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Nenhuma fonte é mais abundante do que a 
energia solar! 



Por que a energia solar FV se tornou tão popular? 



Quais são os locais de melhor potencial? 

Irradiação Global 
Horizontal 

Produção específica 
Solar FV 



Comparação da irradiação solar Brasil x Alemanha 

• O “pior” lugar do Brasil recebe quase 40% mais irradiação solar do que o 
“melhor” da Alemanha; 

• Grande parte do nosso território recebe o dobro da irradiação solar. 



NÃO 
CONFUNDIR 

Placa Coletora Solar 
 

Aproveitam a energia térmica, poupando energia 
elétrica ou gás utilizado no aquecimento. 

Módulo Solar Fotovoltaico (FV) 
 
Convertem a energia luminosa do 
sol em energia elétrica. 



Geração Distribuída (<5MW) x Centralizada (>5MW) 

GD – microgeração (até 75kWp): 
Residências, comércio, pequenas 

indústrias 

GD – minigeração (75kWp a 5MWp): 
Centros comerciais, indústrias 

Sistema no AquaRio 

Sistema na residência de cliente EDB 



Geração Centralizada / Usinas solares – FV e Heliotérmica 





NÃO 
CONFUNDIR 

A tecnologia solar FV avançou muito a partir da 2ª metade do 
Séc. XX  indústria aeroespacial, telecom e monitoramento. 

O fenômeno fotoelétrico foi observado pela 1ª vez 
em 1839, por Becquerel 



Princípio de funcionamento da célula solar 

A luz visível é capaz de separar as cargas de um semicondutor. 

O infravermelho não possui energia suficiente. UV possui energia em excesso 
e não passa da superfície, produzindo calor. 



NÃO 
CONFUNDIR 

Diferentes Tecnologias de Células Solares 

• Silício cristalino (mono & poli) 

• Filme fino (a-Si, CIGS, CdTe...) 

• Nanotecnologia 



Tecnologias Emergentes 

A tecnologia atualmente dominante na indústria solar é a do silício cristalino. 

Qual tecnologia dominará o mercado no futuro? 

Fonte: NREL, Colorado, EUA 



Necessidade de amadurecimento das tecnologias emergentes em direção à 
comercialização e presença no mercado. 

Fonte: Arthur D. Little; Emerging Technologies in Solar PV 

Quem avançará para 
este quadrante? 

Maturidade x Potencial Disruptivo de Tecnologias Emergentes 



NÃO 
CONFUNDIR 

Tecnologia Modularizável 

0,5 – 0,6V 

Módulo Solar FV (36, 60, 72 células) 



NÃO 
CONFUNDIR 

Tipos de Sistemas Solares FV 

• Conectado à rede (!!!) 

• Isolado (com baterias) 

• Uso direto 

• Híbrido 



Módulo Solar FV 

Produzem energia em corrente 
contínua. 

Saída do módulo em dois pólos (+ e -) 

 Inversor 

Convertem energia em corrente 
contínua para corrente alternada. 

Rastreamento do ponto máximo de 
potência dos circuitos FV (MPPT). 

Proteções e monitoramento. 

Componentes do Sistema 



Controlador de Carga 

Regulam o processo de carga e 
descarga da bateria (sistema isolado). 

MPPT x PWM 

 

Baterias Estacionárias 

Armazenam energia em corrente 
contínua (sistema isolado ou 

híbrido). 



Cabos e Conectores (lado CC) 

Especiais para energia solar. 

Proteções CA e CC 

Chave seccionadora, DPS, fusíveis, 
disjuntores. 



Estruturas de Suporte 

Variáveis conforme tipo de cobertura. 



Rastreamento Solar (tracker) 

• 1 (leste- oeste) ou 2 eixos; 

• Aumento de 15% a 35% na produção. 



Inúmeras aplicações... 





Sistema Conectado à Rede 



Sistema Conectado à Rede 

MÓDULOS SOLARES 

INVERSOR 

CARGAS NA Un. 
CONSUMIDORA 

geração 

consumo 
direto 

injeção 

consumo da rede 

MEDIDOR 
BIDIRECIONAL 

REDE 
DISTRIB. 



Sistema Conectado à Rede 

• A energia não consumida no momento da geração é injetada na rede. 

• A distribuidora passa a fazer a leitura de dois valores no medidor 
(“relógio”): 003 – Energia Consumida; e, 103 – Energia Injetada. 

• A distribuidora debita mensalmente a energia injetada do consumo do 
cliente. 

• Caso haja energia excedente, esta parcela vira créditos que podem ser 
consumidos em até 60 meses. 

• Caso o cliente tenha outras unidades consumidoras em seu nome, 
uma parcela do crédito pode ser destinada à outra unidade 
(autoconsumo remoto; mesmo CPF/CNPJ e mesma área distribuição). 

 



Processo de Acesso (Res Norm 687/15, ANEEL) 



Consumo Mínimo e ICMS Energia 

Consumo mínimo será sempre cobrado (cliente grupo B): 
• 100 kWh (trifásico) 
• 50 kWh (bifásico) 
• 30 kWh (monofásico)  

Alíquota de ICMS Energia Elétrica no RJ: 
• Até 50 kWh - isento 
• 50 kWh a 300 kWh – 18% (residencial) / 20% (demais) 
• 301 kWh a 450 kWh – 31% 
• Acima de 450 kWh – 32% 
 
Há uma vantagem tributária extra quando o consumo (medido no 
relógio, sem a compensação; ou seja, apenas com autoconsumo) do 
cliente é reduzido e passa a uma faixa mais baixa.  



O Sistema de Compensação (Net Metering) 

co
n

su
m

o
 

in
je

çã
o

 

co
n

su
m

o
 

d
ir

et
o

 

a 
p

ag
ar

 
(c

o
n

su
m

o
 

líq
u

id
o

) 

Consumo total > Geração 
Consumo líquido > CDD 

Geração > Consumo total 
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Na prática, o cálculo é um pouco mais complexo... 



Conta de Luz com Energia Solar (caso real) 

302 kWh 
(consumo) 

146 kWh 
(injeção) 

156 kWh (= 302-146kWh) 
(energia faturada) 

diferimento 
ICMS TUSD 





Comentários Gerais 

Orientação dos módulos: 

• No hemisfério Sul  voltados para o Norte 

• No hemisfério Norte  voltados para o Sul 

• Na região equatorial  indiferente 

Inclinação dos módulos:  

• Numericamente próxima da latitude (no Rio, 20-23˚) 

• Autolimpeza dos módulos com a chuva  15˚ 

Instalação do Inversor: 

• Em local abrigado e bem ventilado 

Na cidade do Rio de Janeiro, 1kWp gera em média 100-120kWh/mês 



Módulo Solar FV 

 

Curva Característica do Módulo FV (I x V) 

A potência do módulo é medida em Wp (watt-pico), associada à medição 
para as condições padrão de teste (STC). 



O aumento da temperatura reduz a eficiência dos módulos.  



Tipos de Inversor 

• Inversor String; 

• Inversor Multi-MPPT; 

• Inversor Central (grandes projetos); 

• Microinversor; 

• Otimizador na escala do módulo. 

Características do Inversor  



Grandezas Elétricas Entrada (CC) 

• Pnom (potência nominal) e Pmax; 

• Corrente Máxima Imax; 

• Tensão Inicial para Operação 
(Vstart); 

• Tensão Máxima (Vmax); 

• Tensão MPP mínima e máxima. 

Grandezas Elétricas Saída (CA) 

• Potência nominal; 

• Corrente máxima; 

• Tensão nominal e faixa de tensão; 

• Frequência da rede. 

CA CC 

quadro distribuição 
módulos solares 



Ligação de Módulos em Série e Paralelo 

+ - + - + - + - Vt = 3 x V 
It = I 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

Vt = V 
It = 3 x I 



Ligação de Módulos em Série e Paralelo 

• Sistema de energia solar FV usualmente utilizam ligações em série 
ou série-paralelo; 

• Cada grupo em série é denominado string (corda); 

• Não se deve misturar tipos e potências de módulos em uma 
mesma string (nivelamento por baixo; perdas por mismatch); 

• Um módulos afetado por sombra por comprometer toda a string!!! 

• Cada string assume também uma curva característica IxV. 

 

Sombra em energia solar FV é um elemento crítico (exceção para 
microinversores ou otimizadores por módulo)! Avaliação no local e/ou 
simulação para otimizar a divisão de strings e minimizar o efeito. 



Divisão dos Módulos em Strings 

módulos 
solares / 

como 
agrupar? 

String 1 

String 1 

String 2 

String 3 

String 2 

String 1 

String 2 

As possibilidades de arranjos são dadas pela adequação módulo-inversor. 
Análise de sombreamento e simulação auxiliam na otimização. 



Compatibilidade Inversor e Arranjo FV 

Pontos críticos: 

• Não exceder a tensão máxima de entrada (CC)  observar a tensão de 
circuito aberto e fazer a correção para dias mais frios (Voc mais alto!) 

• Não exceder a corrente máxima de entrada (CC)  observar a corrente 
de curto circuito dos arranjos 

 

Outros : 

• Garantir que cada string tenha tensão suficiente para a operação do 
inversor (Vmpp com redução por efeito térmico de dias muito quentes) 

• Tensão dos arranjos FV dentro da faixa de MPP do inversor 

 

Recomendação: Pot. dos módulos entre 85 a 120% da Pmax saída inversor.  

 



Compatibilidade Inversor e Arranjo FV 

Portanto, verificar: 

• Quantidade mínima de módulos por string; 

• Quantidade máxima de módulos por string; 

• Quantidade máxima de módulos no sistema; 

• Quantidade máxima de strings. 

 

Estes valores variam de acordo com as características dos módulos e dos 
inversores. 

 

Estas verificações podem ser feitas em planilhas simples ou em programas 
mais complexos de simulação. 



Exemplo de Projeto 

• Residência no Itanhanga 

• Meta de geração média de 1200kWh/mês 

• Simulação com PV*Sol Premium 2018 
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Análise de Sombreamento e Perdas nos Módulos 



Produção Energética 



Análise de Viabilidade Econômica 

Taxa Interna de Retorno (TIR): 27,34% ao ano 

Tempo de payback simples: 4,2 anos 

Fluxo de Caixa Acumulado: R$ 622 mil (após 25 anos) 

Custo de geração de energia: R$0,27/kWh 







Evolução no Mercado Mundial 

A potência instalada global em sistema de energia solar FV: 

• Em 2005 era de 5GW; 

• Em 2016 atingiu 306,5GW (crescimento de 60x). 

Fonte: Fraunhofer ISE, 2018 
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Modelos Regulatórios 

& INCENTIVOS 

Capacidade Solar FV 
p/ Região (GW) 

Potência Adicionada Solar FV (GW) 

O mercado solar FV começou a crescer pela Europa, passando em 
seguida para a Ásia e, posteriormente, às Américas. 

Potência nova em 2017 de 100GW, estimativa para 2022 de 167GW. 



Países Líderes em Capacidade Instalada em Solar FV (GW) - 2017 

Apenas nos EUA, o setor de energia solar 
emprega mais de 263 mil pessoas! 



Empregos no Setor de Energia Renováveis por Tecnologia (2016) 

Mais de 3 milhões de pessoas trabalhavam no setor de 
energia solar FV em 2016. 



Países com Maior Participação no Mercado Solar FV em 2017 (%) 

O investimento global em energia solar atingiu 
USD 160,8 bilhões em 2017! 



Países Líderes em Capacidade Instalada de Energias Renováveis (GW) - 2017 



Geração de Eletricidade – Renováveis x Carvão e Gás Natural 

retirado de operação 



Os custos de sistemas solar FV estão cada vez menores. Em setembro 
2017, Departamento de Energia EUA anunciou que a meta de custo 
projetada para 2020 para usinas FV já havia sido atingida (USD 60/MWh). 
E o mercado segue em direção à meta de 2030 (USD 30/MWh). 

Preço Médio de Comercialização de Energia em Leilões (Solar e Eólica) – p/ COD 

solar torna-se mais 
barato que eólica 



Tendências Módulos e Inversores 

Segue o domínio das tecnologias de silício cristalino, atualmente com 
ligeira predominância de módulos monocristalinos. 

Não se observa ainda a penetração comercial das tecnologias emergentes. 

Tendência de inversores para sistema de até 1500V (CC) possibilitando 
strings mais longas (economia no projeto). 600V  1000V  1500V 

Fonte: SPV Market Research 



Evolução do Setor Solar FV no Brasil 

Marco Regulatório GD (não vale apenas para solar FV): 

• Resolução Normativa Aneel 482/12; 

• RN 687/15 - revisão da RN 482/12; 

• RN 786/17 – veda a migração de plantas em operação para sistema 
compensação; 

• Nova revisão ocorrerá em 2019 (riscos para o setor, sobretudo com 
eventual cobrança de TUSD sobre a energia injetada). 

A RN 687/15 criou novas possibilidades de negócios para o setor: 

• Múltiplas unidades consumidoras (condomínio); 

• Geração compartilhada (consórcio ou cooperativa solar); 

• Autoconsumo remoto (mesmos CPF ou CNPJ e área distribuição). 



Fonte: Greener, Estudo Mercado Solar FV 2º trimestre 2018 

Mercado de Geração Distribuída no Brasil em 2018: 

• 4000 empresas; 

• R$ 2,27 bilhões de faturamento; 

• Volume de negócios ultrapassa 410 MWp; 

• Preços ao consumidor final caíram cerca de 3%, apesar de aumento de 
5% no preço dos equipamentos (redução de margens das integradoras / 
pressão atual em virtude da alta na taxa de câmbio) 

 



Potência Acumulada Conectada à Rede (MWp) e Quantidade de Conexões 

2012 

2018 

Fonte: Greener, Estudo Mercado Solar FV 2º trimestre 2018 / Dados ANEEL 

2012 

2018 

1,6 mi na 
Alemanha! 



Fonte: ANEEL 

Estados com maior quantidade e potência instalada de sistemas (jun/18): 

1º/1º - Minas Gerais (6519 sistemas / 69,2 MWp); 

2º/3º - São Paulo (6245 sistemas / 39,7 MWp); 

3º/2º - Rio Grande do Sul (3998 sistemas / 45,2MWp); 

... 

5º/7º - Rio de Janeiro (16,0 MWp); 

 

 

A geração distribuída já atingiu paridade tarifária em todas as regiões de 
distribuição do país. Ou seja, a energia já é mais barata do que o preço das 
tarifas das distribuidoras.  



Geração Centralizada: 

• Leilão de Pernambuco em dezembro de 2013; 

• Inclusão nos leilões federais em 2014; 

• Contratação no 6º LER 2014 – 1048 MWp (R$ 215/MWh); 

• Contratações no 7º e 8º LER 2015 – 2159 MWp (~R$300/MWh); 

• Em 2016, foram cancelados 2 leilões de energia reserva; 

• Em 2017, o LEN A-4 contratou 574 MWp (~R$146/MWh); 

• Em 2018, Leilão A-4 contratou 1032 MWp (R$118/MWh).  

 

É importante manter regularidade na contratação para consolidação e 
redução de riscos no setor. 



Projeto de UFV por Estado: 



Plano Decenal de Energia 2016 

Fonte: EPE 



www.edbrenovaveis.com 

Luiz Paulo Canedo 
luiz.canedo@edb-renovaveis.com.br 

Obrigado! 

http://www.edb-renovaveis.com.br/

