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Fontes renováveis de energia
• São aquelas consideradas inesgotáveis para os  

padrões humanos de utilização.



Energia Solar
• O sol é a principal fonte de energia do nosso  planeta.



Radiação
Consiste em um dos meios de transferência de calor. Necessita de 

um meio para que haja propagação. 

É emitida de um corpo na forma de onda eletromagnética , que 

consiste em campos elétricos  e magnéticos cujas amplitudes variam 

com o tempo.

Tipos de ondas eletromagnéticas: luz visível, ondas de rádio, micro-

ondas, raio X e radiação infravermelha.





O sol cuja temperatura na superfície é de aproximadamente 6000

graus, emite um espectro de radiação centrado na região do

visível, principalmente perto da região amarela. Entretanto há

componentes intensos de luz infravermelha e ultravioleta da ordem

de 50% e 9% respectivamente.



RADIAÇÃO SOLAR

Além das condições atmosféricas (nebulosidade, umidade relativa do ar etc.),

a disponibilidade de radiação solar, também denominada energia total incidente

sobre a superfície terrestre, depende da latitude local e da posição no tempo

(hora do dia e dia do ano).



RADIAÇÃO SOLAR

Aula 8 – Energia Solar
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•Aquecimento de ambientes

• aquecimento de água

•Condicionamento de ar

•refrigeração

•evaporação

•destilação

•geradores de vapores de líquidos 
especiais

•Transformação em energia    
elétrica e mecânica

•Geradores de vapor d’água

•fornos solares

Energia

térmica

A baixa temperatura (até 

100oC)

A média temperatura 

(até 1000oC)

A alta temperatura (além de 1000oC) mediante fornos solares 

parabólicos

Transformação direta em energia 

elétrica

•Processos fotovoltaicos

Processos 

fotoquímicos

Químicos
•Fotossíntese

Bioquímicos

Biológicos •Fotossíntese



ENERGIA SOLAR – FORMAS DE CONVERSÃO EM ELETRICIDADE



HISTÓRICO



HISTÓRICO

Em 1838, o francês Alexandre Edmond Becquerel descobriu o efeito fotovoltaico.

Becquerel estava experimentando com uma célula eletrolítica com eletrodos de platina e

percebi que, quando exposta ao sol nascente atual. Era o começo da energia solar

fotovoltaica.

As primeiras células solares

disponíveis comercialmente não

apareceu até 1956, mas o custo ainda

era alto demais para a maioria das

pessoas para chegar a cerca de 1970,

quando o preço das células solares

para baixo cerca de 80%. As células

solares usadas em satélites EUA, EU

e soviéticos lançaram a partir do final

dos anos 50.



ENERGIA FOTO VOLTAICA

Foto = que tem sua raiz na língua grega e significa “luz” e
Voltaica = que vem de ‘volt’ que é a unidade para medir o potencial elétrico.



• A energia solar não polui durante sua produção.  

A poluição decorrente nas fábricas para o 

fabrico  dos painéis solares é controlada.

• As centrais necessitam de manutenção mínima.

• Cada vez são mais baratos e mais potentes.



• Os preços são muito elevados em relação aos  

outros meios de energia.

• Um painel solar consome muita energia para ser  

fabricado. A energia para a fabricação de um  

painel solar pode ser maior do que a energia  

gerada por ele.

• Durante a noite não existe qualquer produção de  

Energia Solar.





ATENÇÃO



Energia Solar Fototérmica

• Consiste na captação da irradiação solar e  
conversão direta em calor.





Energia Solar Fotovoltaica

• Consiste na conversão direta da luz solar em  
energia elétrica.



Efeito Fotovoltaico

• Processo físico na qual uma célula fotovoltaica converte luz solar
em eletricidade.

• A luz solar é composta de fótons, ou partículas de energia solar, que
contém grande quantidade de energia. Quando os fótons colidem
com uma célula fotovoltaica, uma parte deles é absorvida e gera
eletricidade.

• Quando isto acontece, é transferida a energia do fóton a um elétron
em um átomo da célula. Com essa nova energia, o elétron sai de
sua posição original no átomo para tornar parte da corrente, em um
circuito elétrico. Deixando sua posição inicial, o elétron deixa uma
"lacuna" para que outro elétron a ocupe.



Efeito Fotovoltaico
• Para induzir o campo elétrico dentro de uma célula fotovoltaica, são

intercalados dois semicondutores separados, geralmente silício , o
"tipo N" e o "tipo P“.

• Embora ambos os materiais sejam eletricamente neutros, o silício
tipo-n tem elétrons (-) em excesso e o tipo-p (+) tem lacunas em
excesso. Intercalando estes, cria-se uma junção P-N e um campo
elétrico.

• Quando estes dois semicondutores são intercalados, os elétrons em
excesso do tipo-n fluem para o semicondutor do tipo-p, e os
elétrons que deixaram o tipo-n criam então lacunas no mesmo.







Tipos de Radiação Solar

• A radiação solar que atinge o solo é composta por raios solares que
chegam de todas as direções e são absorvidos, espalhados e
refletidos pelo ar, poeira e nuvens.







TERMOS TÉCNICOS





Ligação das células



Cobertura



EVA



Backsheet



TERMINAL DE CONEXÃO



MONTAGEM



Radiação e Irradiância

• Uma grandeza empregada para quantificar a radiação solar é a  
irradiância, expressa em W/m².

• Na superfície terrestre a irradiância da luz solar é tipicamente em  
torno de 1000 W/m².

• Medindo-se a irradiância pode-se calcular a energia recebida do sol  
num determinado período, por exemplo em um dia.





Insolação

• Expressa a energia solar que incide sobre uma determinada área de
superfície plana ao longo de um determinado intervalo de tempo.

• Sua unidade é o Wh/m², que representa a densidade energética por  
área.

• Sundata

• Mapas de insolação

http://www.cresesb.cepel.br/sundata/index.php#sundata




A orientação dos módulos  
fotovoltaicos

• O modo como os raios solares incidem sobre a superfície terrestre
depende da posição do sol no céu.

• O módulo fotovoltaico é instalado com ângulo de inclinação α em  
relação ao solo e tem sua face voltada para o norte geográfico.





Escolha do ângulo de inclinação do  
módulo

• A escolha incorreta da inclinação reduz a captação dos raios solares
e compromete a produção de energia elétrica pelo módulo
fotovoltaico.

• O ideal é que a instalação permita que os raios solares incidam o
mais perpendicularmente possível à superfície do módulo.





• Com o módulo em ângulo de inclinação fixo não se consegue
maximizar a captação dos raios solares em todos os dias ou meses
do ano, fazendo-se necessário adotar um ângulo que possibilite
uma boa produção média de energia ao longo do ano.



Tipos de células fotovoltaicas
• O principal semicondutor utilizado na confecção de células

fotovoltaicas é o silício, podendo ser encontradas também células
com base em outros materiais.

• O silício empregado na fabricação é extraído do mineral quartzo,
sendo o Brasil um dos principais produtores mundiais desse
minério. Entretanto não se fabricam células fotovoltaicas em nosso
País.

• As tecnologias mais comuns em escala comercial são a do silício
monocristalino e a do silício policristalino.



Silício monocristalino

• Apresenta aspecto normalmente azulado escuro ou preto.

• Alcançam eficiências de conversão de 15 a 18%.

• Possuem custo elevado em comparação com outras tecnologias.

• São células rígidas e quebradiças, que precisam ser montadas em
módulos para adquirir resistência mecânica que possibilite a
utilização.





Silício Policristalino

• As células policristalinas possuem aparência heterogênea e
normalmente possuem coloração azul.

• Possuem eficiência entre 13 e 15%.

• Custo relativamente menor às células monocristalinas.

• Assim como as monocristalinas, também precisam ser montadas
em módulos para adquirir resistência mecânica







Módulos Fotovoltaicos

• Um módulo fotovoltaico é
constituído de um conjunto de
células montadas sobre uma
estrutura rígida e conectadas
eletricamente.

• Normalmente as células são
conectadas em série para
produzir tensões maiores.

• Potências entre 50 e 300 W,
Tensões de até 37 V e até 8 A
de corrente elétrica.



MÓDULO - ARRANJO DAS CÉLULAS

Diodo de 
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I = I1 + I2 + .... In



Características dos módulos

• Os módulos são formados por um agrupamento de células
conectadas eletricamente em série.

• Cada célula fornece uma tensão de aproximadamente 0,6 V.

• Para produzir tensões maiores, os módulos são construídos
tipicamente com 36, 54 ou 60 células, dependendo da sua potência.

• A corrente elétrica produzida depende diretamente da área que fica
exposta ao sol. Quanto maior a área, maior a corrente fornecida.



Influência da radiação solar



Influência da Temperatura



Folha de dados



SOMBREAMENTO



HOTSPOT



SUJEIRA





Sistemas Fotovoltaicos
Autônomos





SISTEMA    OFF GRID





Baterias



Controlador de carga

• Interface entre os módulos
fotovoltaicos e o banco de baterias

• Evita que as baterias sejam
sobrecarregadas ou descarregadas
excessivamente.





Inversor







INVERSOR CENTRAL

TIPOS DE INVERSORES



ESPECIFICAÇÃO INVERSOR



Alimentação de cargas AC



Alimentação de cargas CC



TERMINAL DE CARREGAMENTO DE APARELHOS PORTÁTEIS



Sistemas Fotovoltaicos  
Conectados à Rede





SFCR de Pequeno Porte -
Características

• Empregado em locais já atendidos por energia elétrica, operando
em paralelismo com a rede de eletricidade.

• Objetiva gerar eletricidade para o consumo local, de forma a reduzir  
ou eliminar o consumo de energia da rede pública.

• Potência instalada de até 1MW

• Resolução 482/2012







Inversor GridTie
• O inversor GridTie funciona apenas quando está conectado a uma

rede elétrica.

• Possui um sistema eletrônico de controle que o transforma em uma
fonte de corrente, fazendo com que a corrente injetada tenha
formato senoidal e esteja sincronizada com a tensão e a frequência
da rede.

• Inversores empregados em pequenos sistemas geralmente são
monofásicos e possuem potências de até 5 KW.

• Sistemas trifásicos podem ser atendidos com inversores
monofásicos em conexão trifásica.



De forma geral, a presença de pequenos geradores próximos às

cargas pode proporcionar diversos benefícios para o sistema elétrico,

dentre os quais se destacam a postergação de investimentos em

expansão nos sistemas de distribuição e transmissão; o baixo

impacto ambiental; a melhoria do nível de tensão da rede no

período de carga pesada e a diversificação da matriz energética.

Microgeração e minigeração



HISTÓRICO DA REGULAMENTAÇÃO

⚫ No exercício das suas competências legais, a Agência promoveu a Consulta Pública nº 15/2010 (de

10/09 a 9/11/2010) e a Audiência Pública nº 42/2011 (de 11/08 a 14/10/2011).

⚫ A Resolução Normativa - REN nº 482, de 17/04/2012, estabeleceu as condições gerais para o

acesso de micro e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, e criou o

sistema de compensação de energia elétrica correspondente.

⚫ Dessa forma, com o objetivo de reduzir os custos e o tempo para a conexão da micro 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 realizou a Audiência Pública nº 26/2015 (de 7/5/2015 a 22/6/2015)

que culminou com a publicação da Resolução Normativa - REN nº 687/2015, a qual revisou a REN

nº 482/2012 e a seção 3.7 do Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no

Sistema Elétrico Nacional – PRODIST.



CARACTERIZAÇÃO

⚫ A microgeração distribuída refere-se a uma central geradora de energia elétrica, com 

potência  instalada menor ou igual a 75 quilowatts (kW).

⚫ Enquanto que a minigeração distribuída diz respeito às centrais geradoras com

potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 megawatt (MW), para a

fonte hídrica, ou 5 MW para as demais fontes.



PROCEDIMENTOS PARA VIABILIZAÇÃO DE ACESSO

Aula 9 – Geração
distribuída



SISTEMA DE MEDIÇÃO

⚫ A medição bidirecional pode ser realizada por meio de dois medidores unidirecionais,

um para aferir a energia elétrica ativa consumida e outro para a energia elétrica ativa

gerada, caso seja a alternativa de menor custo ou haja solicitação do titular da unidade

consumidora com microgeração ou minigeração distribuída.

⚫ A distribuidora é responsável por adquirir e instalar o sistema de medição, sem custos

para o acessante no caso de microgeração distribuída, assim como pela sua

operação e manutenção, incluindo os custos de eventual substituição.

⚫ No caso de conexão de minigeração distribuída, o acessante é responsável por

ressarcir a distribuidora pelos custos de adequação do sistema de medição, nos termos

da regulamentação específica.



INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS

⚫ ICMS - O Convênio ICMS 16, de 22/4/2015, autorizou as unidades federadas a conceder

isenção nas operações internas relativas à circulação de energia elétrica, sujeitas a

faturamento sob o sistema de compensação de energia. Dessa forma, nos Estados que

aderiram ao Convênio ICMS 16/2015, o ICMS incide somente sobre a diferença entre a

energia consumida e a energia injetada na rede no mês.

⚫ PIS/COFINS - Com a publicação da Lei nº 13.169/2015, de 6/10/2015 a incidência do

PIS e COFINS passou a acontecer apenas sobre a diferença positiva entre a energia

consumida e a energia injetada pela unidade consumidora com micro ou minigeração

distribuída.



SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIAELÉTRICA

Quando a energia injetada na rede

for maior que a consumida, o

consumidor receberá um

crédito em energia (kWh) a ser

utilizado para abater o consumo

em outro posto tarifário (para

consumidores com tarifa horária)

ou na fatura dos meses

subsequentes. Os créditos de

energia gerados continuam

válidos por 60 meses (5 anos).



SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIAELÉTRICA

Há ainda a possibilidade de o consumidor utilizar esses créditos em outras unidades

previamente cadastradas dentro da mesma área de concessão, definidas da seguinte forma:

⚫ Geração compartilhada;

⚫ Autoconsumo remoto;

⚫ Empreendimento com múltiplas unidades consumidoras (condomínios);



SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIAELÉTRICA

Importante ressaltar que, para unidades consumidoras conectadas em baixa

tensão

(grupo B), ainda que a energia injetada na rede seja superior ao consumo, será devido

o pagamento referente ao custo de disponibilidade – valor em reais equivalente a 30

kWh (monofásico), 50 kWh (bifásico) ou 100 kWh (trifásico). De forma

análoga, para os

consumidores conectados em alta tensão (grupo A) será devida apenas a parcela da

fatura correspondente à demanda contratada.



EXEMPLO DE FATURAMENTO PELO SISTEMA DE  

COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

⚫Consumidor do grupo B (baixa tensão)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



EXEMPLO DE FATURAMENTO PELO SISTEMA DE  

COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



EXEMPLO DE FATURAMENTO PELO SISTEMA DE  

COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

⚫



“ O segredo do sucesso é reativo ao tamanho do seu esforço. ”

OBRGADO!


