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  A in� uência da sujeira no desempenho de sistemas fotovoltaicos
Comparando três sistemas reais, a pesquisa levantou os benefícios econômicos da limpeza manual, 
verificando ainda o prejuízo técnico e financeiro da não-realização do procedimento. Os resultados 
recomendam realizar a limpeza dos painéis sobretudo nas estações secas do ano.

  Inversores para geradores fotovoltaicos
O guia traz os principais dados de especificação de inversores fotovoltaicos oferecidos por 25 empresas, 
junto com os meios de contato com esses fornecedores. Na maioria, estes estão presentes no Brasil, 
como fabricantes e/ou importadoras exclusivos, mas o levantamento lista também algumas empresas 
estrangeiras.

  Maximizando o autoconsumo fotovoltaico em estações de recarga
Com a tendência de eletrificação, muitos edifícios estão instalando geradores fotovoltaicos e estações 
de carregamento de carros elétricos. O trabalho relatado aplicou um algoritmo de aprendizado 
de reforço para otimizar a recarga em um prédio de escritórios, transferindo o pico da carga para 
horários de maior geração FV.

  Muito além das hidrelétricas reversíveis
O princípio de armazenamento gravitacional típico da hidreletricidade bombeada é empregado 
em sistemas que movimentam sólidos por duas empresas europeias. Com soluções de conceitos 
diferentes, elas disputam a primazia da gravitricidade.

  Armazenamento de energia gravitacional e o controle ótimo de microrredes
Microrredes devem garantir segurança e confiabilidade aos sistemas elétricos a que se conectam, 
e o uso de controladores centrais é fundamental para gerenciar seus ativos, como os de 
armazenamento de energia. O artigo enfoca os controladores preditivos baseados em modelo 
para otimização do controle e inclui na avaliação o armazenamento de energia elétrica na forma 
de energia potencial gravitacional.

Capa
Foto: Kampan/Shutterstock
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A
s energias renováveis não-hídricas estão prestando um grande serviço ao País, 
neste momento em que os reservatórios de água estão na penúria e não se 
percebem alternativas de curto prazo para devolver às hidrelétricas a pujança 

de outrora – até porque isso depende mais do combalido clima do Planeta do que de 
decretos oficiais. As energias eólica e solar fotovoltaica batem sucessivos recordes de 
geração nos registros do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Recentemente, no 
Nordeste, eólicas geraram num dia MW médios suficientes para atender a totalidade 
da demanda diária da região, e solares fotovoltaicas alcançaram recorde de geração de 
pico de mais de 2200 MW, o suficiente para atender a 20% da demanda do Nordeste 
naquele momento (em torno do meio-dia). Mas ainda há muito espaço a ocupar. Nos 
recentes leilões de energia nova A-3 e A-4 foram contratados apenas 73 MW médios 
de energia solar, apesar de os preços médios da fonte terem sido os mais baixos den-
tre os de todas as fontes então contratadas.

Por não serem despacháveis, o principal apelo da inserção de grandes parques 
solares e eólicos na matriz brasileira sempre foi a oportunidade que oferecem de 
otimizar o parque gerador como um todo, principalmente sua contribuição para que 
se economize a água dos reservatórios das hidrelétricas com vistas a um balanço 
equilibrado da oferta. Mas isso pressupõe regimes pluviométricos dentro da média 
histórica, com períodos secos sucedidos por períodos muito chuvosos capazes de re-
constituir os níveis dos lagos. Não é o que tem acontecido.

É aceito mundialmente que o grande salto para a fotovoltaica e a eólica, o momento 
em que elas de fato terão a supremacia, acontecerá quando houver soluções comer-
ciais de armazenamento em grosso eficiente e barato da energia por elas produzida. 
Os preços do armazenamento eletroquímico diminuíram muito na última década, 
favorecidos pelo desenvolvimento das opções baseadas em lítio e também de outras 
tecnologias, como baterias de fluxo redox, etc.

Nem só da eletroquímica vive o armazenamento de eletricidade, no entanto. A busca 
por formas de firmar as renováveis intermitentes com soluções mais baratas e com me-
nores impactos inclui desenvolvimentos em diversas frentes, e aqui destacamos a cha-
mada “gravitricidade”. O nome não é dos mais bonitos, porém reflete bem o princípio: 
usar a eletricidade excedente para erguer massas a determinada altura e, quando o 
sistema precisar da energia assim “guardada”, liberar esses pesos, deixando a força da 
gravidade trabalhar para mover geradores elétricos.

O conceito é um tanto prosaico, soando a algo “antigo”, e de fato a gravidade já 
faz bonito há muito tempo no armazenamento de energia elétrica, atendendo pelo 
nome de “hidreletricidade bombeada” ou “reversível”, já contando mais de 170 GW 
instalados no mundo. A possibilidade de expansão substanciosa dessas instalações é, 
porém, duvidosa, pois elas exigem geografia específica, envolvem alto custo e não são 
isentas de impactos no ambiente. As iniciativas de armazenamento de energia usando 
força gravitacional aqui apresentadas – destacando o relato de duas soluções em vias 
de aplicação comercial e um artigo que incluiu um desses sistemas no contexto de uma 
microrrede, outro conceito cada vez mais difundido – mostram que a tecnologia pode 
estar disseminada em bem pouco tempo.
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residenciais ou comerciais, podendo 
ser também aplicada em espaços exter-
nos de empresas, escolas e até mesmo 
hospitais, além de shoppings, centros 
comerciais e áreas rurais.

Segundo a empresa, os produtos 
de iluminação solar representam uma 
forma renovável de iluminar espaços 
externos amplos, reduzindo a pegada 
de carbono, com baixo investimento 
inicial e de manutenção. “Trata-se de 
uma redução significativa no consumo 
de energia, tudo graças a um contro-
lador de carga e descarga que faz a 
gestão da bateria para armazenamento 
da energia solar”, informa a empresa 
em nota. 

As novas luminárias não dependem 
de rede elétrica externa para operar, 
dispensando a instalação de valas, ele-
trodutos, sifões ou cabos subterrâneos. 
Além disso, os benefícios podem ser 
ainda maiores com a implantação de 
postes inteligentes de iluminação em 
diversos pontos, afirma a empresa.
A Signify oferece no Brasil três dife-
rentes modelos de luminárias solares. 
Mais características sobre os equipa-
mentos estão listadas na seção “Pro-
dutos” da edição de junho da revista 
Fotovolt, página 62.

Plano Decenal: crescimento 
da GD dependerá da regulação 
futura

A geração distribuída vai manter 
sua rota de crescimento no País 

nos próximos dez anos, embora a um 
ritmo ainda incerto, tendo em vista 
a indefinição sobre a retirada ou não 
dos incentivos para o setor. O uso das 
baterias nos sistemas também desperta 
questionamentos, principalmente de 
ordem financeira, mas a depender de 
alguns fatores pode se desenvolver 
mais na década. Foi com essa pers-
pectiva cheia de indefinições que a 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
publicou dia 2 de julho o caderno “Mi-
cro e Minigeração Distribuída e Bate-

Telite cria telha fotovoltaica 
com grafeno

A empresa Telite, fabricante de te-
lhas feitas com polietileno reci-

clado, vai começar o teste em escala 
real, entre agosto e setembro, de 
uma tecnologia para geração solar 
fotovoltaica que utiliza grafeno em 
sua composição. Segundo o diretor 
da empresa, Leonardo Retto, o sis-
tema utiliza pastilhas de 3,8 cm da 
substância, que ainda contêm outros 
itens na formulação patenteada, como 
eletrólitos e vidros condutores. O gra-
feno, tradicionalmente utilizado para 
revestimento de vidros de módulos, é 
composto de átomos de carbono pu-
ros, sendo que um átomo de espessura 
é cerca de 200 vezes mais resistente do 
que o aço, com densidade semelhante 
à da fibra de carbono e cinco vezes 
mais leve do que o alumínio.

A tecnologia agora disponível, 
segundo Retto, se baseia no acopla-
mento das pastilhas nas telhas de 1,90 
x 1,10 m. Essa composição faz com que 
cada telha, diz o diretor da empresa, 
tenha capacidade para gerar 30 kWh 
por mês. Por ser hidrofílico, o grafeno 
também permite geração potenciali-
zada mesmo com chuva. Com essa 
capacidade, continua Retto, é possível 
abastecer uma residência média com 
quatro telhas. A expectativa é ter a 
tecnologia disponível para comerciali-
zação em fevereiro de 2022, depois da 
obtenção de certificação do Inmetro e 
da Aneel, com preço médio de R$ 150 
por telha, disse o executivo.

O desenvolvimento, de acordo 
com Retto, é resultado da participa-
ção de pesquisadores de universida-
des federais envolvidos com o tema. 
A Telite, localizada em Comendador 
Levy Gasparian, no interior do Rio 
de Janeiro, também está testando 
no momento a produção das telhas, 
segundo o diretor, realizada pelo 
processo de extrusão de chapas e 
termoformagem, com compostos 
(masterbatches) de polímeros recicla-

dos de polietileno misturados com a 
composição fotovoltaica com grafeno.

Signify lança luminárias solares
no Brasil

A Signify lançou recentemente no 
Brasil um portfólio de luminárias 

Philips solares LED. Segundo a empre-
sa, a iniciativa faz parte da estratégia 
da empresa focada em energias reno-
váveis na América Latina, em que o 
Brasil é considerado um importante 
mercado na região com potencial para 
implementar projetos de iluminação 
solar. “A solução de iluminação solar 
proporciona aos nossos parceiros be-
nefícios de enorme valor ecológico, 
além de altíssima eficácia luminosa. 
Oferecemos iluminação solar reno-
vável econômica, segura, eficiente, 
prática e, principalmente, sustentável”, 
afirma Sergio Costa, presidente da 
Signify Brasil.

A tecnologia em iluminação solar 
da companhia é autônoma e indicada 
para áreas comuns de condomínios 

Empresa desenvolveu pastilha fotovoltaica com base em 
grafeno que é acoplada a telhas de plástico reciclado

Empresa oferece três diferentes modelos de luminárias solares 
no Brasil
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melhora, com mesma potência pro-
jetada que o cenário-referência, com 
3,1 milhões de consumidores, geração 
de 4,4 GWm e investimentos de R$ 70 
bilhões.

Já o melhor cenário, o superior, 
considera a manutenção das regras 
vigentes para GD, o que faz a projeção 
aumentar para uma potência instalada 
de 41,6 GW, com geração anual de 7,7 
GWm, com 4,9 milhões de conectados 
à rede e atraindo investimentos na dé-
cada de R$ 138 bilhões. Em um cenário 
um pouco pior, o chamado Fio B Gra-
dual, baseado no PL 5829/2019, com 
cobrança gradual da TUSD a partir de 
20% em 2023 até 100% em 2031, a pro-
jeção cai para 36,5 GW, 7 GWm de ge-
ração, investimentos de R$ 120 bilhões 
e 4,1 milhões de consumidores.

Já para o mercado de baterias, a 
EPE chama a atenção para a necessi-
dade de diminuição de alíquotas de 
importação, hoje consideradas altas. 
Dessa forma o País poderia se bene-
ficiar da projeção de que haverá uma 
queda no capex de baterias de íon-
lítio de 8,3% ao ano até 2030. Com 
esse percentual aplicado no período 
de 2021 a 2031, o preço final chegaria 
a R$ 1700/kWh em 2031, contra os 
atuais R$ 4000/kWh.

Telhado solar torna estação 
de trem em SP autossuficiente

A estação de trem da Vila Olímpia, 
na capital paulista, se tornou au-

tossuficiente em energia em junho, de-
pois de ter implantados 234 módulos 
solares fotovoltaicos em sua cobertura 
metálica. Projetada e implantada pela 
EDP, a instalação cobre 500 metros 
quadrados e tem capacidade de gera-
ção de 102 MWh por ano.

O gerador solar fotovoltaico foi co-
nectado à rede da estação da Compa-
nhia Paulista de Trens Metropolitanos 
e produzirá em média 8500 kWh por 
mês. A economia estimada é de R$ 300 
mil por ano, valor médio da conta de 

2031. Trata-se do cenário “verão”, 
considerado o mais provável e 
que mantém incentivos modera-
dos, com a previsão de cobrança 
escalonada da TUSD Distribuição, 
TUSD Transmissão e da TUSD En-
cargos, além da cobrança da tarifa 
binômia. Nesse contexto, a previ-
são é GD chegar a uma potência 
instalada de 26,4 GW em 2031, 
sendo adotada por 3,2 milhões de 
unidades consumidoras, com ge-
ração anual de 4,3 GWm, atraindo 
investimentos de R$ 71 bilhões de 

2022 até o ano-referência.
Nas outras simulações, a EPE parte 

do pior cenário, o primavera, em que 
há remoção dos incentivos no sistema 
de compensação de energia e a adoção 
da tarifa binômia. Nessa hipótese, a 
projeção cai para 22,8 GW, geração de 
3,7 GWm, 2,7 milhões de consumido-
res e R$ 56 bilhões de investimentos. 
Em um cenário acima, baseado em 
proposta da Aneel, similar ao anterior, 
mas sem a tarifa binômia, há pequena 

rias”, documento que vai integrar o 
Plano Decenal de Expansão de Energia 
(PDE) 2031.

Com as mudanças regulatórias em 
curso, ainda à espera da revisão da 
Resolução 482, que discute a retirada 
ou modificação de incentivos ao setor, 
assim como a prevista introdução da 
tarifa binômia para consumidores de 
baixa tensão, a EPE projetou cinco ce-
nários para a GD até 2031 e elegeu um 
deles como o de referência para o PDE 

Absolar propõe mais solar para aliviar crise hídrica

A pedido do ministro de Minas de Energia, Bento Albuquerque, em encontro virtual com as secretarias de Energia 
Elétrica e de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME, a Absolar - Associação Brasileira de Energia 

Solar apresentou propostas de medidas de curto e médio prazo para a diversificação da matriz e o atendimento da 
demanda elétrica, a partir da ampliação da energia solar no País. As propostas visam ao enfrentamento da crise atual 
hídrica que afeta o setor elétrico e provoca a elevação das contas de luz.

Entre as medidas apresentadas destacam-se ações para os segmentos geração distribuída e de geração centralizada. 
No caso da pequena geração, a entidade propõe que o Governo Federal dê um incentivo claro à produção de energia 
em residências, comércios, indústrias e propriedades rurais, o que pode ampliar, em poucos meses, a capacidade insta-
lada do segmento, que hoje já possui no Brasil potência instalada equivalente a 40% da usina hidrelétrica de Itaipu. 

A entidade também propôs atuação do Governo Federal junto às distribuidoras de energia elétrica, para destravar os 
novos projetos de energia solar em telhados e pequenos terrenos que hoje aguardam liberação de conexão. Apenas 
em Minas Gerais, há atualmente cerca de 500 MW à espera dessa liberação pelas concessionárias.

 No caso das usinas de grande porte, a entidade recomendou a realização de novos leilões de energia com participa-
ção da fonte solar, cujos empreendimentos são de rápida 
implementação (um ano e meio, em média) e possuem 
os preços-médios mais competitivos entre as fontes 
renováveis. 

Para a Absolar, tanto as grandes usinas quanto os pe-
quenos sistemas em telhados contribuem para aliviar a 
pressão sobre os reservatórios das hidrelétricas e diminuir 
o acionamento de termelétricas fósseis, mais caras e 
poluentes. Além disso, reduzem a demanda do setor 
elétrico, especialmente nos horários de pico de consumo 
do sistema, entre 11h e 18h. 

Entidade defende mais autoprodução de energia, redução 
na burocracia para projetos de residências e empresas, e 
aumento de contratação da fonte solar nos leilões

EPE projetou cenários que vão de 22,8 GW até 41,6 GW de potência 
instalada em 2031. Enquanto isso, uso de baterias no período 
depende de redução da carga tributária
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de energia em cerca 
de 30%.

O sistema está 
inserido na Fazenda 
Escola Modelo, e aju-
dará na implantação 
do cultivo irrigado 
de grãos, cana-de-
açúcar e diversas 
frutas. O empreen-
dimento também 
conta com uma parte 
agroindustrial desti-

nada ao processamento frutífero, usina 
de açúcar e etanol e vinícola. O sistema 
suprirá cerca de 20% do consumo de 
energia da fazenda. Segundo a empre-
sa, outra usina de 300 kW deverá ser 
instalada em 2023 para suprir toda a 
demanda de eletricidade do projeto.

A Fazenda Escola Modelo foi cria-
da em 2020 para desenvolver técnicas 
agrícolas dentro do Colégio Estadual 
de Educação Profissional (CEEP) 
Águas. O projeto foi patrocinado pela 
Casa dos Ventos e desenvolvido pela 
Solarfast, parceiros da Chint no Brasil. 

A Chint também tem realizado 
outros projetos na América Latina. No 
Equador, a empresa forneceu à uma 
rede de supermercados serviços de fi-
nanciamento e instalação de um siste-
ma de geração de energia fotovoltaica 
de 8 MW, que foi instalado no telhado. 
Este ano, a fabricante vai investir na 
construção de uma série de usinas 
fotovoltaicas na América do Sul, em 
países como Colômbia, Peru, Chile, 
Argentina e Brasil. Entre 2017 e 2021, 
a Chint afirma ter fornecido mais de 
500 MW em equipamentos e sistemas 
para o mercado de energia fotovoltaica 
na América do Sul.

Walsywa expande e muda 
de sede 

AWalsywa, fornecedora de equipa-
mentos de fixação para o segmento 

solar e de construção civil, transferiu 
recentemente sua sede de Louveira, SP, 

energia até então custeada pelo gover-
no estadual paulista.

O projeto faz parte de um progra-
ma batizado de Trilhos Verdes, que 
visa modernizar e tornar sustentáveis 
as estações da CPTM por meio de 
parcerias com a iniciativa privada. No 
caso do projeto na Vila Olímpia, que 
inclui ainda a implantação de sistema 
de reúso de água do esgoto para irri-
gação de jardins verticais e reciclagem 
de lixo, a parceria foi com o Banco 
Santander, que financiou as obras e se 
tornou responsável pela gestão em um 
contrato de três anos.

O projeto de modernização será 
replicado para outras seis estações da 
Linha 9-Esmeralda da CPTM. A pró-
xima, que deve ser inaugurada entre 
agosto e setembro, será a Cidade Jar-
dim. Dentro de aproximadamente 18 
meses, estarão modernizadas também 
as estações Pinheiros, Hebraica-Rebou-
ças, Berrini, Morumbi e Granja Julieta.

Chint instala usina FV na Bahia

AChint, fabricante de componentes 
para a geração fotovoltaica e forne-

cedora de projetos turn-key, finalizou 
recentemente um projeto localizado 
na cidade de Barra, na Bahia. Trata-se 
de uma usina com potência instalada 
de 63,14 kWp, que foi construída com 
150 painéis fotovoltaicos de 410 W. 
Os módulos utilizados são de tecnolo-
gia bifacial Duo Glass, que, de acordo 
com a empresa, otimizam a geração 

Vila Olímpia foi a primeira a receber os painéis solares de um projeto que contempla 
mais seis estações da CPTM
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qualquer consumidor que tenha conta 
de luz na faixa de R$ 250,00 por mês. 
De acordo com a empresa, o custo a 
ser pago pelo serviço será 10% inferior 
ao valor pago para a concessionária de 
energia local. Como incentivo adicio-
nal, os novos clientes da Safira Solar 
recebem desconto de 50% no valor da 
primeira conta de luz.

O acesso do consumidor residencial 
é baseado em tecnologia digital, por 
meio do app “Safira Solar” da loja de 
aplicativos do celular, e também pode 
ser contratado pelo site da empresa.

Guia orienta cidades a implantar 
solar em prédios públicos

AAbsolar e a organização interna-
cional C40 Cities Finance Facility 

(CFF) lançaram um guia de propostas 
para as cidades brasileiras avançarem 
no desenvolvimento de políticas para 
o uso da energia solar em prédios pú-
blicos. Com o título de “A revolução 
da energia solar fotovoltaica no Brasil – 
Como as cidades brasileiras podem se 
beneficiar?”, o documento orienta ges-
tores municipais a avaliar modelos de 
negócios e fornece um passo-a-passo 
para o planejamento e desenvolvimen-
to de projetos nas unidades consumi-
doras.

Dividido em duas partes, o guia 
traça de início um panorama do setor e 
apresenta os conceitos básicos da fonte, 
apontando seus benefícios socioeconô-
micos e ambientais e vantagens com-

aplicações que requerem uma fonte de 
alimentação galvanicamente isolada, 
como em proteção contra raios ou ex-
plosão, compatibilidade eletromagné-
tica ou transmissão de energia sem fio.

Safira Solar investe 
R$ 300 milhões em usinas FV 

A Safira Solar, empresa do Grupo Sa-
fira dedicada à produção de ener-

gia a partir de fonte solar, vai investir 
R$ 300 milhões nos próximos dois anos 
para construir 10 usinas fotovoltaicas 
de geração distribuída, totalizando 
50 MW de capacidade instalada. “A 
nossa proposta é democratizar o acesso 
à energia solar de forma simples, fácil e 
mais barata, para os consumidores resi-
denciais, inicialmente de Minas Gerais, 
e, no futuro próximo, de outros Estados 
brasileiros”, destaca Vinicius Marini 
Ferreira, sócio-diretor da Safira Solar.

A empresa já investiu R$ 30 milhões 
deste total em uma usina de 5 MW 
em Montes Claros (MG) que está em 
operação e tem capacidade de atender 
8 mil residências e mais de 30 mil pes-
soas. Outras três usinas fotovoltaicas, 
com capacidade total de 7,5 MW, estão 
sendo construídas no município de 
Rio do Prado, também no norte do 
Estado. A construção das outras sete 
usinas nos próximos anos vai somar 50 
MW instalados, atendendo cerca de 80 
mil unidades consumidoras brasileiras 
e quase 350 mil pessoas.

A Safira Solar opera por meio de 
uma plataforma 100% on-
line, via web ou aplicativo, 
pela qual os consumidores 
finais, que residam em casas 
ou apartamentos, conse-
guem contratar sua própria 
energia da usina de geração 
distribuída compartilha-
da, sem a necessidade de 
investir em equipamentos 
próprios. A energia gerada 
é injetada na rede de dis-
tribuição e está acessível a 

Publicação da Absolar e da CFF ajuda gestores públicos com seus projetos 
de FV, avaliando os melhores modelos de negócios
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petitivas, como a queda de preços dos 
equipamentos, o baixo custo da geração 
e a tendência de crescimento do setor. 
Como forma de orientar os possíveis 
programas municipais, a publicação 
faz ainda um apanhado das principais 
leis e regulamentos do setor no Brasil, 
chegando a atualizar os leitores sobre 
o atual estágio de revisão da resolução 
da geração distribuída, e mostra os 
principais modelos de negócios, como 
PPPs, aluguel de ativos, Programa de 
Eficiência Energética (PEE) da Aneel e 
investimento próprio.

Como orientações, por exemplo, o 
guia sugere que os municípios efetuem 
análise preliminar das opções de finan-
ciamento disponíveis e que estimem a 
dimensão e a produção dos seus sis-
temas FV internamente, antes de con-
tratarem consultores ou fornecedores 
de sistemas fotovoltaicos. Neste último 
caso, segundo a publicação, é neces-
sário que as prefeituras levantem seu 
consumo de eletricidade, os locais ini-
ciais para implantação dos sistemas FV, 
a área disponível e a irradiação solar 
local, com uso de ferramentas gratuitas 
e públicas disponíveis.

Além disso, há uma lista de casos de 
sucesso, com links para aprofundamen-
to, de prefeituras que adotaram siste-
mas em suas cidades, como Cáceres 
(MT), Santa Rosa (RS), Rio Grande (RS) 
e de vários municípios do Paraná.

A cartilha está disponível na íntegra 
via o link https://www.c40cff.org/
knowledge-library/a-revoluco-da-
energia-solar-fotovoltaica-no-brasil-
como-as-cidades-podem-se-beneficiar

Geração solar distribuída chega 
a 6 GW no Brasil

A geração solar distribuída chegou 
a 6 GW de potência instalada no 

país, segundo mapeamento da Absolar - 
Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica. De acordo com a entidade, 
as micro e miniusinas de até 5 MW, 
instaladas em residências, indústrias, 
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(15,2%), consumidores rurais 
(7%), indústrias (2,2%), po-
der público (0,3%) e outros 
tipos, como serviços públicos 
(0,03%) e iluminação pública 
(0,01%).

As residências lideram 
com 40,7% da potência ins-
talada no país, seguida pelas 
empresas dos setores de 
comércio e serviços (36,6%), 
consumidores rurais (13,2%), 
indústrias (8,3%), poder 

comércios, prédios públicos, proprie-
dades rurais e empresas de serviços, 
totalizam 518 mil sistemas conectados 
à rede, em mais de 652 mil unidades 
consumidoras.

Para chegar a esse patamar, segun-
do a Absolar, foram investidos mais 
de R$ 30,6 bilhões desde 2012, investi-
mentos que geraram 180 mil empregos 
acumulados no período, em todas as 
regiões do Brasil.

Mesmo com os números positivos, 
a associação considera que o país está 
atrasado no uso dos recursos solares. 
Isso porque, dos mais de 87 milhões 
de consumidores de energia elétrica 
do País, menos de 0,7% conta com 
sistemas fotovoltaicos para gerar sua 
própria eletricidade. 

Segundo o levantamento da Abso-
lar, a fonte está presente em mais de 
5300 municípios e em todos os estados 
brasileiros, sendo os estados líderes 
em potência instalada Minas Gerais 
(1.066 MW), São Paulo (752 MW), Rio 
Grande do Sul (743 MW), Mato Grosso 
(450 MW) e Paraná (341 MW).

Com mais de 99% das instalações 
de geração distribuída do País, os sis-
temas fotovoltaicos são principalmente 
adotados por consumidores residen-
ciais, com 75,2% do total de conexões. 
Em seguida, aparecem as empresas 
dos setores de comércio e serviços 

Fundações vão fi nanciar US$ 1 bilhão em GD

A s fundações filantrópicas Ikea e Rockefeller anunciaram a criação de uma plataforma global de US$ 1 bilhão para 
combater as mudanças climáticas e a chamada pobreza energética. A ideia é reduzir 1 bilhão de toneladas de 

emissões de gases de efeito estufa e impactar positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas com energia renovável 
distribuída, em minirredes ou soluções off-grid em áreas carentes no mundo.

A nova plataforma global supervisionará os fundos combinados das duas organizações e pretende, com os projetos, 
fornecer energia limpa e confiável para os 800 milhões de pessoas em todo o mundo que não têm eletricidade e para 
outros 2,8 bilhões que têm acesso não confiável. 

Segundo as entidades, embora o financiamento para apoiar a transição energética tenha aumentado em nível global, 
muitas economias emergentes ainda dependem de fontes de energia não confiáveis e poluentes. “Com a criação de 
uma plataforma para implantar capital de forma mais 
eficiente e em escala que apoie a expansão de projetos 
locais de energia renovável, os governos serão mais capa-
zes de atingir as metas de eletrificação e desenvolvimento 
renováveis”, afirmaram em nota.

Para facilitar o investimento conjunto, a Fundação Rocke-
feller incubará a plataforma na RF Catalytic Capital Inc, 
que a fundação lançou em 2020 e que visa agilizar a 
ação de investidores e governos na combinação de recur-
sos para expandir globalmente iniciativas filantrópicas.

A Ikea e a Rockefeller querem também reduzir em 1 bilhão 
de toneladas as emissões de gases de efeito estufa

Com 518 mil sistemas conectados à rede, GD atraiu investimentos de 
R$ 30,6 bilhões desde 2012
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rápido crescimento e está 
alinhado com suas inten-
ções de crescimento na 
região. “Nossa ambição 
é nos tornarmos um dos 
principais produtores de 
energia solar para clien-
tes da C&I no País nos 
próximos anos”, afirmou 
em nota Mauro Benedetti, 
Country Manager para o 
Brasil da empresa. 

O desenvolvimento da 
operação, a modelagem 
do negócio e a construção 
dos projetos é de responsabilidade da 
GDSolar. Já a Órigo Energia vai distri-
buir e gerir a energia das novas plantas 
negociadas na operação. 

 Os projetos previstos nesse acordo 
estão alinhados com as diretrizes de 
investimento da plataforma de financia-
mento Nordic Impact Cooperation AS, 
estabelecidas pela Norsk Solar e Finn-
fund no início deste ano. Por causa da 

público (1,1%) e outros tipos, como 
serviços públicos (0,1%) e iluminação 
pública (0,02%).

Norsk Solar contrata 12 usinas 
no Brasil  

ANorsk Solar, produtora indepen-
dente de energia solar sediada em 

Oslo, Noruega, assinou um acordo 
com a GDSolar e a Órigo para cons-
trução de 12 usinas fotovoltaicas com 
capacidade de geração estimada de 
37 MWp. O objetivo da empresa é de-
senvolver uma carteira de projetos de 
energia solar direcionada para os seto-
res corporativo e industrial no País. O 
investimento inicial previsto para essa 
fase totaliza R$ 150 milhões e a maior 
parte das usinas será construída em 
Minas Gerais. O contrato tem prazo de 
25 anos. 

Segundo a Norsk Solar, este é seu 
primeiro projeto de um pipeline de

pandemia de Covid-19, a cerimônia de 
assinatura entre Norsk Solar, GDSolar 
e Órigo Energia foi realizada simulta-
neamente no Consulado Honorário da 
Noruega no Brasil (São Paulo) e na Em-
baixada do Brasil na Noruega (Oslo).

A Norsk Solar ASA Norsk Solar 
possui 70 MW de ativos em operação 
ou em construção em mercados emer-
gentes. A empresa tem um pipeline de 

Plantas terão no total de 37 MWp e receberão investimento inicial de 
R$ 150 milhões. Alvo é o segmento corporativo e industrial
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centros de treinamento do Senai, as 
unidades do Rio de Janeiro (RJ), Cuia-
bá (MT), Jaraguá do Sul (SC), São Luís 
(MA) e Imperatriz (MA) estão com cur-
sos abertos para a comunidade. Até 
2020, 63 escolas de 14 estados já ofere-
ciam formação técnica na área de 
energia solar e energias renováveis, 
para instaladores de sistemas FV, pro-
jetos de sistemas fotovoltaicos e sis-
temas de energia renovável, além de 
cursos de pós-graduação em eficiên-
cia energética.

EDP adquire projeto fotovoltaico
no Vietnã

A EDP Renováveis celebrou um 
contrato com a Trina Solar para 

adquirir um projeto de energia solar 
fotovoltaica de 28 MWac (35 MWdc), 
no valor total de 36 milhões de dóla-
res, localizado na Província de Khanh 
Hoa, no Vietnã, em funcionamento 
desde dezembro de 2020. A usina, cha-
mada de Trung Son, tem um contrato 
de aquisição de energia (CAE) assina-
do com a Vietnam Electricity (EVN) 
a uma tarifa de aquisição de 20 anos 
(FiT). “O acordo a que chegamos para 
entrar no mercado vietnamita é um 
grande passo para consolidar a nossa 
presença na região da Ásia-Pacífico 
e, assim, reforçar ainda mais a nossa 
posição de liderança global”, afirmou 
em nota divulgada à imprensa Miguel 
Stilwell, CEO da EDP Renováveis.

projetos de 2 GW com foco em proje-
tos solares corporativos e industriais. 
Possui escritórios na Noruega, Ucrâ-
nia, Nicarágua, África do Sul, Brasil e 
Vietnã.

Senai capacita professores 
e abre mais cursos de FV

Em parceria com a agência de fomen-
to alemã GIZ e o Centro de Pesqui-

sa e Capacitação em Energia Solar da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), o Senai con-
cluiu programa de capacitação 
de professores de dez escolas 
técnicas em todo o País. 

O plano foi voltado espe-
cificamente para ampliar o 
conhecimento de energia solar 
fotovoltaica dentro da rede de 
ensino técnico e visa permitir 
a futura abertura de cursos 
de capacitação. Os centros de 
ensino, após passarem por um 
processo seletivo, receberam a 
doação de equipamentos so-
lares. Isso foi possível através 
de parcerias com empresas do setor, 
cuja iniciativa foi intermediada pela 
Absolar.

As escolas contempladas foram a 
Escola Senai Antônio Simões, em Ma-
naus (AM); o Centro de Formação Pro-
fissional de Santa Rita, Macapá (AP); 
o Centro de Educação Profissional e 
Tecnológica de Imperatriz (MA); Senai 
do Distrito Industrial de Cuiabá (MT); 
o CDTSVE Stefan Bogdan Salej, em 
Santa Rita do Sapucaí (MG); a Escola 
Técnica Senai Areias, em Recife (PE); o 
CTC Wildson Gonçalves, em Teresina 
(PI); o Senai Firjan Tijuca, no Rio de 
Janeiro (RJ); o Senai-RS/GEPTEC, em 
Porto Alegre (RS); e a unidade Senai 
em Jaraguá do Sul (SC).

Ao todo, 20 instrutores tiveram 
treinamentos teóricos e práticos, etapa 
que antecede o lançamento de diver-
sos cursos de nível técnico e superior 
pelas escolas participantes. Dos novos 

Parceria com a alemã GIZ e a UFSC objetivou a implantação de cursos 
de energia solar em mais 10 escolas técnicas em todo o País
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partir daí, a replicação da solução para 
consumidores industriais. 

Outro sistema de armazenamento 
em baterias de 1 MW/2 MWh foi ins-
talado na subestação Barão Geraldo, 
em Campinas (SP), e visou fazer a 
integração com um alimentador de 
distribuição. Além de dar mais robus-
tez à subestação no pico de consumo, 
o objetivo é avaliar a provável maior 
qualidade do fornecimento de energia, 
otimizar a integração de fontes inter-
mitentes na rede e facilitar o planeja-
mento de médio e longo prazos para 
obras e expansões.

Por fim, no Complexo Eólico Cam-
po dos Ventos, da CPFL Renováveis, 
em Parazinho (RN), um sistema de ar-
mazenamento em baterias de 1 MW/
1,29 MWh foi implementado para sua-
vizar a curva de geração da energia 
renovável intermitente. Isso será pos-
sível com o armazenamento do exce-
dente de geração, que será fornecido 
quando houver necessidade. Além 
disso, estão previstos estudos para va-
loração dos benefícios dos sistemas 
de armazenamento.

 Alemães querem implantar 
solar FV em lagoas de mineração

O ISE - Instituto Fraunhofer para 
Sistemas de Energia Solar, a em-

presa RWE Renewables e a Universi-
dade de Tecnologia de Brandenburg 
Cottbus-Senftenberg (BTU) se uniram 
para trabalhar no projeto de pesquisa 

PV2Float, que visa testar 
vários sistemas fotovoltaicos 
flutuantes com diferentes 
projetos de estrutura em 
condições reais durante um 
período de três anos. 

A meta da pesquisa é 
aproveitar inicialmente o 
potencial alemão de geração 
solar fotovoltaica flutuante 
em minas de carvão, já que o 
país conta com cerca de 500 
lagoas a céu aberto utilizadas 

total de R$ 66 milhões, a 
CPFL Energia implantou 
sistemas de armazenamen-
to em projetos de energia, 
alguns deles solares, para 
testar os impactos da utili-
zação de baterias no sistema 
elétrico, da geração até o 
cliente final. Nessa fase do 
programa, que começou em 
2017 e vai até 2022, foram 
investidos R$ 27 milhões.

Em um condomínio com 47 uni-
dades consumidoras, sendo 27 delas 
com sistema solar fotovoltaico, a CPFL 
instalou baterias de 100 kW/255 kWh. 
Com a geração maior do que a deman-
da, produzindo excedente, o sistema de 
armazenamento no condomínio per-
mitirá o uso posterior da energia pelos 
moradores. Além disso, segundo a 
CPFL, com o armazenamento será pos-
sível realizar o controle da tensão local, 
suavizar o pico de consumo e aliviar o 
carregamento da rede de distribuição 
local. Também foi instalado, com o 
mesmo propósito, um sistema de arma-
zenamento de 25 kW/75 kWh em um 
poste de distribuição em condomínio 
residencial com geração solar FV.          

Na rede de postos de combustíveis 
Graal, a companhia ainda implemen-
tou um sistema de armazenamento de 
energia com baterias de lítio de 200 
kW/430 kWh, integrado a um gerador 
a diesel e a dois eletropostos para a 
recarga de veículos. A ideia aí é avaliar 
a viabilidade técnica da substituição 
do gerador a diesel para permitir, a 

De acordo com a empresa, o Vietnã 
é uma das economias de crescimento 
mais rápido no Sudeste Asiático, com 
a procura por energia aumentando
cerca de 10% ao ano. As térmicas 
representam cerca de 50% do mix de 
capacidade e a dependência da energia 
aumentou significativamente, com im-
portações líquidas de cerca de 30% da 
demanda energética total. Com o ob-
jetivo de aumentar a participação dos 
Sistemas de Energias Renováveis (RES) 
no mix energético, o Vietnã estabele-
ceu metas ambiciosas no seu Planeja-
mento de Desenvolvimento de Energia 
VIII (“PDP 8”), pretendendo alcançar 
30% da capacidade dos RES até 2025 
e 37 GW de capacidade instalada para 
energia eólica e solar fotovoltaica até 
2030. O crescimento nos RES está sen-
do apoiado por um esquema de FiT 
de 20 anos. Nos próximos anos, o cres-
cimento será baseado em leilões e no 
mercado de CAE privado crescente.

A entrada no Vietnã faz parte do 
Plano de Negócios para 2021-25 da 
EDPR e representa o primeiro passo 
para o estabelecimento da pre-
sença na Ásia, no qual a com-
panhia espera investir parte dos 
5% atribuídos a outras geogra-
fias no âmbito do plano de cres-
cimento de 20 GW até 2025.

CPFL implanta sistemas 
de armazenamento

Como parte de programa de 
P&D da Aneel com valor 

Usina tem capacidade de 28 MW e faz parte do plano de expansão da 
companhia na Ásia

Programa de P&D contemplou também baterias para sistemas solares e envolve 
investimentos totais de R$ 66 milhões
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fotovoltaica centralizada. A energia 
produzida será totalmente voltada ao 
mercado livre e o novo ativo possuirá 
sinergia operacional com outros negó-
cios da empresa na região, em eólica e 
transmissão. A previsão da companhia 
é que a operação comercial do novo em-
preendimento seja iniciada no segundo 
semestre de 2022. A energia produzida 
nos quatro primeiros anos já está total-
mente comercializada no ambiente livre 
por meio de PPAs de longo prazo. 

Fornecimento - A Nextracker vai for-
necer rastreadores solares bifaciais, 
otimizados com inteligência artifi-
cial, para o projeto solar Sol de Cer-
rado em Minas Gerais, Brasil. O com-
plexo de 766 MWp ajudará a abastecer 
as operações de mineração da Vale na 
área de Jaíba, em Minas Gerais, e será 
interligado à rede de transmissão re-
gional. A construção inicial terá início 
ainda este ano, e deverá ser concluído 
em 2022. Quando estiver em operação, 
fornecerá 13% das necessidades totais 
de energia da empresa no Brasil e 
compensará as emissões do Protocolo 
GHG Escopo 2 em até 136.407 tonela-
das de CO2/ano. A empresa planeja 
produzir 100% da energia necessária 
para suas operações brasileiras até 
2025 e alcançar a neutralidade de car-
bono em sua pegada global até 2050.

Ranking – A geração de energia solar 
no estado Rio de Janeiro cresceu 14% 
em termos de potência instalada em te-
lhados e pequenos terrenos em 30 dias. 
A região saltou de 220 MW em abril 
para 251 MW em maio, fazendo o es-
tado subir uma posição no ranking na-
cional da energia solar, da oitava para 
a sétima colocação. O mapeamento foi 
feito pela Win Energias Renováveis, 
distribuidora de equipamentos foto-
voltaicos com sede no Rio de Janeiro 
e pertencente ao Grupo All Nations, 
com base nos dados da Absolar e da 
Aneel. 

A empresa oferece mais de 20 mil 
modelos de geradores. O número de 
equipamentos comercializados equi-
vale a uma potência aproximada de
1,5 GW e 4,2 milhões de painéis sola-
res distribuídos em projetos por todo 
país. A energia fotovoltaica gerada 
por essa potência evitou a emissão de 
mais de 374 mil toneladas de CO2 na 
atmosfera, afirma a empresa. 

Cinesolar - O Cinesolar, em ação rea-
lizada pela Enel Green Power, lançou 
a websérie “Cinesolar – Caminhos da 
Sustentabilidade”, produzida e editada 
100% por meio de energia solar. A ação 
foi possível a partir da utilização da 
energia solar da estação móvel do Cine-
solar, que permitiu o carregamento das 
câmeras e demais equipamentos de gra-
vação utilizados para a produção deste 
conteúdo audiovisual. O Cinesolar, que 
já percorreu 100 mil quilômetros e rea-
lizou mais de mil sessões no País, além 
de exibir filmes, promove oficinas e ati-
vidades lúdicas. Este ano, devido à pan-
demia, as oficinas e sessões de cinema 
presenciais foram adaptadas para ações 
digitalizadas. Composta por 10 episó-
dios sobre temas de educação ambien-
tal, a websérie faz parte do programa 
de Educação Ambiental e Comunicação 
Social da Enel Green Power, com produ-
ção da Brazucah Produções, por meio 
do Cinesolar, e coprodução da Orgânico 
Simples. A obra tem a proposta de ser-
vir como base de apoio para professores 
da rede pública do país durante as au-
las, além de ser indicada a pessoas inte-
ressadas em temas de sustentabilidade, 
meio ambiente, bem-estar, ecologia, 
entre outros. A websérie está disponível 
no Youtube do Cinesolar.

Antecipação - A Neoenergia iniciou a 
construção dos parques solares Luzia, 
localizados no município de Santa 
Luzia, no Sertão da Paraíba, que estava 
prevista para o segundo semestre de 
2021. Com capacidade instalada total 
de 149,3 MWp, o empreendimento é o 
primeiro da companhia para a geração 

para armazenar resíduos dessa mine-
ração. De acordo com os pesquisado-
res, o potencial nesses locais estaria na 
faixa dos dois dígitos médios de giga-
watts. A ideia é que a tecnologia FV 
flutuante abra novas aplicações para 
essas antigas minas em locais como a 
Lusatia, no leste da Alemanha.

Projeto financiado pelo Ministério 
da Economia e Energia da Alemanha, 
as usinas instaladas e testadas for-
marão uma base para o trabalho de 
pesquisa, com a qual será realizada 
uma análise dos requisitos técnicos, da 
eficiência econômica e dos efeitos eco-
lógicos das usinas flutuantes na Ale-
manha. A aceitação da nova tecnologia 
também será investigada. Além disso, 
a empresa de energia RWE realizará 
uma análise potencial do mercado ale-
mão e internacional para FV flutuante. 
Atualmente, a empresa está implemen-
tando um projeto flutuante na Holan-
da e tem a intenção de expandir sua 
experiência em todo o mundo.

A primeira usina de demonstração 
deve ser projetada e construída em 
conjunto com a empresa Volta Solar. 
Estão previstas quatro instalações fo-
tovoltaicas flutuantes e uma instalação 
de referência em terra com potência 
total de cerca de 150 kW. A Heckert 
Solar, fabricante de módulos solares, 
apoiará o projeto com o uso de concei-
tos inovadores de módulos.

Notas
Marco - A Aldo Solar atingiu em junho 
a marca de 150 mil geradores vendidos. 

Projeto conjunto visa estudar diferentes projetos de estrutura 
para utilização em lagoas de minas de carvão na Alemanha
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Os sistemas foto‑
voltaicos conectados 
à rede (SFCRs) são 
caracterizados pela 
baixa necessidade de 
serviços de manuten‑
ção periódica, com a 
importante exceção 
da limpeza regular 
dos módulos FV.

Avaliar a intensi‑
dade do acúmulo de 
sujeira sobre os mó‑
dulos fotovoltaicos é 

um trabalho necessário para compreen‑
der e determinar a melhor frequência 
de realização da limpeza periódica dos 
sistemas, considerando os custos do 
serviço e os ganhos econômicos de au‑
mento da eficiência devidos à limpeza.

Há diversas formas de quantificar 
o impacto da sujeira nos SFCRs, mas a 
avaliação da taxa de desempenho dos 
sistemas, em termos percentuais e de 
produtividade de energia, é a que mais 
se aproxima do valor real observado 
na prática [1]. Essa análise foi a adota‑
da no presente trabalho.

A influência da sujidade 
no desempenho de 
sistemas fotovoltaicos

A
redução de custos 
com energia e os 
atributos da ener‑

gia renovável e sustentá‑
vel têm atraído consumi‑
dores para a instalação 
de sistemas solares foto‑
voltaicos em residências 
ou empresas. No meio 
empresarial, o valor do 
investimento em uma 
usina de energia solar 
fotovoltaica (UFV) ainda 
é considerado relativa‑ 
mente alto quando com‑ 
parado aos demais inves‑ 
timentos corporativos convencionais, 
mas aos poucos essa visão tem sido 
modificada, e mais e mais pessoas jurí‑
dicas têm optado por essa tecnologia. 
Um movimento parecido acontece no 
segmento residencial.

Um problema comum para as UFVs 
é a sujeira sobre os módulos fotovol‑
taicos, seja ela oriunda de poeira, fezes 
de aves ou folhagem, que se depositam 
sobre a área de captação da irradiação 
solar. A sujeira ocasiona a perda de 
desempenho da geração e, consequen‑
temente, prejudica a equação financei‑

ra da operação, aumentando o valor 
da fatura de energia elétrica e o tempo 
de retorno do investimento.

Neste artigo se analisa a usina foto‑
voltaica existente no Instituto Federal 
de Goiás (IFG) no campus Itumbiara, 
cuja potência é de 70,2 kWp. A região 
é bastante suscetível a poeira advinda 
das zonas rurais próximas. Mesmo 
que o vento e a chuva produzam um 
efeito de limpeza dos módulos, nem 
toda a sujeira é removida dessa forma, 
restando sempre uma quantidade con‑
siderável impregnada nos vidros.
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Comparando três 

sistemas reais, a pesquisa 

levantou os benefícios 

econômicos da limpeza 

manual, verificando 

ainda o prejuízo 

técnico e financeiro 

da não-realização 

do procedimento. Os 

resultados recomendam 

realizar a limpeza dos 

painéis sobretudo nas 

estações secas do ano.

Fig. 1 – Usina fotovoltaica de 70,2 kWp instalada no IFG, campus Itumbiara
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Solo 5 kWp
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Local de estudo
A usina fotovoltaica possui 260 

módulos com tecnologia policristalina 
de 270 Wp cada (fabricação Canadian 
Solar, modelo CS6P-270P), perfazendo 
capacidade total de 70,2 kWp. A usina 
é distribuída em quatro sistemas, sen‑
do três localizados em coberturas de 
edificações, nos blocos 300, 400, 500, 
com 80 módulos cada, e um sistema 
instalado no solo, com 20 módulos. A 
figura 1 mostra uma vista aérea dos 
sistemas FVs instalados, e a tabela I 
resume os dados da usina fotovoltaica, 
incluindo os inversores utilizados e a 
capacidade nominal de cada bloco.

Análise de desempenho
A análise de um sistema fotovoltaico 

é realizada por meio de comparações 
entre os valores de energia gerada, a  
potência nominal da instalação e a 
irradiação incidente sobre os módulos 
de cada subsistema avaliado. Confor‑
me apresentado na tabela I, os siste‑
mas instalados sobre os blocos 300,  
400 e 500 do campus Itumbiara são 
equipamentos idênticos em ter‑
mos de potência pico instalada 
(21,60 kWp) e potência de inver‑
sor (20 kW). Os sistemas foram 
instalados com azimute, inclina‑ 
ção e sobre telhado de fibroci‑
mento iguais, sujeitos a sombre‑
amento com particularidades 
similares, sendo o sombreamento 
minimamente impactante.

Os índices de mérito produ‑ 
tividade, taxa de desempenho  
e ganho de geração foram em‑ 
pregados nos três sistemas ins‑
talados nos blocos. O sistema 
do bloco 400 foi utilizado como 

padrão, isto é, foi mantido não limpo 
durante todo o tempo de análise. Já 
os sistemas instalados nos blocos 300 
e 500 foram submetidos a uma escala 
de limpeza periódica, ao longo de um 
ano completo, de janeiro a dezembro 
de 2018.

Ferramentas e fonte de dados
Os dados de insolação são oriun‑

dos da estação meteorológica situa‑
da no próprio campus, por meio do 
sistema online Carlo Gavazzi, o qual 
também faz o registro da geração de 
energia do SFCR instalado no bloco 
300. No caso dos SFCRs dos blocos 
400 e 500, os dados geração de energia 
foram coletados via software proprietá‑
rio do fabricante do inversor, por meio 
do site www.sunnyportal.com. Para 
compilação dos dados e criação dos 
gráficos foi utilizado o MS Excel.

A fatura de energia referente ao mês 
06/2019 foi utilizada para levantamen‑
to de dados como valor da energia, 
demanda contratada e outros.

A unidade consumidora (UC) do 
campus é trifásica, possui uma subesta‑
ção abaixadora 13,8 kV/0,380 kV, 300 
kVA, e está enquadrada no subgrupo 
A4, tarifa horária verde, com demanda 
contratada de 250 kW.

Serviço de limpeza
Para realizar a limpeza de 80 mó‑

dulos são necessárias duas pessoas, 
durante o período de duas horas, ao 

custo estimado total de R$ 200,00. Para 
os 240 módulos dos três prédios, o tra‑
balho demanda cinco horas das mes‑
mas duas pessoas, e o custo estimado é 
de R$ 460,00.

O valor do salário base utilizado foi 
de R$ 1.100,00 por funcionário. Nos 
custos, além do salário base, foram con‑ 
siderados encargos, periculosidade, 
benefícios, EPIs, cursos NR‑10 e NR‑35 
e ferramental.

Procedimento do estudo
Quanto à limpeza dos sistemas FV,  

a pesquisa adotou os seguintes proce‑
dimentos para efeitos de comparação 
da produção de energia:
Sistema do bloco 400 – Desde sua 
instalação em novembro de 2017 não 
recebeu nenhuma limpeza, estando 
sujeito apenas ao vento e às chuvas;
Sistema do bloco 300 – Foi instalado 
em novembro de 2017 e recebeu pro‑
cesso de limpeza em julho de 2018, 
estando, após isto, sujeito apenas ao 
vento e às chuvas; e
Sistema do bloco 500 – Instalado em 
novembro de 2017, recebeu limpezas 
manuais em 5 de março, 4 de maio,  
9 de julho e 6 de setembro de 2018.

Resultados e discussão
Com os dados de produção de ener‑

gia ao longo de 2018 nos sistemas dos 
três blocos foi construído o gráfico da 
figura 2.

Fig. 2 – Geração de energia elétrica real dos blocos 400, 300 e 500
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Tab. I – Dados da usina fotovoltaica do IFG, 
campus Itumbiara

Local Nº módulos Modelo e pot. do  
inversor [kW]

Pot. total  
[kWp]

Bloco 300 80 ABB – 20 21,6

Bloco 400 80 SMA – 20 21,6

Bloco 500 80 SMA – 20 21,6

Solo 20 SMA – 5 5,4

Total 260 65 70,2
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da(s) limpeza(s), principalmente nos 
períodos secos do ano. De janeiro 
a agosto de 2018 a diferença foi au‑
mentando, pois o período de seca se 
estendeu além do esperado. Além  
disso, como vimos, o sistema do blo‑
co 500 foi submetido a quatro seções 
de limpeza. Porém, de setembro a 
dezembro de 2018, a diferença entre 
a produção de energia nos blocos 
300 e 500 e em relação à do bloco  
400 diminuiu, pois nesses meses 
houve chuvas consideráveis, como  
já mencionado.

É importante ressaltar que quanto 
maior o período que o sistema fica sem 
limpeza manual, a camada de sujeira 
aderida aumenta, pois a poluição, gor‑
dura de fezes e folhagens não são reti‑
radas por completo apenas pela ação 
do vento e da chuva.

Comparação de perdas
Tendo como referência a geração 

de energia do sistema do bloco 400, 
a figura 5 mostra o ganho de geração 
mensal que os sistemas dos blocos 
300 e 500 tiveram devido à execução 

Fig. 4 – Dados pluviométricos em 2018 [4]
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Insolação
De acordo com a localidade, a du‑

ração do dia no Brasil pode variar de 
aproximadamente dez horas no solstí‑
cio de inverno (21 de junho) até aproxi‑
madamente quatorze horas no solstício 
de verão (21 de dezembro).

No decorrer do dia, a insolação co‑ 
meça baixa (1 W/m²) e aumenta até  
o seu pico, aproximadamente ao meio‑ 
dia, e então vai decaindo, formando um 
perfil semelhante à curva de Gauss [2].

No entanto, o sistema fotovoltaico 
trabalha com a unidade HSP (horas  
de sol pleno), que corresponde à quan‑
tidade de horas de um dia com insola‑
ção equivalente a 1000 W/m². Essa uni‑
dade é obtida por meio da integração 
matemática da área abaixo da curva 
formada pela insolação durante o dia.

A figura 3 mostra a média diária de 
insolação a 1000 W/m² equivalentes, 
no decorrer do ano de 2018, para a 
cidade de Itumbiara, GO. Por exemplo, 
em janeiro, a média diária de insolação 
foi de 6,39 horas com incidência equi‑
valente média de 1000 W/m².

Pluviometria
Após o período de seca, os meses de 

outubro, novembro e dezembro registra‑
ram volumes de chuvas consideráveis, 
o que auxiliou a limpar o sistema do 
bloco 400 e permitiu a este um melhor 
rendimento, aproximando sua produção 
de energia da registrada no bloco 300. 
Os dados pluviométricos do ano de  
2018 estão representados na figura 4. Fig. 5 – Ganho de rendimento na geração nos blocos 300 e 500, em relação ao bloco 400
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Fig. 3 – Gráfico de horas de sol pleno (HSP) – média diária em 2018 [3]
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TD =
           Eg                                                                (1)

          Pp · HSP · Qdias

Yf =
   Eg                                                                               (2)

          P0

Onde:
Yf – Produtividade (kWh/kWp);
Eg – Energia gerada (kWh); e
P0 – Potência nominal do sistema FV 
(kWp).

Essa relação mostra o número de ho-
ras que os sistemas fotovoltaicos deve-
riam operar em sua potência nominal 
para produzir a mesma quantidade  
de energia no período avaliado [5]. 
Quanto maior o valor, melhor a gera-
ção de energia elétrica naquele perío-
do. Os valores calculados para os siste-
mas analisados aqui estão na tabela III.

Análise financeira
A tabela IV mostra a geração mensal 

de energia de cada sistema e seu valor 

Taxa de desempenho
A taxa de desempenho (equação 1) 

é o rendimento líquido da geração de 
energia. Considera perdas decorrentes  
de possíveis sombreamentos tempo-
rários, de sujeira, de queda de tensão 
nos cabos, de conversão do inversor e 
outras.

TD =
           Eg                                                                (1)

          Pp · HSP · Qdias

Yf =
   Eg                                                                               (2)

          P0

  
Onde:
TD – Taxa de desempenho;
Eg – Energia gerada (kWh);
Pp – Potência de pico (kW);
HSP – Horas de sol pleno diárias; e
Qdias – Quantidade de dias.

A tabela II apresenta as taxas de 
desempenho obtida para os três blocos 
em análise. 

Comparando-se o bloco 400 (sujo) 
com o bloco 300 (limpo em julho), 
verifica-se que este gerou 2,19% mais 
energia no consolidado de 2018. Já a 
comparação entre o bloco 400 e o bloco 
500 (limpo quatro vezes) mostrou para 
este um ganho de geração em 7,43% 
durante aquele ano.

Produtividade
A produtividade (também chamada 

pelo termo em inglês “final yield”, sigla 
Yf) é um conceito essencial para a de-
terminação do desempenho do sistema 
fotovoltaico. É dada pela relação entre 
a energia que foi de fato gerada pelo 
sistema FV e a potência nominal deste, 
conforme a equação (2):

Tab. II – Taxas de desempenho

Mês
Taxa de desempenho

Bloco 400 Bloco 300 Bloco 500
Jan 75,47% 75,63% 75,79%
Fev 82,65% 82,66% 82,75%
Mar 83,30% 83,32% 84,71%
Abr 88,27% 88,28% 90,30%
Mai 86,27% 87,12% 91,28%
Jun 87,14% 87,19% 91,99%
Jul 78,62% 85,36% 91,34%
Ago 70,33% 79,97% 86,31%
Set 74,76% 78,92% 89,12%
Out 76,10% 77,02% 85,63%
Nov 76,77% 77,26% 84,71%
Dez 80,02% 80,02% 82,26%

Anual 79,88% 81,63% 85,81%

Tab. III – Produtividade (Yf)

Mês
Produtividade [kWh/kWp]

Bloco 400 Bloco 300 Bloco 500
Jan 149,46 149,78 150,10
Fev 125,98 125,99 126,13
Mar 146,47 146,51 148,96
Abr 130,04 130,05 133,03
Mai 123,46 124,69 130,64
Jun 102,51 102,57 108,22
Jul 106,95 116,12 124,25
Ago 97,55 110,92 119,71
Set 107,36 113,33 127,97
Out 116,91 118,33 131,55
Nov 106,47 107,16 117,49
Dez 158,16 158,17 162,59

Anual 1471,32 1503,61 1580,63

Tab. IV – Geração de energia elétrica e correspondentes 
valores financeiros

2018
Bloco 400 Bloco 300 Bloco 500

kWh R$ kWh R$ kWh R$
Jan 3228 1807,84 3235 1811,77 3242 1815,61
Fev 2721 1523,85 2721 1524,03 2724 1525,63
Mar 3164 1771,70 3165 1772,15 3218 1801,82
Abr 2809 1573,01 2809 1573,10 2873 1609,07
Mai 2667 1493,38 2693 1508,23 2822 1580,17
Jun 2214 1239,93 2216 1240,69 2337 1309,00
Jul 2310 1293,62 2508 1404,54 2684 1502,88
Ago 2107 1179,94 2396 1341,65 2586 1447,99
Set 2319 1298,67 2448 1370,83 2764 1547,95
Out 2525 1414,15 2556 1431,28 2842 1591,28
Nov 2300 1287,89 2315 1296,19 2538 1421,16
Dez 3416 1913,13 3417 1913,25 3512 1966,71

Total 31 781 17 797,12 32 478 18 187,69 34 142 19 119,28
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equivalente em reais, “traduzindo” a 
energia em valores financeiros. A tarifa 
considerada foi de R$ 0,56/kWh.

O bloco 300 teve ganho anual de 
geração de 697 kWh, equivalentes a  
R$ 390,57, em relação ao bloco 400, 
representando 2,19% de ganho.

Já o bloco 500 teve ganho anual de 
geração de 2361 kWh, equivalentes a 
R$ 1.322,16, em relação ao bloco 400, o 
que representou um ganho de 7,43%.

Conclusão
Com base em todos os resultados 

expostos aqui, constatam-se as vanta-
gens da limpeza manual dos sistemas 
fotovoltaicos, qualquer que seja seu ta-
manho. Recomenda-se realizá-la pelo 
menos uma vez ao ano, de preferência 
entre os meses de julho e agosto, época 
do ano em que já terá decorrido um 
certo tempo de estiagem. 

De acordo com os resultados ob-
tidos, se considerarmos apenas uma 

limpeza realizada no meio do ano 
(caso do bloco 300) para os três siste-
mas (os 240 módulos), o ganho finan-
ceiro seria de aproximadamente  
R$ 1171,71 (+2,19%) em um ano. Sub-
traindo daí o valor de uma limpeza,  
R$ 460, o benefício econômico final 
seria de R$ 711,71 (+ 1,33%).

Já com quatro limpezas durante 
o ano (caso do bloco 500), o ganho 
seria de aproximadamente R$ 3966,48 
(+7,43%) no ano. Com a subtração do 
valor das limpezas (4 x R$ 460 = R$ 
1840) restariam R$ 2126,48 (+3,99%) 
de benefício econômico. Se considerar-
mos a vida útil dos módulos em torno 
de 25 anos, é possível concluir por um 
ganho total de R$ 53 162,00. Logo, nes-
te estudo de caso, a limpeza trimestral 
se mostra viável financeiramente.

É importante ressaltar que os cál-
culos de ganhos financeiros têm como 
base tarifa de energia da concessionária 
no valor de R$ 0,56/kWh. Grosso modo, 
com a configuração e a realização de 

limpezas aqui relatadas, tarifas meno-
res tornam o ganho financeiro menor, 
diminuindo a viabilidade da limpeza. 
Já um preço da energia maior torna 
ainda mais viável a realização das lim-
pezas, com maior ganho financeiro.
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Adelco  (11) 4199-7500
condenergia@adelco.com.br 100 700 330 4 • 80 100 260 220 95 < 5

Deye (21) 3827-5503
vendas@deyebrasil.com.br 0,4 60 16 25 a 55 4 4 • • 1,3 1,43 7,7 230 99 < 1

EcoSolys (41) 3025-3950
contato@ecosolys.com.br 1,6 a 66 250 a 1.100 11 a 12,5 48 a 960 1 a 4 1 a 3 • • 1 a 60 1,1 a 66 4,75 a 92 127, 220, 380 91,5 a 

99
< 3, 
< 5 •

Fimer (11) 94983-0183
leandro.beato@fimer.com

4,6 a 
263 1.500 50 400 a 

1.300 12 5 • • 3,3 a 175 3,3 a 175 145 220 a 800 98 < 3 •

Fronius (11) 3563-3817
suporte.solar@fronius.com 4,5 1.000 18 200 a 800 2 2 • 3 3 13 220/240 98 < 5 •

Geico (11) 3081-1455
geico@geico.ind.br Fimer, Itália 750 1.000 1.500 485 a 820 1 24 • 690 677 1.480 270 98,62 3

Growatt
william.xu@ginverter.com www.ginverter.pt China 1 a 253 500 a 1.500 13 a 30 50 a 

1.500 1 a 15 1 a 2 • • 1 a 253 1 a 253 3,6 a 
182,6 180 a 920 97,4 a 

99 < 3

Hopewind (11)98123-0890
alex.hsu@hopewindelectric.com 5,5 a 33 550 a 1.100 13 a 26 90 a 

1.000 2 e 3 2 a 6 • • 5 a 30 6,25 a 
37,5 25 a 47,6 220 e 380 98,47 a 

99,0 < 3 •

Intelbras (48) 99970-0471 
atendimento.revendasolar@intelbras.com.br

1,95 a 
104 450 a 1.100 10 a 38 70 a 

1.000 1 a 6 1 a 12 • • 1,6 a 80 1,6 a 88,8 7,8 a 
128,8 220, 380 97,4 a 

99 < 3 •

Inovacare (11) 98988-7666 
atendimento@inovacare.solar 3,9 a 78 600 a 1.100 11 a 132 70 a 950 1 a 4 1 a 3 • • 3 a 60 3,3 a 66 14,3 a 92 220 a 380 97,8 a 

99 < 3 •

Orizon (51) 99132-5925 
gil@orizon.eco.br      250 1.200 44 60 a 

1.100 12 24 • • 250 250 384 380 99,3 3 •

PHB (11) 3648-7830 
rogerio@phb.com.br

1,17 a 
127,5 1.100 11 a 44 50 a 

1.000 1 a 4 1 a 16 • • 0,78 a 85 0,78 a 85 3,5 a 133 127, 220, 380 96,01 a 
98,8 3 •

Power Solutions (11) 98954-6058 
comercial@psolutionsbrasil.com.br Efacec 120 a 

1.915 900 a 1.500 258 a 
1.900

450 a 
1.250 1 1 a 66 • 100 a 

1.500
160 a 
1.600 230 a 630 98,1 a 

98,7 3

(*) SPMP = Seguimento do Ponto de Máxima Potência

Inversores 
para geradores 
fotovoltaicos

Os principais dados de entrada e de saída 

de inversores fotovoltaicos oferecidos por 

25 empresas estão aqui apresentados, 

junto com os meios de contato com esses 

fornecedores. O guia descreve a oferta 

de empresas presentes no Brasil, entre 

fabricantes e importadoras exclusivas, 

e também de algumas estrangeiras. As 

especi� cações dos equipamentos e os 

dados de contato foram fornecidos pelas 

próprias empresas listadas.Da Redação de FotoVolt





Obs.: Os dados constantes deste guia foram fornecidos pelas próprias empresas que dele participam, de um total de 59 empresas pesquisadas. Fonte: Revista FotoVolt, julho de 2021. 

Este e outros 24 Guias FV estão disponíveis on-line, para consulta. Acesse www.arandanet.com.br/revista/fv e confira. 
Também é possível incluir a sua empresa na versão on-line de todos estes guias. Basta preencher o formulário em www.arandanet.com.br/revista/fotovolt/guia/inserir/
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Renac Power +86 18 50175-3368 
www.renacpower.com zout@renacpower.com Renac, China 1,4 a 

2.250 600, 1100 12,5 a 44 50 a 
1.000 1 a 12 1 a 4 • • 1,1 a 150 1,1 a 150 4,8 a 

176,4 290, 480, 621 97 a 99 ≤ 2, 
≤ 3

SAJ (11) 96320-7954 
brasil@saj-electric.com 60 1.000 11 280 a 900 3 4 • 60 60 90 380 98,9 < 3

Schneider Electric (11) 97474-4299 
mauricio.filho@se.com 15 373 a 5,5 kW e 

777 a 7,5 kW 33 • • 15 32 33
200 a 240 

monofásico e 380 
a 500 trifásico

96 48

Seko (11) 94750-1151 
vendas@sekoeletronica.com.br 100 1.000 100 80 30 • • 100 120 100 220, 380 94 3

Semikron (11) 4186-9500 
clovis.gajo@semikron.com 8 400 40 150 a 400 2 2 • 8 9,4 43 220 97

Serrana Solar (54) 3039-9999 
serrana@serranaenergia.com.br SAJ, China 3,6 a 65 500 a 1.100 12,5 50 a 900 1 a 3 1 a 10 • • 3 a 50 3 a 50 15 a 80 127, 220, 380 98,1 a 

98,8 2 e 3 •

SolarEdge 0800 528 1001 
tomer.ko@solaredge.com

17.400 a 
135.000 600 a 1.000 30,45 a 

48,25
400 a 
1.000 3 a 9 • • 11.600 a 

100.000
11.600 a 
100.000

30,45 a 
120 127, 220, 380 97,5 a 

99,2 < 3 •

Solax Power (51) 99178-6000 
luiz.felipe@solaxpower.com 5,4 a 84 550 a 1.100 12 a 132 55 a 

1.100 1 a 4 1 a 12 • • 3,68 a 60 3,68 a 66 16 a 92 220, 380 97,1 a 
98,6 < 3 •

Solis (19) 99613-3803 
leids@ginlong.com 2 a 255 600 a 1.500 90 a 

1.500 1 a 14 1 a 28 • • 2 a 255 2 a 255 127 a 800 99,5 < 3 •

Sungrow (11) 2366-1957 
financeiro.bra@sungrowamericas.com China 3 a 375 600 a 1.500 12,5 a 

148
90 a 

1.500 1 a 12 1 a 24 • • 2 a 250 2 a 250 9,1 a 
180,5 220 a 800 97,5 a 

99 < 3

Technomaster (51) 3589-1894 
vendas@technomaster.com.br 2 a 20 12 a 48 400 a 300 • • 0,8 a 8,4 1 a 10 7,87 a 

78,74 127 a 380 > 90 < 3

WEG  (47) 3276-4000
automacao@weg.net 2 a 2,5 • • 2 a 2,5 •

(*) SPMP = Seguimento do Ponto de Máxima Potência
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estocástica baseada em cenário de dois 
estágios, com o objetivo de gerar pro-
gramações de carregamento que mini-
mizem o custo operacional. E em [4] se 
propõe uma solução totalmente distri-
buída para carregamento cooperativo 
de VEs, com o objetivo de minimizar 
os custos considerando restrições de 
veículos e de infraestrutura de recarga.

Além disso, técnicas de controle 
“livres de modelo” (model-free), como 
o aprendizado por reforço (RL, na si-
gla em inglês), foram consideradas na 
literatura sobre resposta da demanda 

Maximizando 
o autoconsumo 
fotovoltaico em 
estações de recarga

N
os últimos anos, 
assistiu-se a um 
aumento da eletri-

ficação dos transportes, 
o que elevou signifi-
cativamente o uso de 
veículos elétricos (VEs). 
Uma característica inte-
ressante dos VEs é a de 
poderem fornecer flexi-
bilidade ao sistema de 
energia, devido à sua 
capacidade de “atra-
sar” seu carregamento. 
Assim, os VEs podem 
participar de progra-
mas de resposta da demanda em que a 
cobrança da recarga é controlada com 
base em um sinal externo, como o pre-
ço da eletricidade, para fornecer servi-
ços de suavização da curva de carga e 
balanceamento de carga.

A literatura tem explorado o uso 
de algoritmos de controle baseados 
em modelos, para controlar a carga de 
um único VE ou de uma frota de VEs. 
Mas esses algoritmos são desafiados 
pela natureza estocástica do compor-
tamento do usuário de VEs (horários 
de chegada e partida), pela natureza 

intermitente das fontes de energia  
renováveis   e por suas baixas capacida-
des de generalização. Apesar desses 
desafios, uma estrutura de programa-
ção linear inteira mista foi proposta em 
[1], para o carregamento ótimo de VEs 
em um local de trabalho, minimizando 
o custo de eletricidade e aumentan-
do o autoconsumo da geração local. 
Moghaddam et al [2] resolveram um 
problema de otimização multiobjetivo 
que minimiza o tempo e o custo de 
carregamento dos VEs. Em [3] foi pro-
posta uma abordagem de otimização 

FotoVolt  -  Julho  -  2021

Brida V Mbuwir, Klaas Thoelen e Geert Deconinck, do Instituto EnergyVille e 
Universidade Católica de Leuven (KU Leuven); e  

Eric Massip, da KU Leuven – Bélgica

Com a tendência de 

eletrificação, muitos edifícios 

estão instalando geradores 

fotovoltaicos e estações de 

carregamento de carros 

elétricos. O trabalho aqui 

relatado aplicou um algoritmo 

de aprendizado de reforço para 

otimizar a recarga em um prédio 

de escritórios, transferindo o 

pico da carga para horários de 

maior geração FV.
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Geradores fotovoltaicos e estações de recarga em edifício do Instituto 
EnergyVille, na Bélgica, que serviram de base para o estudo de otimização do 
autoconsumo
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Fazemos isso com uma proposta diferenciada:

O melhor suporte técnico
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para obter flexibilidade dos VEs. Uma 
das principais vantagens dessas técni-
cas é sua capacidade de generalização, 
devido à sua natureza orientada a 
dados. Em [5], os autores considera-
ram um algoritmo de aprendizado por 
reforço em lote (batch), especificamente 
o fitted Q-iteration (FQI), para calcular 
um plano de consumo de dia seguin-
te, com boa relação custo-benefício, 
para carregar uma frota de VEs. Os 
autores de [6] empregaram o FQI para 
coordenar a cobrança de uma frota 
de VEs com o objetivo de suavizar a 
curva de carga. Em seu trabalho, eles 
mostraram que o RL supera o modelo 
business-as-usual (BAU) e compete com 
o controle teórico ótimo.

Nosso trabalho baseia-se nos das 
referências [6] e [7], estendendo o uso 
do FQI para a coordenação do carre-
gamento de VEs em um ambiente de 
trabalho com o objetivo de maximizar 
o autoconsumo fotovoltaico. Especifi-
camente, o trabalho: (i) quantifica a fle-
xibilidade que os VEs podem fornecer 
em um prédio de escritórios, (ii) adota 
a estrutura do Processo de Decisão de 
Markov (PDM) para cobrança de VEs 
proposta em [7] e estende o espaço de 
estados para incluir informações sobre 
a geração FV prevista e formular uma 
função de custo para balanceamento 
de carga, a fim de maximizar o auto-
consumo de FV, (iii) utiliza o FQI com 
uma rede neural para aproximação de 
função, de modo a aprender a melhor 
política de controle, (iv) compara o 
método proposto com um modelo BAU 
ingênuo e um controle ideal teórico, 
que assume um conhecimento perfeito 
do comportamento do usuário de VEs 
e da geração FV, (v) avalia o desempe-
nho dos algoritmos propostos com base 
em dados do mundo real coletados do 
instituto de pesquisa EnergyVille na 
Bélgica e, (vi ) discute-se a escalabilida-
de do método proposto.

Análise de dados
O trabalho apresentado aqui é ava-

liado usando dados do mundo real da 

interquartil de hora de início (IIQ) = 
[8h40, 9h32]) e terminam no final da 
tarde (IIQ da hora de término = [16h08, 
17h54]). Como a maioria dos VEs leva 
apenas algumas horas para carregar 
(IIQ de tempo de carregamento = [2h13, 
3h30]), isto oferece uma flexibilidade 
considerável quanto ao momento de 
efetivamente carregá-los (IIQ de tempo 
ocioso = [1h08, 6h07]). A maioria das 
transações de carregamento no Ener-
gyVille pode, portanto, ser transferida 
para o início da tarde, quando ocorre 
o pico da energia fotovoltaica gerada 
localmente. Para isso, a seguir se pro-
põe um algoritmo que maximiza o 
autoconsumo de energia fotovoltaica, 
garantindo que os VEs sejam totalmen-
te carregados antes de partirem.

Aprendizado por reforço  
e Processo de Decisão 
de Markov

Os problemas de aprendizado por 
reforço podem ser formulados como 
Processos de Decisão de Markov 
(PDM). Um PDM é definido por seu es-
paço de estado, espaço de ação, função 

infraestrutura de carregamento de VEs 
e da instalação fotovoltaica no telhado 
do EnergyVille. Os conjuntos de dados 
selecionados abrangem o período entre 
1º  de setembro de 2018 e 31 de agosto 
de 2019. O componente de transações 
de cobrança do conjunto de dados con-
tém 474 transações, detalhando, entre 
outros, os horários de início e término 
de cada uma e o perfil de energia asso-
ciado com uma frequência de 20 segun-
dos. O conjunto de dados de geração 
de energia contém valores de potência 
da instalação FV do telhado para cada 
intervalo de 15 minutos, com amostra-
gem inferior a partir de 5 minutos. Para 
interpretar com precisão os resultados 
da avaliação, uma análise foi realizada 
no conjunto de dados de cobrança para 
determinar a flexibilidade disponível 
dos VEs. As seguintes características 
das transações foram analisadas:
• Hora de início: registro data-e-hora 
em que o VE é conectado;
• Hora de término: registro data-e-hora 
em que o VE é desconectado;
• Tempo de permanência: o período 
entre a hora de início e a de término de 
uma transação;
• Tempo de carregamento: 
o período durante o qual o 
VE está efetivamente sendo 
carregado; e
• Tempo ocioso: o período 
em que o VE continua conec-
tado depois de estar total-
mente carregado.

Em outras palavras, o 
tempo de permanência com-
preende a soma do tempo de 
cobrança e do tempo ocioso 
de uma transação, e o tem-
po ocioso define a quanti-
dade de flexibilidade que 
está disponível para se 
adiar a recarga efetiva de 
um VE.

As figuras  1 e 2 mos-
tram claramente que o 
EnergyVille é um ambiente 
de escritórios: as transações 
normalmente começam no 
início da manhã (intervalo 

Fig. 1 – Gráficos de violino dos horários de início e término das transações 
analisadas

Fig. 2 – Gráficos de violino dos tempos de permanência, de carregamento e ocioso
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Função de recompensa
A recompensa ou custo negativo 

associado a uma ação us no estado s 
representa o objetivo de maximizar o 
autoconsumo de FV. A função de cus-
to, C, consiste em dois componentes: a 
demanda líquida e os componentes de 
penalidade.

O componente baseado na deman-
da líquida é a diferença entre a carga 
agregada (Lh) necessária para carregar 
os VEs conectados e a geração FV pre-
vista no intervalo de tempo t, confor-
me mostrado em (1).

Os componentes de penalidade, 
cpenalidade, evitam que os VEs caiam na 
diagonal inferior de xs se for definida 
como em (3).

Conforme mostrado em (3), a pe-
nalidade depende do número de VEs 
localizados na diagonal inferior de xs. 
É introduzida uma constante M, de-
pendente de um fator de penalização 
s (s ³ 2), de Nmax e da carga máxima de 
carregamento de um VE durante um 
timeslot (LDt

slot).
Neste trabalho, devido à natureza 

estocástica da produção FV e dos 
padrões de usuários de VEs, as proba-
bilidades de transição não podem ser 
definidas. Em aprendizado por refor-

É importante notar que xs fornece 
informações essenciais sobre a flexibi-
lidade explorável dos VEs conectados, 
ou seja, a quantidade de tempo em que 
o carregamento desses VEs pode ser 
adiado. Essa flexibilidade é definida 
como:  Δtflex = Δtpartida – Δtcarreg. Depen-
dendo de Δtflex, VEs na diagonal supe-
rior de xs , ou seja, 
com Δtflex > 0, podem  
oferecer flexibilida-
de e, portanto,  ter 
seu carregamento 
retardado. Os VEs 
na diagonal infe-
rior têm Δtflex < 0, 
o que significa que 
não terão tempo 
suficiente para 
serem totalmente 
carregados antes da 
hora da partida. Os VEs localizados na 
diagonal principal têm flexibilidade 
zero, mas ainda podem ser totalmente 
carregados antes de partirem.

Espaço de ação
Qualquer ação us ∈ U é uma deci-

são determinística de carregar ou não 
um VE específico quando o sistema 
está no estado s. Neste trabalho, assu-
mimos que todos os VEs têm a mesma 
taxa de carregamento. Assim, VEs na 
mesma diagonal de xs têm a mesma 
flexibilidade. Consequentemente, o 
conjunto de VEs a serem carregados é 
reduzido para selecionar uma fração 
do número de VEs localizados em 
cada diagonal de xs. Dado d = 0, ...Smax 
– 1, então xs

total (d) é a quantidade de 
VEs na diagonal superior, enquanto 
xs

total (0) é a quantidade de VEs na dia-
gonal principal. O número de VEs lo-
calizados na diagonal inferior –d é de-
finido por xs

total (–d). Com base nisso, o 
conjunto de ações possíveis de serem 
realizadas em um determinado estado 
é um vetor de comprimento Smax , tal 
que ∀us ∈ U, 0 £ us £ 1 é a fração de 
VEs a ser carregada naquela diagonal. 
A figura 3(b) mostra uma visualização 
do espaço de ação. Um exemplo deta-
lhado é encontrado em [6, 7].

de recompensa e função de transição.  
O espaço de estado, S, define o conjun-
to finito de estados em que o sistema 
pode estar. O espaço de ação, U, define 
o conjunto de ações que podem fazer 
com que o estado do sistema mude com 
base em uma função/probabilidade 
de transição. As probabilidades de 
transição fornecem informações sobre a 
probabilidade de mover para o estado 
s’ quando o sistema está no estado s e o 
agente executa a ação u. Cada transição 
de estado tem uma recompensa asso-
ciada, c, calculada com base em uma 
função de recompensa que avalia u. 
Inspirado no trabalho de [6] e [7] e se-
guindo a mesma notação destes, o PDM 
no contexto deste trabalho é descrito a 
seguir.

Espaço de estado
De uma transação de carregamento 

de VE, podem ser obtidas informações 
sobre:   (i) Δtpartida, o tempo restante até 
que o VE seja desconectado da estação 
de carregamento, e (ii) Δtcarreg., o tempo 
necessário para carregar totalmente 
o VE. O espaço de estado, S, tem três 
componentes principais: um timeslot 
(intervalo de tempo), t, uma demanda 
de energia agregada, xs , e geração FV, 
Lfv . O timeslot representa o degrau de 
tempo em que uma ação de controle 
é executada. O número de timeslots 
em um dia é determinado pelo tempo 
máximo de conexão, Hmax , dos VEs e 
pela duração do timeslot, Δtslot (ou seja, 
o tempo necessário para transitar do 
estado s para o estado s’). O número 
máximo de timeslots em um dia é: Smax 
= Hmax /Δtslot.

A demanda agregada, xs, representa 
a potência necessária para carregar os 
VEs conectados no timeslot t. xs é uma 
matriz 2-D (de tamanho Smax ´ Smax) 
onde as linhas correspondem a Δtcarreg. 
e as colunas a Δtpartida do VE conectado, 
conforme mostrado na figura 3(a). De-
talhes sobre xs podem ser encontrados 
em [6, 7]. Como xs é independente do 
número Nmax de estações de carregamen- 
to, a representação de estado é escaloná- 
vel para diferentes tamanhos de sistema.

Fig. 3 – Exemplos de: (a) representação de espaço de estado e (b) criação de espaço 
de ação com dois VEs conectados, dois conectores de carregamento (Nmax = 2) e três 
timeslots (Smax = 3) [6, 7]
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ço, o objetivo é aprender uma política 
de controle, p , que minimize o custo 
descontado acumulado. Uma política 
é definida como um mapeamento de 
estados para ações, ou seja, p : S → U, e 
é caracterizada por sua função de va-
lor (Q-) conforme definida em (5).

Fitted Q-iteration
Este trabalho utiliza um algoritmo 

de aprendizado por reforço em lote 
(batch reinforcement learning), o fitted 
Q-iteration (FQI), no qual uma política 
de controle é aprendida offline, a partir 
de observações anteriores do sistema. 
Normalmente, essas observações — na 
forma de (s, u, s’, c) — são geradas do 
sistema com base em uma política de 
controle não ótima. As amostras de da-
dos são usadas para calcular funções Q 
para todas as combinações ação-estado 
das quais uma política pode ser inferi-
da. Essas funções Q são caracterizadas 
pela equação de Bellman (6). Uma 
descrição detalhada do FQI pode ser 
encontrada em [6].

O algoritmo FQI emprega um al-
goritmo de regressão para construir 
aproximações da função Q, �̃�, de modo 
a generalizar sobre o espaço de estado/
ação. Neste trabalho, consideramos 
uma rede neural como algoritmo de 
regressão para construir �̃�. Durante o 
treinamento dessa rede neural, a função 
de perda de Huber é utilizada porque é 
menos afetada por outliers, em compara-
ção com o erro quadrático médio típico.

Resultados
Neste trabalho, o início do dia é de-

terminado pelas primeiras transações 
de cobrança. Normalmente, os VEs não 
chegam ao EnergyVille antes das 6h00 
(ver figura 1), então o início do dia é 
definido nesse horário. O final do dia é 
determinado pelas horas máximas de 
sol durante o verão, ou seja, às 22h00. 
Portanto, Hmax = 16. Dtslot = 2, para limi-

Em termos de tempo de compu-
tação, o do FQI é o maior devido ao 
treinamento da rede neural usada para 
aproximar as funções Q.

Escalabilidade do método proposto
Conforme descrito anteriormente 

(na seção “Aprendizado por reforço e  
PDM - Processo de Decisão de Markov”), 
a formulação de PDM proposta não 
depende do número de estações de re-
carga disponíveis no estacionamento. 
Considerando que a infraestrutura de 
carregamento de VEs do EnergyVille 
está sendo expandida com novas esta-
ções de recarga, investigamos a escala-
bilidade da técnica proposta.  
A tabela II apresenta o desempenho de 
uma política aprendida com dados de 
um número pequeno de estações de 
carregamento (Nmax = 6) e testada em 
um grupo maior (Nmax = 8).

Conforme mostrado na tabela II, o 
custo normalizado aumenta ligeiramen-
te, enquanto o autoconsumo permanece 
o mesmo. Esses resultados mostram 
que há um efeito marginal no desempe-
nho do algoritmo quando se aumenta o 
número de conectores de carregamento. 
Assim, a técnica proposta é escalável 
e pode ser generalizada para uso em 
infraestruturas de carregamento de VEs 
(em ambientes de escritório) sujeitas a 
uma variação no número de pontos de 
carregamento. A variação pode se dever 
à instalação de novas estações de recar-
ga — caso do EnergyVille — ou a falhas 
técnicas nos conectores existentes.

tar o tamanho de xs. Assim, Smax = 8.
Para avaliar o desempenho dos mé-

todos propostos, é calculado o custo 
normalizado da política de controle 
aprendida em relação a uma política 
ótima teórica. A política ótima teórica 
é o conjunto de ações que geram uma 
trajetória cujo custo acumulado de tran-
sições é mínimo. O método proposto 
também é comparado com um modelo 
business-as-usual (BAU) ingênuo, ou 
seja, com carregamento do VE desde o 
momento em que é conectado até que 
sua bateria esteja totalmente carregada, 
ou até que seja desconectado.

Política de controle
A tabela I mostra o custo normali-

zado médio de FQI e BAU em relação 
à política ótima teórica. A política 
aprendida, pFQI , obtém um aumento 
de 32,1% no autoconsumo em com-
paração com o modelo BAU, e uma 
redução de 11% em comparação com a 
política ótima. Esses resultados em re-
lação ao modelo BAU decorrem de que 
a pFQI aprende a adiar o carregamento 
até que os VEs caiam na diagonal prin-
cipal. Isso se deve à previsibilidade do 
ambiente e à falta de aleatoriedade no 
conjunto de dados. Os VEs geralmente 
chegam no início da manhã com cerca 
de dois ou três timeslots de flexibili-
dade. No momento em que caem na 
diagonal principal, já é meio-dia, então 
há geração fotovoltaica suficiente para 
carregá-los. Os veículos tendem a sair 
à tarde, quando geralmente ainda há 
geração FV suficiente. Além disso, car-
regar VEs quando eles caem na diago-
nal principal garante que não haja mui-
tos VEs sendo carregados ao mesmo 
tempo, o que ajuda a manter o consumo 
total de energia abaixo da energia fo-
tovoltaica sendo gerada. A redução de 
11% no autoconsumo da política apren-
dida em comparação com o ótimo teó-
rico é porque a política ótima assume 
total conhecimento do comportamento 
dos usuários dos VEs — podendo, por 
exemplo, antecipar que um usuário 
sairá mais cedo do que o normal — e  
da geração FV.

Tab. II – Indicadores de desempenho mostrando a 
escalabilidade do método proposto

Nmax Custo relativo Autoconsumo  
de FV [%]

6 1,23 60,4

8 1,25 60,1

Tab. I – Indicadores de desempenho: custos relativos 
médios em relação ao controle ótimo para políticas 
FQI e business-as-usual (BAU) – para Nmax = 6

Ótimo FQI BAU

Custo relativo 1 1,23 3,74

Tempo computacional [s] 220 2000 352

Autoconsumo de FV [%] 71,3 60,4 28,3
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Conclusão
Neste artigo, estendemos o uso 

do fitted Q-iteration, um algoritmo de 
aprendizado por reforço, para a coor-
denação de carregamento de VEs em 
um ambiente de trabalho com o obje-
tivo de maximizar o autoconsumo da 
geração fotovoltaica local. O desempe-
nho do algoritmo proposto é avaliado 
em relação a um modelo ingênuo de 
business-as-usual e a uma solução teóri-
ca ótima que assume um conhecimento 
perfeito das transações de cobrança da 
recarga dos VEs. Os resultados usando 
dados do mundo real mostram que 
com o fitted Q-iteration obtém-se um 
aumento de 32,1% no autoconsumo em 
comparação com o modelo business- 
as-usual, devido à sua capacidade de 
aprender a adiar o carregamento dos 
VEs para períodos com mais geração 
local. Para investigar a escalabilidade 
do método proposto, uma política 
aprendida usando dados de um pe-
queno número de estações de carrega-

mento foi testada em um grupo maior 
de estações, e os resultados mostraram 
que isso tem um impacto marginal no 
autoconsumo de FV resultante.
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mover-se apenas a centímetros por 
segundo para produzir saídas em nível 
de megawatt. Quando maior o peso, 
mais energia é armazenada. Depen-
dendo da velocidade de descida e do 
número de pesos, o sistema pode libe-
rar menos energia durante mais tempo 
ou até toda a potência em um curto pe-
ríodo, de acordo com as necessidades 
(incluindo regulagem de tensão das 
redes). Segundo a Gravitricity, em um 
estudo de 2019, analistas do Imperial 
College calcularam que um sistema da 
empresa poderia armazenar eletrici-

Muito além
das hidrelétricas 
reversíveis

G
rande parte das instalações de 
armazenamento de energia em 
operação no mundo já depende 

da gravidade. O armazenamento hi-
drelétrico reversível, com um total esti-
mado de 175 GW instalados atualmen-
te, se vale do desnível entre dois lagos: 
a água é bombeada para uma altitude 
mais elevada e depois retornada para 
baixo, passando por turbinas, para ge-
rar eletricidade. Mas apesar de domi-
nar o armazenamento por gravidade 
há muito tempo, a modalidade requer 
uma geografia muito específica ― dois 
reservatórios volumosos situados em 
planos com desnível grande, mas não 
muito ―, além de envolver restrições 
ambientais e de custos.

Na corrida para oferecer alterna-
tivas às baterias eletroquímicas com 
soluções mais viáveis e de implanta-
ção mais rápida que as hidrelétricas 
reversíveis, duas empresas estão mais 
adiantadas: a escocesa Gravitricity e 
a suíça Energy Vault. Ambas usam o 
mesmo princípio básico das reversí-
veis, mas em vez de água trabalham 
com massas sólidas, armazenando 
energia elétrica durante o levantamen-
to destas e despachando-a durante a 
liberação. Com isso, prometem custos 
mais baixos de longo prazo e menores 
dificuldades ambientais.

Poços profundos
O sistema de armazenamento de 

energia da Gravitricity é o aparente-
mente mais “simples” (basicamente, 
trata-se do mesmo sistema descrito 
pelos autores do artigo aqui publicado 
na pág. 48). Baseia-se em movimentar 
uma ou mais massas   para cima e para 
baixo em poços profundos. A empresa 
mira especialmente poços de minas 
abandonadas que têm até quilômetros 
de profundidade.

Essas massas enormes, pesando de 
500 a 5000 toneladas cada, precisam 
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Da Redação de FotoVolt*

O princípio de armazenamento 

gravitacional típico da hidreletricidade 

bombeada é empregado em sistemas 

que movimentam sólidos por duas 

empresas europeias. Com soluções de 

conceitos diferentes, elas disputam a 

primazia da gravitricidade.

* com informações da Gravitricity e da Energy Vault.

Armazenador de demonstração da Gravitricity (250 kW) no Porto de Leith, em Edimburgo
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dade pela metade do custo de ciclo de 
vida do sistema de íons de lítio.

A Gravitricity inaugurou em abril 
deste ano uma instalação de demons-
tração de 250 kW no Porto de Leith, 
em Edimburgo. Conectado à rede de 
energia, o sistema vem sendo testado 
com sucesso, erguendo e baixando 
dois pesos de 25 toneladas cada e 
comprovando capacidade de gerar a 
potência total e velocidade de respos-
ta adequada. Esse demonstrador foi 
construído acima do solo, com uma 
torre de 12 metros, mas os projetos 
comerciais futuros serão subterrâneos, 
usando poços de minas desativadas ou 
escavados especificamente para a fina-
lidade. A empresa planeja lançar ainda 
este ano uma série de projetos de 4 a 8 
MW em escala real.

Recentemente a Gravitricity re-
gistrou patente para usar os poços 
também como depósitos pressurizados 
capazes de acumular hidrogênio ver-
de, o que seria uma alternativa mais 
econômica para guardar o gás e au-
mentaria muito a capacidade de arma-
zenamento do sistema gravitacional. 
Combinados a plantas de eletrólise, 
por exemplo, os poços teriam a dupla 
função de armazenar o excesso de ele-
tricidade (para uso pelos eletrolisado-
res), por meio do sistema de gravida-
de, e estocar a produção da planta de 

vão ininterruptamente empilhando e 
desempilhando “tijolos” de 35 tone-
ladas, dispondo-os em anéis concên-
tricos. Um software de IA controla 
os braços do guindaste, realizando 
de forma autônoma o levantamento 
(para armazenagem de energia) e o 
abaixamento (para fornecimento de 
energia) dos blocos. Estes são feitos de 
solo, areia ou resíduos locais, incluin-
do cinzas de carvão, fibra de vidro de 
componentes de energia descartados, 
como pás eólicas, e rejeitos de minera-
ção. O primeiro sistema em escala co-
mercial de 5 MW/35 MW da empresa 
foi concluído e conectado à rede elétri-
ca da Suíça em julho de 2020. O siste-
ma tem sido utilizado por clientes da 

hidrogênio, como 
um buffer para a 
rede de gás.

Blocos  
de montar

Já a Energy 
Vault trabalha 
com o conceito 
“acima do solo”: 
em vez de poço, 
seu sistema opera 
com guindastes 
de seis braços 
em torres de 110 
metros de altura. 
Esses guindastes 

“Torre de jenga” da Energy Vault usa inteligência artificial para empilhar e desempilhar 
blocos feitos com material reciclado

Armazenador de 5 MW/35 MW da Energy Vault instalado em Ticino, Suíça
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Um poço, dois usos: a Gravitricity propõe armazenar hidrogênio no mesmo espaço em que se movimentam os pesos
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Energy Vault em todo o mundo para 
testes de aplicações e de protocolos de 
serviços auxiliares.

Nos últimos dois anos, a Energy 
Vault trabalhou em colaboração com 
grandes empresas mundiais de energia 
para otimizar a plataforma, tornando-a 
mais flexível para atender a necessida-
des de maiores potências e variedade 
de uso. Como resultado, lançou uma 
nova plataforma, batizada EVx, que 
promete degradação zero do meio de 
armazenamento, alta eficiência, vida 
longa e cadeia de suprimentos susten-
tável. Pode ser construída em incre-
mentos de 10 MWh para compor capa-
cidades de armazenamento de vários 
GWh. Como energia e potência são 
dissociadas, permite atender necessi-
dades de alta potência/menor duração 
(2 a 6 horas) ou de maior duração (6 a 
mais 12 horas). A nova plataforma tem 
altura 40% menor e utiliza os mesmos 
blocos compostos. Segundo a empresa, 
o custo do sistema é significativamente 
menor que o de qualquer outra tecno-
logia de armazenamento de energia, 
em termos de custo nivelado, sendo 
indicado para empresas que precisam 
de energia 24 horas por dia, sete dias 
por semana e estão fazendo a transição 
para energia limpa. Outros exemplos 
incluem usinas de dessalinização, que 
requerem energia ininterrupta para 
fornecer água potável de maneira con-
fiável e econômica.

Em junho, a Energy Vault anunciou 
ter recebido um investimento (de va-
lor não informado) da SAEV - Saudi 
Aramco Energy Ventures (SAEV), que 
é o braço de tecnologia estratégica da 
empresa de energia e produtos quími-
cos Aramco. A Energy Vault afirmou 
que usará os fundos para acelerar a 
implantação global de sua tecnologia.
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Os sistemas de arma‑
zenamento de energia 
podem desempenhar 
diferentes funções em 
uma microrrede, desde 
a rápida regulação da 
resposta da frequência 
até o fornecimento de 
potência, quando neces‑
sário. Os SAEs absorvem 
potência em períodos de 
baixo consumo energé‑
tico e fornecem potência 
quando o consumo é 
alto e/ou a fonte de 
energia primária não 
consegue atender a de‑
manda requerida pelo 
sistema elétrico [6].

Um SAE que vem ganhando aten‑
ção nos últimos anos é o baseado na 
chamada “gravitricidade” (tradução li‑
vre de gravitricity), uma tecnologia que 
transforma a energia elétrica excedente 
de um gerador em energia potencial 
gravitacional por meio de um sistema 
constituído por massas com grau de 

Armazenamento de 
energia gravitacional  
e o controle ótimo  
de microrredes 

M
icrorredes representam 
um novo paradigma 
para o setor elétrico, 

onde geração distribuída (GD), 
sistemas de armazenamento 
de energia (SAEs), cargas inte‑ 
ligentes e cargas convencio‑ 
nais funcionam de forma coor‑ 
denada, visando a maior fle‑
xibilidade e autonomia das 
redes elétricas. As capacidades 
de controle e gestão, além do 
funcionamento tanto em modo 
ilhado quanto em modo conec‑
tado à rede elétrica, também 
são características relevantes 
de uma microrrede. A opera‑
ção da microrrede pode ser 
coordenada por um controla‑
dor central de microrrede (CCM).

Atualmente as energias renová‑
veis são objeto de  diversas áreas de 
pesquisa pelo mundo. Tais pesquisas 
acompanham a crescente demanda 
por energia elétrica de fontes não fós‑
seis e com fator de impacto ambiental 
reduzido [4], tais como a energia solar 

fotovoltaica. Além disso, é interessan‑
te para os países incluir, fomentar e 
otimizar essas fontes energéticas em 
sua infraestrutura, uma vez que os 
benefícios de tais tecnologias deixam 
o sistema elétrico com uma maior con‑
fiabilidade  e segurança pelo aumento 
da diversificação energética [5, 6].
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Microrredes devem garantir 

segurança e confiabilidade 

aos sistemas elétricos a 

que se conectam, e o uso de 

controladores centrais é 

fundamental para gerenciar 

seus ativos, como os de 

armazenamento de energia.  

O artigo enfoca os 

controladores preditivos 

baseados em modelo para 

otimização do controle 

e inclui na avaliação o 

armazenamento de energia 

elétrica na forma de energia 

potencial gravitacional.

Representação de sistema de armazenamento de energia por gravidade utilizando o poço de 
uma mina subterrânea abandonada (foto: Gravitricity)
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liberdade vertical, limitado ao espaço 
de uma perfuração profunda no solo. 
Quando há energia excedente, a massa 
é elevada por cabos através de uma es-
pécie de guincho ligado às máquinas, 
e quando há necessidade de consumo 
energético o peso é rebaixado. Essas 
máquinas podem ser controladas com 
precisão para manter a massa estável 
na estrutura da perfuração [7].

O controle da microrrede
Em relação ao controle centralizado 

de microrredes, os controladores pre-
ditivos baseados em modelo (CPBMs) 
foram adotados em vários trabalhos 
como meio de implementar um CCM -  
controle centralizado de microrrede. 
Mais do que a um controlador espe-
cífico, CPBM se refere a uma filosofia 
de controle, entretanto todas as técni-
cas de CPBM compartilham algumas 
características em comum. Os CPBMs 
resolvem a cada instante de amos-
tragem um problema de otimização, 
utilizando um modelo para prever 
o comportamento do sistema dentro 
de um horizonte deslizante, conside-
rando restrições e minimizando uma 
função objetivo que resultará em um 
sinal de controle ótimo. Apesar de 
calcular os controles futuros para todo 
o horizonte, em um exercício de pla-
nejamento que permite que o próximo 
sinal de controle não comprometa o 
comportamento vários passos adiante, 
apenas o primeiro controle é aplicado 
na planta, e no próximo instante de 
amostragem o procedimento é repeti-
do. No contexto de uma microrrede, 
a habilidade de lidar com restrições e 
sistemas multivariáveis com natura-
lidade, além de ser flexível quanto à 
função objetivo, permitindo a inclusão 
de custos e métricas de desempenho, 
torna o CPBM uma técnica bem vista 
na literatura para a implementação de 
CCMs [8 – 18].

Para implantar um CCM baseado 
em CPBM é necessário um modelo da 
microrrede. Como o tempo de amos-
tragem de um CCM geralmente varia 

de minutos até horas, toda dinâmica 
rápida associada a cargas, linhas, ge-
radores e conversores eletrônicos de 
potência são suficientemente descritos 
por modelos estáticos, visto que atin-
gem o regime permanente num perí-
odo de tempo muito menor. Por outro 
lado, as dinâmicas que descrevem os 
SAEs são comumente lentas o sufi-
ciente para que, mesmo com taxas de 
amostragem muito lentas, elas ainda 
precisem ser levadas em consideração. 
Além disso, os requisitos operacionais 
e as limitações de cada um dos dispo-
sitivos também devem ser incluídos 
na formulação do problema de otimi-
zação a ser resolvido pelo CPBM em 
cada tempo de amostragem.

Dito isso, este trabalho tem como 
objetivo entregar uma modelagem 
útil para um CCM baseado em CPBM 
para microrredes, incluindo sistema 
de armazenamento de energia por gra-
vidade com pesos suspensos, sendo a 
demonstração da possibilidade de sua 
inclusão nesta estrutura a sua princi-
pal contribuição.

 

Gravitricidade (gravitricity)
A gravitricidade é a proposta de 

um sistema de armazenamento de 
energia promissor, entre cujas caracte-
rísticas destacam-se o elevado tempo 
de vida útil, que pode chegar a 50 
anos, eficiência de armazenamento de 
80% a 90%, a versatilidade, com tempo 
de resposta rápido, o custo-benefício 
elevado e também o fato de não apre-
sentar deterioração cíclica  [7], como 
acontece com as baterias. Estudos de 
Morstyn et al. [19] indicam que essa 
tecnologia pode ser aplicada nas mi-
nas abandonadas de carvão no Reino 
Unido, em virtude da possibilidade de 
reaproveitamento de seus poços me-
diante adaptação estrutural.

A figura 1 mostra o diagrama es-
quemático do mecanismo de susten-
tação dos pesos dessa tecnologia. A 
perfuração, a massa do bloco, a máqui-
na responsável pelo movimento dessa 
massa e o sistema de conversão bidire-

cional são os principais elementos des-
te SAE. Quando a produção energética 
da microrrede é maior que seu con-
sumo, a máquina é acionada e eleva 
o peso, e quando o caso é o oposto, o 
peso é baixado. O conversor bidirecio-
nal tem papel importante no controle 
de torque e velocidade da máquina, 
além de gerenciar o fluxo de potência 
entre a rede elétrica e o SAE [19].

A energia acumulada por esse 
sistema depende diretamente das 
dimensões das estruturas mostradas 
na figura 1. O estudo da referência 
[19] mostra a relação entre a energia 
armazenada em MWh e a massa do 
peso em toneladas, considerando di-
ferentes profundidades D e diâmetro 
d. Seja h  a eficiência, g a aceleração da 
gravidade e r a densidade do material 
do peso, a equação (1) representa a 
energia total armazenada E, conside-
rando que o peso tenha um formato 
cilíndrico.

A potência de saída Pgrv é dada por,

Fig. 1 – Diagrama esquemático do sistema de 
armazenamento de energia Gravitricity: h, d e m são 
respectivamente a altura, o diâmetro e a massa do peso; 
D é a profundidade do poço; D’ = D – h  é o comprimento 
limite da altura útil que o peso pode operar; e rs é o raio 
da roldana de tração (adaptado de [19])

Rede
elétrica Motor

D

D’

rs

h m

d
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uma predição perfeita da geração solar 
está disponível.

O banco de baterias tem capaci-
dade de 30 kWh e o conversor que o 
conecta à microrrede consegue suprir 
uma potência de até 50 kW. O peso do 
armazenador gravitacional por massa 
suspensa é de 2500 kg e sua excursão 
máxima é de 10 m. A energia compra-
da da distribuidora é valorada segun-
do uma tarifa horo-sazonal, cujo preço 
é maior durante o horário de pico, con- 
forme ilustra a figura 5.

CPBM, também se faz neces-
sário incluir restrições sobre a 
operação do SAE. Por restri-
ções operacionais entendem-se 
as limitações de operações do 
SAE, que são: potência máxi-
ma que o SAE pode armaze-
nar; limite de descarga da po-
tência, que deve ser não nula 
(não totalmente descarregado); 
altura máxima que o peso 
pode alcançar; e altura mínima 
que o peso alcança, que não 
pode ser inferior a zero (pro-
fundidade do poço). Como se 
observa, as restrições de ope-
rações estão relacionadas aos 
aspectos físicos dos componen-
tes que compõem o SAE.

Simulação
De modo a exem-

plificar a aplicação de 
um CCM baseado em 
CPBM incluindo um 
armazenador de ener-
gia gravitacional com 
massa suspensa, apre-
senta-se a seguir um 
caso em simulação.

A microrrede simu-
lada é composta por 
um conjunto de cargas 
prioritárias, uma gera-
ção solar fotovoltaica e 
dois armazenadores ― 
um baseado em banco 
de baterias e o outro 
em gravitricidade ―, 
além do fornecimento pela rede da 
distribuidora, conforme ilustrado na 
figura 2.

O perfil de potência da carga é apre-
sentado na figura 3, tendo seu valor de 
pico em 95 kW. Assume-se que uma pre-
dição perfeita da carga está disponível.

O conjunto de painéis fotovoltaicos 
provê uma geração de energia elétrica 
cujo perfil é mostrado na figura 4, con-
siderando um dia ensolarado. A po- 
tência de pico da geração solar FV é  
30 kW. Assume-se aqui também que 

Fig. 2 – Microrrede contendo geração renovável, armazenadores 
e cargas prioritárias, gerida por um CCM que também negocia a 
compra de energia da rede da distribuidora

Fig. 3 – Potência da carga em [kW] pelo tempo [h]

Fig. 4 – Geração solar fotovoltaica (assume-se um dia ideal sem nuvens)
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onde m é a massa do peso suspenso, 
v é a velocidade em que o peso se lo-
comove, J é a inércia da máquina de 
tração, r é o raio da roldana e ap é ace-
leração do peso.

Através da equação é possível ob-
servar que, quando a velocidade se 
mantiver constante, a aceleração ap do 
peso será nula. Assim, a potência do 
SAE se limita ao termo mvg sendo a 
operação em regime permanente.

Metodologia – formulação
Considerando as estruturas propos-

tas em [20] e [21], pode-se modelar o 
comportamento de qualquer armaze-
nador através de uma equação de esta-
dos, que determina o seu carregamen-
to, além de um conjunto de restrições 
que descrevem condições operacionais 
para o seu funcionamento, capturando 
suas particularidades. Esta metodolo-
gia é capaz de descrever diversas tec-
nologias de armazenamento de ener-
gia, como bancos de baterias, célula 
de hidrogênio, reservatório bombeado 
ou, como veremos a seguir, a própria 
gravitricity.

Para o caso da graviticity, a partir 
da equação da velocidade pode-se 
escrever:

onde y(k) é a altura da massa no ins-
tante k, e Ts é o tempo de amostragem 
do sistema.

O rendimento do sistema varia com 
de acordo com a operação do SAE, 
sendo que pode haver a descarga do 
armazenador ou a carga do armazena-
dor, desta forma:

onde:
ηc

grv é a eficiência de carga do armaze-
nador; e 
ηd

grv é a eficiência de descarga do arma-
zenador.

Além desta restrição de modelo a 
ser incluída na formulação do proble-
ma de otimização a ser resolvido pelo 
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CCM baseado em CPBM
Para realizar o controle centralizado 

da microrrede, será usado um contro-
lador CPBM que a cada instante de 
amostragem resolverá um problema 
de otimização para minimizar uma 
função objetivo sujeita a um conjunto 
de restrições de modelo e de operacio-
nalidade da microrrede.

Para esse problema de otimização 
em particular, faz-se necessária uma 
função custo composta por cinco ter-
mos: o primeiro é o custo de compra 
da energia da distribuidora; o segundo 
termo é o custo de se usar o banco de  
baterias, custo este referente à degra-
dação desse sistema de armazena-
mento; o terceiro termo se refere ao 
custo de degradação da utilização do 
gravitricity; o quarto termo pondera 
chaveamentos bruscos no banco de 
baterias, inibindo um comportamento 
indesejado; e, por fim, um termo aná-
logo ao anterior, que desencoraja va-

tarifa maior, o controlador decide por 
comprar energia da rede e carregar a 
bateria. Mais adiante, quando chega o 
horário de ponta, onde a tarifa é mais 
cara, o CCM escolhe descarregar a 
bateria visando consumir o mínimo 
possível da rede no horário de ponta. 
Após descarregar a bateria, o sistema 
tem de voltar a consumir da rede.

Já na figura 7 é possível ver o resul-
tado do caso 2, em que o CCM carrega 
ambos os armazenadores durante o 
período de maior geração solar. Du-
rante a manhã, assim que o horizonte 
de predição alcança o horário de pon-
ta, o CCM decide iniciar a carga do  
armazenador por massa suspensa e, 
em seguida, também o carregamento 
das baterias. Ainda que haja o recarre-
gamento de ambos os armazenadores, 
de modo que mais tarde uma combi-
nação de ambos forneça energia, a ba-
teria não é totalmente carregada, com 
o controlador dando preferência ao 
SAE por massa suspensa. Mais tarde, 
no horário de pico, a bateria é descar-
regada com uma potência menor que 
sua capacidade máxima, enquanto  
o armazenador por massa suspensa  
supre o restante da potência requerida. 
Com uma maior quantidade de ener-
gia armazenada, a microrrede opera 
um tempo maior sem comprar energia 
da concessionária, deste modo evi- 
tando a compra no período de tarifa  
mais alta.

Tal comportamento era esperado, 
visto que pagar mais barato pela ener-
gia e guardá-la para consumo durante 
o horário de pico minimiza o custo to-
tal de operação da microrrede. Embo-
ra para um sistema pequeno esta de-
cisão seja trivial, é demonstrado aqui 
que a operação é coerente e, portanto, 
é possível incluir o armazenador de 
energia gravitacional com massa sus-
pensa através de uma modelagem já 
conhecida na literatura. Assim, a mes-
ma pode ser aplicada a sistemas mais 
complexos, para os quais a tomada de 
decisão não é intuitiva, beneficiando- 
os com a presença de CCM baseado 
em CPBM.

riações bruscas 
do gravitricity.

Além das 
restrições que 
já foram cita-
das referente 
ao modelo e 
limites opera-
cionais do SAE 
por massa sus-

pensa, é necessário incluir restrições 
para o banco de baterias, sendo essas 
restrições: potência de carga e descar-
ga que o banco de baterias suporta; 
estado de carga bateria, não superior 
a 100% e nem inferior a um valor mí-
nimo não nulo; e, por fim, medição 
unidirecional, de modo que o cliente 
pode comprar energia da concessioná-
ria mas não pode vender. Finalmente, 
inclui-se o balanço de energia a ser 
respeitado: a carga tem de ser igualada 
pelo fornecimento.

Resultados e discussão
Foram realizados dois casos de 

simulação, um sem a presença do 
armazenador por massa suspensa, 
denominado caso 1, e outro com o ar-
mazenador, caso 2.

Na figura 6 pode-se visualizar o com- 
portamento do sistema para o caso 1.  
Durante a madrugada, enquanto a 

carga é pequena e não 
há geração solar, toda 
a potência é suprida 
pela rede. Às seis horas, 
quando a geração solar 
começa a contribuir 
e a carga ainda é pe-
quena, a geração solar 
chega a ser capaz de 
brevemente suprir a 
carga; entretanto, com 
o aumento do consumo 
da unidade, logo em 
seguida o sistema volta 
a comprar energia da 
concessionária. Durante 
a manhã, logo que o 
horizonte de predição 
alcança o período de Fig. 6 – Resultado da simulação: caso 1
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Fig. 5 – Tarifa de energia em unidades monetárias [u.m.] segundo o horário
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lo incluído na 
formulação de 
um problema 
de otimização 
resolvido por 
um CCM base-
ado em CPBM. 
Essa inclusão é 
feita de forma 
análoga à que se 
faz para outras 
tecnologias de 
armazenamen-
to, mas conse-
gue captar as 
particularidades 
desta solução 
específica.

Existem ou-
tras variantes 
de armazenador 
baseado em 
energia gravi-
tacional que 
têm sido negli-
genciadas pela 
literatura quanto 
ao controle de 
nível econômico 

em microrredes e que devem ser exa-
minados em trabalhos futuros. Mais 
ainda, futuros estudos devem abordar 
questões mais complexas, como sua 
operação em sistemas ilhados e tam-
bém questões como fator de potência, 
além de tratar a natureza estocástica 
da carga e das gerações renováveis.
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portes, indústrias de diversos setores, 
grandes estabelecimentos comerciais, 
integradores de projetos e a cadeia 
de equipamentos e serviços. Mais 
informações sobre o curso podem ser 
obtidas em www.viex-americas.com/
cursos.

Vendas e GD - A ElektSolar Innova-
tions vai promover em agosto cursos 
sobre vendas de sistemas de energia 
solar e negócios em geração distribuída. 
O curso Vendas de sistemas de energia 
solar, que será realizado de 16 a 27 de 
agosto no formato online com aulas 
ao vivo, tem o objetivo de fornecer 
ferramentas para que o profissional 
atue como representante comercial de 
sistemas fotovoltaicos, como informa-
ções sobre a tecnologia fotovoltaica, 
variáveis de projeto e operação, mode-
los de negócio e retorno financeiro do 
investimento. O treinamento é dividido 
nos módulos: solução fotovoltaica, 
aspectos regulatórios, mercado fotovol-
taico, aspectos comerciais, metodologia 
para análise de viabilidade econômica 
e financeira. Já o curso Avançado em 
regulação: modelos de negócios em geração 
distribuída, de 24 a 27 de agosto, vai 
abordar os aspectos formadores e estru-
turais do setor elétrico brasileiro, esta-
belecendo a distinção entre os Ambien-
tes Regulados e Livre de Contratação, 
além de aprofundar a análise jurídica e 
regulatória de projetos enquadrados na 
modalidade de geração distribuída de 
energia, com base na RN 482/2012 da 
Aneel. Serão apresentados e analisados 
os diversos modelos de negócio atual-
mente permitidos pelo regulamento, 
sendo tratados os aspectos contratuais 
e implicações tributárias de cada um. 
Mais informações: https://elektsolar.
com.br/cursos-e-eventos/.

Aterramento em usinas FV - O Canal 
Solar realiza diversos cursos voltados 
ao setor fotovoltaico, oferecidos nas 
versões online ao vivo/presencial (que 
pode ser feito em casa ao vivo e depois 
de forma presencial) e exclusivamen-
te online ao vivo. Nos dias 4 e 5 de 

No Brasil
Manutenção e operação - A InovaFo-
cus e a RPM Brasil promoverão o Cetec-
man 2021 - 5º Congresso Técnico sobre Ma-
nutenção nas Empresas de Energia Elétrica, 
nos dias 4 e 5 de outubro, no Centro de 
Convenções Frei Caneca em São Paulo, 
SP. Simultaneamente, será realizado 
o Cenocon - 9º Fórum sobre Centros de 
Operação e Controle das Empresas de Ener-
gia Elétrica, cujo objetivo é incentivar 
a discussão sobre a importância dos 
centros de operação e controle no de-
sempenho do sistema elétrico brasileiro. 
Mais informações sobre os eventos estão 
disponíveis nos sites: www.cetecman. 
com.br e www.rpmbrasil.com.br/ 
programa.aspx?eventoID=82.

The smarter E São Paulo - O evento The 
smarter E South America foi recentemen-
te reprogramado para os dias 18 a 20 
de outubro de 2021. Realizado no Expo 
Center Norte, em São Paulo, congre-
gará os eventos: Intersolar South Ame-
rica - A maior feira & congresso para 
o setor solar da América do Sul; ees 
South America - Feira de baterias e sis-
temas de armazenamento de energia; 
e Eletrotec+EM-Power South America - 
Feira de infraestrutura elétrica e gestão 
de energia. A organização é da Solar 
Promotion International GmbH e da 
Freiburg Management and Marketing 
International, com co-organização pela 
Aranda Eventos & Congressos. Infor-
mações: www.thesmartere.com.br.  

Feicon - A Feicon/Batimat acontecerá  
de 29 de março a 1 de abril de 2022, no 
SP Expo, em São Paulo, SP. Mais infor-
mações: www.feicon.com.br.

Intersolar Summit - O Intersolar Sum-
mit Brasil Nordeste será realizado em 
Fortaleza, CE, em 27 e 28 de abril de 
2022. Voltado para especialistas brasi- 
leiros e internacionais, enfocará a ener- 
gia solar e renovável na região. O con- 
gresso reunirá especialistas para dis-
cutir políticas, desafios legislativos e 
marcos regulatórios, bem como finan-

ciamento e soluções de integração de 
redes, e será realizado em paralelo com 
o 11º Congresso RTI Provedores de Inter-
net e o 13º Congresso RTI Data Centers. 
O evento é organizado pela equipe da 
Intersolar South America, a maior feira 
e congresso da América Latina para o 
setor solar. Informações: https://www.
intersolar.net.br/en/home/summit- 
brasil-nordeste.

SNPTEE - A 26ª edição do SNPTEE -  
Seminário Nacional de Produção e Trans-
missão de Energia Elétrica, promovido 
pelo Cigre-Brasil, acontecerá de 15 a 18 
de maio de 2022, no Riocentro, na cida-
de do Rio de Janeiro, e será organizado 
por Furnas. Mais informações sobre o 
evento estão disponíveis no site https:// 
xxvisnptee.com.br.

Ecoenergy/Exposec - A 9ª Ecoenergy -  
Feira e Congresso Internacional de Tecno-
logias Limpas e Renováveis para Geração 
de Energia foi adiada em virtude do 
avanço do Covid-19 e vai acontecer de 
7 a 9 de junho de 2022 no São Paulo 
Expo Exhibition & Convention Center. 
O evento, organizado pela Cipa Fiera 
Milano, é constituído por exposição de 
soluções para energias solar heliotérmi-
ca, solar FV, eólica, de biomassa, geotér-
mica e hidroelétrica; e pelos congressos 
Ecoenergy e Biomass Day. Paralelamente, 
é realizada a feira Exposec - Feira Inter-
nacional de Segurança. Informações em 
https://feiraecoenergy.com.br.

Cursos
Geração distribuída - A Viex, em par-
ceria com o Sindienergia-RS, promove 
diversos treinamentos voltados ao setor 
elétrico. O curso Modelos de negócio em 
geração distribuída – Aspectos regulatórios, 
contratuais e viabilidade de projetos de 
geração distribuída, disponível online, 
aborda aspectos regulatórios, contra- 
tuais e viabilidade de projetos de ge- 
ração distribuída. O curso é voltado  
a empreendedores de projetos de ener-
gia solar fotovoltaica de diferentes 
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Renováveis AL - De 6 a 7 de outubro, 
será realizado em Medellin, Colômbia, 
pela Vostock Capital, o 4° Congresso 
Internacional e Exposição Renováveis 
América Latina - Hidráulica, eólica e solar. 
O congresso pretende discutir o poten-
cial das fontes renováveis   de energia, 
os projetos em desenvolvimento e as 
questões fundamentais que moldarão 
o futuro da indústria de energia na 
América Latina. É voltado a empresas 
e operadoras da América Latina, auto-
ridades governamentais e reguladores, 
fabricantes de equipamentos e desen-
volvedores de tecnologia. O evento vai 
contar com sessão plenária estratégica 
e debate, mesas redondas, além de 
exposição dedicada a equipamentos e 
tecnologias de ponta para a indústria 
de energia renovável. Será realizado  
em formato híbrido. Mais informações 
em https://latinamericahydrocongress.
com/.

setembro, vai ser ministrado o curso 
Aterramento e SPDA – ênfase em usinas fo-
tovoltaicas. O conteúdo deverá abranger 
tópicos, como a Terra Elétrica, conceitos 
básicos em aterramento, regulamentos 
e normas, medições em aterramentos, 
aterramento de renováveis, aterramento 
e SPDA de plantas fotovoltaicas, ater-
ramento de instalações de MT, aterra-
mento e proteção contra sobretensões 
de linhas de energia BT/MT, proteção 
contra sobretensões em BT/MT, além 
de estudo de caso. Mais informações 
em https://canalsolar.com.br/cursos.

No exterior
Cired - A Conferência Bienal Cired 2021, 
agendada para Genebra, Suíça, de 20 a 
23 de setembro, acontecerá no formato 
virtual devido à pandemia de covid-19. 
A conferência online vai mostrar resul-
tados de pesquisas de ponta, conteúdos 

de alta qualidade e oferecer oportuni-
dades de networking. Da mesma forma 
que com o evento presencial, o par-
ticipante poderá contar com todas as 
suas sessões favoritas, incluindo mesas 
redondas e tutoriais, palestras e painéis 
de discussão com especialistas líderes 
mundiais, apresentações sobre os seis 
tópicos principais e os posters, garantem 
os organizadores. Mais informações 
sobre o evento podem ser obtidas em 
www.cired.net.

Smarter E Europa - A edição 2021 da 
Smarter E Europa, que compreende qua-
tro eventos (Intersolar Europe, ees Europe, 
Power2Drive Europe e EM-Power Europe), 
será realizada em Munique, Alemanha, 
de 6 a 8 de outubro. Composta por con-
ferência e exposição, a Smarter E é con-
siderada a maior plataforma da Europa 
para a indústria de energia e o ponto de 
encontro mais importante para o novo 
mundo da energia. Mais informações: 
www.thesmartere.de.
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rentes foram incorpo-
rados para a avaliação 
do comportamento do 
sistema.

Empresa 
japonesa cria 
navio movido 
a energia 
solar e eólica

AEMP - Eco Marine 
Power, que desen-

volve soluções de economia de com-
bustível e redução de emissões basea-
das em energia renovável para navios, 
recebeu aprovação do órgão regulador 
do país asiático (ClassNK) para prepa-
rar a comercialização de um novo siste-
ma de energia renovável, com energia 
solar e eólica, para embarcações.

Batizado como Aquarius MRE, o 
sistema integra várias soluções: velas 
rígidas, painéis solares de nível ma-
rinho, módulos de armazenamento 
de energia, sistema de carregamento 
e computadores que permitem ao na-
vio navegar apenas com base na força 
dos ventos e do sol. A matriz de velas 
rígidas é automaticamente posiciona-
da por um sistema computadorizado 

para melhor se 
adequar às con-
dições climáticas 
predominantes e 
podem ser baixa-
das e guardadas 
quando não estão 
em uso ou duran-
te condições de 
mau tempo.

As velas rígi-
das são baseadas 
na tecnologia 
EnergySail da 
empresa japone-
sa, sendo dispo-
sitivos de energia 

Europa desenvolve 
barreira de ruído 
com geração solar

Um consórcio de em-
presas e institutos 

de pesquisa da Bélgica, 
Holanda e Alemanha está 
pesquisando maneiras de 
integrar sistemas fotovol-
taicos na infraestrutura de 
barreiras de ruído de es-
tradas. Batizado de  Rolling 
Solar, o projeto faz parte do 
programa Interreg Euregio 
Meuse-Reno, financiado 
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimen-
to Regional e pelo Ministério holandês 
de Assuntos Econômicos e Clima.

Para investigar as soluções, os pes-
quisadores estão construindo duas 
instalações de teste com vários tipos de 
módulos de células solares em Genk, 
na Bélgica, e Rosmalen, na Holanda. 
Na primeira cidade está sendo erguida 
uma barreira de ruído de 13 metros de 
largura e 5 metros de altura, que con-
torna o campus da universidade local. 
Em parte da parede de concreto já con-
cluída estão sendo montados quadros 
de módulos de células solares PERC 
de silício cristalino e de filme fino e em 
outras partes colados diretamente mó-
dulos de filme fino CIGS.

Embora a barreira de ruído em 
Genk ainda esteja em construção, as 
medições da parte já operacional foram 
iniciadas e os dados sobre o rendimen-
to da energia estão alimentando um 
sistema de análise. As instalações usam 
os otimizadores de energia da SolarEd-
ge, com os quais os módulos de células 
solares são equipados como fonte. Se-
gundo os envolvidos no projeto, as in-
formações coletadas têm indicado que 
tudo está funcionando corretamente.

O apoio público ao projeto tem a ver 
com o futuro promissor das  barreiras 
sonoras como fonte de geração reno-
vável, principalmente em países como 
a Bélgica, onde há limitação de espaço 

para a construção de fazendas solares.  
Nesse país, onde as estradas muitas 
vezes cruzam as cidades, as barreiras 
são construídas em um ângulo de 90 
graus e a absorção de som é muitas 
vezes obrigatória. Daí a necessidade do 
projeto de colocar como prioritárias no 
projeto as metas de isolamento acústico 
exigidas pelas normas europeias. 

Em Rosmalen, na Holanda, a barrei-
ra de ruído integrada com geração FV 
foi criada em uma ação que envolveu as 
empresas Soltech, Sanko Solar, Solliance 
e TNO EnergyTransition. A configu-
ração da barreira em teste tem 12 me-
tros de largura e um metro de altura, 
disposta em cinco modelos iguais, nos 
quais módulos de células solares dife-

EM
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Instalações de módulos em Genk: falta de espaço e muitas estradas ruidosas impulsionam a pesquisa
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Velas podem ser con� guradas com um mix de sensores, painéis fotovoltaicos ou outros 
dispositivos de geração de energia
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Embora o programa seja capaz de 
incluir múltiplas variáveis, eles desco-
briram que, em quase todos os casos, 
apenas um fator, a estequiometria, 
contém informações suficientes para 
prever o gap com precisão. A estequio-
metria define as relações numéricas 
entre reagentes químicos e produtos, 
como os volumes dos ingredientes 
em uma receita.

Mais trabalho será necessário para 
entender completamente por que a 
estequiometria por si só provou ser tão 
útil, mas a descoberta traz a empolgan-
te perspectiva de que cálculos demo-
rados de supercomputador não serão 
mais necessários para algumas aplica-
ções. As redes neurais artificiais que 
alimentam os programas de aprendi-
zado de máquina poderiam um dia ser 
sucedidas por um software que desem-
penhasse uma função semelhante à 
teoria do funcional da densidade, mas 
com muito mais simplicidade.

“Se descobrirmos por que a confi-
guração estequiométrica é tão podero-
sa, poderá significar que os supercom-
putadores não serão mais necessários 
para selecionar bons materiais ou 
realizar simulações precisas, o que 
abriria as portas para um contingente 
muito maior de cientistas”, afirmou o 
principal autor do artigo, Carl Belle. 
Segundo ele, os milhões de dólares em 
infraestrutura de supercomputação 
hoje necessários para fazer simulações 
inviabiliza  o acesso de muitos pesqui-
sadores.

O programa de aprendizado de má-
quina não se limita ao gap de energia. 
Desenvolvido por um programador 
profissional, o programa pode ser 
usado para prever as propriedades de 
muitos outros materiais para diversos 
contextos, o que o torna útil não ape-
nas para cientistas e acadêmicos, mas 
também para aplicações de negócios 
e corporativas. “Foi elaborado de acor-
do com os padrões da indústria e pro-
jetado para ser colaborativo”, afirma 
Carl Belle.

ARC Center of Excellence in Exciton 
Science, com base na RMIT University, 
de Melbourne, Austrália, escreveram 
um programa que prevê o gap de 
banda (ou gap de energia, ou “banda 
proibida”) de materiais, inclusive 
para aplicações de energia solar, por 
meio de um software disponível gra-
tuitamente e fácil de usar. O gap de 
banda é uma indicação muito precisa 
de quão eficiente um material será 
ao integrar novos projetos de células 
solares.

As previsões de gap de banda en-
volvem cálculos químicos em escala 
quântica e atômica e geralmente são 
feitas usando a teoria do funcional da 
densidade. Até agora, esse processo 
exigia centenas de horas de dispendio-
so processamento em supercomputa-
dor, com uso de software complicado 
e caro.

Os pesquisadores do ARC Center 
treinaram um modelo de aprendizado 
de máquina usando dados gerados 
por 250 mil cálculos anteriores de 
supercomputadores. Os resultados 
foram publicados no “Journal of
Cheminformatic”s. (acesso em  https://
jcheminf.biomedcentral.com/arti-
cles/10.1186/s13321-021-00518-y)

renovável que podem até ser usados 
quando o navio está ancorado ou no 
porto. Cada vela pode ser configurada 
com uma mistura de sensores, painéis 
fotovoltaicos ou outros dispositivos de 
geração de energia.

O projeto de desenvolvimento do 
Aquarius MRE envolve uma série 
de empresas que trabalham como 
parceiras estratégicas da EMP: a Sis-
tema KEI, Teramoto Iron Works e a 
Furukawa Battery Company. Além 
disso, vários proprietários de navios 
estão cooperando com a EMP em pla-
nejamento para testes marítimos do 
sistema completo e em estudos sobre 
o uso de sistemas de energia renová-
vel a bordo de navios.

Aprendizado de máquina 
para solar é “assassino 
de supercomputadores”

Os supercomputadores podem 
ficar sem emprego graças a um 

conjunto de novos modelos de apren-
dizado de máquina que produzem 
resultados rápidos e precisos usando 
um laptop comum. Pesquisadores do 

Supercomputadores:”ameaçados”?
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do ano, sendo muito atraente para in-
vestidores nacionais e internacionais de 
energia solar.
Vietnã – Totalmente dependente do car-
vão até recentemente, o Vietnã registrou 
aumento de 25 vezes em sua capacidade 
solar apenas em 2020. De acordo com o 
Fórum Econômico Mundial (WEF), esse 
boom deveu-se a incentivos para residên-
cias e empresas instalarem painéis so-
lares nos telhados, algo parecido com o 
que aconteceu no Brasil nos últimos três 
anos. Ainda de acordo com o WEF, no 
Vietnã os incentivos incluem a venda de 
excedentes à rede elétrica nacional por 
uma generosa tarifa feed-in com preço 
garantido ao longo de 20 anos. Ao mesmo 
tempo, o governo fez mudanças em leis 
relacionadas a parcerias público-privadas 
que desestimularam a geração a carvão.

Algumas semelhanças são evidentes 
entre os países listados acima: fatores 
climáticos favoráveis e fortes incentivos 
fiscais e legislativos. 

Outro relatório importante é o intitu-
lado “Renováveis nas Cidades 2019”, da 
REN21, que traz uma análise interessante 
sob a ótica da igualdade que a geração 
de energia limpa ajuda a alcançar: “As 
energias renováveis são uma solução cen-
tral para combater a pobreza energética 
nas cidades, especialmente à medida que 
os custos da tecnologia diminuem e em 
combinação com medidas para promover 
a eficiência energética e a acessibilidade”.

Mas é certo que a Europa ainda hoje é 
a grande líder, em termos continentais, 
em investimentos ESG. Cerca de US$ 30 
trilhões em investimentos, em todo o 
mundo, já atendem a esses critérios.

* CEO da STI Norland, fornecedora de 
rastreadores solares.

S
egundo o “Relatório sobre a Situ-
ação Global das Energias Renová-
veis para 2020”, do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(Pnuma), “a energia renovável cresceu 
três vezes mais rápido que os fósseis e 
nucleares em um período de cinco anos, 
mas foi responsável por menos de um 
terço do aumento da demanda total de 
energia final”. A versão de 2019 do rela-
tório dava conta de que o investimento 
global em energia verde foi superior a 
US$ 2,6 trilhões nos dez anos anterio-
res. Nesse período, mais gigawatts de 
capacidade foram instalados de energia 
solar do que de qualquer outra fonte.

Claro que potências como EUA, Japão 
e Espanha levam vantagem nessa corri-
da, pois dispõem de mais infraestrutura 
e recursos para investir em energias 
renováveis. Mas é curioso que alguns 
países emergentes também se destacam 
com foco na geração solar fotovoltaica, 
e essa escolha estratégica pode torná-los 
importantes fornecedores globais de 
energia num futuro próximo.

Com isso em mente, vai aqui uma 
lista de países que estão se sobressain-
do na corrida da transição energética:
China – Segundo o relatório do Pnuma
citado acima, a China foi o país que 
mais investiu em energia limpa entre 
2010 e 2019, com o equivalente a 
US$ 758 bilhões. O país já é um dos 
maiores produtores e exportadores 
mundiais de painéis solares, turbinas 
eólicas, baterias, veículos elétricos, 
entre outros. Além disso, possui tecno-
logia de ponta a baixo custo, o que fa-
cilita o desenvolvimento e a instalação 
de estruturas robustas.
Índia – Ainda de acordo com o mesmo 
relatório, a Índia é o quarto maior mer-

cado de energia renovável, atrás da 
China, EUA e Japão. Em 2018, o país 
foi o segundo maior da Ásia em ca-
pacidade instalada e investimento em 
energia renovável, e está fazendo um 
grande esforço para aumentá-la. Hoje 
cerca de 35% da energia produzida na 
Índia vem de fontes renováveis. Assim 
como a China, a Índia apresenta altos 
níveis de poluição, o que aumenta 
ainda mais a preocupação com a sus-
tentabilidade e as pressões para uso de 
energia limpa.
Brasil – Hoje o Brasil ocupa o terceiro 
lugar entre os países com maior capa-
cidade de geração de energia renovável 
(considerando a geração hidrelétrica), 
perdendo apenas para China e EUA. 
Em 2020, o País realizou investimentos 
de cerca de R$ 13 bilhões e tem uma 
demanda crescente de energia, levando 
em consideração sua extensão territo-
rial. Além disso, as condições climáticas 
são extremamente favoráveis e os incen-
tivos fiscais e os investimentos privados 
impulsionam fortemente o mercado 
de renováveis do País, com destaque 
para a energia solar fotovoltaica.
Chile – É outro país emergente que 
vem crescendo em sua participação no 
mercado solar. Neste ano de 2021, a 
geração local de combustíveis fósseis 
foi superada pela de fontes renováveis. 
Em novembro de 2020, as fontes lim-
pas, com 13,08 GW instalados, repre-
sentaram 50,3% dos quase 26 GW de 
capacidade do sistema elétrico chileno. 
Além de estar comprometido desde 
2018 com a descarbonização e diver-
sificação da matriz energética, esti-
pulando a meta de limpar 100% da 
matriz até 2050, o Chile apresenta alta 
incidência de sol quase todos os dias 

Os países na corrida 
pela transição energética

A corrida está se 

intensi� cando em todo 

o mundo, mas é certo 

que alguns países já estão 

um (ou mais) passos 

à frente.
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Piranômetros
A Hukseflux, fabricante de piranôme-
tros e sensores de radiação solar, for-
nece piranômetros de Primeira Classe, 
Padrão Secundário e Segunda Classe. 
No Padrão Secundário, que possuem 

tempo de 
resposta 
de < 15 
segundos, 
a empresa 
fornece o 

modelo digital SR30-M2-D1, indicado 
para monitoramento de desempenho 
do sistema fotovoltaico e redes mete-
orológicas. De acordo com a empresa, 
o equipamento oferece alta precisão e 
disponibilidade de dados. Já o modelo 
SR20-D2 é projetado para a indústria 
de energia solar fotovoltaica, usando 
o protocolo de comunicação Modbus 
sobre RS-485 ou também opção 4-20 
mA. Ele mede a radiação solar recebida 
pela superfície de um plano, e através 
do protocolo Modbus padrão industrial 
permite aquisição de dados e a rápida 
troca de instrumentos. A empresa tam-
bém fornece, entre outros, o piranôme-
tro com cúpula Safira SR25. De acordo 
com a Hukseflux, o SR25 é aquecido 
para suprimir a deposição de orvalho e 
geada, mantendo alta precisão de medi-
ção. As baixas compensações térmicas 
tornam o equipamento indicado para 
medição de radiação difusa, informa a 
empresa.

www.hukseflux.com.br

Inversores
A Elgin, distribuidora de equipamentos 
fotovoltaicos, lançou recentemente no 
mercado o inversor de 208 kW voltado 
para projetos fotovoltaicos de minige-
ração em comércios, indústrias e pro-
priedades rurais. Segundo a empresa, o 
equipamen-
to on-grid
possui lon-
ga vida útil 
e eficiência, 
permite a 
alimentação 

em redes elétricas de 800 V, operando 
com menor nível de corrente e redução 
da seção do condutor elétrico. Conta com 
interface RS485 Wi-Fi, classe de proteção 
I, índice de proteção IP65, monitoramen-
to via app e manual em português.

www.elgin.com.br/Solar

Estruturas para montagem
A Romagnole lançou novas linhas de 
estruturas para geração de energia fo-
tovoltaica, que incluem modelos para 
geração em solo e telhados. Chamadas 
de Pratic Lite e Pratic Pro, as linhas 
apresentam mudanças nos perfis das 
estruturas, 
no formato e 
fixação dos 
clamps, ater-
ramento e até 
travamento 
antifurto. A Pratic Lite conta com perfis 
com formato “H” e “plano”, que, de 
acordo com a empresa, são mais leves 
e resistentes, exigindo menos esforço 
físico dos instaladores durante o traba-
lho de montagem dos sistemas. Possui 
clamps de fixação das placas fotovol-
taicas, que substituem com uma única 
peça os tradicionais mid-clamp (para 
a conexão entre as placas) e end-clamp
(aplicado nas bordas). Estão disponí-
veis fixadores para telhados e também 
estruturas de solo, que podem receber 
módulos convencionais ou bifaciais 
e conjuntos com quatro, oito, 12 e até 
24 módulos. Já os perfis Pratic Pro têm 
formatos “H”, “plano” e para microin-
versor. Por sua vez, os clamps da linha 
dispensam o uso de parafusos e ferra-
mentas. De acordo com a empresa, a 
tecnologia garante fixação perfeita, e 
os próprios clamps exercem a função de 
aterramento, dispensando outros tipos 
de acessórios. Os clamps de solo podem 
ser acoplados à estrutura pela parte de 
baixo, evitando que o instalador precise 
se apoiar sobre os módulos e, consequen-
temente, danos. Segundo a Romagnole, 
com a solução, o tempo médio de ins-
talação de cada módulo é de apenas 
30 segundos e, uma vez instalado, não 

há necessidade de revisões ou correção 
no torque dos dispositivos de fixação.

www.romagnole.com.br

Módulos ultra-eficientes
A JinkoSolar fornece a série de módu-
los Tiger Pro ultra-eficientes com maior 
capacidade de energia voltados para 
o mercado de geração distribuída. O 
novo módulo é baseado no Tiger Pro 
182 mm, design de 54 células, que 
oferece potência máxima de 415 W e 
eficiência ultra-alta de 21,3%. O equi-
pamento tem cerca de 1,7 metros de 
comprimento e 1,1 metros de largura, 
tornando, segundo a fabricante, o de-
sign mais adequado para atender às 
demandas do mercado em termos de 
instalação, manuseio e transporte. O 
produto tem garantia de 15 anos e ga-
rantia linear de 25 anos da indústria. A 
degradação é de 2% no primeiro ano, e 
a máxima anual é de 0,55% do segundo 
ao 25º ano. Segundo a empresa, a série 
de módulos Tiger Pro pode fornecer aos 
clientes LCOE mais baixo e geração de 
energia confiável de longo prazo.

www.jinkosolar.com

Carregador de VEs
A Rinno Energy fornece o Veefil, um 
carregador elétrico rápido para pontos 
comerciais e espaços públicos. O equi-

pamento conta com 
resfriamento líquido, 
design compacto, 
custo de instalação 
reduzido, exterior 
resistente à radiação 
UV, além de baixa 
manutenção e OCPP 
integrado, informa a 
empresa. Caracterís-

ticas técnicas: conectores CHadeMO e 
CCS (Tipo 1 ou 2); potência até 50 kW; 
entrada de energia 380 - 480 V AC 3ø; 
frequência de fornecimento 50-60 Hz; 
IP 65; eficiência > 92%; fator de potên-
cia 0,99; temperatura de operação -35 
a 50°C; conexão de rede 3G e Gigabit 
Ethernet, entre outras.
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lises de expansão, previsões e 
perspectivas de custo, receita, 
demanda e fornecimento. Há 
uma descrição elaborada da 
cadeia de valor, incluindo 
uma análise geral das ten-
dências da indústria, visão 
do mercado global de células 
sensibilizadas com corante, 
principais desenvolvimentos 
na indústria, informações 
detalhadas sobre oportunida-
des e desafios do segmento, 
posicionamento dos principais 
participantes do mercado, 
cenário competitivo, receita de 
mercado e análise de previsão, 
por tipo, aplicação, usuário 
final e geografia, etc. A publi-
cação traz ainda uma análise 
do impacto da pandemia na 
indústria de células solares 
sensibilizadas com corante. 
O estudo cita as principais 
empresas líderes globais 
desse mercado e as divisões 
com base no produto, a saber: 
TiO2, SnO2, ZnO, Nb2O e 
outras. Com base nos usuários 
finais/aplicação, o relatório 
cobre carregamento portátil, 
BIPV/BAPV, eletrônica em-
barcada, etc. Entre as regiões, 
são consideradas América do 

Norte (NA) - EUA, Canadá e 
México; Europa (UE) - Reino 
Unido, Alemanha, França, Itá- 
lia, Rússia, Espanha e resto da 
Europa; Ásia-Pacífico (APAC) -  
China, Índia, Japão, Coreia 
do Sul, Austrália e resto da 
APAC; América Latina (AL) - 
Brasil, Argentina, Peru, Chile  
e resto da América Latina; Mé- 
dio Oriente e África (MEA) -  
Arábia Saudita, Emirados 
Árabes Unidos, Israel, África 
do Sul. O relatório menciona o 
perfil das empresas, incluindo 
capacidade, produção, preço, 
receita, custo, bruto, margem 
bruta, volume e receita de ven-
das, consumo, taxa de cresci-
mento, importação, exporta-
ção, fornecimento, estratégias 
futuras e os desenvolvimentos. 
Os fatores de crescimento do 
mercado são discutidos e for-
necidos dados e informações 
por player de mercado, região, 
tipo, aplicação, etc. Pesquisas 
personalizadas podem ser 
realizadas de acordo com 
requisitos específicos. Mais 
informações sobre o estudo 
estão disponíveis em www.
weis990am.com/author/ 
marketinsightsreports/

Sustentabilidade - A BYD 
Brasil, sediada na cidade de 
Campinas, SP, lançou seu 
primeiro Relatório de Susten-
tabilidade, que tem o objetivo 
de estreitar o relacionamento 
da empresa com o público e 
prestar contas das ações, pro-
jetos e resultados alcançados 
em 2020, trazendo informa-
ções sobre gestão, desempe-
nho e iniciativas relacionadas 
à sustentabilidade. Um dos 
destaques do documento é 
a contribuição da empresa 
para a redução da emissão 
dos gases do efeito estufa no 

Brasil. Segundo a companhia, 
suas operações em veículos 
elétricos, equipamentos logís-
ticos elétricos e energia solar 
deixam de emitir mais de 
256 mil toneladas de CO2 por 
ano na atmosfera. O relatório 
ainda informa a abertura de 
uma terceira fábrica no Brasil, 
para a produção de módulos 
de baterias de fosfato de ferro 

lítio para veículos elétricos, a 
produção do primeiro chassi 
de ônibus articulado 100% elé-
trico do país, a homologação 
do primeiro ônibus de freta-
mento elétrico em solo nacio- 
nal e a assinatura, junto ao Me- 
trô de São Paulo, de um con-
trato para o fornecimento dos 
trens da linha 17 (ouro). Outras 
ações da empresa destacadas 
na publicação são a adesão da 
companhia ao Programa de 
Logística Verde Brasil (PLVB), 
um projeto que busca reduzir 
a intensidade das emissões 
de poluentes na logística, e ao 
Pacto Global, uma iniciativa  
da ONU que engaja o setor pri-
vado em ações alinhadas aos 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável. A versão completa 
do Relatório de Sustentabili- 
dade 2020 da BYD está dispo-
nível em www.byd.ind.br/ 
sustentabilidade/

Células solares - O relatório 
“O mercado de células solares 
sensibilizadas por corantes 
2021”, elaborado pela Market 
Insights Reports, fornece uma 
série de dados sobre o seg-
mento, como visão geral, aná-



hoje na nona posição do ranking nacional 
da Absolar, respondendo por 3,4% de toda 
a potência instalada em energia solar FV 
distribuída.

Dada a importância da geração própria 
de energia renovável no cenário econômico 
e social do Brasil, a Câmara dos Deputados 
está em vias de aprovar o PL nº 5.829/2019, 
que estabelecerá o marco legal do seg-
mento. Ele cria um arcabouço legal para a 
modalidade, trazendo segurança jurídica e 
garantindo, em lei, o direito do consumidor 
de gerar e consumir a própria energia a par-
tir de fontes limpas e renováveis. Isso con-
tribui para reduzir os custos da conta de luz 
dos consumidores, diminuindo o uso das 
termelétricas fósseis e as perdas elétricas do 
sistema, entre diversos outros benefícios.

Com este novo marco legal, o setor 
solar deve trazer mais de R$ 139 bilhões 
em investimentos e gerar mais de um 
milhão de novos empregos no Brasil nos 
próximos anos.

Os benefícios da energia solar fotovol-
taica estão presentes de forma transversal 
na sociedade. As vantagens vão muito 
além da redução na conta de luz, alívio 
necessário para a situação financeira das 
famílias brasileiras, cada vez mais impac-
tadas pela crise atual. Incluem, também, o 
cuidado com o aspecto ambiental e promo-
vem o desenvolvimento socioeconômico 
descentralizado, pois a maioria dos negó-
cios da geração distribuída são promo-
vidos por pequenos negócios.

No horizonte do setor elétrico brasileiro 
os rumos apontam, cada vez mais, para as 
fontes renováveis, tendo o Nordeste como 
grande contribuinte e protagonista desta 
transformação.

* Jonas Becker é diretor-presidente da ECO Soluções em 
Energia e coordenador estadual no Ceará da Absolar - 
Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica;  
Rodrigo Sauaia é CEO da Absolar; e Ronaldo Koloszuk 
é presidente do Conselho de Administração da Absolar.

Amatriz elétrica brasileira ainda 
está predominantemente baseada 
no uso de hidrelétricas de grande 

porte, que representam cerca de 60% 
de toda a capacidade de geração de 
eletricidade. Infelizmente, as grandes 
hidrelétricas dependem de chuvas no 
lugar certo e no momento certo, e ainda 
enfrentam competição pelo uso da água 
com outras atividades essenciais para 
a sociedade, como abastecimento hu-
mano, agricultura, pecuária, comércio, 
serviços e indústria.

Atualmente, quando falta água nos 
reservatórios das hidrelétricas brasilei-
ras, entram em cena as termelétricas a 
combustíveis fósseis. Mais caras, poluen-
tes e emissoras de gases de efeito estufa, 
elas formam o suporte emergencial de 
geração do País. No entanto, essa antiga 
estratégia está desgastada e já mostrou 
seus limites e efeitos colaterais: os au-
mentos nas contas de luz dos brasileiros, 
com bandeiras amarelas e vermelhas, 
que prejudicam a economia do País e 
pressionam a inflação, impactando in-
clusive os preços dos alimentos e outros 
produtos essenciais.

Este cenário desafiador, porém, está 
em franca transformação: desde o início 
dos anos 2000, houve um importante 
avanço rumo às fontes renováveis não-
hídricas. Estas fontes, limpas e compe-
titivas, são baseadas em recursos re-
nováveis amplamente abundantes em 
várias regiões brasileiras, com destaque 
para o Nordeste, que possui os melhores 
recursos solar e eólico do País.

O Operador Nacional do Sistema 
Elétrico projeta que até o final de 2021 a 

energia solar em usinas de geração cen-
tralizada representará 2,4% da matriz elé-
trica brasileira. Adicionalmente, na ge-
ração própria em telhados e fachadas de 
edificações ou pequenos terrenos, a fonte 
solar fotovoltaica é líder por ampla mar-
gem, com 6 GW de potência operacional.

Em 2020, o Brasil recuperou seu pro-
tagonismo entre os “top 10” países que 
mais instalaram energia solar no ano, 
tanto em grandes usinas quanto nos te-
lhados e pequenos terrenos. Foram cerca 
de R$ 15,9 bilhões em novos investimen-
tos e 3,15 GW em potência adicionada 
no período. Dados da Agência Interna-
cional de Energia compilados pela Ab-
solar - Associação Brasileira de Energia 
Solar mostram hoje o País na nona colo-
cação do ranking anual global, no qual 
os cinco primeiros são China, Estados 
Unidos, Vietnã, Japão e Alemanha.

Nesse cenário, o Nordeste se destaca 
em projetos de todos os portes e perfis. 
A região conta com 2,4 GW em usinas 
fotovoltaicas em operação, o que repre-
senta 70% de toda a capacidade insta-
lada da fonte em geração centralizada 
no Brasil. Também é a principal região 
em termos de novos empreendimentos, 
alcançando 13,9 GW dos 24,3 GW de 
projetos em desenvolvimento.

Já na geração solar distribuída, são 
1,1 GW de potência instalada e mais de 
90 mil conexões operacionais. O Ceará é 
o primeiro colocado da região nesse seg-
mento (à frente de Bahia e Pernambuco), 
com mais de 14 mil conexões e 206,3 
MW instalados, que beneficiam 18,4 mil 
consumidores em 98,4% dos 184 muni-
cípios cearenses. O Ceará também está 

Nordeste, horizonte de 
oportunidades para a energia solar

“No cenário nacional, o Nordeste se destaca com 2,4 GW 
  em usinas centralizadas, 70% de toda a capacidade instalada 
  no segmento, e 1,1 GW em geração distribuída.”

Jonas Becker, Rodrigo Sauaia e Ronaldo Koloszuk*
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