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FIGUEIREDO, Silvio da Silva. Energia Solar: Geração de energia, utilizando painéis 
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RESUMO 

 

Em pesquisa pela diversificação do fornecimento de energia do sistema energético 
brasileiro tem se tornado cada vez mais necessário, sendo motivada por dois 
principais fatores. Fundamentalmente pelo atual cenário energético, em que, com a 
diminuição das chuvas e consequente arrefecimento da energia gerada por 
hidrelétricas, associado à necessidade da utilização de termelétricas, adicionar-se, 
expressivamente, a tarifa de energia. E ainda, pela necessidade de explorar recursos 
renováveis que trazem flexibilidade e sustentabilidade quando da sua utilização. 
Diante deste panorama, a energia solar fotovoltaica apresenta-se como uma 
tecnologia em constante avanço, no Brasil e no mundo. Por meio de revisão 
bibliográfica, o presente trabalho busca apresentar o início da utilização desta energia, 
avaliando os equipamentos e materiais aplicados ao sistema, assim como a eficácia 
a eles envolvida. Ao término, tem-se uma visão desenvolvida da utilização da luz solar 
para a produção de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos, podendo aplica-
la em situações específicas, como sua instalação em residências e demais edifícios 
conectados à rede elétrica.  

Palavras-chave: Solar; Energia; Placa Fotovoltaica; Sistemas interligados à rede 

elétrica.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIGUEIREDO, Silvio da Silva. Solar Energy: Generation of energy, using photovoltaic 
panels, connected to the electric grid 2018. Number 30 pages. Course Completion 
Work (Graduation in Electrical Engineering) - Pitágoras College, Belo Horizonte, 2019. 

ABSTRACT 

In research for the diversification of the energy supply of the Brazilian energy system 
has become increasingly necessary, being motivated by two main factors. 
Fundamentally, due to the current energy scenario, with the reduction of rainfall and 
consequent cooling of the energy generated by hydroelectric plants, coupled with the 
need to use thermoelectric plants, the energy tariff is significantly added. And, due to 
the need to exploit renewable resources that bring flexibility and sustainability when in 
use. Faced with this panorama, solar photovoltaic energy presents itself as a 
technology in constant advance, in Brazil and in the world. Through a bibliographical 
review, the present work seeks to present the beginning of the use of this energy, 
evaluating the equipment and materials applied to the system, as well as the 
effectiveness involved. At the end, there is a developed view of the use of sunlight for 
the production of electric energy through photovoltaic panels, being able to apply it in 
specific situations, such as its installation in homes and other buildings connected to 
the electric grid. 
 
 
 

 

Key-words: Solar; Energy; Photovoltaic system; Systems connected to the mains. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entende-se devido ao crescimento populacional, cada vez mais se tornamos 

dependentes do uso da eletricidade, utilizando-se de fontes geradoras de energia 

como: (Hidrelétrica, Biomassa, combustíveis fosseis, nuclear, solar e etc.), dentre as 

fontes renováveis existentes, a fonte solar é uma energia considerada inesgotável, e 

por não ser prejudicial ao meio ambiente, predomina-se o aumento da geração em 

toda região sazonal do Brasil. 

Ressalta-se a importância do aspecto fundamental dos diferentes 

aproveitamentos práticos da utilização da energia solar, é o crescimento global da 

cadeia energética de cada tecnologia, desde o modo de coleta da energia solar até o 

componente de uso final de energia, em geral um equipamento interligado ao 

consumidor, vem-se utilizando a energia solar tanto para acabamentos de 

aquecimento em determinados locais ou para geração de eletricidade. 

Os sistemas baseados na utilização de energia solar têm potencial para suprir 

grande parte da necessidade de energia do planeta. Mas ainda há diversos problemas 

a serem superados, relacionados basicamente ao rendimento dos sistemas, aos seus 

custos e ás necessidade de armazenamentos. Os níveis de radiação solar em plano 

horizontal na superfície da terra variam com a região, principalmente em razão da 

inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano da órbita em torno do sol. 

Variam também de acordo com a região, principalmente em razão das diferenças de 

latitude, condições meteorológicas e altitude. Para um aproveitamento adequado da 

energia solar, é importante que se conheça o comportamento da radiação solar 

disponível no local, o que é efetuado por meio de medições adequadas.   

No mercado mundial vem crescendo gradativamente a geração de eletricidade 

por meio da radiação solar, utilizando-se a tecnologia solar fotovoltaica, tem–se no 

Brasil regiões que não possuem rede elétrica instalada, são locais com difícil acesso 

onde teve início as instalações da energia solar, no intuito de ser autossustentável, 

dispersando assim uma fonte de energia economicamente duradoura para todo o País 

e não somente para regiões isoladas. 

O fornecimento de energia elétrica no País grande parte é gerada por 

hidrelétricas no qual o recurso é hídrico, utilizando grande parte de rios, lagos entre 

outros, este recurso em períodos de seca em algumas cidades vem sendo um 

transtorno para o SEP (sistema elétrico de potência) exigindo grande demanda de 
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potência para permanecer o sistema estável, uma das maneiras de ajudar o sistema 

neste período e  em outros do ano é a implementação de geração de energia elétrica 

por sistema fotovoltaico. 

  Devido ao grande consumo de energia elétrica no Brasil e no mundo, a cada 

dia vem-se buscando fontes de energia renováveis como: biomassa, eólica, 

geotérmica, solar entre outras, todos esses recursos e empreendimento são 

necessários para diminuir o impacto causado pelo dispêndio na rede de distribuição.  

O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi uma revisão de literatura, no 

qual foi realizada consulta a livros, dissertações, e em artigos científicos selecionados 

através de busca nos seguintes base de dados (livros, sites de banco de dados, etc.…) 

o período dos artigos pesquisados foram os trabalhos nos últimos dez anos as 

palavras chave utilizadas na busca foram: “ energia solar”, radiação, célula 

fotovoltaica, sistema solar, etc...   
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2. RADIAÇÃO SOLAR  

A radiação solar é formada de ondas eletromagnéticas com frequências e 

comprimentos de ondas diferentes sua aproximação da Terra, dá-se por meio do 

espaço extraterrestre. Compreende-se que frequência e dimensão de onda são 

grandezas inversamente proporcionais, entretanto energia e frequência se relacionam 

de forma direta. (RAMAYANA, 2013).   

A radiação total de energia solar incidente na terra, provinda de uma parcela 

da energia fornecida pelo sol, tem-se os seguintes dados subdivididos 

aproximadamente: 30% é refletida para a atmosfera; 47% aquece a superfície da terra, 

atmosfera e os oceanos; e 23 % é absorvida na evaporação da água. (REIS, 2017, 

p.248). 

A radiação solar total incidente varia em diversos lugares na superfície 

terrestre. Um dos principais locais brasileiros que granjeia radiação solar é o Nordeste, 

na região do semiárido estão os melhores indicadores com valores de potência 

continua 200 a 250 w/m², o que equivale entre 1.752 kWh/m² e 2.190 kWh/m² por ano 

de radiação incidente. (REIS, 2017, p.250) 

Para um amplo entendimento da radiação na superfície terrestre é necessário 

que se tenha conhecimento da magnitude da radiação e do seu composto. Com as 

flutuações climáticas durante o trajeto da radiação solar incidente no contorno superior 

da atmosfera, tende a sofrer uma série de concentrações, disseminações e absorções 

após a chegada ao solo. 

A modificável básica das tecnologias de aproveitamento de energia solar, tanto 

na forma de energia elétrica como na geração de energia térmica, na captação de 

energia do sol disponível localmente, utiliza-se aparelhos dedicados e apropriados 

(REIS, 2017, p.248);  

As informações solarimétricas em geral são organizadas nos denominados 

Atlas Solarimétricos. A (figura 1) exemplo de radiação em todo o Brasil.  
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Figura 1: Irradiação solar no Brasil 
 

Fonte: OptPower (2012) 

  

Pode-se perceber o crescimento e a capacidade de instalação mundial desse 

processo tecnológico da energia fotovoltaica (tabela 1), decorrente nos dez últimos 

anos. Com esse método de energia diversos países impulsionaram, e abrandaram as 

emissões dos gases do efeito estufa, um outro motivo para a expansão do mercado 

dos módulos fotovoltaicos deve-se à queda nos preços, ocasionando um crescimento 

acelerado.          

Tabela 1: Crescimento de Instalação de Energia 
 

 
                                     Fonte: INEP (2017) 
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Devido as altas aquisições de capitais, a forma como o financiamento é 

realizado no processo econômico, afetará a viabilidade e a acessibilidade dos 

sistemas fotovoltaicos ao consumidor final. As considerações financeiras podem 

acontecer de forma bem distintas entre regiões desenvolvidas e subdesenvolvidas. 

Os conhecimentos apontam que o financiamento apresentará um papel principal na 

criação e manutenção do crescimento de um mercado de demanda por sistemas 

fotovoltaicos. A indústria também vai necessitar de quantidades substanciais de 

capital para estear esse desenvolvimento, que podem surgir de programas de 

incitamento dos governos. (CEMIG, 2012). 

         

2.1 ENERGIA SOLAR E EFEITO FOTOVOLTAICO 

A energia solar fotovoltaica é feita através de conversão da radiação solar, 

quando os elétrons sofrem excitação diretamente pela luz solar é convertida para 

energia elétrica, este efeito é conhecido por efeito fotovoltaico. 

O efeito fotovoltaico passou a ser notado por volta do ano de 1839, pelo físico 

francês Edmund Becquerel, em uma dissolução de Selênio. Notou-se entre os 

eletrodos de solução condutora uma aparição de uma diferença de potencial, quando 

era exposta a luz solar, depois no ano 1870 iniciou o estudo do selênio em sólidos 

pelo efeito fotovoltaico, mas somente em 1880 foi construída a célula fotovoltaica do 

selênio. (PEREIRA,2008).                     

Para se entender o funcionamento da célula, é preciso enfocar os materiais 

classificados como semicondutores, os quais, em temperaturas muito baixas, 

possuem uma banda de valência totalmente preenchida por elétrons e uma banda de 

condução totalmente vazia. (GALDINO, PINHO, 2014). 

Esses materiais apresentam a possibilidade de fótons, na faixa da luz visível e 

com energia elevada ao gap do material, excitarem elétrons de forma que estes 

incidam a banda de condução. A afastamento entre os dois conjuntos de energia 

permitidas dos materiais semicondutores, cognominada de banda proibida (bandgap, 

ou simplesmente gap) e concebida por Eg, pode chegar até 3v (elétron-volt), 

distinguindo estes materiais dos materiais considerados isolantes, onde a banda 

proibida excede este valor. (GALDINO, PINHO, 2014). 
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A composição de separação de bandas de energia para condutores, 

semicondutores e isolantes. A banda de condução está simulada pela cor vermelha e 

a banda de valência em azul (figura 1.1), quanto maior o gap energético existente 

entre as bandas maior tende a ser a energia fornecida para ocorrer condução, quando 

se fornece energia em grande escala e mesmo assim não ocorre condução no material 

e nem ao menos estímulo ao elétron este é conhecido como isolante representado a 

direita da figura.    

Figura 1.1: Estrutura da banda de energia 

 
Fonte: Unknown (2013). 
 

Quando se tem uma ligação química com átomos de cinco elétrons na camada 

de valência como o fósforo, por exemplo, um elétron ficará sobrando, resultando-se 

em uma ligação mutável, ou fragilmente ligada. (FABIO, NEVES,2016).  

Para isso, o átomo de boro poderá ser acrescentado aos de silício, em um 

processo conhecido como dopagem do silício, formando uma junção pn. Se essa 

junção é exposta a fótons com energia maior que o gap existente entre a banda de 

valência e condução, surgem os pares elétrons-lacuna. (REIS, 2017). 

     A energia solar pode ser considerada como a fonte de energia bem ampla 

em nosso mundo, e podendo ser aproveitada em nosso meio por duas usinas 

distintas: (MORENO, HAMILTON, HOLANDA, 2015).  
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(i) placas fotovoltaicas (figura 2), podem ser acomodadas em áreas pequenas 

ou em áreas relativamente grandes, de acordo com o material utilizado para converte-

se a irradiação solar diretamente em eletricidade; 

 

 

 

         

 
 

Figura 2: Capitação de energia solar 
 

 
Fonte: Sul volt (2017). 
 
 
(ii) heliotérmica (figura 2.1), está geração de eletricidade é através do aquecimento de 

um fluido de transferência circula através desses tubos e é esquentado pelos raios de 

sol. Posteriormente, o líquido é bombeado por meio de trocadores de calor, lançando 

vapor dentro da usina de energia heliotérmica. O vapor move as turbinas, neste 

movimento começa a produção da eletricidade. Funcionamento muito semelhante ao 

da termelétrica convencional.  
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Figura 2.1: Capitação de energia Heliotérmica 

 
Fonte: krinner (2017). 

                     

O campo de heliostatos consiste necessariamente em um conjunto de espelhos 

que expedem a radiação solar conduzida na direção da cavidade receptora. Essa 

conformação impede a necessidade de transmitir a energia térmica amplos 

distanciamentos, com a concludente economia de custos e de energia provenientes 

da eliminação da rede de distribuição. (REIS, 2017). 

 A geometria de um campo de heliostatos reproduz, em configuração 

segmentada, a geometria de um paraboloide de ciclo cujo eixo tem a direção dos raios 

solares. Na região focal da superfície parabólica está localizada a cavidade receptora. 

(REIS, 2017). 

Os receptores, sejam externos ou tipo cavidade, proporcionam na sua parte 

rasa uma região proposta a determinar distribuição do fluxo da luz refletida por 

heliostato e a precisão do seu posicionamento. 
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3. TECNOLOGIA UTILIZADA EM MÓDULOS SOLAR FOTOVOLTAICOS  

 

Em procura a inovações tecnológicas utilizando-se energias renováveis, tem-

se uma demanda maior quanto aos sistemas de módulos fotovoltaicos, houve-se um 

grandioso empreendimento na parte de pesquisas, no qual alavancou-se a utilização 

da matéria prima (silício) e um empenho para acontecer este avanço tecnológico. 

(EUSTÁQUIO, 2017). 

Na produção das células fotovoltaicas o silício (Si) destaca-se devido a ser o 

elemento químico mais farto, ocupando o segundo lugar mais utilizado no globo 

terrestre. Na extração deste material tem sido feito de maneiras diferentes: a) células 

de monocristalino, b) células silício policristalino, c) célula de amorfo; na produção 

conservar-se três tecnologias, serão exemplificadas conforme materiais e 

propriedades. (CEMIG, 2012). 

a) Células de monocristalino (c-Si);   

Habitualmente a tecnologia fotovoltaica tende-se a crescer cada vez mais o 

nível mercantil, o c-Si (figura 3) se materializou no comercio internacional devido a 

fiabilidade e robusteza. (TOZZI, 2011). 

O valor de custo na fabricação dos painéis solares, entretanto, é bastante 

culminante, e probabilidade de reduzi-lo se torna cada vez inviável, pois devido a 

grande competividade de mercado mundial essa tecnologia (figura 3) vem liderando e 

competindo na produção de potência elétrica também para grandes demandas, c-Si 

vem sendo uma ótima aplicação fotovoltaica no mundo. (TOZZI, 2011).  

Figura 3: Silício monocristalino  
 

 
                                                      Fonte: Infoescola (2006)  
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O silício monocristalino (figura 3.1) adquire-se através de barras, e produzidas 

em fornos específicos, que avalizam um elevado grau de vernaculidade, devendo 

alcançar a em torno de 99,9999%. O monocristalino é liquefeito juntamente com uma 

parcela de quantidade dopante tipo P, normalmente o Boro, posteriormente cortada 

em finas fatias de perto 0,3 mm. Após ser cortado a purificação de despudores, é 

acrescentado o dopante tipo N. (COOPER, MORALLES,2013).   

 

Figura 3.1: silício monocrsitalino placa 

 
                                                      Fonte: Cresesb (2008) 

 
b) silício policristalino 
 

O silício policristalino (p-Si) (figura 3.2) oferece baixa eficácia de conversão, e 

torna-se mais vantajoso devido a um menor custo de fabricação, embora sua 

culminância cristalina é mínima comparada com o monocristalino e o processamento 

mais simplificado. (RÜTHER,2004). 

 O processo para produção é o mesmo do monocristalino, que é derretido e em 

seguida consolidado e direcionado, o que procede em uma massa cheia de grãos ou 

quartzos, na adjacência dos quais agrupam-se as imperfeições tornando-o produto 

menos eficiente comparado com m-Si em termos de convertimento fotovoltaico. 

(RÜTHER,2014). 
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Figura 3.2: silício policristalino 
 

 
                                         Fonte: Wikipédia (2017)  

 
Cada técnica produz cristais com características especificas, incluindo 

tamanho, morfologia e concentração de impurezas. A eficiência teórica máxima do 

processo de conversão de luz solar em energia elétrica é de 27%, mais os valores nas 

faixas de 15 a 18% são encontrados nos produtos comerciais. (PEREIRA,2008). 

 

c) célula de amorfo 

A estrutura cristalina da célula de amorfo (figura 3.3) se difere devido ao 

elevado grau de agitação na composição dos átomos. Utiliza-se em fotocélulas o 

silício amorfo, pois tem-se apontado vantajoso tanto nas características elétricas como 

é o procedimento de fabricação. (RÜTHER,2004). 

Mundialmente cerca de 12% da produção satisfazem-se a dispositivos 

fotovoltaicos de filmes finos. O alto absorvimento óptico desses materiais, 

colacionados aos de monocristalino consente produzir células de espessuras finas, 

tendo-se divisões de poucos micrômetros de diversos produtos semicondutores são 

colocadas ininterruptamente sobre níveis rígidos e flexíveis. Desta forma o dispêndio 
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e energia e de materiais semicondutores é amortizado, procedendo em baixos custos. 

GALDINO, PINHO, 2014). 

 

Figura 3.3: silício Amorfo 

 
                                            Fonte: Suntage (2018)  
 

 Um ponto interessante desta tecnologia, pode-se elevar a temperatura 

ambiente não causa detrimentos no desempenho dos módulos fotovoltaicos, uma 

vantagem em países de regiões sazonais como o Brasil. (RÜTHER, 2004). 

 

3.1 MODULOS CONECTADOS EM SÉRIE 

  

Em apenas uma célula fotovoltaica o valor de energia gerado não excede, de 

forma geral a potência é de 3w gerada, desta maneira claramente este valor se torna 

inviável para os aproveitamentos reais do cotidiano. Deste modo, as células 

fotovoltaicas são coligadas em série módulos solares.  

Para se conseguir uma diferença de potencial na saída são interligadas as 

células fotovoltaicas em série (figura 3.4), está junção forma-se o módulo, desta forma 

usualmente os dispositivos fotovoltaicos são atuados com valores aproximados de 12 

V, e conforme estes módulos são tencionados, podem ser utilizados em sistemas 

autônomos, pois existem baterias que trabalham nesta faixa de tensão e auxiliam o 

desempenho do circuito. (TOZZI, 2011).  
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Figura 3.4: modulos conectados em série   

 
                                 Fonte: RepositoriUM (2010)   

 

    Como as células de silício monocristalino possuem tensão de circuito aberto 

variando de 0,5 a 0,6 V, os módulos devem consistir de 33 a 36 células conectadas 

em série. A (figura 3.5) mostra como as células são configuradas no módulo, e como 

os módulos são conectados para formar um sistema. Os módulos podem ter pequena 

potência de saída, como poucos watts, dependendo da necessidade de aplicação, até 

mais de 300 W. Sistemas fotovoltaicos (PV) típicos variam de centenas de watts de 

potência a até quilowatts. (TOZZI, 2011). 

Figura 3.5: Células ligadas série no módulo     

 
                                             Fonte: RepositoriUM (2010)  

 

Em diversas instalações no sistema solar fotovoltaico, gera-se pelo sistema 

através do módulo e a célula interligados. Conforme são conectadas as quantidades 

de módulos em série, determinará a capacidade de produção de tensão para operar-

se o sistema em corrente continua. Especifica-se que em CC, tem-se que a energia 

total é dada pelo somatório de potência nominal de cada modulo instalado 

separadamente. (TAMANINI,2017).       
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4. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS AO SEP   

 

No sistema de acoplamento de ligação à rede elétrica, no primeiro instante 

foram desenvolvidas para centrais de geração fotovoltaica de maior porte, visando 

resolver determinados problemas tanto na geração quanto na distribuição de energia 

fornecida pela concessionária, conforme houve o avanço do mercado eletrônico, teve-

se à necessidade da criação de sistemas de menor porte com intuito de atender este 

menor grupo de centrais domesticas (COOPER, MORALLES,2013).    

De modo recente, vêm sendo integrado à rede elétrica da concessionária o 

sistema solar fotovoltaico (figura 4.0), estas instalações podem proporcionar duas 

configurações distintas: podem ser instaladas de maneira interligada a edifícios, e 

residências (em fachadas ou coberturas), próximo ao consumidor, ou de maneira 

concentrada, e distante do ponto de consumo como uma usina geradora de energia. 

 

Figura 4.0: Sistema solar conectados ao SEP 

 
                   Fonte: SunFlower (2018)  

 

Quando se têm um sistema interligado próximo ao local de consumo, o vínculo 

com as fontes convencionais de energia tende a diminuir e consequentemente o pico 

de demanda a tendência é de ocorrer o mesmo, de forma não poluente e não 

prejudicial ao meio ambiente. A geração de energia solar, em grande proporção pode 

colaborar expressivamente na questão da dependência da geração hidráulica no 
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Brasil, conforme a quantidades de fontes geradoras podem manter o equilíbrio no 

funcionamento no sistema elétrico. (COOPER, MORALLES,2013).    

Além de melhor o funcionamento na rede de distribuição os painéis solares 

fotovoltaicos, foram produzidos e lançados para serem empregues em ambientes de 

maior exposição climática (chuva, sob o sol entre outros), e mostrando seu melhor e 

satisfatório rendimento sobre estes efeitos climáticos, podendo ter durabilidade de até 

três décadas ou mais, e quando relacionado a integração para edificações 

(construções) o sistema fotovoltaico apresenta-se com ambas funções um está 

correlacionada a geração de eletricidade e como outro ambiente na arquitetura utiliza-

se para cobertura de telhados, fachadas e até janelas (RÜTHER,2004).  

Sistemas fotovoltaicos podem ser instalados próximos aos grandes centros de 

consumo de energia, de forma centralizada ou descentralizada conectada ou 

desconectada da rede elétrica. Eles podem prover energia para pequenas ou grandes 

aplicações. E após essas aplicações os sistemas fotovoltaicos podem ser divididos 

em: a) Sistemas autônomos e b) Sistemas conectados à rede elétrica.  

a) Sistemas autônomos – consistem em sistemas fotovoltaicos, não 

conectados à rede elétrica de distribuição. São utilizados na alimentação de cargas 

áreas remotas (boias marítimas, residências, repetidoras de sinais de comunicação, 

entre outras) ou cargas situadas em áreas urbanas (placas sinalizadoras, iluminação 

de área externa, entre outras). (REIS, 2017).  

b) Sistemas conectados à rede elétrica – São aqueles em que o arranjo 

fotovoltaico representa uma fonte complementar ao sistema elétrico de grande porte 

ao qual está conectado. São sistemas que não utilizam armazenamento de energia, 

pois toda a potência gerada é entregue a rede imediatamente. As potencias vão desde 

poucos Kwp, em instalações residências, até alguns MWp, em grandes sistemas 

operados por empresas. (REIS, 2017). 

 

4.1 TECNOLOGIAS VIAVÉIS NO USO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO  

Um sistema fotovoltaico de produção de energia elétrica é composto por vários 

painéis fotovoltaicos agrupados , e outros dispositivos e equipamentos relativamente 

ajustáveis que armazenam ou convertem a energia elétrica, os principais 
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componentes do sistema são: regulador de tensão, sistema para armazenamento de 

energia, conjunto de módulos fotovoltaicos, e o inversor CC/CA (corrente continua em 

corrente alternada) e estes compõem o bloco de componentes do sistema de geração 

de energia solar. (REIS, 2017, p.258). 

 

Figura 4.1: Componentes do sistema de geração de energia  

 
Fonte: Renergy solar (2017)  

 

Ressalta-se que para conectar o sistema de geração a rede elétrica, é preciso 

adequar as exigências e normas exigida pela concessionária, da mesma forma o 

sistema de proteção deve seguir os mesmos parâmetros, todos os equipamentos 

utilizados devem atender certificação nacional e internacional que estirem em vigor. 

(VILLALVA,2015). 

 

4.2 LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA MICRO E MINI GERAÇÃO DISTRIBUÍDAS 

 

Desde 17 de abril de 2012, quando entrou em vigor a Resolução Normativa 

ANEEL nº 482/2012, o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica 

a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada e inclusive fornecer o 

excedente para a rede de distribuição de sua localidade. Trata-se do micro e da 
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minigeração distribuídas de energia elétrica, inovações que podem aliar economia 

financeira, consciência socioambiental e autos sustentabilidade. (ANEEL, 2012). 

Os estímulos à geração distribuída se justificam pelos potenciais benefícios que 

tal modalidade pode proporcionar ao sistema elétrico. Entre eles, estão o adiamento 

de investimentos em expansão dos sistemas de transmissão e distribuição, o baixo 

impacto ambiental, a redução no carregamento das redes, a minimização das perdas 

e a diversificação da matriz energética. (ANEEL, 2012). 

Com o objetivo de reduzir os custos e tempo para a conexão da microgeração 

e minigeração; compatibilizar o Sistema de Compensação de Energia Elétrica com as 

Condições Gerais de Fornecimento (Resolução Normativa nº 414/2010); aumentar o 

público alvo; e melhorar as informações na fatura, a ANEEL publicou a Resolução 

Normativa nº 687/2015 revisando a Resolução Normativa nº 482/2012. (ANEEL, 

2012). 

Segundo as novas regras, que começaram a valer em 1º de março de 2016, é 

permitido o uso de qualquer fonte renovável, além da cogeração qualificada, 

denominando-se microgeração distribuída a central geradora com potência instalada 

até 75 quilowatts (KW) e minigeração distribuída aquela com potência acima de 75 

kW e menor ou igual a 5 MW, conectadas na rede de distribuição por meio de 

instalações de unidades consumidoras. (ANEEL, 2012). 

Quando a quantidade de energia gerada em determinado mês for superior à 

energia consumida naquele período, o consumidor fica com créditos que podem ser 

utilizados para diminuir a fatura dos meses seguintes. De acordo com as novas regras, 

o prazo de validade dos créditos passou de 36 para 60 meses, sendo que eles podem 

também ser usados para abater o consumo de unidades consumidoras do mesmo 

titular situadas em outro local, desde que na área de atendimento de uma mesma 

distribuidora. Esse tipo de utilização dos créditos foi denominado “autoconsumo 

remoto”. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com baseamento em revisão bibliográfica, nota-se que a produção de energia 

elétrica proveniente de fontes renováveis como a energia solar fotovoltaica se torna 

cada vez viável, tanto na instalação quanto na geração de energia, nos países 

desenvolvidos houve uma crescente demanda dessa energia renovável, e entre 

outras existentes, o custo benefício vem se tornando um grande investimento neste 

departamento.           

No Brasil, tem-se hidrelétricas como o maior recurso de geração de energia 

elétrica, entretanto, a falta de chuva em determinados locais do nosso território, o 

recurso hídrico se torna cada vez mais escasso e necessita-se de um investimento de 

fontes renováveis na produção de energia elétrica para prover o dispêndio energético 

nacional. Houve-se um aumento na utilização de usinas térmicas, custo tarifário da 

energia elevou-se devido a múltiplos fatores, tais deles escassez de recursos naturais, 

desta forma torna-se mais conveniente a imissão em fontes alternativas de energia 

elétrica, como a solar, no qual é o enfoco deste trabalho. 

O convertimento de energia solar, utilizando-se módulos fotovoltaicos em 

potência elétrica tem se tornado uma opção muito transitável, pois a fonte de energia 

para fazer-se a conversão considerada abundante tem-se em grande proporção no 

globo terrestre. Algo que vem sendo vantajoso é por ter-se o aproveitamento da 

claridade solar para a produção de energia, além disso durante o período de geração 

não se ocasiona ruídos entorno dos locais instalados principalmente em edifícios e 

residências, entre outros.  

Conclui-se para uma eficiente instalação de sistemas solares fotovoltaicos, 

interligados a rede ou mesmo os não conectados, necessita-se o conhecimento das 

normas (NBRs) que regem as instalações e a produção de energia, baseando-se 

nelas fazem-se a elaboração de projetos, preparação de solo, equipamentos de 

suporte estrutural, entre outras para interligar a rede, conforme a potência a ser 

instalada sendo em alta, média ou baixa tensão seguindo todos os parâmetros para 

minimizar as perdas e tendo uma eficácia de produção de energia.               
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