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1 - Introdução

 Com esta edição da revista O Setor Elétrico começamos um novo fascículo sobre energia 

solar. Ele tem como objetivo ensinar as etapas para projetar um sistema fotovoltaico 

conectado à rede (SFCR). Iniciamos hoje com uma introdução, situando este tipo de 

sistema dentro das formas de aproveitamento da energia solar para, então, abordar uma 

visão geral dele.

 O detalhamento das matérias segue o espaço disponível na revista. Se pretender 

empreender nesta área, recomendamos fortemente participar de um curso reconhecido que 

entra em  muito mais detalhes e oferece treinamento prático. 

 A estrutura dos fascículos segue aquela que se mostrou eficaz nos cursos ministrados 

desde 2012 na nossa empresa Solarize.

2 - AproveItAmento dA energIA solAr
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Figura 1: Formas de aproveitar a energia solar

 Existem, basicamente, duas formas de se aproveitar a energia solar (figura 1): 

aquecimento solar e energia fotovoltaica. O aquecimento solar aproveita a energia térmica em 

que se transforma a irradiação solar quando atinge um corpo. 

 O corpo pode ser um coletor solar, onde o calor do sol é transferido para a água que 

percorre o coletor e é encaminhada para o reservatório. O uso final é água quente para tomar 

banho, para uso em cozinhas ou em processos industriais.

 Aquecimento de ar é outra tecnologia simples e empregada em regiões com clima 

moderado, mas nunca ganhou grande escala. Resfriamento solar transforma o calor em frio, 

usando máquinas de gelo. Como é uma tecnologia bem mais complexa do que a combinação 

de energia fotovoltaica com aparelhos de ar condicionado comuns, ela perdeu viabilidade na 

medida em que os painéis fotovoltaicos caíram de preço.

 Usinas termossolares concentram a irradiação mediante espelhos para aquecer um fluído 

e gerar energia numa turbina. A vantagem é o armazenamento da energia térmica por algumas 

horas após o pôr do sol e a consequente geração de eletricidade no horário de pico.
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3 - tIpos de sIstemAs fotovoltAIcos

Figura 2: Tipos de sistemas fotovoltaicos

 Podemos dividir os sistemas fotovoltaicos em três grupos (figura 

2). O primeiro é representado por bombas solares, única aplicação onde 

os módulos fotovoltaicos são conectados diretamente a um aparelho. 

Estas bombas adaptam sua velocidade à energia disponível e são 

indicadas em locais sem rede elétrica, como fazendas.

3.1 - sistemas autônomos (off-grid)
 A característica principal de sistemas autônomos é o 

armazenamento da energia em baterias, para uso à noite ou em dias 

chuvosos. Essa tecnologia já é empregada há muitas décadas em 

localidades sem acesso à rede elétrica, aplicações automatizadas, 

como pontos de transmissão telefônica ou estações meteorológicas. 

Aplicações novas incluem pontos de aluguel de bicicletas, para os 

quais uma instalação elétrica fixa seria muito onerosa frente ao baixo 

consumo de energia.

 O custo das baterias e a capacidade limitada delas torna sistemas 

autônomos desinteressantes onde há opção para usar a rede da 

concessionária.

 Postes solares também ganham na simplicidade da instalação, 

porém devem ser avaliados financeiramente em longo prazo por causa 

da troca das baterias no final da vida útil.

 Localidades afastadas, como sítios ou aldeias na região amazônica, 

frequentemente contam com mais do que uma fonte de energia: solar, 

eólica e gerador a diesel. Neste caso, o gerador é ligado somente em 

última necessidade, por causa do custo de combustíveis e manutenção. 

A combinação requer um controle automatizado que atenda às 

características de cada fonte. 

 O termo “sistema híbrido” pode gerar confusão, porque é usado 

tanto para sistemas que usam fontes diferentes, explicados acima, 

quanto para inversores conectados à rede com baterias, que serão 

abordados em seguida.

3.2 - sistemas conectados à rede (on-grid)
 Usinas representam o tipo clássico de sistemas conectados 

à rede: toda a energia gerada é escoada instantaneamente à rede 

da concessionária, sem armazenamento local. Essa modalidade é 

denominada de Geração Centralizada (GC).

 A Geração Distribuída (GD) ocorre em locais onde há consumo 

próprio, como residências, prédios ou empresas. A energia gerada é 

aproveitada em primeiro lugar na instalação local, e apenas o excedente 

é injetado na rede da concessionária. No Brasil, a legislação determina 

que a concessionária devolva a energia injetada em outro horário, como 

se fosse uma bateria (compensação em net-metering). 

 Há duas situações distintas onde a combinação com baterias em 

sistemas híbridos pode ser interessante: no nobreak solar, a energia 

armazenada é revertida quando a rede da concessionária falha. Neste 

caso, a potência e a autonomia do nobreak devem ser dimensionados 

conforme carga a ser alimentada, similarmente a sistemas autônomos.

 Já o gerenciamento de energia por baterias é usado na Europa e nos 

Estados Unidos: durante o dia armazena-se a energia para convertê-la 

à noite, durante o horário da ponta. No Brasil, esta opção começa a ficar 

viável em regiões com grande diferença entre as tarifas da ponta e fora 

da ponta. 

 Os fascículos que publicaremos ao longo deste ano focarão em 

sistemas de Geração Distribuída.

4 - conexão do sIstemA solAr à InstAlAção predIAl

Figura 3: Esquema da instalação predial com sistema solar

 Na Geração Distribuída, o sistema solar é introduzido em uma 

unidade de consumo que é formada por consumidores (iluminação, 

motores, refrigeração etc.), conectados a um quadro de distribuição, 

que recebe energia da rede da concessionária com medição unidirecional 

do consumo.

 O sistema solar é composto por um:

• arranjo fotovoltaico, um conjunto de módulos fotovoltaicos 

interligados, que gera a energia em corrente contínua,

• e inversor(es) que transformam a energia gerada para corrente 

alternada em sincronismo com a rede.

 O sistema solar é conectado à instalação predial em algum quadro 

de distribuição adequado (figura 3), não necessariamente o quadro 

do ponto de conexão. Após aprovação da instalação, a concessionária 

substitui o medidor por um modelo bidirecional que mede a energia 
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consumida e a energia injetada, de forma independente. As duas leituras 

são usadas para emitir a conta de energia a cada mês (abordaremos 

detalhes em outro fascículo).

5 - funcIonAmento dInâmIco Ao longo do dIA

Figura 4: Fluxo de energia em geração solar superior ao consumo

Figura 5: Fluxo de energia com geração inferior ao consumo

 A figura 4 mostra o fluxo de energia em momentos com geração 

superior ao consumo: do inversor, a energia flui em direção ao quadro de 

distribuição. Dali, ela alimenta os consumidores. O excedente é injetado 

na rede da concessionária e contabilizado pelo medidor de injeção.

 À noite (figura 6) não ocorre mais geração solar (aliás, é um mito 

que a lua consiga gerar energia) e toda a energia é suprida pela rede da 

concessionária.

 A figura 7 mostra a situação da falta de energia. O inversor desliga 

automaticamente por duas razões. Primeiramente, para evitar um choque 

no técnico da concessionária. Segundo, o sistema solar sem baterias não 

consegue garantir a potência necessária para alimentar qualquer aparelho. 

O desligamento automático é chamado de proteção “anti-ilhamento” (mais 

detalhes no fascículo sobre inversores) e a reconexão é automática.

6 - cArActerístIcAs do sIstemA fotovoltAIco

 A instalação elétrica em uma residência ou uma empresa é simples, 

já que dispensa modificações na instalação existente. Apenas no quadro 

da conexão é inserido mais um disjuntor (vemos detalhes da instalação 

elétrica mais adiante). 

 Na figura 5 observamos o momento de passagem de uma nuvem. A 

energia gerada cai instantaneamente e não supre mais a demanda total dos 

consumidores. A energia da concessionária complementa a energia solar. 

 A alimentação oscilante entre inversor e concessionária funciona em fluxo 

natural, sem chaveamento. O inversor simplesmente gera energia em uma 

tensão levemente superior à da rede, o que garante o escoamento preferencial. 

 A situação descrita acima ocorre em diversas ocasiões, não somente numa 

passagem de nuvens:

• no início e no final do dia, quando a irradiação é baixa;

• em dias nublados ou chuvosos;

• quando o consumo supera a geração, mesmo em dias ensolarados;

• na ocasião de defeitos do sistema solar.

 Observamos um ponto muito importante: o funcionamento dos aparelhos 

não depende do sol ou do sistema solar. Os moradores ou funcionários 

da empresa não precisam mudar sua rotina conforme o tempo – é a 

concessionária que garante a alimentação da unidade.

Figura 6: Fluxo de energia à noite

Figura 7: A falha da rede causa desligamento do inversor
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Figura 8: Arranjo fotovoltaico na residência do autor, potência: 4,1 kWp

Figura 9: Inversor com quadros de proteção

 O sistema solar traz as seguintes vantagens:

• redução do custo de energia;

• maior autonomia: para muitas pessoas é importante saber que grande 

parte do consumo é gerado no próprio telhado;

• silencioso: na maioria dos inversores só se escutam os relês na 

hora de ligar. Alguns poucos têm um cooler de resfriamento que liga 

automaticamente quando o inversor esquenta;

• reduz carga térmica no prédio: a cobertura recebe muito menos sol, o que 

diminui a demanda por ar condicionado na edificação.

 Um sistema de alta qualidade requer como manutenção constante 

somente a limpeza dos módulos, duas vezes ao ano, que é efetuada com 

água e um pano macio. Apenas em locais com elevada carga de sujeira 

atmosférica recomenda-se uma limpeza mais frequente. 

 Além disso, uma revisão periódica da instalação física e elétrica garante 

a longevidade com os benefícios previstos.

7 - prevIsão

 No fascículo do próximo mês conheceremos as etapas da elaboração de 

um projeto fotovoltaico na visão macro.

*Hans Rauschmayer é sócio-gerente da Solarize Treinamentos Profissionais 
Ltda., onde montou a abrangente grade de capacitação [visite www.solarize.
com.br]. Reconhecido especialista em energia solar, já foi convidado para 
ensinar e palestrar em universidades, instituições,  congressos nacionais e 
internacionais e vários programas de TV.
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Cientistas criam molécula que armazena energia solar durante 18 anos

 Cientistas suecos acabam de 

desenvolver um fluido especial, 

chamado de “combustível 

solar térmico”, que é capaz de 

armazenar energia solar durante 

18 anos.

 “Um combustível térmico solar 

é como uma bateria recarregável, 

mas, em vez de eletricidade, a 

luz solar aquece e é acionada 

sob demanda”, explica Jeffrey 

Grossman, engenheiro do MIT.

 Este fluido é, na verdade, uma 

molécula na sua forma líquida na 

qual os cientistas da Chalmers 

University of Technology, na 

Suécia, analisam e trabalham para 

aprimorar há mais de um ano.

 Esta molécula é composta de 

carbono, hidrogénio e nitrogénio 

e quando é atingida pela luz 

do Sol, as ligações entre os 

seus átomos são rearranjadas, 

transformando-se numa nova 

versão energizada de isómero. 

Desta forma, a energia do 

Sol é então capturada pelas 

ligações químicas do isómero, 

permanecendo ali mesmo após 

o resfriamento da molécula à 

temperatura ambiente, explica o 

CanalTech.

 Diante disso, para gerar 

energia elétrica para um 

aquecedor doméstico, por 

exemplo, o fluido é extraído de 

um catalisador que retorna a 

molécula à sua forma original, 

processo no qual existe liberação 

de energia na forma de calor.

 “Quando extraímos energia 

para a usar, conseguimos um 

aumento de calor que é maior 

do que ousamos esperar”, disse 

Kasper Moth-Poulse, cientista 

que participou no estudo, 

recentemente publicado na 

revista Energy & Environmental 

Science.

 Durante a experiência, a 

equipe de investigadores colocou 

um protótipo deste sistema no 

telhado do prédio da universidade 

sueca, um  aparelho 

que é composto por um refletor 

côncavo com um tubo no meio, 

que procura o Sol como se fosse 

uma antena parabólica com vida.

 Quando é aquecido pela 

luz solar, o fluido, que fica em 

tubos transparentes, transforma 

a molécula no seu isómero, 

aprisionando o calor.

 Os resultados são muito 

promissores e até já chamaram a 

atenção, tanto pela sua eficiência 

como também pelo fato deste 

processo ser livre de emissões 

prejudiciais ao meio ambiente.

 O objetivo é adotar esta 

tecnologia em sistemas 

domésticos de aquecimento, 

ainda que a equipe acredite, no 

entanto, que este sistema pode 

também ser disponibilizado, no 

futuro, para uso comercial.



Ronaldo Koloszuk 
é presidente 
do Conselho da 
ABSOLAR.
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Geração distribuída: o consumidor no centro 
das decisões

Rodrigo Sauaia 
é presidente 
executivo da 
ABSOLAR.

 A energia solar fotovoltaica 

chegou para ficar. No caso brasileiro, 

além dos inúmeros benefícios 

socioeconômicos, ambientais 

e estratégicos, cada vez mais 

importantes à nossa sociedade, a 

fonte é atualmente a opção mais 

utilizada pelos brasileiros para 

enfrentar os pesados aumentos nas 

tarifas de energia elétrica.

 A geração distribuída solar 

fotovoltaica se destaca como uma 

solução competitiva e sustentável: 

segundo dados da Bloomberg 

New Energy Finance, o preço dos 

equipamentos caiu 83% desde 

2010, sendo este o principal 

fator na diminuição no tempo 

de retorno sobre o investimento, 

proporcionando reduções de 

até 90% nas contas de energia 

elétrica e trazendo economia e 

sustentabilidade ambiental a 

residências, comércios, indústrias, 

produtores rurais e prédios públicos, 

como escolas e hospitais.

 Neste mês de janeiro, o Brasil 

acaba de atingir a marca histórica 

de 500 megawatts (MW) de 

potência instalada em sistemas 

de microgeração e minigeração 

distribuída solar fotovoltaica, 

respondendo por mais de 99,5% 

das instalações no País. São 

atualmente 49.177 sistemas 

solares fotovoltaicos conectados 

à rede, trazendo economia e 

sustentabilidade ambiental a 

60.090 unidades consumidoras, 

somando mais de R$ 2,6 bilhões em 

investimentos acumulados desde 

2012, distribuídos ao redor de todas 

as regiões brasileiras.

 Com seu avanço, a geração 

distribuída solar fotovoltaica 

começa a incomodar grandes 

grupos econômicos, tradicionais 

e conservadores no setor elétrico. 

Um forte lobby, encampado por 

entidades que representam as 

distribuidoras, tem pressionado 

autoridades para alterar importantes 

regulamentações que recentemente 

dinamizaram o mercado. Em 

especial, o bem-sucedido sistema 

de compensação de energia elétrica, 

usado por décadas em diversos 

países do mundo, tem sido alvo 

desse lobby no Brasil.

 O motivo é financeiro: ao 

empoderar os consumidores, 

tornando-os produtores ativos 

de sua própria energia renovável 

e mais independentes, a geração 

distribuída solar fotovoltaica 

ameaça as receitas e lucros de 

distribuidoras que não se adaptarem 

à nova realidade do mercado e às 

demandas dos consumidores.

 A intenção do lobby é de mudar 

as regras, para que consumidores 

com geração distribuída paguem 

mais pelas redes de distribuição, sob 

a alegação de que o impacto tarifário 

de supostos subsídios cruzados seria 

de 0,1% para cada 50 mil unidades 

consumidoras. Os números, no 

entanto, não se sustentam.

 Os dados das notas técnicas da 

Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) indicam que a redução de 

receita média para as distribuidoras, 

com o crescimento da geração 

distribuída para 150 mil unidades 

consumidoras até 2020, seria inferior 

a 0,1%. Já o impacto médio nas tarifas 

dos consumidores seria de menos de 

1%, considerando todo o acumulado 

no período de 2015 a 2020.

 Os valores são irrisórios quando 

comparados aos reajustes tarifários 

cobrados pelas distribuidoras 

dos consumidores. Apenas em 

2017, o reajuste médio anual 

das tarifas de energia elétrica foi 

superior a 10%, frente a uma 

inflação de 2,95%. Com isso, a 

receita bruta das distribuidoras 

saltou para nada menos que R$ 

243 bilhões em 2017, segundo 

dados da Associação Brasileira de 

Distribuidoras de Energia Elétrica 

(ABRADEE), tendo muitas delas 

batido recordes de faturamento 

no período, para desespero dos 

consumidores, que pagam esta 

salgada conta. Para 2018, a 

situação foi ainda pior: o aumento 

das distribuidoras ficou entre 10% 

e 15% em média, pesando mais 

uma vez no bolso dos consumidores 

e da sociedade brasileira. Em 2019, 

infelizmente, não será diferente.

 Todo consumidor com 

geração distribuída já paga pelo 

custo de disponibilidade da rede 

de distribuição, responsável pelo 

rateio de custos da infraestrutura 

das distribuidoras, conforme 

regulamenta a Aneel. O pagamento 

também é feito para projetos 

de médio porte, conectados em 

média tensão, via pesados custos 

de demanda sobre as usinas de 

geração distribuída. Por vezes, 

os empreendedores de geração 

distribuída arcam, inclusive, com 

uma parte dos custos de reforço 

da rede, doando posteriormente 

estes investimentos para as 

distribuidoras.

 Conforme dados oficiais da Aneel, 

os sistemas de geração distribuída 

solar fotovoltaica equivalem a irrisórios 

0,05% das mais de 84 milhões de 

unidades consumidoras atendidas 

pelas distribuidoras de energia elétrica, 

o que demonstra que a fonte ainda 

engatinha.

 Assim, quando analisamos 

os fatos e dados concretos, fica 

visível que é muito cedo para 

qualquer alteração no sistema de 

compensação de energia elétrica da 

geração distribuída. Faltam estudos 

técnicos da Aneel, transversais, 

quantitativos, qualificados, 

aprofundados e isentos, avaliando 

os benefícios (ambientais, 

econômicos, sociais, elétricos e 

estratégicos) e eventuais custos da 

geração distribuída para a sociedade 

brasileira. Só a partir desta análise 

teremos elementos para propor 

aprimoramentos regulatórios com a 

devida propriedade.



49eneRgia eólica

Reestruturação do setor elétrico

Elbia Gannoum é presidente 
executiva da Associação Brasileira 

de Energia Eólica (ABEEólica).

 2019 chega com uma 

nova possibilidade para o 

setor elétrico discutir algo 

profundamente necessário: 

uma ampla e profunda reforma. 

Este é um tema que vem sendo 

debatido, há muito tempo, em 

inúmeras feiras, congressos, 

palestras, grupos de trabalho 

e tantos outros espaços de 

debates do setor. A discussão 

se desgastou de tal forma que 

há um sentimento de palavras 

vazias e que todos sabem 

de tudo. Começar a falar de 

reforma do setor parece uma 

“deixa” quase certa para que 

seu interlocutor assuma a 

postura de quem já conhece 

tudo sobre o assunto e que só 

deve manter seu ponto de vista 

na discussão. 

 Muitos argumentam que a 

reforma tem sido feita sim, em 

partes, resolvendo os problemas 

com uma portaria aqui e outra 

acolá, por meio de emendas, 

medidas provisórias. São os 

puxadinhos do setor elétrico. E 

ele tem vários, como sabemos. O 

que precisamos é de outra ordem. 

Precisamos entrar na discussão 

da reforma do setor abandonando 

nossos automatismos do pensar e 

ousando questionar o que poderia 

ser feito de maneira diferente. 

Aliás, seria interessante parar 

de utilizar a palavra “reforma” 

e passar a enfrentar isso como 

uma “reestruturação de bases”. 

Reforma pode ter puxadinho. 

Reestruturação de bases não.

 Uma reestruturação exige 

um debate qualificado e sério, 

uma confrontação de ideias 

com um esforço coletivo em 

torno de um objetivo comum. 

No caso do setor elétrico, 

acreditamos que esse objetivo 

em comum é a necessidade de 

termos uma energia que chegue 

ao consumidor sem tantos 

penduricalhos e subsídios. 

Um setor preparado para 

acolher a enorme quantidade 

de mudanças tecnológicas de 

forma integrada.

 O pensar integrado que 

essa reestruturação de bases 

exigirá significa, por exemplo, 

que o setor elétrico entenda que 

é necessário estar muito mais 

unido com o setor energético 

como um todo. O crescimento 

da demanda por eletricidade 

para abastecer os carros e 

o crescimento do gás, cuja 

regulação precisa de ajustes, 

e suas variadas possibilidades 

são apenas dois dos motivos 

que justificam a necessidade de 

um trabalho conjunto.

 Outro ponto é que a matriz 

energética, ainda que já seja 

bastante renovável, precisa 

desenvolver muito mais as 

chamadas renováveis de baixo 

impacto, como eólica e solar. 

Se olharmos apenas o setor 

elétrico podemos ter a falsa 

impressão de estarmos muito 

tranquilos em relação às metas 

do Acordo do Clima, porque, 

afinal de contas, temos uma 

matriz elétrica altamente 

renovável e com a eólica 

ampliando significativamente 

sua participação na geração 

elétrica. Quando olhamos 

a matriz energética como 

um todo podemos ver que 

a situação é diferente e 

ainda existe muito trabalho 

pela frente para expandir as 

renováveis. 

 Pensar integrado também 

significa planejar com 

mais segurança. Uma outra 

discussão recorrente no setor 

é o chamado pêndulo da sobra 

e da escassez, somado à falta 

de planejamento. Uma busca 

rápida em históricos de notícias 

mostra a situação: em pouco 

tempo, vamos de manchetes 

sobre possibilidade de 

racionamento para situação de 

cancelamento de leilão porque 

temos sobra de energia.

 O setor elétrico tem mentes 

brilhantes e, certamente, 

tivemos muitos acertos ao 

longo do tempo. Não se trata, 

portanto, de afirmar que é 

necessário reconstruir tudo 

do zero, mas é o caso, sim, 

de argumentar que é preciso 

adotar uma nova postura 

olhando o setor de forma mais 

integrada. O desafio não é 

pequeno. Precisamos encontrar 

maneiras de promover diálogos 

de profissionais com visões 

diversas, mas que estejam 

todos de acordo em direcionar 

suas energias em nome de 

um bem comum, que é o setor 

energético do futuro. 


