 2, i + 1) = p.Cells(14 + j, 2) 

        Next j 

    Next i 

    'PREENCHE O CABEÇALHO DA MATRIZ DE CENARIO 

matriz_cenario_base(1, 1) = "Tabela xx - Comparação de Paybacks no Cenário Base" 

matriz_cenario_base(2, 1) = "PERFIL" 

matriz_cenario_base(2, 2) = "Perfil1" 

matriz_cenario_base(2, 3) = "Perfil2" 

    'IMPRIME NA PLANILHA 1 

    Set p = Worksheets(1) 

    For i = 1 To 9 

        For j = 1 To 3 

            p.Cells(31 + i, 5 + j) = matriz_cenario_base(i, j) 

        Next j 

    Next i 

    Set p = Worksheets(6) 

 

ElseIf cenario = "TMA" Then 

    For i = 1 To 2 

Select Case i 

            Case 1: nome_do_perfil = "perfil1" 

            Case 2: nome_do_perfil = "perfil2" 

        End Select 

 

        For j = 1 To 5 

Select Case j 

          Case 1: tma_ano = p.Cells(62,1) 

                Case 2: tma_ano = p.Cells(63,1) 

                Case 3: tma_ano = p.Cells(64,1) 

                Case 4: tma_ano = p.Cells(65,1) 

                Case 5: tma_ano = p.Cells(66,1) 

            End Select 

            'CARREGA CENÁRIO E IMPRIME CABEÇALHO DA SIMULAÇÃO 

x = cenario_tma(cidade, produtividade_anual, consumo_anual, reajuste_tarifario, icms, 

periodo_troca_inversor, tma_ano, tma, preco_por_watt, potencia_modulo, nome_do_perfil, 

tarifa_impostos, tarifa_liquida, pis_cofins) 
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            'CALCULA O PAYBACK 

x = calcula_vpl(cidade, produtividade_anual, consumo_anual, nome_do_perfil, mes, database, 

tarifa_liquida, tarifa_impostos, reajuste_tarifario, periodo_troca_inversor, percentual_inicial_inversor, 

correcao_troca_inversor_aa, tma_ano, tma, icms, preco_por_watt, confere, matriz_confere(), 

investimento_inicial, potencia_sfcr, qtd_modulos, percentual_autoconsumo, percentual_injetado) 

            'IMPRIME MATRIZ DE CONFERENCIA 

            If confere = "S" Then 

x = imprime_confere(matriz_confere) 

            End If 

            'IMPRIME OS TEMPOS DE RETORNO DO INVESTIMENTO 

x = imprime(investimento_inicial, potencia_sfcr, qtd_modulos, contador, contador_vpl, 

percentual_autoconsumo, percentual_injetado) 

            'PREENCHE A MATRIZ DE CENARIO 

coringa = "0," + Right(Str(Round(p.Cells(9, 4) * 100, 4)), 4) + "%" + " " + "/" + " " + Str(Round(p.Cells(9, 

2), 2) * 100) + "%" 

matriz_cenario_tma(j + 1, 1) = coringa 

            If i = 1 Then 

matriz_pb_perfil1(j, 1) = p.Cells(18, 2) 

matriz_pb_perfil1(j, 2) = p.Cells(19, 2) 

            Else 

matriz_pb_perfil2(j, 1) = p.Cells(18, 2) 

matriz_pb_perfil2(j, 2) = p.Cells(19, 2) 

            End If 

        Next j 

    Next i 

    'PREENCHE O CABEÇALHO DA MATRIZ DE CENARIO 

matriz_cenario_tma(1, 1) = "TMA % am./ aa." 

matriz_cenario_tma(1, 2) = "PBs Perfil1" 

matriz_cenario_tma(1, 3) = "PBd Perfil1" 

matriz_cenario_tma(1, 4) = "PBs Perfil2" 

matriz_cenario_tma(1, 5) = "PBd Perfil2" 

    'COMPLETA A MATRIZ DE CENARIO 

    For i = 2 To 6 

        For j = 2 To 3 

matriz_cenario_tma(i, j) = matriz_pb_perfil1(i - 1, j - 1) 

        Next j 

        For k = 4 To 5 

matriz_cenario_tma(i, k) = matriz_pb_perfil2(i - 1, k - 3) 

        Next k 

    Next i 

    'IMPRIME NA PLANILHA 1 
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    Set p = Worksheets(1) 

    For i = 1 To 6 

        For j = 1 To 5 

            p.Cells(44 + i, 5 + j) = matriz_cenario_tma(i, j) 

        Next j 

    Next i 

    Set p = Worksheets(6) 

 

ElseIf cenario = "CAGR TARIFA" Then 

    For i = 1 To 2 

Select Case i 

            Case 1: nome_do_perfil = "perfil1" 

            Case 2: nome_do_perfil = "perfil2" 

        End Select 

        For j = 1 To 5 

Select Case j 

                Case 1: reajuste_tarifario = 1 + p.Cells(69,1) 

                Case 2: reajuste_tarifario = 1 + p.Cells(70,1) 

                Case 3: reajuste_tarifario = 1 + p.Cells(71,1) 

                Case 4: reajuste_tarifario = 1 + p.Cells(72,1) 

                Case 5: reajuste_tarifario = 1 + p.Cells(73,1) 

            End Select 

 

 

 

            'CARREGA CENÁRIO E IMPRIME CABEÇALHO DA SIMULAÇÃO 

x = cenario_cagr_tarifa(cidade, produtividade_anual, consumo_anual, reajuste_tarifario, icms, 

periodo_troca_inversor, tma_ano, tma, preco_por_watt, potencia_modulo, nome_do_perfil, 

tarifa_impostos, tarifa_liquida, pis_cofins) 

            'CALCULA O PAYBACK 

x = calcula_vpl(cidade, produtividade_anual, consumo_anual, nome_do_perfil, mes, database, 

tarifa_liquida, tarifa_impostos, reajuste_tarifario, periodo_troca_inversor, percentual_inicial_inversor, 

correcao_troca_inversor_aa, tma_ano, tma, icms, preco_por_watt, confere, matriz_confere(), 

investimento_inicial, potencia_sfcr, qtd_modulos, percentual_autoconsumo, percentual_injetado) 

            'IMPRIME MATRIZ DE CONFERENCIA 

            If confere = "S" Then 

x = imprime_confere(matriz_confere) 

            End If 

            'IMPRIME OS TEMPOS DE RETORNO DO INVESTIMENTO 

x = imprime(investimento_inicial, potencia_sfcr, qtd_modulos, contador, contador_vpl, 

percentual_autoconsumo, percentual_injetado) 
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            'PREENCHE A MATRIZ DE CENARIO 

coringa = Str(Round((reajuste_tarifario - 1) * 100, 0)) + "%" 

matriz_cenario_cagr_tarifa(j + 1, 1) = coringa 

            If i = 1 Then 

matriz_pb_perfil1(j, 1) = p.Cells(18, 2) 

matriz_pb_perfil1(j, 2) = p.Cells(19, 2) 

            Else 

matriz_pb_perfil2(j, 1) = p.Cells(18, 2) 

matriz_pb_perfil2(j, 2) = p.Cells(19, 2) 

            End If 

        Next j 

    Next i 

    'PREENCHE O CABEÇALHO DA MATRIZ DE CENARIO 

matriz_cenario_cagr_tarifa(1, 1) = "Reajuste % aa." 

matriz_cenario_cagr_tarifa(1, 2) = "PBs Perfil1" 

matriz_cenario_cagr_tarifa(1, 3) = "PBd Perfil1" 

matriz_cenario_cagr_tarifa(1, 4) = "PBs Perfil2" 

matriz_cenario_cagr_tarifa(1, 5) = "PBd Perfil2" 

    'COMPLETA A MATRIZ DE CENARIO 

    For i = 2 To 6 

        For j = 2 To 3 

matriz_cenario_cagr_tarifa(i, j) = matriz_pb_perfil1(i - 1, j - 1) 

        Next j 

        For k = 4 To 5 

matriz_cenario_cagr_tarifa(i, k) = matriz_pb_perfil2(i - 1, k - 3) 

        Next k 

    Next i 

    'IMPRIME NA PLANILHA 1 

    Set p = Worksheets(1) 

    For i = 1 To 6 

        For j = 1 To 5 

            p.Cells(55 + i, 5 + j) = matriz_cenario_cagr_tarifa(i, j) 

        Next j 

    Next i 

    Set p = Worksheets(6) 

 

ElseIf cenario = "ICMS SFCR" Then 

    For i = 1 To 2 

Select Case i 

            Case 1: nome_do_perfil = "perfil1" 

            Case 2: nome_do_perfil = "perfil2" 
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        End Select 

        For j = 1 To 6 

Select Case j 

                Case 1: icms = p.Cells(76,1) 

                Case 2: icms = p.Cells(77,1) 

                Case 3: icms = p.Cells(78,1) 

                Case 4: icms = p.Cells(79,1) 

                Case 5: icms = p.Cells(80,1) 

                Case 6: icms = p.Cells(81,1) 

            End Select 

            'CARREGA CENÁRIO E IMPRIME CABEÇALHO DA SIMULAÇÃO 

x = cenario_icms_sfcr(cidade, produtividade_anual, consumo_anual, reajuste_tarifario, icms, 

periodo_troca_inversor, tma_ano, tma, preco_por_watt, potencia_modulo, nome_do_perfil, 

tarifa_impostos, tarifa_liquida, pis_cofins) 

            'CALCULA O PAYBACK 

x = calcula_vpl(cidade, produtividade_anual, consumo_anual, nome_do_perfil, mes, database, 

tarifa_liquida, tarifa_impostos, reajuste_tarifario, periodo_troca_inversor, percentual_inicial_inversor, 

correcao_troca_inversor_aa, tma_ano, tma, icms, preco_por_watt, confere, matriz_confere(), 

investimento_inicial, potencia_sfcr, qtd_modulos, percentual_autoconsumo, percentual_injetado) 

            'IMPRIME MATRIZ DE CONFERENCIA 

            If confere = "S" Then 

x = imprime_confere(matriz_confere) 

            End If 

            'IMPRIME OS TEMPOS DE RETORNO DO INVESTIMENTO 

x = imprime(investimento_inicial, potencia_sfcr, qtd_modulos, contador, contador_vpl, 

percentual_autoconsumo, percentual_injetado) 

            'PREENCHE A MATRIZ DE CENARIO 

coringa = Str(Round((icms) * 100, 0)) + "%" 

matriz_cenario_icms_sfcr(j + 1, 1) = coringa 

            If i = 1 Then 

matriz_pb_perfil1(j, 1) = p.Cells(18, 2) 

matriz_pb_perfil1(j, 2) = p.Cells(19, 2) 

            Else 

matriz_pb_perfil2(j, 1) = p.Cells(18, 2) 

matriz_pb_perfil2(j, 2) = p.Cells(19, 2) 

            End If 

        Next j 

    Next i 

    'PREENCHE O CABEÇALHO DA MATRIZ DE CENARIO 

matriz_cenario_icms_sfcr(1, 1) = "ICMS %" 

matriz_cenario_icms_sfcr(1, 2) = "PBs Perfil1" 
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matriz_cenario_icms_sfcr(1, 3) = "PBd Perfil1" 

matriz_cenario_icms_sfcr(1, 4) = "PBs Perfil2" 

matriz_cenario_icms_sfcr(1, 5) = "PBd Perfil2" 

    'COMPLETA A MATRIZ DE CENARIO 

    For i = 2 To 7 

        For j = 2 To 3 

matriz_cenario_icms_sfcr(i, j) = matriz_pb_perfil1(i - 1, j - 1) 

        Next j 

        For k = 4 To 5 

matriz_cenario_icms_sfcr(i, k) = matriz_pb_perfil2(i - 1, k - 3) 

        Next k 

    Next i 

    'IMPRIME NA PLANILHA 1 

    Set p = Worksheets(1) 

    For i = 1 To 7 

        For j = 1 To 5 

            p.Cells(66 + i, 5 + j) = matriz_cenario_icms_sfcr(i, j) 

        Next j 

    Next i 

    Set p = Worksheets(6) 

End If 

Range("A1").Select 

End Sub 

'============================================================================= 

 

Private Function cenario_default(cidade As String, produtividade_anual As Single, consumo_anual As 

Single, reajuste_tarifario As Single, icms As Single, periodo_troca_inversor As Integer, tma_ano As 

Single, tma As Single, preco_por_watt As Single, potencia_modulo As Single, nome_do_perfil As 

String, tarifa_impostos As Single, tarifa_liquida As Single, pis_cofins As Single) As Boolean 

'VALE OQ ESTÁ NA TELA 

cidade = "CURITIBA" 

produtividade_anual = 1386 

consumo_anual = ActiveSheet.Cells(3, 2) 

reajuste_tarifario = 1 + ActiveSheet.Cells(4, 2) 

icms = ActiveSheet.Cells(5, 2) 

periodo_troca_inversor = ActiveSheet.Cells(6, 2) 

tma_ano = ActiveSheet.Cells(9, 2) 

tma = (1 + tma_ano) ^ (1 / 12) - 1 

preco_por_watt = ActiveSheet.Cells(11, 2) 

potencia_modulo = ActiveSheet.Cells(12, 2) 

nome_do_perfil = ActiveSheet.Cells(13, 2) 
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tarifa_impostos = ActiveSheet.Cells(3, 4) 

tarifa_liquida = tarifa_impostos * (1 - (0.29 + pis_cofins)) 

'IMPRIME 

ActiveSheet.Cells(1, 2) = cidade 

ActiveSheet.Cells(2, 2) = produtividade_anual 

ActiveSheet.Cells(9, 4) = tma 

ActiveSheet.Cells(2, 4) = tarifa_liquida 

cenario_default = 1 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function cenario_base(cidade As String, produtividade_anual As Single, consumo_anual As 

Single, reajuste_tarifario As Single, icms As Single, periodo_troca_inversor As Integer, tma_ano As 

Single, tma As Single, preco_por_watt As Single, potencia_modulo As Single, nome_do_perfil As 

String, tarifa_impostos As Single, tarifa_liquida As Single, pis_cofins As Single) As Boolean 

Dim x As Boolean 

'CONSTANTES:REAJUSTE,TMA E ICMS; VARIÁVEIS:NOME DO PERFIL 

cidade = "CURITIBA" 

produtividade_anual = 1386 

consumo_anual = 3600 

preco_por_watt = ActiveSheet.Cells(56, 2) 

tma_ano = ActiveSheet.Cells(57, 2) 

tma = (1 + tma_ano) ^ (1 / 12) - 1 

reajuste_tarifario = 1 + ActiveSheet.Cells(58, 2) 

icms = ActiveSheet.Cells(59, 2) 

periodo_troca_inversor = 10 

potencia_modulo = 250 

tarifa_impostos = ActiveSheet.Cells(3, 4) 

tarifa_liquida = tarifa_impostos * (1 - (0.29 + pis_cofins)) 

'IMPRIME CABEÇALHO 

x = imprime_cabecalho(cidade, produtividade_anual, consumo_anual, reajuste_tarifario, icms, 

periodo_troca_inversor, tma_ano, tma, preco_por_watt, potencia_modulo, nome_do_perfil, 

tarifa_impostos, tarifa_liquida, pis_cofins) 

cenario_base = 1 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function cenario_tma(cidade As String, produtividade_anual As Single, consumo_anual As 

Single, reajuste_tarifario As Single, icms As Single, periodo_troca_inversor As Integer, tma_ano As 

Single, tma As Single, preco_por_watt As Single, potencia_modulo As Single, nome_do_perfil As 

String, tarifa_impostos As Single, tarifa_liquida As Single, pis_cofins As Single) As Boolean 

Dim x As Boolean 

'CONSTANTES:REAJUSTE E ICMS; VARIÁVEIS:NOME DO PERFIL,TMA_ANO 
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cidade = "CURITIBA" 

produtividade_anual = 1386 

consumo_anual = 3600 

preco_por_watt = ActiveSheet.Cells(56, 2) 

tma = (1 + tma_ano) ^ (1 / 12) - 1 

reajuste_tarifario = 1 + ActiveSheet.Cells(58, 2) 

icms = ActiveSheet.Cells(59, 2) 

periodo_troca_inversor = 10 

potencia_modulo = 250 

tarifa_impostos = ActiveSheet.Cells(3, 4) 

tarifa_liquida = tarifa_impostos * (1 - (0.29 + pis_cofins)) 

'IMPRIME CABEÇALHO 

x = imprime_cabecalho(cidade, produtividade_anual, consumo_anual, reajuste_tarifario, icms, 

periodo_troca_inversor, tma_ano, tma, preco_por_watt, potencia_modulo, nome_do_perfil, 

tarifa_impostos, tarifa_liquida, pis_cofins) 

cenario_tma = 1 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function cenario_cagr_tarifa(cidade As String, produtividade_anual As Single, 

consumo_anual As Single, reajuste_tarifario As Single, icms As Single, periodo_troca_inversor As 

Integer, tma_ano As Single, tma As Single, preco_por_watt As Single, potencia_modulo As Single, 

nome_do_perfil As String, tarifa_impostos As Single, tarifa_liquida As Single, pis_cofins As Single) As 

Boolean 

Dim x As Boolean 

'CONSTANTES:TMA_ANO E ICMS; VARIÁVEIS:NOME DO PERFIL,REAJUSTE_TARIFARIO 

cidade = "CURITIBA" 

produtividade_anual = 1386 

consumo_anual = 3600 

preco_por_watt = ActiveSheet.Cells(56, 2) 

tma_ano = ActiveSheet.Cells(57, 2) 

tma = (1 + tma_ano) ^ (1 / 12) - 1 

icms = ActiveSheet.Cells(59, 2) 

periodo_troca_inversor = 10 

potencia_modulo = 250 

tarifa_impostos = ActiveSheet.Cells(3, 4) 

tarifa_liquida = tarifa_impostos * (1 - (0.29 + pis_cofins)) 

'IMPRIME CABEÇALHO 

x = imprime_cabecalho(cidade, produtividade_anual, consumo_anual, reajuste_tarifario, icms, 

periodo_troca_inversor, tma_ano, tma, preco_por_watt, potencia_modulo, nome_do_perfil, 

tarifa_impostos, tarifa_liquida, pis_cofins) 

cenario_cagr_tarifa = 1 
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End Function 

'============================================================================= 

Private Function cenario_icms_sfcr(cidade As String, produtividade_anual As Single, consumo_anual 

As Single, reajuste_tarifario As Single, icms As Single, periodo_troca_inversor As Integer, tma_ano As 

Single, tma As Single, preco_por_watt As Single, potencia_modulo As Single, nome_do_perfil As 

String, tarifa_impostos As Single, tarifa_liquida As Single, pis_cofins As Single) As Boolean 

Dim x As Boolean 

'CONSTANTES:TMA_ANO E REAJUSTE_TARIFÁRIO; VARIÁVEIS:NOME DO PERFIL,ICMS 

cidade = "CURITIBA" 

produtividade_anual = 1386 

consumo_anual = 3600 

preco_por_watt = ActiveSheet.Cells(56, 2) 

tma_ano = ActiveSheet.Cells(57, 2) 

tma = (1 + tma_ano) ^ (1 / 12) - 1 

reajuste_tarifario = 1 + ActiveSheet.Cells(58, 2) 

periodo_troca_inversor = 10 

potencia_modulo = 250 

tarifa_impostos = ActiveSheet.Cells(3, 4) 

tarifa_liquida = tarifa_impostos * (1 - (0.29 + pis_cofins)) 

'IMPRIME CABEÇALHO 

x = imprime_cabecalho(cidade, produtividade_anual, consumo_anual, reajuste_tarifario, icms, 

periodo_troca_inversor, tma_ano, tma, preco_por_watt, potencia_modulo, nome_do_perfil, 

tarifa_impostos, tarifa_liquida, pis_cofins) 

cenario_icms_sfcr = 1 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function imprime_cabecalho(cidade As String, produtividade_anual As Single, 

consumo_anual As Single, reajuste_tarifario As Single, icms As Single, periodo_troca_inversor As 

Integer, tma_ano As Single, tma As Single, preco_por_watt As Single, potencia_modulo As Single, 

nome_do_perfil As String, tarifa_impostos As Single, tarifa_liquida As Single, pis_cofins As Single) As 

Boolean 

ActiveSheet.Cells(1, 2) = cidade 

ActiveSheet.Cells(2, 2) = produtividade_anual 

ActiveSheet.Cells(4, 2) = reajuste_tarifario - 1 

ActiveSheet.Cells(5, 2) = icms 

ActiveSheet.Cells(9, 2) = tma_ano 

ActiveSheet.Cells(11, 2) = preco_por_watt 

ActiveSheet.Cells(13, 2) = nome_do_perfil 

ActiveSheet.Cells(2, 4) = tarifa_liquida 

ActiveSheet.Cells(3, 4) = tarifa_impostos 

ActiveSheet.Cells(9, 4) = tma 
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imprime_cabecalho = 1 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function calcula_vpl(cidade As String, produtividade_anual As Single, consumo_anual As 

Single, nome_do_perfil As String, mes As Integer, database As Integer, tarifa_liquida As Single, 

tarifa_impostos As Single, reajuste_tarifario As Single, periodo_troca_inversor As Integer, 

percentual_inicial_inversor As Single, correcao_troca_inversor_aa As Single, tma_ano As Single, tma 

As Single, icms As Single, preco_por_watt As Single, confere As String, matriz_confere() As Variant, 

investimento_inicial As Single, potencia_sfcr As Single, qtd_modulos As Integer, 

percentual_autoconsumo As Single, percentual_injetado As Single) As Boolean 

Dim j As Integer 

Dim x As Integer 

Dim media_consumo_mensal As Single 

Dim disponibilidade As Single 

Dim potencia_modulo As Single 

Dim cosip(20, 2) As Single 

Dim matriz_diaria_irradiacao(25, 12) As Single 

Dim consumo_anual_uc As Single 

Dim geracao_anual_sfcr As Single 

Dim consumo_anual_sfcr As Single 

Dim consumo_anual_injetado_sfcr As Single 

Dim matriz_perfil_consumo(26, 12) As Single 

Dim matriz_geracao_sfcr(26, 12) As Single 

Dim autoconsumo_anual_sfcr As Single 

Dim matriz_autoconsumo_sfcr(26, 12) As Single 

Dim matriz_energia_uc_sfcr(26, 12) As Single 

Dim matriz_injetada_sfcr(26, 12) As Single 

Dim texto_mes As String 

Dim vpl As Single 

Dim fluxo As Single 

Dim consumo_faturado_normal(600) As Single 

Dim ip_normal As Single 

Dim fatura_normal(600) As Single 

Dim consumo_injetado_sfcr(600) As Single 

Dim autoconsumo_uc_sfcr(600) As Single 

Dim consumo_uc_sfcr(600) As Single 

Dim ip_sfcr As Single 

Dim energia_acumulada_mes_sfcr(600) As Single 

Dim energia_acumulada_total_sfcr(600) As Single 

Dim faturado_medidor_sfcr As Single 

Dim credito_energia_compensada As Single 
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Dim importe_icms_energia_compensada As Single 

Dim fatura_sfcr(600) As Single 

Dim custo_disponibilidade As Single 

Dim custo_evitado(600) As Single 

Dim custo_troca_inversor(600) As Single 

Dim renda(600) As Single 

Dim soma_renda(600) As Single 

Dim continua As String 

Static y As Integer 

'CARREGA A DISPONIBILIDADE EM FUNÇÃO DA ENTRADA DE SERVIÇO 

disponibilidade = calcula_disponibilidade() 

'CALCULA INVESTIMENTO INICIAL 

potencia_modulo = ActiveSheet.Cells(12, 2) 

investimento_inicial = calcula_investimento_inicial(media_consumo_mensal, consumo_anual, 

disponibilidade, potencia_sfcr, produtividade_anual, qtd_modulos, potencia_modulo, preco_por_watt) 

'CARREGA A MATRIZ DE COSIP 

x = carrega_cosip(cosip) 

'CARREGA A MATRIZ DE IRRADIÂNCIA DIÁRIA DA CIDADE 

x = carrega_matriz_diaria_irradiacao(matriz_diaria_irradiacao) 

'CARREGA O PERFIL DE CONSUMO DA UC COM SUBTOTAL DIÁRIO,MENSAL E ANUAL - kWh 

consumo_anual_uc = calcula_matriz_perfil_consumo_uc(nome_do_perfil, matriz_perfil_consumo()) 

'CARREGA A MATRIZ DE GERAÇAO DIÁRIA DO SFCR COM SUBTOTAL DIÁRIO,MENSAL 

EANUAL - kWh 

geracao_anual_sfcr = calcula_matriz_geracao_sfcr(matriz_diaria_irradiacao(), potencia_sfcr, 

matriz_geracao_sfcr()) 

 

'CALCULA O PERFIL DE AUTOCONSUMO DA UC COM SFCR COM SUBTOTAL 

DIÁRIO,MENSALE ANUAL - kWh 

autoconsumo_anual_sfcr = calcula_matriz_autoconsumo_sfcr(matriz_perfil_consumo(), 

matriz_geracao_sfcr(), matriz_autoconsumo_sfcr()) 

'CALCULA O PERFIL DE ENERGIA CONSUMIDA DA UC COM SFCR COM 

SUBTOTALDIÁRIO,MENSAL E ANUAL - kWh 

consumo_anual_sfcr = calcula_matriz_energia_uc_sfcr(matriz_perfil_consumo(), 

matriz_autoconsumo_sfcr(), matriz_energia_uc_sfcr()) 

'CALCULA O PERFIL DE ENERGIA INJETADA DA UC COM SFCR COM SUBTOTAL DIÁRIO 

consumo_anual_injetado_sfcr = calcula_matriz_injetada_sfcr(matriz_geracao_sfcr(), 

matriz_autoconsumo_sfcr(), matriz_injetada_sfcr()) 

'CALCULA OS PERCENTUAIS ANUAIS 

percentual_autoconsumo = (autoconsumo_anual_sfcr / geracao_anual_sfcr) * 100 

percentual_injetado = (consumo_anual_injetado_sfcr / geracao_anual_sfcr) * 100 

'INICIALIZA AS VARIÁVEIS DE ANÁLISE DE PAYBACK 
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contador_vpl = 1 

contador = 1 

fluxo = -investimento_inicial 

vpl = fluxo 

'EXECUTA ENQUANTO O VPL FOR NEGATIVO 

Do While (vpl <= 0) 

    'VARIA O NO. DE MESES A PARTIR DO MES INICIAL MES=5 

    For j = mes To 12 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 1) = "Payback Descontado" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 1) = contador_vpl 

Select Case j 

            Case 1: texto_mes = "jan" 

            Case 2: texto_mes = "fev" 

            Case 3: texto_mes = "mar" 

            Case 4: texto_mes = "abr" 

            Case 5: texto_mes = "mai" 

            Case 6: texto_mes = "jun" 

            Case 7: texto_mes = "jul" 

            Case 8: texto_mes = "ago" 

            Case 9: texto_mes = "set" 

            Case 10: texto_mes = "out" 

            Case 11: texto_mes = "nov" 

            Case 12: texto_mes = "dez" 

        End Select 

 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 2) = "Mês" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 2) = texto_mes 

        'REAJUSTA A TARIFA SE O MÊS FOR IGUAL A DATABASE 

x = reajuste_de_tarifa(j, database, tarifa_liquida, tarifa_impostos, reajuste_tarifario) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 3) = "Tarifa com Impostos R$/kWh" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 3) = tarifa_impostos 

matriz_confere(1, 4) = "Tarifa Líquida R$/kWh" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 4) = tarifa_liquida 

        'CALCULA O CONSUMO FATURADO NORMAL NO MÊS J 

consumo_faturado_normal(contador_vpl) = matriz_perfil_consumo(26, j) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 5) = "Consumo Normal kWh" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 5) = consumo_faturado_normal(contador_vpl) 
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        'BUSCA A TAXA DA COSIP 

ip_normal = taxa_cosip(consumo_faturado_normal(contador_vpl), cosip) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 6) = "IP Normal R$" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 6) = ip_normal 

        'CALCULA O VALOR DO IMPORTE A PAGAR NORMAL 

fatura_normal(contador_vpl) = consumo_faturado_normal(contador_vpl) * tarifa_impostos + ip_normal 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 7) = "Fatura Normal R$" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 7) = fatura_normal(contador_vpl) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA COM A GERAÇÃO SFCR NO MÊS J 

matriz_confere(1, 8) = "Geração SFCR Mês kWh" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 8) = matriz_geracao_sfcr(26, j) 

        'CARREGA A ENERGIA INJETADA NA REDE PELO SFCR NO MÊS J 

consumo_injetado_sfcr(contador_vpl) = matriz_injetada_sfcr(26, j) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 9) = "Energia Injetada kWh" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 9) = consumo_injetado_sfcr(contador_vpl) 

        'CARREGA A ENERGIA AUTOCONSUMIDA PELO SFCR NO MÊS J 

autoconsumo_uc_sfcr(contador_vpl) = matriz_autoconsumo_sfcr(26, j) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 10) = "Energia Autoconsumida UC SFCR kWh" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 10) = autoconsumo_uc_sfcr(contador_vpl) 

        'CALCULA O CONSUMO DA UC PELO SFCR NO MÊS J 

consumo_uc_sfcr(contador_vpl) = matriz_energia_uc_sfcr(26, j) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 11) = "Consumo da UC com SFCR kWh" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 11) = consumo_uc_sfcr(contador_vpl) 

        'BUSCA A NOVA TAXA DA COSIP COM O SFCR 

ip_sfcr = taxa_cosip(consumo_uc_sfcr(contador_vpl), cosip) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 12) = "IP SFCR R$" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 12) = ip_sfcr 

        'CALCULA A ENERGIA ACUMULADA NO MÊS J 

        If consumo_injetado_sfcr(contador_vpl) - consumo_uc_sfcr(contador_vpl) > 0 Then 

energia_acumulada_mes_sfcr(contador_vpl) = consumo_injetado_sfcr(contador_vpl) - 

consumo_uc_sfcr(contador_vpl) 

        Else 

energia_acumulada_mes_sfcr(contador_vpl) = 0 

        End If 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 
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matriz_confere(1, 13) = "Energia Acumulada kWh" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 13) = energia_acumulada_mes_sfcr(contador_vpl) 

        'CALCULA A ENERGIA ACUMULADA ATÉ O PRESENTE 

energia_acumulada_total_sfcr(contador_vpl) = energia_acumulada_total_sfcr(contador_vpl) + 

energia_acumulada_mes_sfcr(contador_vpl) 

        'CALCULA O DÉBITO FATURADO PELO MEDIDOR NO MÊS J 

faturado_medidor_sfcr = consumo_uc_sfcr(contador_vpl) * tarifa_impostos + ip_sfcr 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 14) = "Débito Faturado SFCR R$" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 14) = faturado_medidor_sfcr 

        'CALCULA O CRÉDITO BRUTO FUNÇÃO DA ENERGIA INJETADA NO MÊS J 

credito_energia_compensada = consumo_injetado_sfcr(contador_vpl) * tarifa_impostos 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 15) = "Crédito Bruto Compensado SFCR R$" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 15) = credito_energia_compensada 

        'CALCULA O ICMS INCIDENTE SOBRE A OPERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA 

NOMÊS J 

importe_icms_energia_compensada = credito_energia_compensada * (1 / (1 - icms) - 1) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 16) = "ICMS Energia Compensada SFCR R$" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 16) = importe_icms_energia_compensada 

        'CALCULA A FATURA PRELIMINAR SOBRE O SFCR 

fatura_sfcr(contador_vpl) = faturado_medidor_sfcr - (credito_energia_compensada - 

importe_icms_energia_compensada) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 17) = "Fatura SFCR Preliminar R$" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 17) = fatura_sfcr(contador_vpl) 

        'CALCULA O CUSTO DE DISPONIBILIDADE 

custo_disponibilidade = disponibilidade * tarifa_impostos + taxa_cosip(disponibilidade, cosip) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 18) = "Custo de Disponibilidade R$" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 18) = custo_disponibilidade 

        'CALCULA A FATURA SFCR 

        If fatura_sfcr(contador_vpl) < custo_disponibilidade Then 

fatura_sfcr(contador_vpl) = custo_disponibilidade 

        End If 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 19) = "Fatura SFCR R$" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 19) = fatura_sfcr(contador_vpl) 

        'CALCULA O CUSTO EVITADO PELO SFCR 

custo_evitado(contador_vpl) = fatura_normal(contador_vpl) - fatura_sfcr(contador_vpl) 
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        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 20) = "Custo Evitado R$" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 20) = custo_evitado(contador_vpl) 

        'CALCULA O CUSTO DE TROCA DO INVERSOR 

custo_troca_inversor(contador_vpl) = calcula_custo_troca_inversor(periodo_troca_inversor, 

contador_vpl, percentual_inicial_inversor, _ 

correcao_troca_inversor_aa, investimento_inicial) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 21) = "Custo Troca Inversor R$" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 21) = custo_troca_inversor(contador_vpl) 

        'CALCULA O VALOR PRESENTE LÍQUIDO PARA O PBs 

fluxo = fluxo - custo_troca_inversor(contador_vpl) + custo_evitado(contador_vpl) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 22) = "PBs R$" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 22) = fluxo 

        'TEMPO DE RETORNO DO PBS 

        If fluxo < 0 Then 

contador = contador_vpl + 1 

        End If 

        'CALCULA O VALOR PRESENTE LÍQUIDO PARA O PBd 

        'ATUALIZA O VALOR DO CUSTO EVITADO NO TEMPO 

renda(contador_vpl) = (custo_evitado(contador_vpl)) / ((1 + tma) ^ contador_vpl) - 

custo_troca_inversor(contador_vpl) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 23) = "Correção Custo Evitado no Tempo R$" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 23) = renda(contador_vpl) 

        'TOTALIZA O VALOR DO CUSTO EVITADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO 

soma_renda(contador_vpl) = soma_renda(contador_vpl) + renda(contador_vpl) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 24) = "Total Custo Evitado no Tempo R$" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 24) = soma_renda(contador_vpl) 

        'CALCULA O VALOR PRESENTE LÍQUIDO PARA O PBd 

vpl = vpl + soma_renda(contador_vpl) 

        'PREENCHE MATRIZ DE CONFERENCIA 

matriz_confere(1, 25) = "Pbd R$" 

matriz_confere(contador_vpl + 1, 25) = vpl 

        'TEMPO DE RETORNO DO PBd 

        If vpl < 0 Then 

contador_vpl = contador_vpl + 1 

        Else 

Exit Do 
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        End If 

        'O CÁLCULO DO TEMPO DE PBd EXCEDEU O RAZOÁVEL >50 anos 

        If contador_vpl = 600 Then 

Exit Do 

        End If 

        'TENHO QUE ALTERAR O MES QUE ERA 5 NO INICIO PARA 1 QUE É O CICLO NORMAL 

        If j = 12 Then 

mes = 1 

        End If 

    Next j 

Loop 

'RESET DA VARIÁVEL DE INÍCIO DE SIMULAÇÃO 

mes = 5 

calcula_vpl = 1 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function calcula_disponibilidade() As Single 

Dim variavel As Single 

If ActiveSheet.Cells(6, 4) = 1 Then 

variavel = 30 

ElseIf ActiveSheet.Cells(6, 4) = 2 Then 

variavel = 50 

ElseIf ActiveSheet.Cells(6, 4) = 3 Then 

variavel = 100 

End If 

calcula_disponibilidade = variavel 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function carrega_matriz_diaria_irradiacao(matriz_diaria_irradiacao() As Single) As Boolean 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

For i = 1 To 24 

    For j = 1 To 12 

matriz_diaria_irradiacao(i, j) = ActiveSheet.Cells(i + 3, 35 + j) 

    Next j 

Next i 

carrega_matriz_diaria_irradiacao = 1 

End Function 

'============================================================================= 
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Private Function calcula_investimento_inicial(media_consumo_mensal As Single, consumo_anual As 

Single, disponibilidade As Single, potencia_sfcr As Single, produtividade_anual As Single, 

qtd_modulos As Integer, potencia_modulo As Single, preco_por_watt As Single) As Single 

'CALCULA A POTÊNCIA FOTOVOLTAICA 

media_consumo_mensal = (consumo_anual / 12) - disponibilidade 

potencia_sfcr = media_consumo_mensal / (produtividade_anual / 12) 

'CALCULA A QUANTIDADE DE MÓDULOS 

qtd_modulos = Round(potencia_sfcr / (potencia_modulo / 1000), 0) 

potencia_sfcr = qtd_modulos * potencia_modulo 

'CALCULA O INVESTIMENTO_INICIAL 

calcula_investimento_inicial = potencia_sfcr * preco_por_watt 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function imprime_confere(matriz_confere() As Variant) As Boolean 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

Dim x As Integer 

Dim linha As Integer 

Dim conta As Integer 

conta = 0 

For linha = 1 To 2000 

    If IsEmpty(ActiveSheet.Cells(linha, 6)) Then 

conta = linha 

Exit For 

    End If 

 

 

'O X FAZ PULAR UMA LINHA 

If conta = 1 Then 

x = 1 

Else 

x = 0 

End If 

'IMPRIME 

For i = 1 To 601 

    For j = 1 To 25 

        ActiveSheet.Cells(i + conta - x, j + 5) = matriz_confere(i, j) 

    Next j 

Next i 

'LIMPA MATRIZ CONFERE 

For i = 1 To 601 
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    For j = 1 To 25 

matriz_confere(i, j) = Null 

    Next j 

imprime_confere = 1 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function imprime(investimento_inicial As Single, potencia_sfcr As Single, qtd_modulos As 

Integer, contador As Integer, contador_vpl As Integer, percentual_autoconsumo As Single, 

percentual_injetado As Single) As Boolean 

Dim j As Integer 

Dim k As Integer 

Dim pbs_numeral As String 

Dim pbs_fracionario As String 

Dim pbd_numeral As String 

Dim pbd_fracionario As String 

Dim cce_numeral As String 

Dim cce_fracionario As String 

'IMPRIME INVESTIMENTO INICIAL 

ActiveSheet.Cells(15, 2) = investimento_inicial 

'IMPRIME POTENCIA FOTOVOLTAICA 

ActiveSheet.Cells(16, 2) = potencia_sfcr 

'IMPRIME QUANTIDADE DE MÓDULOS 

ActiveSheet.Cells(17, 2) = qtd_modulos 

'IMPRIME NA PLANILHA O TEMPO DE PBs EM BASE ANUAL 

If contador = 600 Then 

pbs_numeral = ">50A" 

    ActiveSheet.Cells(18, 2) = pbs_numeral 

Else 

pbs_numeral = Int(contador / 12) 

pbs_fracionario = (contador Mod 12) 

ActiveSheet.Cells(18, 2) = pbs_numeral + "A" + pbs_fracionario + "m" 

End If 

'IMPRIME NA PLANILHA O TEMPO DE PBd EM BASE ANUAL 

If contador_vpl = 600 Then 

pbd_numeral = ">50A" 

    ActiveSheet.Cells(19, 2) = pbd_numeral 

Else 

pbd_numeral = Int(contador_vpl / 12) 

pbd_fracionario = (contador_vpl Mod 12) 

    ActiveSheet.Cells(19, 2) = pbd_numeral + "A" + pbd_fracionario + "m" 

End If 
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'IMPRIME NA PLANILHA O PERCENTUAL DE AUTOCONSUMO 

    ActiveSheet.Cells(20, 2) = Round(percentual_autoconsumo, 2) 

'IMPRIME NA PLANILHA O PERCENTUAL DE INJETADA 

    ActiveSheet.Cells(21, 2) = Round(percentual_injetado, 2) 

imprime = 1 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function carrega_cosip(cosip() As Single) As Boolean 

Dim x As Integer 

Dim i As Integer 

Dim k As Integer 

If ActiveSheet.Cells(7, 4) = "R" Then 

x = 48 

Else 

x = 52 

End If 

For i = 1 To 20 

    For k = 1 To 2 

cosip(i, k) = ActiveSheet.Cells(3 + i, x + k) 

    Next k 

Next i 

carrega_cosip = 1 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function calcula_matriz_geracao_sfcr(matriz_diaria_irradiacao() As Single, potencia_sfcr As 

Single, matriz_geracao_sfcr() As Single) As Single 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

Dim dias As Integer 

Dim subtotal As Single 

'CARREGA A MATRIZ DE GERAÇAO DIÁRIA DO SFCR COM SUBTOTAL DIÁRIO – kWh 

 

For i = 1 To 12 

Select Case i 

        Case 1: dias = 31 

        Case 2: dias = 28 

        Case 3: dias = 31 

        Case 4: dias = 30 

        Case 5: dias = 31 

        Case 6: dias = 30 

        Case 7: dias = 31 
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        Case 8: dias = 31 

        Case 9: dias = 30 

        Case 10: dias = 31 

        Case 11: dias = 30 

        Case 12: dias = 31 

    End Select 

    For j = 1 To 24 

matriz_geracao_sfcr(j, i) = matriz_diaria_irradiacao(j, i) * (potencia_sfcr / 1000) * 0.75 / 1000 

        'CALCULA O TOTAL DIÁRIO DE GERAÇÃO 

matriz_geracao_sfcr(25, i) = matriz_geracao_sfcr(25, i) + matriz_geracao_sfcr(j, i) 

    Next j 

    'CALCULA O TOTAL MENSAL DE GERAÇÃO 

matriz_geracao_sfcr(26, i) = matriz_geracao_sfcr(25, i) * dias 

Next i 

'CALCULA O TOTAL ANUAL DE GERAÇÃO 

For i = 1 To 12 

subtotal = Round(subtotal + matriz_geracao_sfcr(26, i), 2) 

Next i 

calcula_matriz_geracao_sfcr = subtotal 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function calcula_matriz_perfil_consumo_uc(nome_do_perfil As String, 

matriz_perfil_consumo() As Single) As Single 

Dim x As Integer 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

Dim dias As Integer 

Dim subtotal As Single 

If nome_do_perfil = "perfil1" Then 

x = 2 

ElseIf nome_do_perfil = "perfil2" Then 

x = 3 

ElseIf nome_do_perfil = "perfil3" Then 

x = 4 

Else 

    Exit Function 

End If 

For i = 1 To 12 

Select Case i 

        Case 1: dias = 31 

        Case 2: dias = 28 
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        Case 3: dias = 31 

        Case 4: dias = 30 

        Case 5: dias = 31 

        Case 6: dias = 30 

        Case 7: dias = 31 

        Case 8: dias = 31 

        Case 9: dias = 30 

        Case 10: dias = 31 

        Case 11: dias = 30 

        Case 12: dias = 31 

    End Select 

    For j = 1 To 24 

matriz_perfil_consumo(j, i) = ActiveSheet.Cells(j + 27, x) 

        'CALCULA O TOTAL DIÁRIO DE CONSUMO DA UC 

matriz_perfil_consumo(25, i) = matriz_perfil_consumo(25, i) + matriz_perfil_consumo(j, i) 

    Next j 

    'CALCULA O TOTAL MENSAL DE CONSUMO DA UC 

matriz_perfil_consumo(26, i) = matriz_perfil_consumo(25, i) * dias 

Next i 

'CALCULA O TOTAL ANUAL DE CONSUMO DA UC 

For i = 1 To 12 

subtotal = Round(subtotal + matriz_perfil_consumo(26, i), 2) 

Next i 

calcula_matriz_perfil_consumo_uc = subtotal 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function calcula_matriz_autoconsumo_sfcr(matriz_perfil_consumo() As Single, 

matriz_geracao_sfcr() As Single, matriz_autoconsumo_sfcr() As Single) As Single 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

Dim dias As Integer 

Dim subtotal As Single 

For i = 1 To 12 

Select Case i 

        Case 1: dias = 31 

        Case 2: dias = 28 

        Case 3: dias = 31 

        Case 4: dias = 30 

        Case 5: dias = 31 

        Case 6: dias = 30 

        Case 7: dias = 31 
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        Case 8: dias = 31 

        Case 9: dias = 30 

        Case 10: dias = 31 

        Case 11: dias = 30 

        Case 12: dias = 31 

    End Select 

    For j = 1 To 24 

        If matriz_perfil_consumo(j, i) = 0 Then 

matriz_autoconsumo_sfcr(j, i) = 0 

        ElseIf matriz_geracao_sfcr(j, i) >= matriz_perfil_consumo(j, i) Then 

matriz_autoconsumo_sfcr(j, i) = matriz_perfil_consumo(j, i) 

        Else 

matriz_autoconsumo_sfcr(j, i) = matriz_geracao_sfcr(j, i) 

        End If 

        'CALCULA O TOTAL DIÁRIO DE AUTOCONSUMO DA UC 

matriz_autoconsumo_sfcr(25, i) = matriz_autoconsumo_sfcr(25, i) + matriz_autoconsumo_sfcr(j, i) 

    Next j 

    'CALCULA O TOTAL MENSAL DE AUTOCONSUMO DA UC 

matriz_autoconsumo_sfcr(26, i) = matriz_autoconsumo_sfcr(25, i) * dias 

Next i 

'CALCULA O TOTAL ANUAL DE AUTOCONSUMO DA UC 

For i = 1 To 12 

subtotal = Round(subtotal + matriz_autoconsumo_sfcr(26, i), 2) 

Next i 

calcula_matriz_autoconsumo_sfcr = subtotal 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function calcula_matriz_energia_uc_sfcr(matriz_perfil_consumo() As Single, 

matriz_autoconsumo_sfcr() As Single, matriz_energia_uc_sfcr() As Single) As Single 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

Dim dias As Integer 

Dim subtotal As Single 

For i = 1 To 12 

Select Case i 

        Case 1: dias = 31 

        Case 2: dias = 28 

        Case 3: dias = 31 

        Case 4: dias = 30 

        Case 5: dias = 31 

        Case 6: dias = 30 
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        Case 7: dias = 31 

        Case 8: dias = 31 

        Case 9: dias = 30 

        Case 10: dias = 31 

        Case 11: dias = 30 

        Case 12: dias = 31 

    End Select 

    For j = 1 To 24 

        If matriz_perfil_consumo(j, i) > matriz_autoconsumo_sfcr(j, i) Then 

matriz_energia_uc_sfcr(j, i) = matriz_perfil_consumo(j, i) - matriz_autoconsumo_sfcr(j, i) 

        Else 

matriz_energia_uc_sfcr(j, i) = 0 

        End If 

        'CALCULA O TOTAL DIÁRIO DE ENERGIA CONSUMIDA DA UC COM SFCR 

matriz_energia_uc_sfcr(25, i) = matriz_energia_uc_sfcr(25, i) + matriz_energia_uc_sfcr(j, i) 

    Next j 

    'CALCULA O TOTAL MENSAL DE ENERGIA CONSUMIDA DA UC COM SFCR 

matriz_energia_uc_sfcr(26, i) = matriz_energia_uc_sfcr(25, i) * dias 

Next i 

'CALCULA O TOTAL ANUAL DE ENERGIA CONSUMIDA DA UC COM SFCR 

For i = 1 To 12 

subtotal = Round(subtotal + matriz_energia_uc_sfcr(26, i), 2) 

Next i 

calcula_matriz_energia_uc_sfcr = subtotal 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function calcula_matriz_injetada_sfcr(matriz_geracao_sfcr() As Single, 

matriz_autoconsumo_sfcr() As Single, matriz_injetada_sfcr() As Single) As Single 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

Dim dias As Integer 

Dim subtotal As Single 

For i = 1 To 12 

Select Case i 

        Case 1: dias = 31 

        Case 2: dias = 28 

        Case 3: dias = 31 

        Case 4: dias = 30 

        Case 5: dias = 31 

        Case 6: dias = 30 

        Case 7: dias = 31 
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        Case 8: dias = 31 

        Case 9: dias = 30 

        Case 10: dias = 31 

        Case 11: dias = 30 

        Case 12: dias = 31 

    End Select 

    For j = 1 To 24 

        If matriz_geracao_sfcr(j, i) > matriz_autoconsumo_sfcr(j, i) Then 

matriz_injetada_sfcr(j, i) = matriz_geracao_sfcr(j, i) - matriz_autoconsumo_sfcr(j, i) 

        Else 

matriz_injetada_sfcr(j, i) = 0 

        End If 

        'CALCULA O TOTAL DIÁRIO DE ENERGIA INJETADA NA UC 

matriz_injetada_sfcr(25, i) = matriz_injetada_sfcr(25, i) + matriz_injetada_sfcr(j, i) 

    Next j 

    'CALCULA O TOTAL MENSAL DE ENERGIA INJETADA NA UC 

matriz_injetada_sfcr(26, i) = matriz_injetada_sfcr(25, i) * dias 

Next i 

'CALCULA O TOTAL ANUAL DE ENERGIA INJETADA NA UC COM SFCR 

For i = 1 To 12 

subtotal = Round(subtotal + matriz_injetada_sfcr(26, i), 2) 

Next i 

calcula_matriz_injetada_sfcr = subtotal 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function taxa_cosip(consumo As Single, cosip() As Single) As Single 

Dim i As Integer 

'BUSCA A TAXA DA COSIP 

For i = 1 To 20 

    If cosip(i, 1) >= consumo Then 

taxa_cosip = cosip(i, 2) 

Exit For 

    End If 

Next i 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function reajuste_de_tarifa(j As Integer, database As Integer, tarifa_liquida As Single, 

tarifa_impostos As Single, _ 

reajuste_tarifario As Single) As Boolean 

'REAJUSTA A TARIFA SE O MÊS FOR IGUAL A DATABASE 

If j = database Then 
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tarifa_liquida = tarifa_liquida * reajuste_tarifario 

tarifa_impostos = tarifa_impostos * reajuste_tarifario 

End If 

reajuste_de_tarifa = 1 

End Function 

'============================================================================= 

Private Function calcula_custo_troca_inversor(periodo_troca_inversor As Integer, contador_vpl As 

Integer, percentual_inicial_inversor As Single, correcao_troca_inversor_aa As Single, 

investimento_inicial As Single) As Single 

Dim custo_de_troca As Single 

Dim k As Integer 

If periodo_troca_inversor <> 0 Then 

    If (contador_vpl Mod (12 * periodo_troca_inversor) = 0) Then 

custo_de_troca = percentual_inicial_inversor * investimento_inicial 

k = (contador_vpl / (12 * periodo_troca_inversor)) * periodo_troca_inversor 

        'CORRIGE O CUSTO INICIAL DE TROCA DO INVERSOR NO TEMPO 

custo_de_troca = custo_de_troca * ((1 + correcao_troca_inversor_aa) ^ k) 

    Else 

custo_de_troca = 0 

    End If 

End If 

calcula_custo_troca_inversor = custo_de_troca 

End Function 

'============================================================================= 
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Segue o print-screen da tela do Excel com o lay-out da planilha. 
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Segue localização da COSIP e dos dados de irradiação de Curitiba na 

planilha. 

 

 

 

 

 


