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1. RESUMO 

Este trabalho propõe uma avaliação do consumo de energia em uma residência na 

cidade de Guarulhos para analisar a viabilidade técnica e de investimento financeiro 

para a implantação de um sistema fotovoltaico como microgeração conectada à rede 

elétrica da EDP Bandeirante. Será investigada a viabilidade e o retorno financeiro 

baseado na condição de retorno de créditos na fatura de energia elétrica conforme 

Resolução da ANEEL para conexão de micro e mini geradores de energia 

fotovoltaica. Para analise dos dados uma pesquisa é realizada para as informações 

de consumo e perfil do cliente consumidor, as quais serão confrontadas com os 

dados de especificação das placas fotovoltaicas e dos equipamentos para avaliação 

da viabilidade financeira. O sistema será analisado com a medição de energia 

gerada e o acompanhamento por meio da ferramenta on-line RADIASOL. Os 

resultados esperados deverão comprovar a condição de viabilidade e expor em 

detalhes o retorno financeiro que atualmente está entre 4 e 10 anos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Em 2001, a população brasileira foi obrigada a mudar seus hábitos de consumo de 

energia drasticamente. O motivo? O risco iminente de corte de energia elétrica em 

todo o país, um fenômeno que ficou conhecido como apagão. (PINTO, Tales dos 

Santos, 2002.).  

Neste cenário há uma lacuna na matriz energética brasileira, pois a condição do 

chamado apagão ocorreu devido a inúmeros problemas dentre os quais se destaca 

a infraestrutura antiga e falta de novos “linhões” para expandir a matriz por todo o 

território, além de permitir o avanço da energia eólica. Porém é fato que os leilões 

não foram completados e consequentemente uma nova opção foi estudada, na qual 

iniciou o processo de inserção da geração fotovoltaica no mercado brasileiro. 

A energia fotovoltaica, atualmente, está inserida na área de energias renováveis e o 

Brasil assim como a China é cobiçado como polos de interesse mundial pelos 

grandes fabricantes de placas e equipamentos. 

Atualmente, células fotovoltaicas produzidas em escala industrial têm uma eficiência 

que oscila entre 9 e 12%, tendo-se em mente que para células que respondem a 

espectros específicos a eficiência teórica máxima é de 25 a 28% (GASQUET, 1997). 

A eficiência depende do modo como é fabricada cada placa (cristalino, amorfo ou 

filme fino) e a energia gerada em corrente continua é interfaceada por um inversor 



solar, o qual possibilita a conversão para corrente alternada, portanto pode ter uma 

paralelismo com a frequência fornecida pela rede elétrica (60Hz) (CGEE,2010). 

Desta forma é possível os sistemas de micro geração, que foram entre 2012 e 2013 

adotados pelas concessionárias de energia como aplicação residencial em que é 

realizada uma conexão permanente de geração alternativa com a rede da 

concessionária.  

Desta forma a energia produzida é transferida para a concessionária e como 

compensação o cliente consumidor recebe créditos na fatura de energia elétrica. 

Com a Resolução Normativa Nº 482, de 17 de Abril de 2012 da ANELL (Agencia 

Nacional de Energia Elétrica), foram definidos os benefícios para a utilização do 

sistema, onde a energia gerada é compartilhada diretamente com a concessionária 

da cidade que detém a instalação e posteriormente é creditada na fatura do cliente. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desse projeto é analisar as atuais condições de mercado para a 

implantação da micro geração distribuída, e sua viabilidade para implantar o sistema 

em residências. 

 

4. METODOLOGIA 

Este trabalhado consiste em uma pesquisa exploratória com estudo de caso, em que 

serão pesquisadas condições das instalações elétricas de uma residência, perfil de 

consumo energético e tarifas cobradas pela concessionária. 

Inicialmente serão avaliados os custos atuais e a infraestrutura das instalações e 

fornecimento pela EDP Bandeirante na cidade de Guarulhos para que os dados 

disponibilizados e planilhados possam definir um perfil de consumo de uma 

residência pré-determinada.  

Após processos de pesquisa e coleta de dados será avaliado o consumo de energia 

no período de 12 meses e calculado a média de consumo para que possa ser 

confrontado com valores simulado pela ferramenta virtual disponibilizada pelo 

website http://americadosol.org/. 

O índice solarimétrico do local será obtido com o auxílio do RADIASOL2, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é fornecido como ferramenta 

gratuita pelo website (http://www.solar.ufrgs.br/#softwares), para assim calcular a 

quantidade de placas solares e o quanto fornecerá de energia gerada. 



Com os dados medidos e valores calculados será investigado os custos para 

instalação, manutenções corretivas e preventivas, identificar vantagens e 

desvantagens para a utilização do sistema, assim como sua viabilidade técnica e 

comercial com foco no retorno do investimento financeiro. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa sobre a micro geração do Brasil no qual 

foram analisadas as Notas Técnicas de cada concessionária de energia para 

verificar as premissas exigidas para uma instalação conectada à rede. Na nota 

técnica da EDP Bandeirante, a PT.DT.PDN.03.14.00, foi analisada para verificar os 

equipamentos necessários para a conexão à rede. 

Após consulta à nota técnica da EDP, foi realizado um estudo para avaliar o 

consumo energético da residencial, sendo assim poder determinar sua real 

demanda, onde será especificada as placas em parâmetros de potência gerada e 

quantidade necessária, tal que possa suprir a necessidade da residência em sua 

totalidade ou circuitos específicos. 

Após a estimativa de demanda será avaliado os fornecedores para placas, 

cabeamento, string box, inversores fotovoltaicos e caixa de conexão à rede. 

O estudo de viabilidade irá considerar o consumo dos últimos 12 meses e uma 

avaliação da previsão de consumo para o próximo período de 12 meses baseado no 

perfil de consumo do cliente consumidor para determinar sua viabilidade. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Baseado nos dados pesquisados e nas informações de consumo do cliente 

residencial na rede da EDP Bandeirante, na cidade de Guarulhos o valor tarifado 

para o kW.h é pequeno para a amortização do investimento de um sistema 

conectado à rede, portanto apenas com os dados iniciais a previsão é de 

amortização do investimento em cerca de 10 anos o que inviabiliza a instalação. 

Porém deve ser considerada a condição de sistemas graduais, onde é possível 

implantar para a iluminação e controle de cargas resistivas em que o retorno está 

em torno de 4 anos, logo uma viabilidade financeira. Deverá ser considerado para 

amortização do investimento os equipamentos que para conexão deverá ter um 

inversor de senoide pura que possui custo maior ao de senoide regenerada e que 

geram ruídos na rede elétrica. 
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