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RESUMO 
 
O Brasil é um país detentor de potencial energético significativo. Cerca de 64% da 

geração de energia elétrica tem como principal fonte a força motriz dos rios. Nos 

últimos anos, o planejamento energético brasileiro tem dado especial ênfase às 

fontes alternativas de energia, entre elas a solar. O referido trabalho apresenta um 

estudo de caso que tem como objetivo propor um sistema fotovoltaico em uma 

residência típica do Lago Sul, localizado na cidade de Brasília. Será adotada 

metodologia quantitativa para a realização de análise técnica e econômica do 

sistema fotovoltaico. Serão coletados dados relativos à irradiação solar, inclinação 

do telhado, consumo mensal de energia (kWh), área disponível para implementação, 

área de sombreamento, entre outros. Considerando que o país possui níveis de 

irradiação acima da média mundial, a implantação deste sistema fotovoltaico, na 

cidade de Brasília, resultará em uma diminuição do custo do consumo mensal de 

energia e ainda propiciará o aumento da oferta de energia na região do DF. 

 

Palavras-chave: sistema fotovoltaico, energia solar, Lago Sul, eficiência. 

 

 



ABSTRACT 
 

Brazil has a significant energy potential along its territory. Almost 64% of the electric 

energy generation is due to the hydroelectric source. The last years, the Brazilian 

energetic planning has given attention to alternative energy sources; for example, 

solar energy. This project has the objective to propose a photovoltaic system 

considering a residential case in Lago Sul, located in Brasília city. The quantity 

methodology will be followed for the technical and economic analysis of the 

photovoltaic system. Solar irradiation, roof angle, monthly energy consumption and 

photovoltaic area will be collected. Considering that Brazil has high irradiation levels, 

which are higher than the world average, this photovoltaic system implementation in 

Brasilia city is going to reduce the monthly energy cost and is going to increase the 

energy offer in the DF. 

 

Keywords: photovoltaic system, solar energy, Lago Sul, efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ASPECTOS GERAIS 

Com o advento da escassez futura de alguns recursos energéticos a 

exploração das energias renováveis tem sido tema central nas discussões 

engendradas por especialistas e engenheiros que lidam com essa questão.  

O aquecimento global e a degradação do meio ambiente são questões que 

interferem diretamente na disponibilidade de recursos energéticos e 

consequentemente no potencial de geração de energia. 

Buscar novas alternativas de geração de energia é crucial de tal modo a 

garantir a continuidade dos processos produtivos existentes na sociedade. A partir 

dai a importância na adoção de uma política de sustentabilidade bem definida no 

segmento de energia, um fator decisivo no processo de desenvolvimento de um 

país, sendo condição necessária para o crescimento econômico no segmento 

industrial, de serviços e o bem-estar da população. Goldemberg (2005, p.216) 

ressalta a “necessidade de implementação de políticas energéticas que estimulem o 

crescimento da energia, bem como seu uso eficiente”. 

Portanto, utilizar outras fontes de energia é importante e as fontes renováveis 

de energia são alternativas e soluções quando há riscos climáticos e ambientais 

envolvidos. 

As fontes renováveis de energia são provenientes da natureza cujo ciclo de 

oferta se renova, ou seja, uma vez utilizadas a possibilidade de esgotamento é 

remota uma vez que a própria natureza se incumbe de oferta-la. Exemplos de 

energias renováveis, temos a energia solar, eólica, energia gerada a partir do uso de 

biomassa. A escolha de cada uma dessas fontes está diretamente relacionada a 

quantidade  disponível desta na localidade onde será construído o empreendimento 

energético. 

O Brasil, por exemplo, é um país tropical com dias ensolarados durante boa 

parte do ano, o desenvolvimento de empreendimentos solares depende dos níveis 

de radiação solar e os custos de construção de tais empreendimentos solares. 

E nesse trabalho no poderia ser diferente, o estudo a cerca dessa alternativa 

encorajou o aluno para realizar um estudo de aplicação de um sistema fotovoltaico 

conectado a rede.  
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1.2. OBJETIVOS E METAS DO TRABALHO 

 

O objetivo do presente trabalho é a proposta de um sistema fotovoltaico 

de energia elétrica a ser conectado à rede para proporcionar a redução da conta de 

energia para a região do Lago Sul, Brasília DF. 

 

1.2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 - Apresentar a evolução do uso das fontes renováveis de energia no 

Brasil; 

-Apresentar a evolução do setor elétrico brasileiro e principais instituições 

reguladoras e de estudos criadas; 

- Apresentar as características técnicas e econômicas da energia solar; 

- Apresentar o detalhamento técnico e de engenharia do estudo de caso: 

residência do Lago Sul; 

- Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica do sistema 

fotovoltaico sugerido considerando os quesitos: inclinação do telhado, área 

disponível para os módulos solares e sombreamento, intensidade de irradiação 

solar, custo dos equipamentos (inversores, placas solares, fiação, mão-de-obra, 

etc..). 

 Serão utilizados dados da fatura de energia elétrica durante o ano de 

2014 a fim de analisar o perfil de consumo da demanda da região do Lago Sul. 

 A partir da especificação técnica de um sistema fotovoltaico de energia 

elétrica estimar-se-á a energia alternativa produzida anualmente pelo sistema e a 

economia obtida com a instalação do mesmo. Será utilizado o software PVSyst para 

a simulação do sistema fotovoltaico mais adequado ao estudo de caso aqui adotado.  

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

De acordo com dados do Censo Demográfico de 2010 realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a energia elétrica está presente em 

97,8% dos domicílios brasileiros (IBGE, 2010).  
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A maior parte dessa energia é proveniente de empreendimentos hidrelétricos. 

(ANEEL, 2014). O restante dessa porcentagem distribui-se entre fontes térmicas, 

solar, eólica, biomassa, termonuclear. 

Como podemos observar no quadro 1,cerca de 63% dos empreendimentos de 

geração são de usinas hidrelétricas e 28% de usinas térmicas. Essa é a 

configuração do parque de geração brasileiro e fruto do modelo de setor elétrico 

adotado nos anos 60 assentado em usinas de grande porte e com aproveitamento 

do potencial hídrico do país. 

 

Quadro 1 - Empreendimentos de Geração em Operação no Brasil  
Tipo Quantidade Potência Instalada (kW) (%) 

Micro Usinas Hidrelétricas 449 275.195 0,22 

Central Geradora Eolielétrica 117 2.441.176 1,91 

Pequena Central Hidrelétrica 477 4.669.842 3,65 

Usina Fotovoltaica 87 6.209 0,00 

Usina Hidrelétrica de Energia 196 81.801.323 63,94 

Usina Termelétrica de Energia 1824 36.756.810 28,73 

Usina Termonuclear 2 1.990.000 1,56 

Total 3152 127.940.555 
 

Fonte: (ANEEL, 2014) 

 

A regulação do setor elétrico brasileiro é formada por instituições e agências 

reguladoras. 

Nos anos 90, durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso, foi adotado 

o Plano Nacional de Privatização, com a desverticalização dos segmentos de 

geração-transmissão-comercialização. Segundo FERREIRA (2007),  a ineficiência 

do modelo anterior culminou na reestruturação do setor buscando agilidade e 

flexibilidade dos processos de geração, transmissão e comercialização de energia. 

Com a entrada da iniciativa privada no segmento energético, algumas 

instituições forma criadas objetivando assegurar a continuidade dos serviços de 

energia e qualidade dos mesmos. 

Foi criada a Agencia Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, cuja função é 

fiscalizar, mediar e regular economicamente os empreendimentos elétricos 

concedidos. Foram criados também os órgãos: Operador Nacional do Sistema, o 

ONS incumbido de realizar os despachos energéticos e coordenação no sistema 



16 

 

interligado nacional. E também o Mercado Atacadista de Energia, MAE, onde 

ocorrem as comercializações de energia por meio de contratos bilaterais.  

Dentre os órgãos regulamentadores, temos também o Sistema Interligado 

Nacional, o SIN, cuja finalidade é conectar a energia gerada nas concessionarias 

geradoras aos centros de consumo por meio das linhas de transmissão. Atualmente, 

95% da energia gerada passa pelo SIN. Esse controle de despacho de energia 

elétrica é crucial para a garantia da oferta de eletricidade em todo o território 

nacional. (Maxwell, 2015). 

 

 
Figura 1 - Sistema Interligado Nacional. Fonte: (ONS, 2015) 

 

2.1.1. SISTEMA DE TARIFAÇÃO 

 

A quantificação do consumo de energia elétrica e dada pelo valor unitário pra 

cada kWh consumido. A fim de dimensionar o valor da energia é necessário avaliar 

toda a energia disponível ao consumidor e os custos de operação e manutenção 

desde a geração até o consumidor final. Importante salientar que é paga não apenas 

a energia consumida, aquela verificada no relógio, mas a disponibilidade de energia 

também é inserida na conta, visto que a energia está disponível 24 horas todos os 
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dias da semana. Além destes custos existe também, principalmente no Brasil, 

encargos e tributos que compõem o calculo dessa conta unitária de energia elétrica 

(Fugimoto, 2010). 

Detalhando um pouco mais a tarifa de energia elétrica aos consumidores 

cativos – consumidor que pode adquirir energia através da distribuidora local, por 

exemplo, consumidores residenciais. Essa tarifação é composta por custo de 

aquisição de energia, relativos ao uso do sistema de distribuição, ao uso do sistema 

de transmissão, às perdas elétricas e, encargos e impostos. Primeiramente, os 

custos de aquisição de energia estão relacionados com o custo que a distribuidora 

tem com a compra de energia para oferecer aos seus consumidores. Essa Tarifa de 

Energia (TE) é oferecida ao consumidor sem haver margem de lucro (Carção, 2011). 

Os custos relativos ao uso do sistema de distribuição incluem-se as despesas 

com peças e, custos de operação e manutenção das redes de distribuição na Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Quanto aos custos do uso do sistema de 

transmissão adiciona-se as despesas com operação e manutenção das linhas de 

transmissão na Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). De acordo com a 

figura abaixo, esquematiza-se as tarifas TUSD e TUST para consumidores cativos 

(Fugimoto, 2010). 

Com relação às perdas elétricas estão divididas aquelas que são dadas 

devido às perdas técnicas e não técnicas. As perdas elétricas técnicas são aquelas 

as quais ocorrem devido à resistência elétrica, nesse momento há uma transferência 

de calor por convecção e a energia é perdida. Os consumidores são inerentes a 

essas perdas e todos pagam pela energia perdida. Já as perdas não técnicas são 

devido à furtos de energia ao longo da linha de transmissão e até mesmo problemas 

com o medidor, que na maioria das vezes são bem antigos quando comparado aos 

aparelhos presentes na residência  (ANEEL, 2008). 

Por último, os encargos e impostos também fazem parte dessa conta, que no 

Brasil representa quase a metade dessa conta. PIS/COFINS, o ICMS e a 

Contribuição para Iluminação Pública são os tributos presentes na conta de energia 

elétrica. Como tributo federal, Programas de Integração Social (PIS) e Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) são cobrados para atender os 

programas sociais do Governo Federal. Já o Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) é adicionado a conta relativo a relação de 

mercadorias e serviços. Por fim, a Contribuição para Custeio do Serviço de 
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Iluminação Pública (CIP) é um tributo municipal que é adicionado a conta para 

implementação, operação, manutenção e expansão das instalações de iluminação 

pública (ANEEL, 2013). 

De acordo com uma conta de luz de um consumidor residencial com consumo 

maior que 200 kW/mês oferecido pelo site da Associação Brasileira de Distribuidores 

de Energia Elétrica, a ABRADEE, verificou-se que 41% do valor a pagar a título de 

impostos, tributos e encargos setoriais, como ilustrado na figura abaixo. Os impostos 

e tributos são: PIS/PASEP, COFINS e ICMS. Somente o ICMS, que varia de estado 

para estado, pode responder – sozinho - por mais de 30% da conta de luz 

(ABRADEE, 2015). 

2.2. ENERGIA SOLAR 

2.2.1. PROCESSO DE GERAÇÃO SOLAR  

O eixo imaginário da Terra e a própria forma da Terra faz com que haja 

variação na radiação solar incidente na superfície terrestre e que cada parte da 

Terra receba uma quantidade de energia diferente. De acordo com a forma esférica 

da Terra, quanto mais da linha do equador estiver, maior será incidência solar. Ao 

passo que quanto mais afastado, menor será a incidência solar. Além disso, a 

inclinação do eixo imaginário da Terra faz com que haja ainda mais a variação de 

incidência solar.  Não podendo esquecer também das diferenças de estações, que 

possuem uma influência grande na incidência de radiação solar na terra. Pelo fato 

do movimento de translação ser dado em uma forma elíptica verifica-se uma 

diferença de distância do Sol a Terra nas diferentes estações do ano (Kushnir, 

2000). 

A seguir, podemos ver na Figura 2 como a forma da Terra interfere na 

irradiação solar e a interferência do eixo imaginário da Terra e, na Figura 3 o 

movimento de translação da Terra. 
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Figura 2 - Radiação Solar Incidente a Terra Fonte: (Oxford, 2014) 

 

 

Figura 3 - Movimento de Translação da Terra e suas estações. Fonte: (Magnoli & 

Scalzaretto, 1998) 

 

Observa-se na Figura 2 que quanto maior for a latitude maior é a distancia 

que os raios solares percorrem até atingir a superfície terrestre, o que resulta em 

uma menor quantidade de energia nessa região. Por esse motivo que as regiões 

próximas à linha do equador são mais quentes, pois recebem maior incidência solar.  

2.2.2. IRRADIAÇÃO SOLAR DIRETA, DIFUSA E GLOBAL 

Para calcular a quantidade de energia solar na Terra é necessário conhecer 

os diferentes tipos de irradiação solar.  

A irradiação solar direta, em inglês Direct Normal Irradiation (DNI), é aquela 

não há nenhuma dispersão pelos efeitos da atmosfera, pode ser normal ou 
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horizontal à superfície. A irradiação difusa, Diffuse Horizontal Irradiation (DIF), é 

aquela que foi alterada devido a atmosfera. Por último, a irradiação global, Global 

Horizontal Irradiation (GHI), é o somatório da irradiação direta e difusa. (Vienello & 

Alves, 1991) 

Conhecido o conceito de cada tipo de irradiação, essa quantidade de energia 

pode ser medida para dimensionar o potencial de uma determinada região para a 

geração de energia elétrica por meio do sistema fotovoltaico.  

Como equipamentos de medição dessas irradiações temos o piranômetro, 

que faz a medição da irradiância global e pireliômetro faz a medição da irradiância 

direta. Através desses dispositivos é possível coletar a irradiação de uma região. 

Contudo, para haver uma melhor precisão da irradiação presente nessa região é 

necessária a coleta de dados durante um longo período de tempo. Até que se possa 

estabelecer uma média de irradiação para cada mês do ano. No entanto, graças ao 

desenvolvimento tecnológico utilizam-se satélites para realizar o estudo 

meteorológico em qualquer região do planeta Terra. Através dessa facilidade sites 

como Solargiz.info disponibiliza o mapa de irradiação solar em qualquer lugar do 

mundo  (Villalva & Gazoli, 2012) 

De acordo com o mapa a seguir, visualiza-se a diferença de irradiação solar 

direta incidente em todo o território mundial. Com esse mapa é possível identificar a 

média de irradiação direta em qualquer país no mundo. Verifica-se que as maiores 

incidências solares estão localizadas em regiões semiáridas onde há maior presença 

de céu limpo. Os dados na figura são dados em kWh/m².  

 

Figura 4 - Mapa Mundial de Irradiação Solar Direta Fonte: (SolarGIS, 2013) 
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Observado a irradiação solar direta visualizam-se certas regiões que são 

propícias para a realização do sistema fotovoltaico para a geração de energia 

elétrica. Contudo, para cálculos de disponibilidade de energia solar para a região a 

ser instalado o sistema é necessário o uso de irradiação solar global, a qual 

contabiliza todas as irradiações solares. O que torna possível o estudo de viabilidade 

do local, dizendo se é possível investir um capital para instalar um sistema 

fotovoltaico em tal região.  

 

 

Figura 5 - Mapa Mundial de Irradiação Solar Global Fonte: (SolarGIS, 2013) 

 

Focando para o Brasil, pode-se observar um grande potencial para a geração 

de energia elétrica por meio do sistema fotovoltaico. Esse potencial é dado 

decorrente a sua localização geográfica, localizado numa região entre o  Trópico de 

Capricórnio e a linha do Equador. É nessa região onde a radiação solar percorre 

uma menor distância até chegar a superfície terrestre. Quanto menor for essa 

distância, menor será a influência da massa de ar, logo maior será a irradiação solar. 

Observa-se, na figura a seguir, que no Brasil a irradiação solar global varia entre 

1500 e 2300 kWh/m².  
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Figura 6 - Mapa de Irradiação Global no Brasil. Fonte: (SolarGIS, 2014) 

 

De acordo com a publicação de Lindsay Wilson “Top 10 Países Solares” 

verifica-se os dez primeiros países que mais investem em geração de energia solar 

no mundo. Diante dessa publicação observa-se que a Alemanha se destaca com 

uma geração de 28 terawatthora (TWh). Seguido da Itália com 18,5 TWh e Espanha 

com 11,9 TWh. A seguir segue o gráfico dessa comparação (Wilson). 

 

Figura 7 - Crescimento dos Tops 10 Países Solares em 2012. Fonte: (Wilson) 

http://shrinkthatfootprint.com/author/shrinth
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A partir desses dados, verifica-se o potencial de irradiação solar nessas 

regiões onde o investimento de geração de energia solar são as maiores do mundo. 

A figura a seguir serve para observação dessa irradiação solar no país da Alemanha.  

 

Figura 8 - Irradiação Global na Alemanha. Fonte: (SolarGIS, 2011) 

 

Sua irradiação máxima na melhor região de irradiação global é de 1300 

kWh/m², dado o qual é inferior em comparação com a menor irradiação global no 

Brasil que é de aproximadamente 1500 kWh/m². Sendo assim, por meio destas 

comparações, verifica-se o grande potencial que o Brasil possui para a geração da 

energia solar. Potencial o qual é superior aos países que mais investem nesse tipo 

de energia. 

2.3. SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA  

 

A energia fotovoltaica utiliza o sol como fonte de energia para a 

transformação em energia elétrica. A energia solar é uma energia alternativa 

renovável, limpa, barata e conta com uma fonte abundante e inesgotável. O recurso 

dessa fonte esta presente todos os dias. A Terra recebe de energia cerca de 

kWh anualmente em sua superfície, energia mais que suficiente para 

alimentar a matriz energética de toda a Terra (CRESESB, 2006). Se apenas 0,1% da 
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energia solar pudesse ser convertida com uma eficiência de 10%, ainda assim a 

energia gerada seria quatro vezes maior que a capacidade mundial total de geração 

de energia, que é de 3000 GW (Council, 2007). O fato de ser uma fonte geradora 

100% limpa, sem haver qualquer tipo de poluição, a energia solar tem ganhado cada 

vez mais espaço e é cada vez mais investida, visto a grande preocupação do mundo 

diante do cenário atual de mudanças climáticas (Partners, 2015). 

2.3.1. DISPOSITIVO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

Para que haja a transformação dessa energia solar em elétrica é preciso uma 

radiação solar direta em uma célula fotovoltaica, que por meio desta realiza a 

transformação da energia. O francês Edmund Bequerel foi quem deu o início ao 

desenvolvimento da tecnologia onde descobriu a energia solar por meio do seu 

experimento onde testou o efeito fotovoltaico com dois eletrodos (Energy). As 

primeiras células fotovoltaicas foram construídas por Charles Fritts em 1883, que 

continham eficiência máxima de 1% (Toy, 2007). A tecnologia começou a se 

desenvolver mais rapidamente em 1950 quando iniciou a revolução dos 

semicondutores, o que fez aumentar a qualidade dos dispositivos e, principalmente, 

sua eficiência. Atualmente, as células fotovoltaicas presentes nos módulos possuem 

uma eficiência que chegam em até 37,9%  (Green, Emery, Hishikawa, Warta, & 

Dunlop, 2015). 

 

Figura 1 - Módulo Solar Policristalino Fonte: Canadian Solar 

Porém o sistema fotovoltaico não é composto apenas pelos módulos solares, 

conhecido também como painéis solares, onde estão as células fotovoltaicas. O 

sistema é dado também por inversores, controladores de carga e baterias. Será visto 

mais adiante que para cada tipo de aplicação, esses dispositivos podem ou não 

estar presentes. Mas todos possuem papel fundamental para compor o sistema. 
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Começando pelos módulos solares, como dito anteriormente é nesse dispositivo 

onde se localiza as células fotovoltaicas e que realizam a transformação da energia. 

Essa energia transformada está na forma de corrente contínua (Villalva & Gazoli, 

2012). Já os inversores tem o papel de converter a energia produzida da forma 

continua em alternada. Para que a interligação do arranjo fotovoltaico com a rede 

elétrica convencional seja possível é indispensável a utilização dos inversores 

(conversores CC/CA) responsáveis por adequar as características da energia 

disponibilizada pelos módulos fotovoltaicos aos padrões da rede, bem como 

monitorar a operação do sistema como um todo (Pereira & Gonçalves, 2008). 

 

Figura 2 - Inversor Fronius Galvo 

 

Caso haja a necessidade de baterias, necessita-se incluir o controlador de 

carga. Esse possui papel de verificar se a bateria já está carregada e, com a sua 

presença, ele para transmitir corrente para a bateria e joga diretamente para a rede 

evitando assim a sobrecarga e descarga nas baterias. Para armazenar a energia 

produzida pela radiação em dias claros e utilizá-la em dias chuvosos e nublados, o 

sistema possui o banco de baterias. Por último, considerando que a energia 

transformada pelas células fotovoltaicas está na forma de corrente contínua, é 

preciso um inversor de corrente para que essa energia seja usada para alimentar 

cargas de aparelhos eletrodomésticos (Seguel, 2009). 
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Figura 3 - Controlador de Carga Fonte: Dr Solar 

 

 

Figura 4 - Baterias Fonte: MpptSolar 

2.4. USO DA ENERGIA GERADA PELO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Esse sistema fotovoltaico pode ser utilizado de duas formas: isolado ou 

conectado à rede elétrica. Os sistemas isolados ou autônomos são assim 

classificados pelo fato de não possuírem ligação com a rede elétrica. Esse tipo de 

sistema é muito utilizado para locais onde não a rede elétrica como é o caso de 

fazendas, ilhas e algumas comunidades isoladas. Sua utilização permite a 

substituição de geradores movidos a diesel, mas com a grande vantagem de não 

emitir nenhum tipo de ruído e nem poluição (Villalva & Gazoli, 2012). Como exemplo 

de alguns sistemas autônomos existe aqueles que alimentam a carga de um sistema 

de bombeamento de água e irrigação. Esse sistema permite o usuário gerar energia 

em locais aonde a rede de transmissão elétrica não chega até sua região, por isso é 

mais visto em regiões rurais. A utilização desse sistema permite o usuário instalar 

outras fontes geradoras de energia como eólica e diesel (Pinho & Galdino, 2014). 
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Já o sistema fotovoltaico ligado à rede tem o objetivo de complementar a 

energia fornecida pela rede elétrica. Nesse tipo de sistema é fundamental a 

presença de energia elétrica já que o sistema fotovoltaico irá fazer parte da rede 

reduzindo ou eliminando o consumo da rede pública ou até mesmo gerar energia 

para a rede (Villalva & Gazoli, 2012). Esse tipo de sistema de geração pode ser 

classificado em microgeração (potencia instalada até 100 kW), minigeração 

(potencia instalada entre100 kW e 1 MW), e usinas de eletricidade (potência 

instalada acima de 1MW) (ANEEL, 2014). As usinas de geração fotovoltaica são 

mais vistos em países como Estados Unidos, Espanha, Japão e Alemanha. No 

Brasil, a energia solar ainda é recente, mas acreditasse que com a desoneração de 

alguns impostos irá estimular a utilização dessa energia, principalmente para a micro 

e mini geração (Villalva & Gazoli, 2012). Os sistemas de microgeração fotovoltaica 

são pequenos sistemas instalados normalmente em telhados de residências a fim de 

reduzir o consumo de energia elétrica pública e até mesmo suprir toda a carga 

demandada. As instalações elétricas são simples o que facilita e estimula ainda mais 

a sua aplicação (Pereira & Gonçalves, 2008).  

2.4.1. SISTEMA FOTOVOLTAICO RESIDENCIAL CONECTADO À REDE 
ELÉTRICA 

Funcionando paralelamente a rede elétrica, o sistema fotovoltaico tem como 

objetivo reduzir e ate mesmo eliminar os custos devido o uso da energia elétrica 

pública, energia a qual esta cada vez mais escassa e cara. Neste compasso fontes 

alternativas como o sistema fotovoltaico são utilizados para suprir a demanda por 

energia elétrica. Esse sistema fotovoltaico em residências é composto por módulo 

solar, inversor e medidor (Fortes, Ferreira, Dias, & Gomes, 2013). Em caso de 

necessidade de estocar essa energia são incluídos o banco de baterias e o 

controlador de carga conhecido como sistema off-grid (Villalva & Gazoli, 2012). 

O sistema funciona basicamente com a geração de corrente contínua a partir 

dos módulos, o inversor converte a corrente em alternada e injeta à rede elétrica. A 

partir desse momento toda essa energia pode ser utilizada pela demanda de carga 

por aparelhos eletrodomésticos e iluminação. Com o inversor a energia consumida 

pela residência é toda proveniente pelo sistema fotovoltaico até o momento que os 

aparelhos eletrônicos começam a consumir mais que do que é gerado. Nesse 

momento a rede elétrica é ligada para suprir a demanda. O contrário também é 

valido no momento que o sistema fotovoltaico gera mais que necessita a energia é 
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liberada à rede elétrica automaticamente. A partir desse momento o medidor de 

energia, bidirecional, começa a girar no sentido contrário e o cliente tem um crédito 

de energia que pode ser utilizado em até 36 meses (Villalva & Gazoli, 2012).  

2.5. ESTUDO DE CASO – LAGO SUL  

Localizado na cidade de Brasília, o Lago Sul foi criada em 1994. Toda a 

região do Lago Sul ocupa uma área de 190,237 km², cuja malha urbana é de 57,07 

km². O Lago Sul possui o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,95 que é 

mais alto do planeta e possui potencial suficiente para manter essa posição (GDF, 

2015). Esse bairro possui uma arquitetura cuja altura das construções na não 

ultrapassa três andares. A maioria das construções civis são casas residenciais, mas 

também há comércios pequenos espalhados pelo bairro para oferecer melhor 

comodidade aos moradores, escolas públicas e privadas, clínicas e hospitais, e 

alguns pontos turísticos como o pontão, ermida e jardim botânico. O Lago Sul em 

busca de manter a padronização de sua arquitetura e não perder suar concepção 

urbana na cidade de Brasília, sendo assim ela segue recomendações do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 

 

Figura 5 - Mapa da Região do Lago Sul Fonte: Maps 
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Figura 6 - Mapa de Zoneamento de Usos da Região Administrativa do Lago 

Sul Fonte: (LUOSDF, 2014) 

 

Figura 7 - Legenda do Mapa de Zoneamento de Uso da Região 

Administrativa do Lago Sul Fonte: (LUOSDF, 2014) 

Essa região concentra a classe alta oriunda de Brasília, possui uma 

população aproximada de 24.406 habitantes e uma renda per capita de R$23.956,09 

que no Distrito Federal significa 40% da renda total (GDF, 2015). 
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Utilizando o simulador oferecido no site do América do Sol, é possível obter 

uma média de irradiação solar ao longo dos meses na região do Lago Sul. O 

simulador utiliza uma base de dados Atlas Solarimétrico do Brasil, fornecido 

elo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL / Eletrobras. A partir dessas 

irradiações abaixo, mesmo considerando a pior situação de irradiação solar, no caso 

o mês de Junho, esses dados são considerados ideais para a geração fotovoltaica. 

E ainda, observa-se um potencial muito superior quando estes são comparados com 

dados da Alemanha, cuja a irradiação global máxima é da ordem de 1,3kWh/m²/dia. 

Essa análise de irradiação solar na região do Lago Sul é a informação motivadora 

deste requirido trabalho. 

 

Figura 9 – Curva das Irradiações Solares na Região do Lago Sul. Fonte: (Sol, 2015) 
 

 

Tabela 2 - Dados de Irradiação Solar na Região do Lago Sul. Fonte: (Sol, 2015) 

Mês 
Irradiação 

Global 
Irradiação 
Inclinada 

Irradiação Difusa 

Janeiro 6,05 kWh/m²/dia 5,58 kWh/m²/dia 2,72 kWh/m²/dia 

Fevereiro 6,04 kWh/m²/dia 5,84 kWh/m²/dia 2,16 kWh/m²/dia 

Março 5,63 kWh/m²/dia 5,81 kWh/m²/dia 2,07 kWh/m²/dia 

Abril 5,47 kWh/m²/dia 5,97 kWh/m²/dia 1,63 kWh/m²/dia 

Maio 4,81 kWh/m²/dia 5,69 kWh/m²/dia 1,27 kWh/m²/dia 

Junho 4,58 kWh/m²/dia 5,77 kWh/m²/dia 1,46 kWh/m²/dia 

Julho 4,81 kWh/m²/dia 5,85 kWh/m²/dia 1,22 kWh/m²/dia 

Agosto 5,40 kWh/m²/dia 6,21 kWh/m²/dia 1,62 kWh/m²/dia 

Setembro 6,24 kWh/m²/dia 6,57 kWh/m²/dia 1,42 kWh/m²/dia 

Outubro 6,35 kWh/m²/dia 6,35 kWh/m²/dia 1,84 kWh/m²/dia 

Novembro 5,68 kWh/m²/dia 5,85 kWh/m²/dia 2,44 kWh/m²/dia 

Dezembro 5,84 kWh/m²/dia 5,36 kWh/m²/dia 2,63 kWh/m²/dia 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia adotada para a realização do referido estudo será quantitativa 

no que concerne aos objetivos da pesquisa. (GIL, 1999). 

A pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego da quantificação, tanto 

nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de 

técnicas estatísticas.  

A escolha do sistema fotovoltaico adotará como referencia de estudo uma 

residência típica do bairro residencial do Lago Sul localizado na cidade de Brasília. A 

adoção de estudo de caso, segundo Yin (2001) permite amplo e pormenorizado 

conhecimento da realidade e dos fenômenos pesquisados. 

A escolha do sistema fotovoltaico basear-se-á em alguns indicadores 

quantitativos obtidos a partir de uma análise de dimensionamento deste. Essa 

análise incorpora os seguintes procedimentos: 

 Análise inicial de incidência solar e estrutura física; 

 Mapeamento da carga 

 Dimensionamento da área do telhado disponível para implementação dos 

módulos solares; 

 Dimensionamento o consumo médio a partir de fatura de energia CEB; 

 Dimensionamento da irradiação solar incidente na região a partir de dados 

meteorológicos obtidos no site Sundata; 

 Dimensionamento e quantificação dos módulos fotovoltaicos; 

 Arranjo dos painéis;  

 Dimensionamento do inversor. 

 

Após a realização da analise técnica e de engenharia do sistema fotovoltaico, 

será realizado estudo de viabilidade econômica com o cálculo de alguns indicadores 

financeiros tais como, payback e VPL. A adoção de uma analise econômica é 

necessária para que possamos justificar dentro de uma ótica econômico-financeira a 

viabilidade de instalação do referido sistema considerando o tempo de retorno na 

realização de investimento desse porte. 

Será realizada uma pesquisa de cunho documental de tal modo a condensar 

os principais e mais recentes discussões realizadas por autores que tratam sobre 

sistemas fotovoltaicos e energia solar. 
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A adoção dessa metodologia permitira o alcance dos objetivos traçados e que 

serão desenvolvidos no Trabalho de Conclusão de Curso II. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil é um pais de dimensões intercontinentais e detentor de um potencial 

energetico inestimável. A localização entre os trópicos possibilita a garantia da oferta 

de algumas fontes renovaveis de energia – solar, eólica e biomass – durante todo o 

ano. 

A composição da matriz energética brasileira é um tanto quanto particular se 

comparando com os países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, OCDE, lista dos países mais desenvolvidos, dos quais o Brasil não 

figura.  

A elevada participação da energia hidráulica (74,3%) e de outras fontes 

renováveis na matriz energética brasileira em 2013 contrasta com baixas 

participações nos países da OCDE e do mundo com 16,6% e 18,7% 

respectivamente em 2012, apresentando maior presença de carvão mineral, de gás 

natural e de urânio, em relação ao Brasil (ANEEL, 2014). 

Atualmente no país, observa-se uma tendência na exploração do uso de 

outras fontes de energia. Com a eclosão da crise hídrica que assola as regiões Sul e 

sudeste, a busca por outras fontes de energia tem sido o foco da politica energética 

brasileira no ultimo triênio.  

A proposta de um estudo de viabilidade técnica e econômica de um dado 

sistema fotovoltaico para a cidade de Brasília tendo como referência uma residência 

típica do bairro do Lago Sul nos revela a relevância em adotar um aproveitamento 

do potencial solar existente nessa região.  

O bairro denominado Lago Sul abrange residências de médio e de grande 

porte além de comércio local. A escolha dessa região possibilitara futuramente a 

adoção de políticas públicas que explorem o potencial solar existente na cidade de 

Brasília. A ideia é a partir dessa iniciativa gerar um excedente de energia e que 

poderá ser futuramente injetado na rede publica de energia beneficiando outras 

localidades do entorno da cidade de Brasília. 
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