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RESUMO 

 

 

 

Em 2004, o governo brasileiro instituiu o Programa Luz para Todos, com o objetivo de 

disponibilizar energia elétrica para toda a população brasileira. Desde então cerca de 16,4 

milhões de brasileiros e 3,4 milhões de ligações elétricas implementadas desde a sua 

criação. O referido trabalho tem o objetivo de realizar um estudo acerca da carga 

disponibilizada mensalmente e a demanda efetiva do consumidor no programa LPT e 

observar as alterações necessárias a serem inseridas a fim de que o programa tenha um 

maior alcance possível. A metodologia utilizada baseou-se em referencial bibliográfico que 

trata sobre o assunto e dados secundários e primários relativos a consumo de eletricidade, 

número de ligações, número de eletro e eletrônicos. Os resultados mostram que o programa 

trouxe melhorias na qualidade de vida da população beneficiada relativa à saúde, educação 

e moradia. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Programa Luz para Todos, disponibilidade mensal garantida, 

qualidade de vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

In 2004, the Brazilian government instituted the Light for All Program, with the objective 

of making electricity available to the entire Brazilian population. Since then, approximately 

16.4 million Brazilians and 3.4 million electric connections have been implemented since 

its inception. The objective of this work is to carry out a study about the monthly load 

available and the effective demand of the consumer in the LPT program and to observe the 

necessary changes to be inserted in order that the program has as much reach as possible. 

The methodology used was based on a bibliographic reference that deals with the subject 

and secondary and primary data related to electricity consumption, number of connections, 

number of home appliances The results show that the program brought improvements in the 

quality of life of the beneficiary population regarding health, education and housing. 

 

 

 

 

Keywords: Light for All Program, guaranteed monthly availability, SIGFI, quality of 

life. 
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INTRODUÇÃO 

A industrialização do país ocorreu tardiamente. Com a eclosão da Grade Depressão 

nos idos dos anos 1930, o país viu o modelo agroexportador ruir e a necessidade de 

reinventar-se para que pudesse sair ileso a grande crise que assolara nações estrangeiras. 

Dentro desse contexto inicia-se o movimento na direção de tornar-se um país 

industrializado.  

O início desse movimento ocupou a mente dos dirigentes da antiga oligarquia 

agrícola que via na nascente da indústria a oportunidade em reaver parte dos recursos 

perdidos durante a Grande Depressão. 

Nesse momento em que a era industrial brasileira surgia o acesso à energia elétrica 

era bastante incipiente. A iluminação pública era alimentada pelos lampiões a óleo de 

baleia. Algumas fazendas tinham acesso à energia elétrica assim como alguns poucos 

industriais. Na medida em que a população brasileira foi tornando-se urbana a capilarização 

da rede de energia ia aumentando graças as parcerias realizadas com empresas estrangeiras 

– Canadense e Americana. 

Com o advento da industrialização o Brasil tornou-se o celeiro da indústria pesada 

nos anos 1950 e desde então o setor elétrico vem experimentando expansão impulsionado 

pelo avanço da urbanização e a industrialização. 

Esse novo país que se apresenta possui ainda um contingente de brasileiros 

desassistidos no que tange ao acesso à energia elétrica. São mais de 1 milhão de famílias 

sem esse recurso. 

Considerando que estamos em pleno século 21, essa narrativa entra em 

descompasso com um país que se tornou uma das economias mais influentes mundialmente 

falando. 

Desde os anos 2000, visando atender essa população “desassistida”, o país lançou o 

Programa Luz para Todos – LPT, e desde então esse gap tem diminuído. Em 2012 foram 

lançados os Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fonte Intermitente - 

SIGFI, do Programa Luz para Todos. 

A ideia do referido estudo é analisar esse programa bem como seu alcance e a 

repercussão deste na qualidade de vida do cidadão beneficiário desse programa. A 

verificação da adequação desse programa a uma residência-modelo se faz necessária para 

que possa sugerir alterações relativas a essa Resolução 493/2012. 
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Sendo assim o referido estudo fará uma avaliação dos Sistemas Individuais de 

Geração de Energia Elétrica com Fonte Intermitente (SIGFI) do Programa Luz para Todos, 

observando a carga disponibilizada mensalmente e se ela atende de forma efetiva a real 

demanda do consumidor. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Realizar uma avaliação técnica e econômica do SIGFI vinculado ao Programa Luz 

para Todos observando a sua efetividade no que tange ao atendimento da demanda do 

consumidor e propor alterações caso seja necessário. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Apresentar a composição da matriz elétrica brasileira e a sua evolução desde os 

anos 2000; 

- Apresentar o Programa Luz para Todos em conformidade a Resolução 493/2012, 

da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; 

- Mostrar uma simulação de consumo de energia elétrica aplicada a uma residência-

modelo e a plausibilidade das métricas previstas na Resolução 493/2012. 

- Apresentar simulações de consumo regionais considerando a legislação vigente e a 

residência- modelo. 

- Apresentar os custos incorridos para a adoção das alterações requeridas na 

legislação, com base na residência-modelo e nos consumos regionais. 
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2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada baseia-se na pesquisa explicativa uma vez que busca 

identificar os fatores que contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno, deste 

modo, visando explicar a razão dos acontecimentos. A pesquisa explicativa (ou causal) 

busca identificar os fatores que contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno, 

deste modo, visa a explicar a razão dos acontecimentos (GIL, 2007; VERGARA, 2004). 

Utilizou-se também a pesquisa descritiva uma vez que busca expor as características 

de uma dada população ou de determinado fenômeno. É possível estabelecer correlações 

entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso em explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação” (VERGARA, 2004, p. 47), de maneira, 

que os pesquisadores neste tipo de investigação têm preocupação prática, como acontece 

com a pesquisa exploratória (GIL, 2007).  

Para a realização do estudo foi utilizada pesquisa bibliográfica que aborda a questão 

do acesso à energia elétrica. Foi utilizado o Manual de Operacionalização do Programa Luz 

para Todos 2015-2018, o Manual para Atendimento às Regiões Remotas dos Sistemas 

Isolados, as Especificações Técnicas dos Programas para Atendimento às Regiões Remotas 

dos Sistemas Isolados no âmbito do Programa Luz para Todos e a Resolução Normativa 

493/12 - ANEEL como fontes de estudo.  

Foram utilizados dados primários e secundários relativos à estrutura operacional, 

critérios para definição para prioridades de atendimento, critérios técnicos, condições para 

liberação de recursos, condições para revisão de metas e prazos de contratos e condições 

financeiras de contratos ligados ao Programa Luz para Todos. 

A fim de verificar o alcance do programa foram utilizados dados relativos ao 

atendimento com microssistemas ou sistemas individuais e da disponibilidade mensal 

garantida; da vistoria e da ligação; da medição, da leitura e do faturamento, do 

fornecimento em período diário reduzido, da tensão em regime permanente e da 

continuidade do serviço e das disposições gerais da Resolução 493/ 2012. 

Serão utilizados dados primários relacionados às especificações dos principais 

equipamentos e estruturas, da modularização dos sistemas de geração e do 

dimensionamento dos sistemas SIGFI das Especificações Técnicas contidos nos manuais 

técnicos na ANEEL.  

A verificação da atual proposta e sua eficácia no que tange ao alcance será 

verificado por meio de uma simulação de consumo de uma dada residência-modelo que 
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utiliza no seu cotidiano os eletrodomésticos: geladeira, televisão, ventilador e lâmpadas 

LED. Essa simulação servirá para comparar o uso de energia elétrica sugerido pela 

Resolução no 493/2012 Ao consumo efetivo atual considerando as horas de uso e destes 

equipamentos por uma família composta de 4 indivíduos.  

Após a verificação do consumo efetivo e o que prevê a Resolução serão feitas 

sugestões de alterações e melhorias da Resolução junto aos órgãos governamentais, tais 

como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a Empresa de Pesquisa 

Energética - EPE e o Ministério de Minas e Energia - MME, serão levados em conta e 

apresentados neste referido trabalho. 

Para a realização da simulação de consumo regional foram utilizados os parâmetros 

contidos nas Especificações Técnicas dos Programas para Atendimento às Regiões 

Remotas dos Sistemas Isolados no âmbito do Programa Luz para Todos da empresa 

Eletrobras. Os parâmetros observados foram os relativos ao banco de baterias, gerador 

fotovoltaico, controlador de carga e inversor. 

Uma vez realizadas as simulações considerando o consumo médio de cada região do 

país foram observados os diferentes arranjos fotovoltaicos necessários ao atendimento dos 

domicílios locais. Avaliar economicamente e tecnicamente cada um desses arranjos 

fotovoltaicos e a sua capacidade de atendimento ao consumidor final. 
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3. MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA: ASPECTOS CONCEITUAIS E 

TÉCNICOS 

O Brasil é um país de dimensões continentais. O desenvolvimento econômico de 

uma nação está intimamente relacionado a disponibilidade de recursos naturais bem como 

financeiros. O Brasil desde os anos 2000 vem apresentando uma expansão média de 3,6% 

ao ano de consumo de energia. Isso significa dizer que a cada ano o país precisa 

disponibilizar em sua rede elétrica para 22.128,15 GWh. (EPE, 2016) 

Diante desse diagnóstico o país precisa investir em infraestrutura no setor de 

energia. Apesar da matriz de energia brasileira ser uma das mais limpas, a expansão futura 

do acesso é um fato. 

O estudo da energia, suas formas, transformações, comportamento e aplicações são 

fatores que ditam o crescimento e desenvolvimento da sociedade. A necessidade de 

melhores formas de uso da energia é crescente desde que o homem começou a ter noção de 

agricultura e a utilizar o fogo como forma de preparo dos alimentos. E até hoje há uma 

necessidade crescente por energia, porém de diferentes tipos.  

As matrizes energéticas representam o conjunto de fontes de energia disponíveis 

para geração de energia elétrica, térmica, química e produção de alimentos. Já as matrizes 

elétricas dizem respeito ao conjunto de fontes de energia disponíveis para suprir a demanda 

de energia elétrica.  

A maior parte da energia gerada no Brasil é oriunda de petróleo e derivados 

(36,4%), (17,0%) da cana-de-açúcar (5,7%) carvão. (Figura 1). Apesar da maior parte da 

energia ser oriunda dos combustíveis fósseis, o país possui uma das matrizes energéticas 

mais limpas do mundo. (EPE, 2017). 
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Figura 1: Matriz Energética Brasileira. Fonte: EPE, 2017 

 

A geração de energia elétrica por sua vez tem como principal fonte utilizada no país 

aa hídrica. Como podemos ver na figura 2, 65,2% da geração de eletricidade no país 

origina-se do uso da fonte hídrica, temos as fontes solar e eólica respondendo por 6,9% e 

carvão e petróleo e derivados por 2% e 4,1% respectivamente. 

 

 

Figura 2: Matriz Elétrica Brasileira. Fonte: EPE, 2017 

 

Em termos quantitativos a fonte hídrica respondeu por 94.662 MW de energia 

gerada no país em 2017. As termelétricas ocupam o segundo lugar gerando 41.628 MW no 

mesmo período. As fontes eólica e solar vêm despontando no que tange a expansão de 
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geração, em 2016 respondiam por 10.124 MW e 24 MW respectivamente. Em 2017 esse 

valor é de 21,3 MW e 935 MW, um crescimento de mais de 100%. (EPE, 2018) 

 

Tabela 1: Capacidade instalada de geração elétrica no Brasil (MW) 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 126.743 133.913 140.858 150.112 157.112 

Usinas Hidrelétricas 81.132 84.095 86.366 91.499 94.662 

Usinas Termelétricas 36.528 37.827 39.564 41.275 41.628 

PCH 4.620 4.790 4.886 4.941 5.020 

CGH 266 308 398 484 594 

Usinas Nucleares 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 

Usinas Eólicas 2.202 4.888 7.633 10.124 21,3 

Solar 5 15 21 24 935 

Fonte: EPE (2018) adaptado. 

 

Apesar do crescimento da capacidade de geração ao longo dos anos, o acesso à 

energia elétrica ainda requer tratamento pontual haja vista que de acordo com dados da 

ANEEL, ainda temos 1 milhão de domicílios sem luz. 

A acessibilidade a energia elétrica requer investimentos em infraestrutura e 

programas contínuos de expansão as regiões mais remotas do país. A região Norte por 

exemplo, 77% tem acesso e a região Sudeste 98%. Essas disparidades vêm sendo 

diminuídas ao longo dos anos desde a criação de programas cujo objetivo é expandir o 

acesso à energia elétrica. (MME, 2018) 

 O acesso à energia elétrica reflete invariavelmente a qualidade do desenvolvimento 

econômico que estamos almejando. De acordo com dados da Organização das Nações 

Unidas, a ONU, a linha da pobreza extrema é caracterizada quando o indivíduo consegue 

sobreviver com um patamar de renda de US$ 1,90/dia (cerca de R$ 7,60/dia). E ainda 

existem dois níveis de pobreza, quem sobrevive com menos de US$ 3,20/dia (linha da 

pobreza em países de renda média-baixa) e quem vive com menos de US$ 5,50/dia (linha 

da pobreza em países de renda média-alta). Segundo o Banco Mundial, 2018, cerca de 3,4 

bilhões de pessoas se encontram nesta situação, e na região da América do Sul e Caribe 

entre 2010 e 2015, quase 11% da população se encontrava no patamar de US$ 3,20/dia e 

mais de 26% no patamar de US$ 5,50/dia. Mas segundo a entidade, essa região sofre mais 

com falta de acesso a requisitos básico, como água, eletricidade e saneamento básico.   
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 Em 2000, as metas dos Objetivos do Milênio, as ODMs, foram criadas como forma 

de impulsionar os governos a combaterem os principais problemas mundiais percebidos nos 

anos 1990.  

A primeira meta, Figura 3, “Erradicar a Extrema Pobreza e a Fome” incentivou 

diversos países a criarem programas sociais para combater a pobreza e a fome. Um desses 

programas sociais é o Programa Luz para Todos. 

 
Figura 3: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Fonte: ONU, 2018. 

 

As metas do ODM englobam outras esferas tais como educação, meio ambiente, 

saúde, entre outros. O alcance da meta de acesso à energia elétrica constitui uma das 

primeiras metas haja vista que uma vez o indivíduo tendo acesso a esse recurso o bem-estar 

e a qualidade de vida elevam-se. Estudos do MME mostram que cerca de 92,9% obtiveram 

melhoria na qualidade de vida, 81,8% afirmam que as condições da residência melhoraram, 

56,3 % consideram uma elevação na segurança domiciliar e 40,5% obtiveram 

oportunidades de trabalho com a chegada da energia elétrica em sua residência. (MME, 

2018) 
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4. PROGRAMA LUZ PARA TODOS 

No Brasil, existiam mais de dois milhões de domicílios rurais sem acesso à energia 

elétrica, contabilizando aproximadamente dez milhões de brasileiros não atendidos por esse 

serviço público. Dentro deste quadro havia um agravante, cerca de 90% dessas famílias 

possuíam renda inferior a três salários mínimos. Esses dados foram levantados pelo Censo 

2000, do IBGE. (IBGE, 2000) 

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios:[...] 

 X - Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. (CF, 1988) 

  

 Para combater essas causas, o Governo Federal cria Políticas Públicas focadas em 

diferentes situações e fatores agravantes da pobreza. Um desses agravantes é a falta de 

energia elétrica.  

Com o intuito de atender aos domicílios identificados pelo Censo do IBGE e 

acelerar o Processo de Universalização do acesso à energia elétrica, o Governo Federal por 

meio do MME instituiu o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da 

Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, em 11 de novembro de 2003 pelo Decreto nº 

4.873. (MME, 2015) 

Porém, durante a execução do Programa foram identificadas novas famílias que não 

tinham acesso à energia elétrica, o que resultou na prorrogação do prazo para o final de 

2010 por meio do Decreto nº 6.442, de 25 de abril de 2008.  

Além do Decreto nº 6.442, foram publicados os Decretos: 

- Nº 7.324, de 05/10/2010: Prorroga o prazo de execução do Programa “LUZ PARA 

TODOS” até 31 de dezembro de 2011, com o objetivo de garantir a finalização das ligações 

destinadas ao atendimento em energia elétrica, que tenham sido contratadas ou estivessem 

em processo de contratação, até 30 de outubro de 2010.  

- Nº 7.520, de 08/07/2011: Institui o Programa “LUZ PARA TODOS” para o 

período de 2011 a 2014, estabelece os beneficiários – pessoas domiciliadas em áreas de 

concessão e permissão cujo atendimento resulte em elevado impacto tarifário, de acordo 

com critérios a serem definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no 

prazo de até trinta dias contado da publicação deste Decreto; ou atendidas pelo Programa 

Territórios da Cidadania ou pelo Plano Brasil Sem Miséria; projetos de eletrificação em: 

assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades 
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localizadas em reservas extrativistas ou em áreas de empreendimentos de geração ou 

transmissão de energia elétrica, cuja responsabilidade não seja do respectivo 

concessionário; e escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. 

- Nº 7.656, de 23/12/2011: altera o Decreto nº 7.520/2011 e diz que os contratos 

celebrados na forma do disposto no § 1º do art. 1º do Decreto nº 4.873, de 11 de novembro 

de 2003, cujos objetos não tenham sido concluídos até 31 de dezembro de 2011, poderão 

ser incluídos no Programa “LUZ PARA TODOS”, para o período de 2011 a 2014. 

- Nº 8.387 de 30/12/2014: Prorroga o programa até o ano 2018; estabelece que a 

estrutura do programa será composta por um Comitê Gestor Nacional de Universalização e 

Comitês Gestores Estaduais, que exercerão a gestão compartilhada do Programa; as 

prioridades e as alternativas tecnológicas para os atendimentos previstos no Programa 

“LUZ PARA TODOS”, até o ano de 2018, observarão o disposto no Manual de 

Operacionalização e no Manual de Projetos Especiais, a serem editados pelo Ministério de 

Minas e Energia. 

- Nº 9.357 de 27/04/2018: altera o Decreto nº 7.520/2011, revoga os decretos nº 

7.656/2011 e nº 8.387/2014 e prorroga o programa até o ano 2022.   

 

4.1 MANUAL DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 

O MME, por meio do Manual de Operacionalização define a estrutura operacional e 

estabelece os critérios técnicos, financeiros, procedimentos e prioridades a serem aplicados 

no Programa Luz para Todos (MME, 2015). 

A Figura 4 e a Tabela 2 representam um esquema de como funciona a estrutura 

operacional do programa e os órgãos competentes, respectivamente. 
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Figura 4: Esquema Estrutura Operacional LPT. Fonte: Manual de Operacionalização, 2015. 

 

 

Tabela 2: Estrutura Operacional LPT 

 
Órgãos Competentes Atribuições 

MME 

-Coordena o Luz para Todos 

-Estabelece as políticas para as ações do programa  

- Define metas e prazos em cada Estado ou área de concessão ou 

permissão 

-Nomeia os coordenadores de cada Comitê Gestor Estadual (CGE) 

-Aprova o manual de operacionalização 

-Emite parecer autorizando a Eletrobras a elaborar e assinar o 

contrato com o agente executor 

-Acompanha a execução físico-financeira do programa 

-Orienta e instrui os agentes do programa 

CGN 

-É composto por um coordenador - representante do MME e mais 

seis integrantes, dentre eles estão um representante da Eletrobras e da 

ANEEL, e os presidentes da Eletronorte, Furnas, Chesf e Eletrosul 

-Solicita, recebe e avalia relatórios, informações e dados fornecidos 

pelos CGE’s 

-Analisa os problemas e define as soluções cabíveis para evitar a 

descontinuidade do programa 

-Observa o atendimento das metas na região e a realização 
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orçamentária do programa 

CGE 

- É composto por um coordenador - representante do MME e mais 

cinco integrantes, dentre eles representantes do Governo Federal, da 

ANEEL, da Associação dos Prefeitos do Estado, da Concessionária 

de Distribuição do Estado, da Permissionária de Distribuição do 

Estado quando agente executor 

-Encaminha para o agente executor correspondente, os pedidos de 

ligação de energia elétrica 

-Aprova e encaminha ao MME, a relação dos pedidos de ligação que 

integrarão o programa 

-Atua visando o efetivo cumprimento das metas 

-Acompanha a execução física e financeira das obras 

ELETROBRAS 

-Assina o termo de compromisso celebrado entre o Governo Federal 

e o agente executor 

-Analisa e encaminha ao MME o programa de obras apresentado pelo 

agente executor visando aprovação da demanda, autorização para 

elaboração e assinatura de contrato com os agentes executores 

-Encaminha à CAIXA autorização expedida pelo MME com os 

valores aprovados para fins de concessão de financiamento ao agente 

executor 

-Celebra o contrato de subvenção; assina os contratos com a CAIXA 

-Avalia as solicitações dos agentes executores para revisão de metas e 

prazos; inspeciona fisicamente as obras executadas 

-Elabora relatórios com informações referentes ao andamento das 

obras e liberação dos recursos financeiros 

-Entre outras atribuições 

 

ANEEL 

-Publica as resoluções com as metas e os prazos para cada estado ou 

área de concessão ou permissão, de acordo com o estabelecido pelo 

MME 

-Monitora os planos de universalização e fiscaliza o cumprimento das 

metas e prazos do programa 

Agente Executor - 

Concessionárias e 

Permissionárias de 

Distribuição de energia 

elétrica 

-Assina o termo de compromisso com o MME com a interveniência 

da ANEEL e da Eletrobras, para implantação do programa 

-Levanta e registra as demandas de sua área de atuação 

-Elabora o programa de obras que atenda as metas estabelecidas 

-Informa, mensalmente, ao MME a situação dos repasses de recursos 

do Governo Federal, para execução das obras 

-Implanta o programa de obras; presta contas à Eletrobras para fins 

de liberação de recursos 

-Identifica no sistema computacional que emite o faturamento, todo 

cliente atendido 

-Presta informações aos novos consumidores sobre o uso adequado 

da energia elétrica 

-Provê energia elétrica ao conjunto de instalações e equipamentos 

elétricos caracterizado pelo ponto de conexão da unidade 

consumidora 

Fonte: MME, 2015 

 

 

Os critérios para definição das prioridades de atendimento estão estabelecidos no 

Decreto nº 7.520/2011 e atendem a seguinte ordem: “domicílios a serem beneficiados pelo 
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Plano Brasil Sem Miséria; domicílios localizados nos municípios participantes do 

Programa Territórios da Cidadania; domicílios localizados em assentamentos rurais, 

comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas 

extrativistas ou em áreas de empreendimentos de geração ou transmissão de energia 

elétrica, cuja responsabilidade não seja do respectivo Concessionário; escolas, postos de 

saúde e poços de água comunitários; e demais pedidos de energia elétrica que não atendam 

a nenhuma das condições anteriores, desde que estejam dentro das premissas do LpT.” 

(MME, 2015) 

Quanto aos critérios técnicos, o programa atende as demandas do meio rural de 

acordo com duas possibilidades: extensão de redes de distribuição - os custos devem ser 

compatíveis com os custos de referência da Eletrobras e sistemas de geração 

descentralizada com ou sem redes de distribuição atribuídas - deverão obedecer à 

regulamentação específica da ANEEL, as recomendações constantes do Manual para 

Atendimento às Regiões Remotas dos Sistemas Isolados do Programa “LUZ PARA 

TODOS”. (MME, 2015) 

Os agentes executores deverão elaborar seus programas de obras, que serão 

apresentados à Eletrobras, atendendo as definições supracitadas e levando em consideração 

tecnologias, equipamentos, materiais e critérios que propiciem a redução de custos 

atendendo os índices médios do programa (kVA/consumidor; consumidor/km; R$ 

(Rede)/km (Total) e R$/Consumidor), de acordo com as características de cada projeto a ser 

executado. (MME, 2015) 

As liberações de recursos obedecerão aos contratos firmados entre a Eletrobras, os 

agentes executores e a CAIXA, de acordo com a Tabela 3: 

 

Tabela 3: Liberação de Recursos dos Contratos Assinados com a Eletrobras 

 

Parcela Condições 

Liberação de 

Recursos (% do 

valor do contrato) 

Liberação 

acumulada (%) 

Liberação            

inicial 

Após a assinatura e cumprimento de 

todas as obrigações legais 
30 30 
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2ª Liberação 

Com dez por cento de Avanço Físico 

informado pela Eletrobras e 

comprovação de no mínimo dez por 

cento do valor dos Custos diretos do 

Programa de Obras contratado, na 

aquisição e na apropriação de bens e 

serviços financiáveis. 

Até 20 Até 50 

3ª Liberação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com trinta por cento de Avanço Físico 

informado pela Eletrobras e 

comprovação de no mínimo trinta por 

cento do valor dos Custos diretos do 

Programa de Obras contratado, na 

aquisição e na apropriação de bens e 

serviços financiáveis; bem como do 

envio de cópia do Contrato de 

Financiamento assinado com a 

CAIXA, quando aplicável, ou de 

demonstração de Fonte de Recursos 

Assegurada, em montante equivalente 

aos Custos Diretos da Contrapartida do 

Agente Executor. 

Até 20 Até 70 

4ª Liberação 

Com cinquenta por cento de Avanço 

Físico informado pela Eletrobras e 

comprovação de no mínimo cinquenta 

por cento do valor dos Custos diretos 

do Programa de Obras contratado, na 

aquisição e na apropriação de bens e 

serviços financiáveis. 

Até 20 Até 90 

Liberação final 

Após a realização da última Inspeção 

Física pela Eletrobras e comprovação 

Financeira e Contábil Final, podendo 

resultar em Devolução de Recursos. 

Até 10 Até 100 

Fonte: MME, 2015. 

 

 

O cronograma físico-financeiro definirá o prazo de execução física das obras a 

partir da data de liberação inicial dos recursos. O prazo do encerramento do crédito 

ocorrerá, em até três meses após o fim do prazo de execução das obras, em duas etapas: nos 

primeiros dois meses são para o agente executor efetuar a comprovação física, financeira e 

contábil final dos recursos disponibilizados, condição que o habilitará o recebimento da 

última parcela do contrato e o último mês para a Eletrobras finalizar o acerto de contas. 

(MME, 2015) 
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Após o final do prazo de execução das obras, o agente executor deverá encaminhar 

um relatório certificando a aplicação dos valores liberados pelo programa e os valores 

apresentados como contabilizados, bem como a forma e legalidade dos lançamentos. 

(MME, 2015) 

Conforme o Ofício nº03/2013-SUPOF/STN/MF-DF, a CAIXA pode oferecer 

financiamento para os agentes executores, com a finalidade de manter a operacionalização 

do programa.  (MME, 2015) 

 

4.2 MANUAL PARA ATENDIMENTO ÀS REGIÕES REMOTAS DOS SISTEMAS 

ISOLADOS 

 

O Manual para Atendimento às Regiões Remotas dos Sistemas Isolados é parte 

integrante do Manual de Operacionalização do Programa Luz para Todos. Neste manual é 

enfatizado o atendimento por meio de Microssistemas Isolados de Geração e Distribuição 

de Energia Elétrica (MIGDI) ou SIGFI. (MME, 2015) 

Das disposições previstas pelo Manual de Operacionalização, apenas os critérios de 

atendimento sofrem alterações.  

Os critérios de elegibilidade devem seguir as prioridades já estabelecidas pelo 

Manual de Operacionalização, assim como propiciar o atendimento de  1comunidades 

isoladas, que não podem ser atendidas com a rede convencional devido a limitações 

financeiras, técnicas e ambientais; utilizar tecnologias que aproveitem os potenciais 

energéticos locais ou regionais. (MME, 2015) 

A disponibilidade mensal garantida de energia elétrica atendendo as necessidades 

básicas de iluminação, refrigeração e comunicação para cada unidade consumidora de uso 

individual residencial é de 45 kWh, e deverá ser realizada por meio de um SIGFI ou 

MIGDI, conforme a Resolução Normativa 493/2012 ANEEL. (MME, 2015) 

4.2.1 Especificações Técnicas dos Programas Para Atendimento às Regiões Remotas 

dos Sistemas Isolados no Âmbito do Programa Luz Para Todos 

 

Após estipular medidas para atender comunidades isoladas, foi necessário criar os 

parâmetros técnicos a serem seguidos pelas distribuidoras. A Eletrobras é responsável por 

elaborar os parâmetros técnicos do programa. Assim, o documento “Especificações 

 
1
 Comunidades isoladas – comunidades que vivem sem contato significativo com a sociedade envolvente. 
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Técnicas dos Programas para Atendimento às Regiões Remotas dos Sistemas Isolados no 

âmbito do Programa Luz para Todos” foi elaborado.  

No documento, a escolha de utilização entre um dos dois sistemas deve levar em 

consideração vários itens, porém os mais salientados são: (ELETROBRAS, 2015): 

● Espaçamento entre as unidades consumidoras; 

● Limite de queda de tensão na rede de distribuição; 

● Aspectos econômicos, ambientais, sociais e operacionais;  

Para efeito de simplificação, apenas os dados técnicos do SIGFI serão apresentados, 

uma vez que serão fonte de estudo.  

O SIGFI utilizando energia fotovoltaica como fonte intermitente, se torna um 

sistema off-grid, ou seja, um sistema isolado, sem contato com a rede. Tais sistemas são 

compostos por basicamente quatro componentes principais: painéis solares, controlador de 

carga, inversor e banco de baterias. Na Figura 5 é possível visualizar um diagrama unifilar 

de um SIGFI. 

 

 

 

Figura 5: Diagrama Unifilar do SIGFI. Fonte: Especificações técnicas, Eletrobras, 2015 
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Os painéis fotovoltaicos são os responsáveis pela geração de energia e o 

abastecimento do banco de baterias. Podem ser de 36, 60, 72 ou mais células. A tensão das 

baterias é que dita qual painel utilizar. Considerando que as baterias chumbo ácidas são as 

mais convencionais no mercado, com tensão de 12 V, os painéis devem ser capazes de 

gerar 16 V de tensão devido às perdas provenientes da temperatura e de cabos e proteções.  

Os painéis fotovoltaicos precisam seguir os seguintes requisitos conforme o quadro 

1: 

 

Quadro 1: Requisitos gerais para módulos fotovoltaicos de silício cristalino e de filme 

fino 

 

Item Descrição Requisito 

1 Características dos Módulos Fotovoltaicos 

1.1 Tipo de Célula 
Silício Mono (m-Si) ou 

MultiCristalino (p-Si) 

Filme fino de CIS, 

CIGS, CdTe, a-Si 

ou µ-Si 

1.2 
Eficiência Mínima do módulo em 

condições STC 
Classe A INMETRO 

Classe A e B 

INMETRO 

1.3 
Grau de proteção dos conectores / caixa 

de junção 
IP65 

1.4 Tolerância de potência (limite inferior) Inferior a -3% Inferior a -5% 

2 Garantia de Produto e Garantia de Potência 

2.1 
Garantia de potência nominal (Pn) após 

os primeiros 10 anos 
≥90% de Pn 

2.2 
Garantia de potência nominal (Pn) após 

os primeiros 20 anos 
≥80% de Pn 

3 Certificados e Padrões 
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3.1 
Módulos fotovoltaicos (FV) – 

Qualificação de Projeto e homologação 
IEC 61215 IEC 61646 

3.2 
Segurança de módulos fotovoltaicos 

(FV) classe II – qualificação 
IEC 61730 

3.3 

Registro Nacional de Conservação de 

Energia (ENCE) do Programa 

Brasileiro de Etiquetagem (PBE) 

emitido pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO) 

Classe A 

Fonte: Especificações técnicas, Eletrobras 2015. 

 

As baterias comumente utilizadas em sistemas fotovoltaicos são baterias 

estacionárias e que devem ter algumas características específicas, como por exemplo 

suportar descargas profundas no caso da ausência de irradiação solar. O manual de 

especificações técnicas não delimita o tipo de material da bateria, porém aponta as baterias 

de chumbo ácida como sendo as mais utilizadas no mercado. O quadro 2 apresenta todos os 

requisitos necessários para a escolha da bateria. 

 

 

Quadro 2: Requisitos específicos para o banco de baterias. 

 

Item Descrição Requisito 

1 Tipo de baterias 

1.1 Forma construtiva dos elementos Placas positivas planas ou tubulares 

1.2 Material 
Chumbo / Dióxido de chumbo com baixo 

teor de antimônio (<3%) 

1.3 Eletrólito 
Ácido sulfúrico líquido ou imobilizado na 

forma Gel 

1.4 Tensão nominal por célula / elemento 
2 volts / elemento ou monoblocos de 6V 

ou 12V 
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1.5 Tensão nominal do sistema 48V (para MIGDI) e 24V (para SIGFI) 

1.6 Material do vaso 

Em caso de elementos com eletrólito 

líquido: transparente ou translúcido para 

inspeção do nível de eletrólito e 

sedimentação 

1.7 

Vaso: No caso de baterias ventiladas, os 

elementos devem ter uma reserva de 

eletrólito (volume de eletrólito acima do 

nível mínimo), que ultrapassa o volume 

mínimo indicado no vaso em pelo menos 

a porcentagem indicada. 

20% 

2 Resistência e durabilidade 

2.1 
Integridade do elemento e resistência 

contra impactos no transporte 

Certificado de teste, tipo de acordo em 

IEC 60896 

3 Características e ambientais e operacionais do banco de baterias 

3.1 
Temperatura máxima de operação 

admissível 
50˚C 

3.2 Regime de operação 

Em sistema fotovoltaico com ciclagem 

diária, variando conforme a 

disponibilidade de irradiação solar 

3.3 Profundidade de descarga de projeto 60% 

4 Configuração do banco de baterias 

4.1 
Número de baterias conectado em 

paralelo 
Conforme orientações do fabricante 

5 Padrões Mínimos Exigidos 

5.1 
Requerimentos de segurança para 

instalação de baterias 
IEC 62485-2 ed. 1.0 & EM 50272-2 

6 Garantia de Produto e Garantia de Durabilidade 
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6.1 

Número de ciclos de vida a profundidade 

de descarga de 80% (conforme catálogo 

do fabricante) 

≥1000 ciclos 

6.2 

Garantia de durabilidade em ciclos 

solares conforme ensaio de durabilidade 

da RAC-FV do INMETRO 

≥1200 ciclos 

Fonte: Eletrobras, 2015. 

 

Existem dois tipos de inversores, os de sistemas on-grid e sistemas off-grid. Os 

inversores utilizados são os off-grid, onde a função do aparelho é converter a energia de 

corrente contínua em corrente alternada. Existem diversos equipamentos no mercado, 

porém, existem vários que não são confiáveis por não criar ondas senoidais puras. Para se 

ter certeza se o equipamento é confiável, apenas aparelhos homologados pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, devem ser escolhidos. No 

quadro 3 as demais especificações técnicas são apresentadas. 

 

Quadro 3: Requisitos gerais para o inversor de bateria para SIGFI 

 

Item Descrição Requisito 

1 Tipo do Inversor Inversor de Bateria 

2 Características e proteções ambientais do Inversor 

2.1 
Temperatura máxima de operação sem 

perda de potência 
Mínimo 45˚C 

2.2 Máxima Umidade Relativa do ar Mínimo de 95% 

2.3 Tipo de proteção IP (EN 60529) 
Se abrigado, mínimo IP20. Se 

desabrigado, mínimo IP54 

3 Características elétricas do Inversor 

3.1 Tensão nominal CC 12 ou 24 V 

3.2 Eficiência de conversão máxima Mínimo de 89% 
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3.3 Detector automático de carga Para ativar / desativar o modo standby 

3.4 

Tensão mínima para desconexão de 

carga por baixa voltagem ou 

desconexão da carga pode ser realizada 

por algoritimo que controla o SOC da 

bateria 

A determinar de acordo com indicação 

dos fabricantes da bateria 

3.5 
Religamento automático depois de 

desligamento por baixa tensão 

Tensão a determinar de acordo com 

recomendação dos fabricantes da bateria 

3.6 Proteções eletrônicas 

- Desligamento por alta temperatura no 

caso de superaquecimento 

- Sobrecorrente 

- Sobretensão 

- Curto circuito com reconexão 

automática de carga até 2 ou 3 tentativas. 

Após a última tentativa, se a carga não for 

reconectada, o inversor deve permitir a 

reconexão manual da carga (normalizada) 

por um botão de fácil acesso 

- Conexão invertida nos terminais de CC 

4 Características mecânicas 

4.1 Arrefecimento do equipamento Por convecção natural 

4.2 
No caso de instalação em regiões de 

umidade relativa elevada (>90%) 

As placas de circuito impresso devem ser 

revestidas para proteção contra umidade 

Fonte: Especificações técnicas, Eletrobras 2015. 

Os controladores de carga dependem do tipo de bateria escolhida para o sistema. 

Existem dois tipos de controlador de carga no mercado, os MPPT (Maximum Power Point 

Tracker, ou rastreador de ponto máximo de potência) e com modulação por largura de 

pulso, PWM (Pulse Widht Modulation). No quadro 4 vemos as especificações técnicas 

exigidas. 

  

Quadro 4: Requisitos para os controladores de carga para SIGFI 

 

Item Descrição Requisito 
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1 Tipo de controlador 

1.1 Modulação 

PWM com os estágios de carregamento: 

carga plena, carga com tensão constante 

regulada, carga de flutuação e, se não for 

bateria a gel, equalização. (Os set points 

de tensão devem estar de acordo com a 

recomendação do fabricante das baterias). 

OU 

Com seguidor de ponto de máxima 

potência – MPPT (se houver necessidade) 

2 Características e proteções ambientais 

2.1 
Temperatura máxima de operação sem 

perda de potência 
Mínimo 45˚C 

2.2 Máxima umidade relativa do ar Mínimo de 95% 

2.3 Tipo de proteção IP (60529) 
Se abrigado, mínimo IP20. Se 

desabrigado, mínimo IP54 

3 Características elétricas 

3.1 Eficiência de conversão máxima (MPPT) Mínimo de 95% 

3.2 

SOC de corte de carga ou tensão mínima 

para desconexão de carga por baixa 

voltagem 

40% ou tensão de acordo como indicado 

pelo fabricante de baterias 

3.3 

Suportabilidade do total da corrente de 

curto circuito e da tensão de circuito 

aberto do arranjo fotovoltaico 

110% 

3.4 Proteção contra 

- Sobreaquecimento 

- Curto-circuito com reconexão de carga 

automática 

3.5 O controlador deve indicar 

- Modo de carga 

- Estado de carga da bateria 

- Estado de falha do controlador 

Fonte: Especificações técnicas, Eletrobras 2015. 
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Pensando em alguma possibilidade de aumento de demanda de energia, a 

ELETROBRAS apresentou um modelo modular, onde mais de um SIFGI podem ser 

alocados em uma só residência, figura 6. Para isso, os sistemas são interligados pelo 

barramento corrente alternada. Alguns desafios são apontados pela ELETROBRAS (2015): 

● Sincronismo entre os inversores e geradores; 

● Compartilhamento no fornecimento de potência ativa e reativa; 

● Estabilidade do sistema. 

 

 

Figura 6: Conceito básico de modularização para SIGFI's. Fonte: Especificações técnicas, Eletrobras 2015. 

 

A sequência de equações e tabelas a seguir fazem referência ao memorial de 

cálculos do dimensionamento de um SIGFI considerando controladores MPPT. 

 

O dimensionamento dos bancos de baterias é dado pela seguinte equação: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑊ℎ) =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑐𝑎 (𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎) ∗ 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 (𝑑𝑖𝑎𝑠)

𝜂𝑐𝑐/𝑐𝑎 ∗ 𝐷𝑂𝐷𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝐸𝑂𝐿
 (Eq.1) 

 

O dimensionamento do número de baterias é dado pela seguinte equação:  

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑊ℎ)

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎∗𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
    (Eq. 2) 

 

 

 

Tabela 4: Parâmetros para Dimensionamento do Banco de Baterias 

 

Parâmetro Descrição 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐶𝐴 Consumo diário de referência em função do consumo mensal do sistema 
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Autonomia 
Autonomia mínima do sistema, de 2 dias, de acordo com a Resolução 

Normativa 493, de 5 de junho de 2012, da ANEEL 

𝜂𝐶𝐶/𝐶𝐴 
Eficiência total entre o consumo em CC no banco de baterias e o 

consumo em CA. Considera: perdas na descarga da bateria, perdas na 

conversão CC/CA (inversor) e perdas ôhmicas (ou de transmissão) 

𝐷𝑂𝐷𝑚𝑎𝑥 

Profundidade de descarga máxima para proteger o banco de baterias de 

descarga profunda. O valor adotado será de 0,6 (ou 60%) para todos os 

sistemas 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝐸𝑂𝐿 

O fim da vida útil (End-of-life) de uma bateria é definido quando a 

capacidade da bateria é 80% da capacidade nominal. Foi estabelecido o 

parâmetro 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝐸𝑂𝐿 igual a 0,9 que implica que o banco de 

baterias estará superdimensionado em cerca de 10% após a instalação e 

subdimensionado em cerca de 10% no final da sua vida útil 

Capacidade 

Energética (Wh) do 

Banco de Baterias 

Capacidade energética nominal do banco de baterias (para um regime de 

descarga de 100h) 

Fonte: Especificações técnicas, Eletrobras 2015. 

 

O dimensionamento dos módulos fotovoltaicos é dado pela seguinte equação: 

 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑉 (𝑊𝑝) =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑐𝑎 (𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎) ∗ 𝑆𝑇𝐶 (𝑊/𝑚2)

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 (
𝑊ℎ

𝑚2∗𝑑𝑖𝑎
) ∗ 𝑃𝑅

  (Eq. 3) 

 

O fator de potência é dado por: 

 

𝑃𝑅 = 𝜂𝐹𝑉 ∗ 𝜂𝐼𝐹𝑉 ∗ 𝜂𝐶𝐴/𝐶𝐴 ∗ 𝜂𝑇𝑟  (Eq. 4) 

 

A eficiência total do sistema é dada por:  

 

𝜂𝐶𝐴/𝐶𝐴 = 𝜂𝑅𝑒𝑡 ∗ 𝜂𝐵𝑎𝑡 ∗ 𝜂𝐼𝐹𝑅(1 − 𝐹𝐶𝐷) + 𝐹𝐶𝐷  (Eq. 5) 

 

O número de módulos é dado pela seguinte equação: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =  
𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑉

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
 (Eq. 6) 

 

 

Tabela 5: Parâmetros do Dimensionamento com controladores MPPT. 

 

Parâmetro Descrição 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐶𝐴 Consumo diário de referência em função do consumo mensal do sistema 
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STC 

Standard Test conditions. Condições Padrão de Medição da potência 

nominal do gerador fotovoltaico: 1000 W de irradiação solar (1.5AM) 

por, mantendo o painel fotovoltaico a 25˚C 

Irradiação 
Nível médio de irradiação solar global no plano inclinado do mês mais 

crítico da região 

PR 

Performance Ratio. Fator de eficiência conjunta do sistema. É definido 

como a fração entre o valor do 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐶𝐴   e o valor máximo da 

energia solar disponível na área do gerador fotovoltaico que poderia ter 

sido capturada pelo mesmo STC 

𝜂𝐹𝑉 

Eficiência do gerador fotovoltaico (em respeito à potência nominal). 

Inclui vários fatores de difícil estimação e alta variabilidade no tempo, 

como: tolerância sobre a potência nominal, alta temperatura, menor 

eficiência em baixas condições de radiação, eventual sombreamento, 

sedimentação de pó ou pequenas folhas nos painéis e envelhecimento 

dos painéis 

𝜂𝐶𝑜𝑛 Eficiência média do controlador de carga 

𝜂𝐶𝐶/𝐶𝐶  ou 𝜂𝐶𝐴/𝐶𝐴 

 

Eficiência total do seguinte processo pela parte de geração fotovoltaica 

que será armazenada antes de ser consumida. No caso de SIGFI ou 

MIGDI-CC, armazenamento no banco de baterias. No caso de MIGDI-

CA: conversão CA/CC (retificador); armazenamento no banco de 

baterias; e conversão CA/CC (inversor formador de rede) 

𝜂𝐵𝑎𝑡 Eficiência média de carga e descarga do banco de baterias 

𝐹𝐶𝐷 

Fator de consumo direto. Considera a parte da geração fotovoltaica que é 

consumida diretamente pelas cargas, sem necessidade de armazenamento 

pelo banco de baterias 

𝜂𝐼𝐹𝑅 Eficiência média do inversor formador de rede 

𝜂𝑇𝑟 Eficiência nas transmissões CC e CA 

𝜂𝐼𝐹𝑉 Eficiência média do inversor fotovoltaico 

𝜂𝑅𝑒𝑡 Eficiência média do retificador 

Potência FV Potência nominal do gerador fotovoltaico 

Fonte: Especificações técnicas, Eletrobras 2015. 

 

 

 

 

O dimensionamento de controlador de carga é dado pela seguinte equação: 

 

𝐼𝑐 = 𝐹𝑠 ∗ 𝑁º 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝐼𝑠𝑐   (Eq. 7) 

Onde: 

𝐼𝑐= Carga máxima do controlador; 
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𝐹𝑠= Fator de segurança; 

𝐼𝑠𝑐= Corrente de curto circuito do painel fotovoltaico; 

 

 A tabela 6 exemplifica o dimensionamento do SIGFI 45 de acordo com todas as 

especificações apresentadas acima.  

 

Tabela 6: SIGFI 45 com Controlador MPPT 

 

Equipamento 
Valor Mínimo 

Especificado 

Exemplo Comercial 

Quantidade Valor Unitário Total Descrição 

Gerador 

Fotovoltaico 
780 Wp 3 290 Wp 870 Wp 

3 painéis FV de 

72 células, 290 

Wp.(*) 

Banco de 

Baterias 

7,4 kWh 

x 0,90|C20 

x 0,80|C10 

12 

352 Ah 

(C100/2V) 

 

352 Ah 

(C100/24V) 

8,45 kWh 

12 elementos 

OPzS de 352 Ah 

(C100) de 2V, 

ligados em série. 

Controlador 

de Carga 
* 1 45 A* (24V) 45 A* (24V) 

1 controlador de 

carga MPPT de 

45 A** (24V). 

Inversor 

Formador de 

Rede 

700W 

(30 min) 

1 

700W 

(30 min) 

700W 

1 inversor 

formador de rede 

de 700W (30 

min) 

Fonte: Especificações técnicas, Eletrobras 2015. 

 

4.3 RESULTADOS DO LPT 

 

Inicialmente, o programa LPT tinha como objetivo alcançar 2 milhões de pessoas e 

em 2009, essa meta foi cumprida. Devido ao sucesso do programa e a melhoria da 

qualidade de vida no campo, famílias retornaram ao meio rural o que ocasionou uma nova 

demanda. Ao longo dos anos novas metas foram traçadas prorrogando o programa até os 

dias de hoje.  

A Tabela 7, apresenta a evolução em relação ao número de ligações realizadas ao 

longo dos anos pelo programa. Os maiores números de ligações foram realizados nos anos 

2006 e 2008, primeiros anos do programa. Já o menor número corresponde ao ano 2017, 

onde o programa se encontrada numa fase mais avançada e com uma meta menor a ser 

atingida, uma vez que muitos estados estão universalizados. 
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Tabela 7: Ligações realizadas ao longo dos anos pelo programa LPT 

 

2004 69.999 

2005 378.046 

2006 590.013 

2007 397.877 

2008 441.427 

2009 357.970 

2010 419.204 

2011 247.862 

2012 120.131 

2013 87.313 

2014 90.568 

2015 57.676 

2016 73.641 

2017 57.310 

2018 68.125 

Fonte: MME, 2018 

 

De acordo com dados divulgados pelo MME, na região norte foram realizadas 761 

mil ligações, beneficiando aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. Dentre elas 103 

apenas no ano de 2010, 26 mil nos anos de 2013 e 2015.  

A região nordeste foi a que teve o maior número de ligações realizadas: 1,68 

milhões e 8 milhões de pessoas beneficiadas. Em 2006, foram 272 mil e 1,35 milhões de 

pessoas atendidas. 

A terceira região que teve o maior número de ligações foi a região sudeste com 503 

mil ligações feitas e 2,45 milhões de pessoas beneficiadas. De 2006 a 2017 houve uma 

queda no número de ligações expressiva de 757 mil para mil. 

As regiões centro-oeste e sul tiveram um número semelhante de ligações, 222 mil e 

216 mil, respectivamente. Quanto ao número de pessoas beneficiadas também, 1,07 

milhões para a região centro oeste e 1,06 milhões para a região sul. 
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Somando, desde 2004 até os dias de hoje, foram realizadas cerca de 3,4 milhões de 

ligações através do Programa, beneficiando mais de 16,4 milhões de pessoas no meio rural 

brasileiro. 

Até o momento, 12 estados já foram universalizados (Tabela 8), ou seja, atingiram a 

meta total de atendimento. (MME,2018) 

 

Tabela 8: Comparativo entre Estados universalizados2 e não universalizados. 

 

Estados Universalizados Estados Não Universalizados 

Ceará (CE) Acre (AC) 

Espírito Santo (ES) Alagoas (AL) 

Mato Grosso do Sul (MS) Amapá (AP) 

Minas Gerais (MG) Amazonas (AM) 

Paraíba (PB) Bahia (BA) 

Paraná (PR) Distrito Federal (DF) 

Pernambuco (PE) Goiás (GO) 

Rio Grande do Norte (RN) Maranhão (MA) 

Rio Grande do Sul (RS) Mato Grosso (MT) 

Santa Catarina (SC) Pará (PA) 

São Paulo (SP) Piauí (PI) 

Sergipe (SE) Rio de Janeiro (RJ) 

 Rondônia (RO) 

 Roraima (RR) 

 Tocantins (TO) 

Fonte: Autoria Própria 

 

Tabela 9: Taxa de alcance das regiões. 

 

Região Taxa de Alcance 

Centro-Oeste 86% 

Nordeste 92% 

Norte 77% 

Sudeste 98% 

Sul 90% 

Fonte: Autoria Própria 

A expressiva diferença entre o alcance, Tabela 9, dos demais estados a região Norte, se 

dá pela dificuldade de acesso a locais remotos. Sabendo que a região Sudeste tem a maior 

malha rodoviária e fácil acesso topográfico, se tem o maior nível de sucesso. Apenas o 

estado do Rio de Janeiro não se encontra universalizado dentre os quatro da região. 

 

 
2
 Universalizado: meta alcançada; todos foram atendidos e têm acesso à energia elétrica. 
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5. RESOLUÇÕES NORMATIVAS 

 

A Resolução Normativa ANEEL nº 223, de 24 de abril de 2003, “estabelece as 

condições gerais para elaboração dos Planos de Universalização de Energia Elétrica 

visando ao atendimento de novas unidades consumidoras com carga instalada de até 50 

kW, regulamentando o disposto nos arts. 14 e 15 da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, 

alterada pelas Leis no 10.762, de 11 de novembro de 2003, e no 10.848, de 25 de março de 

2004, e fixa as responsabilidades das concessionárias e permissionárias de serviço público 

de distribuição de energia elétrica.”. (ANEEL, 2003) 

A Resolução Normativa ANEEL nº 83, de 20 de setembro de 2004, “estabelece os 

procedimentos e as condições de fornecimento por intermédio de Sistemas Individuais de 

Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes – SIGFI.” (ANEEL, 2004) 

A Resolução Normativa ANEEL nº 175, de 28 de novembro de 2005, “estabelece 

as condições para a revisão das metas rurais dos Planos de Universalização de Energia 

Elétrica, visando à prorrogação dos prazos de execução do Programa LUZ PARA TODOS, 

biênio 2009-2010, mediante o disposto nos Termos de Compromisso firmados entre as 

concessionárias e permissionárias de distribuição e o Ministério de Minas e Energia – 

MME.” (ANEEL, 2005) 

A Resolução Normativa ANEEL nº 488, de 15 de maio de 2012, “estabelece as 

condições para revisão dos planos de universalização dos serviços de distribuição de 

energia elétrica na área rural.” (ANEEL, 2012a) 

A Resolução Normativa ANEEL nº 493, de 5 de junho de 2012,  

estabelece os procedimentos e as condições de fornecimento por meio de 

Microssistema Isolado de Geração e Distribuição de Energia Elétrica – 

MIGDI ou Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte 

Intermitente – SIGFI. (ANEEL, 2012b) 

A Resolução Normativa ANEEL nº 563, de 9 de julho de 2013, “altera as condições 

para revisão dos planos de universalização dos serviços de distribuição de energia elétrica 

na área rural.” (ANEEL, 2013)  

Essas são as RN’s que auxiliam o processo de universalização da energia elétrica, 

porém aprofundaremos nosso estudo na REN 493/2012. 

A seção I, trata das definições através do Art. 2º. Dentre elas vale destacar:  

- Disponibilidade mensal garantida: quantidade mínima de energia que um 

MIGDI ou um SIGFI deve fornecer, em qualquer mês, para cada unidade 

consumidora; 

- Fonte de energia intermitente: recurso energético renovável que, para 

fins de conversão em energia elétrica pelo sistema de geração, não pode 

ser armazenado em sua forma original;  
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- Interrupção: descontinuidade parcial ou total do fornecimento de energia 

elétrica a uma determinada unidade consumidora, provocada por falha de 

dimensionamento ou dos componentes do sistema;  

- Potência mínima disponibilizada: potência mínima que o sistema deve 

disponibilizar, no ponto de entrega, para atender às instalações elétricas da 

unidade consumidora; 

- Projeto de referência: descrição de solução de suprimento de energia 

elétrica proposta pela distribuidora para atendimento aos consumidores 

dos Sistemas Isolados, a ser elaborada conforme diretrizes do Ministério 

de Minas e Energia – MME. (ANEEL, 2012b) 

 A seção II, do atendimento com microssistemas ou sistemas individuais e da 

disponibilidade mensal garantida, no Art. 5º: “As unidades consumidoras atendidas por 

meio de MIGDI ou SIGFI devem ser enquadradas conforme as disponibilidades mensais de 

energia”, explicitadas na Tabela 10.  

 

Tabela 10: Disponibilidades mensais de energia. 

 

Disponibilidade mensal 

garantida 

(kWh/ mês UC) 

Consumo de referência 

(Wh/dia/UC) 

Autonomia 

mínima 

(horas) 

Potência mínima 

(W/UC) 

13 435 48 250 

20 670 48 250 

30 1.000 48 500 

45 1.500 48 700 

60 2.000 48 1.000 

80 2.650 48 1.250 

Fonte: ANEEL, 2012b. 

Art. 6º: A distribuidora pode fornecer, a seu critério, disponibilidade 

mensal garantida superior a 80 kWh/UC, desde que garantida uma 

autonomia mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

Art. 8º: Quando houver reclamação do consumidor associada a uma 

disponibilidade mensal insuficiente, a distribuidora deve apresentar-lhe, 

em até 30 (trinta) dias, uma avaliação quanto ao dimensionamento do 

sistema no que tange ao atendimento dos valores projetados. 

§ 1º A distribuidora deve adotar as medidas corretivas necessárias em até 

60 (sessenta) dias, após apresentar ao consumidor a avaliação de que trata 

o caput, caso se constate que o sistema não garante os valores mínimos de 

referência. 

§ 2º A distribuidora deve fornecer à unidade consumidora uma 

disponibilidade mensal superior, caso se constate que a disponibilidade 

mensal insuficiente seja consequência do aumento da carga da unidade 

consumidora, observado o disposto nos arts. 5º, 6º, e 30º. (ANEEL, 

2012b) 

A seção III, da vistoria e da ligação: 

“Art. 11. A ligação da unidade consumidora deve ser efetuada em até 10 (dez) dias 

úteis, contados a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento das 

demais condições regulamentares.” (ANEEL, 2012b) 

 A seção IV, da medição, da leitura e do faturamento: faculta-se a instalação de 

equipamento de medição nas unidades consumidoras, as leituras podem ser efetuadas em 
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intervalos de até doze ciclos, o consumidor pode optar por efetuar o pagamento em 

períodos mensais, bimestrais ou trimestrais. (ANEEL, 2012b) 

 E na seção VII, das disposições gerais: 

Art. 30. A distribuidora deve atender sem ônus à solicitação de aumento 

de carga que possa ser efetivada com a utilização de sistemas com 

disponibilidade mensal de até 80 kWh/UC, desde que decorrido, no 

mínimo, um ano desde a data da ligação inicial ou desde o último 

aumento de carga. (ANEEL, 2012b) 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Assim como já apresentado antes, o LPT tem como objetivo universalizar o acesso a 

energia elétrica para toda a população brasileira, inclusive para comunidades e moradores 

de locais remotos e de difícil acesso. Muitas regiões do Norte e do Nordeste contêm 

pedidos de ligações desse tipo. Mas devido a condições geográficas e de custo de operação, 

torna-se inviável levar a rede de energia elétrica para os consumidores.  

 Com o intuito de levar energia para esses consumidores, o programa criou dois tipos 

de sistemas autônomos, ou seja, que não dependem de conexão com a rede de distribuição 

ou transmissão de energia elétrica; os sistemas MIGDI e SIGFI.  

 O MIGDI é um sistema de fonte intermitente que pode ser comparado a uma mini 

usina de geração elétrica, onde a energia é gerada e distribuída no próprio local. Porém, não 

há linha de transmissão. O sistema SIGFI também pode ser equiparado a uma mini usina, 

assim como o MIGDI, mas não existe distribuição de energia, ou seja, toda a energia gerada 

no local é consumida.   

 Levando em consideração as disponibilidades mensais garantidas, Tabela 10, por 

meio de um sistema SIGFI, presente na Resolução Normativa 493/12 - ANEEL, artigo 5º. 

Será feito estudo comparativo entre o consumo médio mensal brasileiro, uma simulação de 

consumo e disponibilidade mensal, atestando se as cargas da resolução suprem 

efetivamente a real demanda de energia elétrica de um consumidor. E uma análise de como 

o programa impactou a vida dos seus beneficiários. 

 

Figura 7: Taxas médias de crescimento anual, por período (%). Fonte: EPE, 2018 
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Nos anos 2000 durante o Governo Lula, a economia brasileira expandia-se 

aproveitando o movimento vigoroso da economia mundial que também apresentava ótima 

performance econômica. 

A expansão do consumo de energia elétrica refletia o avanço da economia brasileira 

apresentando uma expansão da ordem de 3,5% durante o período de 2000-2016 e 

mantendo-se na década seguinte (2016-2021). (EPE, 2018) 

A expansão do PIB por sua vez diminui durante o período 2016-2021 refletindo os 

efeitos da crise econômica mundial ocorrida nos idos dos anos 2008.  

Apesar da estabilidade do consumo até 2021 as projeções apontam crescimento 

após esse período reforçando a necessidade de investimentos e recursos para o atendimento 

da população afetada. 

Daí a importância em rever a Resolução 493/2012 uma vez que há previsão de 

expansão no consumo futuramente. 

A EPE fornece ao público anualmente um relatório onde apresenta todos os dados 

relativos ao consumo e fornecimento de energia elétrica no Brasil, o chamado “Anuário 

Estatístico de Energia Elétrica”. (EPE, 2018) 

A média de consumo de energia elétrica segundo a EPE em 2017 foi de 158 

kWh/mês. As médias de consumo por região também são apresentadas, e podem ser vistas 

na Tabela 11. A região Sudeste, apresenta um consumo de 169 kWh/mês diferentemente da 

região Centro-Oeste e Sul que apresentam 176 e 177 kWh/mês respectivamente de 

consumo. 

Tabela 11: Média de consumo por região. 

 
Região Média de Consumo (kWh/mês) 

Nordeste 120 

Sudeste 169 

Norte 175  

Centro-Oeste 176 

Sul 177 

Fonte: EPE, 2018 

 

No artigo “Eletrificação Rural e Desenvolvimento Local: uma análise do Programa 

Luz para Todos” Cardoso, Oliveira & Silva (2013), uma pesquisa foi realizada no 

município de Santa Tereza, na mesorregião do Jalapão, onde 27 famílias foram 
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contempladas pelo programa Luz para Todos. A pesquisa questionou com relação a 

qualidade de vida e sobre a rotina antes e depois do programa.   

Segundo a pesquisa, 93% dos beneficiários entrevistados (Figura 8), consideram a 

energia elétrica como muito importante para a qualidade de vida. Sendo maior inclusive 

que a própria educação e a alimentação. 

 

Figura 8: Gráfico Importância dos itens necessários à qualidade de vida. Fonte: Cardoso, Oliveira & Silva, 

2013. 

 

Uma das oportunidades geradas pela energia elétrica é a possibilidade da família de 

adquirir eletrodomésticos. O que pode trazer uma mudança de rotina e de hábitos não só 

nessas famílias, mas em todas as beneficiadas pelo programa. “Se antes da energia elétrica 

os moradores iam dormir em média às 20h30min, agora só vão dormir quando acaba a 

última novela na televisão.”  (Cardoso, Oliveira & Silva, 2013) 

Ainda de acordo com a pesquisa realizada, na Figura 9, é possível inferir que a 

Televisão é o eletrodoméstico que os entrevistados consideram mais relevante ter após a 

instalação de energia elétrica. E na Figura 10 é possível observar os eletrodomésticos mais 

adquiridos pelos entrevistados. 
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Figura 9: Gráfico Aspectos Relevantes na vida pós-instalação da energia elétrica. Fonte: Cardoso, Oliveira & 

Silva, 2013. 

 

Figura 10: Eletrodomésticos adquiridos (ou não) depois da instalação da energia elétrica no domicílio. Fonte: 

Cardoso, Oliveira & Silva, 2013. 

 

Os eletrodomésticos mais adquiridos entre os entrevistados são: televisão (93%), 

refrigerador (89%), rádio ou aparelho de som (74%), máquina de lavar roupa/tanquinho 

(67%), liquidificador (59%), DVD (48%), outros (37%), ferro elétrico (30%), ventilador 

(19%), freezer (15%), chuveiro elétrico (11%), despertador (4%). 

Levando em consideração os eletrodomésticos levantados na pesquisa, foram 

escolhidos os 4 entre os mais adquiridos, televisão, refrigerador, rádio e liquidificador, e o 

ventilador para que uma simulação de demanda de energia seja feita. O ventilador foi 

escolhido pelo seu baixo custo e pelo fato do clima da região Norte, região que tem a menor 
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taxa de alcance (73%), ser muito quente. Além dos eletrodomésticos 5 lâmpadas de LED 

serão contabilizadas. 

 

Tabela 12: Consumo elétrico estimado. 

 

Aparelho 
Potência 

(W) 

Horas de uso 

por dia 
Quantidade Consumo (kWh/mês) 

Refrigerador RDE33 - - 1 37,7 

TV de 32' LG 45 5 1 6,75 

Ventilador Mondial 70 12 1 25,5 

Rádio Philco 5 6 1 0,9 

Liquidificador 

Mondial 
500 0,15 1 2,25 

Lâmpada Led Lightex 5 8 5 6 

   TOTAL: 81,80 

Fonte: Autoria própria. 

 

Observação: A pesquisa dos dados foi realizada na data de 13/06/2019 pela Internet. 

 Dentre os equipamentos, o refrigerador e o ventilador são os que mais consomem 

energia elétrica. Isso se dá pela alta potência e a quantidade de horas de uso dos 

equipamentos. O Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, 

recomenda trocar equipamentos antigos por novos ou ao efetuar a compra, exigir o Selo 

Procel de eficiência energética. Porém, os equipamentos com esse selo de qualidade têm 

um custo muito elevado, e a população visada pelo programa normalmente não tem o poder 

econômico para adquirir esses tipos de equipamento. Por isso, o critério de escolha dos 

equipamentos foi único e exclusivamente o preço. 

Para obtermos a média de consumo mensal de cada equipamento (Tabela 12), 

pesquisamos os equipamentos em lojas de e-commerce e escolhemos equipamentos que 

sejam compatíveis com a realidade financeira dos participantes do programa. Aferimos a 

potência de cada equipamento em Watts, consideramos a quantidade de horas de uso por 

dia, de acordo com uma convenção entre os autores do referido artigo. Em seguida, 

realizamos os cálculos pelas seguintes fórmulas: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙ℎ𝑜 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 ∗  30 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗  𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (Eq. 8) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙ℎ𝑜  (Eq. 9) 

 

Tabela 13: Déficit calculado em cada Sistema 

 

 SIGFI 45 SIGFI 60 SIGFI 80 
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Consumo Estipulado  36,8 21,8 1,8 

Consumo Nacional 113 98 78 
Fonte: Autoria Própria 

O déficit calculado em cada um dos sistemas, retratado na Tabela 13, em relação ao 

consumo estipulado é baixo quando comparado ao SIFGI 80, porém em relação aos 

sistemas 45 e 60, percebe-se diferenças. Em conformidade com o Manual de 

Operacionalização a carga residencial ideal para um SIGFI é o de 45 kWh/mês. Mas o 

déficit chega a representar 81,7% do real consumo calculado, comprometendo assim a 

possibilidade dos consumidores de terem qualidade de vida. 

Apesar de não haver um estudo mostrando essa correlação, a quantidade 

de equipamentos eletrodomésticos adquiridos pelos beneficiários do LPT 

indica que, além da condição necessária – disponibilidade de energia 

elétrica –, a população pode contar com recursos complementares que têm 

permitido o uso doméstico da energia elétrica para a melhoria das 

condições de vida dessas populações.  (MME, 2011). 

 

Uma vez que a REN 493/2012 não expressa o consumo efetivo de uma dada 

residência nos dias de hoje, apresentaremos a seguir simulações de sistemas fotovoltaicos 

autônomos, utilizando a média de consumo residencial de cada região.  

Segundo os Anuário Estatístico de Energia Elétrica do ano de 2014 até o último 

disponibilizado, 2018, a média de consumo residencial regionais têm valores diferentes 

entre si, Figura 11. Houve o caso da média ser repetida de um ano para o outro para a 

mesma região, o caso da região Sul nos anos de 2017 e 2018.  Em 2014 as regiões Sudeste 

e Sul tiveram uma média muito próximas, 181,1 kWh e 181,6 kWh respectivamente. 

Porém, ainda não foi registrado o caso de duas regiões com a média exatamente igual.  
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Figura 11: Médias de Consumo Residencial Regional. Fonte: Autoria Própria. 

 

A Figura 11 demonstra que cada região apresenta características e demandas 

próprias de consumo de energia. Sendo assim, entendemos que o caso ideal para os 

beneficiários do programa seja, a média de consumo da região onde os mesmos encontram-

se inseridos. 

A base de cálculos matemáticos e metodologia do dimensionamento, foram 

apresentados no capítulo 4.2.1. As equações (1), (2), (3), (4), (5), (6) e (7) serão utilizadas 

para que o dimensionamento dos sistemas, e consequentemente a escolha dos equipamentos 

sejam realizados.  

Para o embasamento dos cálculos realizados, utilizamos o exemplo de 

dimensionamento, Tabela 6, presente no documento redigido pela Eletrobras3, do SIGFI 45. 

Para que possamos apresentar o avanço tecnológico em relação ao ano em que o documento 

foi lançado e possivelmente ter um ganho de eficiência no sistema, serão apresentados dois 

cenários: um com o painel fotovoltaico utilizado no documento e outro com um painel 

fotovoltaico presente no mercado atual.  

 Com o intuito de modernização e um maior nível de precisão, parte dos 

cálculos foram realizados no programa computacional MATLAB. O código escrito para a 

execução do dimensionamento está disponível no APÊNDICE I. 

  

 
3
 Manual de Especificações Técnicas da Eletrobras, 2017. 
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Dimensionamento da potência do sistema 

 

Para que possamos efetuar o dimensionamento da potência de um sistema 

fotovoltaico é necessário especificar o painel a ser utilizado. Sendo assim, para a realização 

do referido estudo mantivemos o painel especificado no documento da Eletrobras, no 

exemplo do SIGFI 45, cuja marca é Yingli - multicristalino com potência de 290W (Tabela 

14). Trata-se de um painel originado da China e tem um custo bem abaixo da concorrência, 

principalmente pelo fato de ter uma garantia de 10 anos e não foi encontrado nenhuma 

documentação que ateste a aprovação do INMETRO.  

 

Tabela 14: Placa utilizada no LPT 

 

Fabricante Yingli Energia Verde Holding Co., Ltd 

Modelo YGE 72 Cell YL290P-35b 

Potência (Pmax) 290W 

Tensão de circuito aberto (Voc) 44,80V 

Tensão máxima de potência (Vmp) 35,30V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 8,73ª 

Corrente de potência máxima (Imp) 8,22ª 

Eficiência da Placa 14,9% 

Fonte: Especificações técnicas, Eletrobras 2015. 

 

O modelo de painel da marca Canadian Solar - monocristalino com potência de 

380W (Tabela 15), será utilizado. O processo de montagem dele é realizado no Brasil, 

possui selo do INMETRO e tem um custo competitivo no mercado de fabricantes que 

apresentam o selo do INMETRO. Sua garantia é de 10 anos do produto, porém 25 anos de 

garantia de funcionamento do painel.  

 

Tabela 15: Placa utilizada nas simulações – 380W 

 

Fabricante Canadian Solar Inc. 

Modelo CS3U-380MS 

Potência (Pmax) 380W 

Tensão de circuito aberto (Voc) 47,80V 

Tensão máxima de potência (Vmp) 40,0V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 10,01ª 

Corrente de potência máxima (Imp) 9,50ª 

Eficiência da Placa 19,15% 

Fonte: Canadian. 

O dimensionamento da potência do sistema depende de vários parâmetros, tais 

como: o consumo diário, irradiação e fator de potência. Porém, esses parâmetros, tirando o 
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consumo diário, são dados prontos e que foram retirados do documento Especificações 

Técnicas, Tabela 16. Portanto, as fórmulas matemáticas utilizadas foram as Eq. (3), (4) e 

(5). 

Tabela 16: Parâmetros Eletrobras 

 

Parâmetro Valor 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝑪𝑨 (KWh/dia) Depende de cada região 

Autonomia (dias) 2 

𝜼𝑪𝑪/𝑪𝑨 (adimensional) Máxima 0,75 

𝑫𝑶𝑫𝒎𝒂𝒙(adimensional) 0,6 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝑬𝑶𝑳(Adimensional) 0,9 

STC (kWp/m²) 1 

Irradiação (kWh/m²*dia) 4 

𝜼𝑭𝑽 (adimensional) 0,7 

𝜼𝑪𝒐𝒏 (adimensional) 0,95 

𝜼𝑩𝒂𝒕 (adimensional) 0,86 

𝜼𝑰𝑭𝑹 (adimensional) 0,85 

𝜼𝑻𝒓 (adimensional) 0,95 

𝑭𝑪𝑫 (adimensional) 0,25 

𝜼𝑪𝑪/𝑪𝑪 (adimensional) 0,9 

PR (adimensional) 0,48 

Fonte: Especificações técnicas, Eletrobras 2015. 

  

O número de módulos é dado pela equação (6), que depende da potência do sistema 

e da potência da placa escolhida. No código, para que tenhamos a quantidade de painéis 

necessários para cada sistema, é necessário digitar o valor da disponibilidade mensal 

desejada, ou seja, a média de consumo de cada região. Em seguida deve-se informar a 

potência do módulo em questão. Ao compilar as entradas o código informará o valor total 

da potência total do sistema em kW pico e o número de painéis necessários para o sistema. 

Porém o número gerado pode conter valores decimais, e nesse caso, deve-se adicionar uma 

placa para que a disponibilidade mensal seja cumprida.  

Na Tabela 17, é possível aferir os valores de potência total de todos os casos, assim 

como a quantidade de painéis necessárias para o cumprimento da disponibilidade. 

Tabela 17: Dimensionamento de módulos fotovoltaicos. 

 

 Potência Total (W) 
Número de módulos 

(290W) 

Número de módulos 

(380W) 

Casa Modelo 1.420,14 5 4 

Centro-Oeste 3.55,56 11 8 

Nordeste 2.083,33 8 6 

Norte 3.064,23 11 8 

Sudeste 2.934,03 11 8 
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Sul 3.072,92 11 8 

Fonte: Autoria Própria. 

Dimensionamento do banco de baterias 

Assim, como os painéis fotovoltaicos as baterias escolhidas para o sistema devem 

seguir os parâmetros apresentados pela Eletrobras, Tabela 16 e a Eq. (1). Seguindo as 

especificações, a bateria escolhida para os sistemas é a Estacionária Heliar Freedom 

DF4001 - 220Ah e 12V. 

Para o dimensionamento do banco de baterias, o relatório 3 da Eletrobras 

disponibiliza apenas os parâmetros e a fórmula matemática para se calcular a capacidade 

em Ah que o banco de bateria deve suprir em um mês. Nele, podemos retirar a capacidade, 

em Wh, em que o banco deve apresentar para que o sistema consiga ter uma autonomia de 

dois dias, ou seja, o quanto de energia o banco de baterias deve ser capaz de suprir nos 

momentos que o sistema não tenha geração. Além de armazenar energia, caso não haja 

irradiação suficiente para suprir a demanda energética por dois dias.  

Os parâmetros para que se tenha essa autonomia foram retirados no documento 

regido pela Eletrobras3. Tais valores podem ser encontrados na Tabela 16 e para que o 

número exato de baterias seja encontrado, utilizamos a Eq. (2).  Os valores de entrada são 

os mesmos que foram inseridos no dimensionamento dos módulos fotovoltaicos, 

disponibilidade mensal e potência do módulo. O valor de saída será o número de baterias 

que deverão compor o banco de baterias. Para esse valor pode haver números decimais, 

neste caso deve-se adicionar uma bateria ao número inteiro resultante do dimensionamento. 

Para suprir a capacidade exigida pelo sistema, serão ligadas duas baterias em série 

somando 24V, e esse conjunto será ligado em paralelo com os outros conjuntos, a fim de 

somar a capacidade correspondente para cada sistema.  

Na Tabela 18 é possível verificar a capacidade em Wh e quantas baterias irão 

compor o banco de baterias para cada sistema. 

Tabela 18: Dimensionamento banco de baterias. 

 
 Capacidade (Wh) Número de baterias(220Ah) 

Casa Modelo 11.541,00 4 

Centro-Oeste 24.832,00 8 

Nordeste 16.931,00 6 

Norte 24.691,00 8 

Sudeste 23.845,00 8 

Sul 24.974,00 8 
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Fonte: Autoria própria. 

Dimensionamento do controlador de carga  

 Após o dimensionamento dos painéis fotovoltaicos, foi constatado a necessidade da 

simulação dos arranjos dos módulos para cada sistema dimensionado. Uma vez que para 

dimensionar o controlador de carga, deverá haver adequações de corrente e de tensão para 

que cada string - conjunto de módulos ligados em série ou paralelo - seja enquadrada 

dentro das especificações técnicas de um controlador de carga. Cada sistema pode conter 

uma ou mais strings dentro do arranjo e pode necessitar de um ou mais controladores de 

carga.  

 Existem duas tecnologias presentes para controladores de carga, o MPPT(Maximum 

Power Point Tracker) e o PWM(Pulse Width Modulation). O MPPT busca sempre manter o 

ponto de máxima potência que a placa pode oferecer e consegue aumentar a eficiência do 

sistema em até 20% (informações do fabricante). Já a tecnologia PWM, apesar de ser mais 

barata, apresenta menos funções. Essa tecnologia oferece ao sistema a capacidade de 

identificar o nível de carga da bateria e enviar pulsos que evitam que a bateria chegue a 

uma descarga profundo. 

 A tecnologia escolhida para o dimensionamento dos sistemas foi a de controladores 

MPPT, considerando que os consumidores necessitam de um equipamento que garanta 

maior eficiência e autonomia. 

Sabendo-se que o dimensionamento do controlador de carga, Eq. (7), depende da 

simulação dos arranjos, APÊNDICE II, encontrou-se a necessidade da escolha de um ou 

mais controladores de carga, devido às correntes e a tensões de cada string.  

Os controladores escolhidos foram: Controlador de Carga MPPT 40A 12/24V - 

Epever Triron 4210N; Controlador de Carga 45A (12V/24V/36V/48V) Mppt - ITRACER 

IT4415ND; Controlador de Carga 60A 12V/24V/36V/48V MPPT SUN21 - CCS-M6048. 

Dimensionamento do inversor   

  O inverso, para um sistema fotovoltaico autónomo, deve ser dimensionado a partir 

da potência total instantânea dos aparelhos, de corrente alternada, que serão ligados 

conjuntamente. Além disso, o documento de especificações técnicas exige alguns 

parâmetros a serem seguidos. Tais parâmetros são: (ELETROBRAS, 2017) 

● Alta confiabilidade e baixa manutenção;   

● Operação em uma faixa ampla de tensão de entrada;  

● Boa regulação na tensão da saída;   
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● Baixa emissão de interferência eletromagnética e de ruído audível;   

● Tolerância aos surtos de partida das cargas a serem alimentadas;   

● Segurança para pessoas e instalações;  

● Grau de proteção IP adequado ao tipo de instalação;   

● Garantia de fábrica de pelo menos 2 anos. 

 O aparelho escolhido, “Inversor Senoidal Epsolar SHI2000-22”, consegue suprir 

todos os requisitos impostos pela Eletrobras. E, para a escolha, foi levado em consideração 

a potência mínima exigida pelo SIFGI 80, 1500W. A potência escolhida foi de 2000W, por 

ser a mais próxima da garantida e por ser a maior potência encontrada disponível para esse 

tipo específico de componente do sistema. 

Foram feitos 6 dimensionamentos diferentes para cada cenário apresentado, casa 

modelo e para cada região do Brasil. Os resultados de cada um dos dimensionamentos 

utilizando a placa de 290W podem ser encontrados na Tabela 19 e utilizando a placa de 

380W na Tabela 20.  

 

Tabela 19: Dimensionamento para SIGFI com controlador MPPT (placas de 290W) 

 

Equipamento 

Valor Mínimo Especificado 

Casa 

Modelo 

Centro-

Oeste 
Nordeste Norte Sudeste Sul 

Potência 

Fotovoltaica 

(W) 

1.420,14 3.055,56 2.083,33 3.064,23 2.934,03 3.072,92 

Nº de módulos 5 11 8 11 11 11 

Capacidade 

do Banco de 

baterias (Wh) 

11.541,00 24.832,00 16.931,00 24.691,00 23.845,00 24.974,00 

Quantidade de 

baterias 
4 8 6 8 8 8 

Controlador 

de Carga 
1 3 2 3 3 3 
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Inversor 

Formador de 

Rede 

1 1 1 1 1 1 

Fonte: Autoria Própria 

É possível observar que quanto maior o consumo será maior o sistema, porém é 

interessante observar que o dimensionamento das regiões Centro-oeste, Norte, Sudeste e 

Sul apesar de terem médias de consumo diferentes, apresentaram um sistema parecido em 

termos de quantidade de equipamentos. 

A região Sul foi a que apresentou maior potência total em relação a todos os 

sistemas. Já a região Nordeste, por apresentar a menor média de consumo, apresentou o 

menor sistema dentre as regiões, uma vez que o menor sistema é a Casa Modelo. A Casa 

Modelo representa apenas 46,21% da potência da região Sul. 

 

Tabela 20: Dimensionamento para SIGFI com controlador MPPT (placas de 380W) 

 

Equipamento 

Valor Mínimo Especificado 

Casa 

Modelo 

Centro-

Oeste 
Nordeste Norte Sudeste Sul 

Potência 

Fotovoltaica 

(W) 

1.420,14 3.055,56 2.083,33 3.064,23 2.934,03 3.072,92 

Nº de 

módulos 
4 8 6 8 8 8 

Capacidade 

do Banco de 

baterias (Wh) 

11.541,00 24.832,00 16.931,00 24.691,00 23.845,00 
24.974,0

0 

Quantidade de 

Baterias 
4 8 6 8 8 8 

Controlador de 

Carga 
1 2 2 2 2 2 

Inversor 

Formador de 

Rede 

1 1 1 1 1 1 

Fonte: Autoria Própria 

Considerando os dimensionamentos utilizando o módulo com potência de 380W 

podemos observar na tabela acima que há também variações relativas ao número de 

baterias, placas e controladores em comparação com os dimensionamentos com o módulo 
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de potência 290W. A quantidade de módulos reduziu assim como o número de baterias, 

porém o número de controladores de carga aumentou. Esse fato se dá pelo fato da corrente 

de curto circuito e a potência serem maiores. É importante salientar o fato da potência total 

do sistema se manter o mesmo, uma vez que o que define esse valor é apenas a 

disponibilidade de energia, a média de consumo residencial regional no caso. 

A tabela 21 foi retirada de um Relatório Técnico da CEPEL de 2017. Este estudo 

apresenta os custos de um sistema fotovoltaico dimensionado para o SIGFI 45 com 

autonomia de dois dias. O custo total dos equipamentos é de R$ 14.746,00. São quatros 

painéis solares, um banco de dez baterias, um controlador de carga e um inversor.  

Tabela 21: Custo do SIGFI 45-2d 

 

Equipamento 
Custos 

Unitário (R$) Total (R$) 

Painel Solar 640,00 1920,00 

Bateria 878,17 10538,00 

Controlador 40ª 988,00 988,00 

Inversor 1300,00 1300,00 

Total 14746,00 
Fonte: Relatório Técnico DME - 27763/2017 (CEPEL) 

 

 Na tabela 22, referente aos custos dos sistemas com módulos de 290 W, a casa 

modelo tem um custo de R$ 12.962,87. Os sistemas tanto para a região Centro-Oeste 

quanto para as regiões Norte, Sudeste e Sul custam R$ 21.673,77, uma vez que os sistemas 

dispõem da mesma quantidade de equipamentos. Por sua vez, a região Nordeste, se destaca 

por ter a menor média de consumo em relação às outras regiões, apresenta um custo de R$ 

17.640,10. 

 

Tabela 22: Custo dos sistemas com placas de 290 W 

 

Equipamento 

Custos 

Unitário 

(R$) 

Casa 

Modelo 

Centro-

Oeste 
Nordeste Norte Sudeste Sul 

Total 

(R$) 

Total 

(R$) 

Total 

(R$) 

Total 

(R$) 

Total 

(R$) 

Total 

(R$) 

Painel Solar 589,00 2945 6479 4712 6479 6479 6479 

Bateria 1199,00 4796 8792 7194 8792 8792 8792 

Controlador 

40A 
668,67 0 668,67 0 668,67 668,67 668,67 
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Controlador 

45A 
1272,55 0 2545,10 2545,10 2545,10 2545,10 2545,10 

Controlador 

60A 
2032,87 2032,87 0 0 0 0 0 

Inversor 3.189,00 3.189,00 3.189,00 3.189,00 3.189,00 3.189,00 3.189,00 

Total 12962,87 21673,77 17640,10 21673,77 21673,77 21673,77 

Fonte: Autoria própria 

 

Como podemos observar na Figura 12, a variação de custos de cada um dos 

sistemas está diretamente relacionada ao consumo energético necessário ao atendimento de 

cada região. A média dos custos levantados em relação a cada sistema com placas de 290W 

é de R$ 19.549,68. 

 

 
Figura 12: Sistemas com placas de 290W. Fonte: Autoria Própria 

Na tabela 23, a casa modelo é a que apresenta o menor custo dos 6 sistemas, cerca 

de R$ 13.000,00. As regiões Centro-Oeste e Sul têm o mesmo custo, R$ 22579,00. As 

regiões Norte e Sudeste também tem o mesmo custo, R$ 23580,32. E a região Nordeste, 

fica entre os menores custos R$ 17.448,32 devido ao menor consumo entre as demais 

regiões. 

Tabela 23: Custo dos sistemas com placas de 380 W 

 

Equipamento 

Custos 

Unitário 

(R$) 

Casa 

Modelo 

Centro-

Oeste 
Nordeste Norte Sudeste Sul 

Total 

(R$) 

Total 

(R$) 

Total 

(R$) 

Total 

(R$) 

Total 

(R$) 

Total 

(R$) 
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Painel Solar 752,37 3009,48 6018,96 4514,22 6018,96 6018,96 6018,96 

Bateria 1199,00 4796 8792 7194 8792 8792 8792 

Controlador 

40A 
668,67 0 0 0 0 0 0 

Controlador 

45A 
1272,55 0 0 2551,10 0 0 0 

Controlador 

60A 
2032,87 2032,8 4065,74 0 4065,74 4065,74 4065,74 

Inversor 3189,00 3189,00 3189,00 3189,00 3189,00 3189,00 3189,00 

Total 13027,28 23580,32 17448,32 23580,32 23580,32 23580,32 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 13, apresenta a média dos custos levantados em relação a cada sistema 

com placas de 380W. Representada pela linha laranja, a média é de R$ 20.799,48. 

 
Figura 13: Sistemas com placas de 380W. Fonte: Autoria própria 

Para que possamos comparar os dados provenientes do Programa Luz para Todos e 

os dados de autoria própria, levou-se em consideração a disponibilidade de energia elétrica. 

Na Tabela 24, apresenta-se a quantidade de ganho efetivo (divide-se o valor de cada região 

pela disponibilidade regulada e em seguida subtrai-se 100%) de disponibilidade de energia 

elétrica em relação a cada disponibilidade já regulada.  

Tabela 24: Relação do ganho efetivo de energia entre os sistemas. 

 

 SIGFI 45 SIGFI 60 SIGFI 80 

Casa Modelo 82% 36% 2,25% 

Centro-Oeste 291% 193% 120% 

Nordeste 166% 100% 50% 
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Norte 289% 191% 118% 

Sudeste 275% 181% 111% 

Sul 293% 195% 121% 

Fonte: Autoria Própria 

 É possível perceber que em todos os casos há um ganho de disponibilidade. Apesar 

da casa modelo ter apenas 2,25% de ganho efetivo, a mesma não foi proposta para que se 

tivesse um ganho expressivo, mas sim apresentar que não existe a possibilidade de se ter 

uma expansão de equipamentos eletrodomésticos na residência dos contemplados pelo 

programa. 

 A região Nordeste, que como apresentado tem a menor média de consumo entre 

todas as regiões, é a que teve menor ganho assim como o esperado. Já a região Sul e 

Centro-Oeste apresentam os maiores ganhos, mas apresentam as maiores médias de 

consumo. Assim, é possível perceber um padrão de ganho com relação a média de consumo 

residencial, quanto maior for a média, maior será o ganho e vice-versa.  

 Cada região apresenta características próprias de consumo. Desse modo, é arbitrário 

impor um sistema padrão uma vez que o mesmo supre a demanda de uma região, mas pode 

não suprir a demanda de outra região.  

 Ao utilizar duas placas diferentes nas simulações, o objetivo era obter maior 

eficiência nos sistemas. Nas Tabelas 14 e 15, é possível aferir a eficiência de cada placa, 

14,9% e 19,15%, respectivamente. Tendo assim, um ganho de 4,25%, pode-se afirmar que 

este objetivo teve êxito.  

Quanto ao custo, é possível realizar uma comparação entre os dois sistemas. Serão 

utilizados os custos dos sistemas referentes a região Centro-Oeste. Nas tabelas 22 e 23, os 

custos totais dos sistemas foram apresentados, R$ 21.673,77 e R$ 22.579,00 

respectivamente. Dividindo o valor do sistema utilizando a placa de 380W pelo valor do 

sistema de 290W. Não se obteve economia de custo. Foi observado que houve um aumento 

de 4,5% do custo relativo somente aos módulos e 4,17% de aumento no custo total do 

sistema. 

Dos dados obtidos e apresentados, podemos criar um parâmetro que servirá para 

facilitar a compreensão da análise que está sendo apresentada: Relação preço-potência 

(R$/kWh), Tabela 25. Essa relação, basicamente, compara quanto será gasto, em reais, para 

cada kW gerado de energia elétrica, levando em consideração apenas os equipamentos. 

Custos como instalação, mão de obra e transporte não foram considerados, uma vez que os 

mesmos são muito variáveis de uma região para a outra.  
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Tabela 25: Relação Preço-Potência (R$/kWh) 

 

 Relação Preço-Potência (R$/kWh) 

SIGFI 45 327,68 

Casa Modelo (290W/380W) 158,47 / 159,25 

Centro-Oeste (290W/380W) 123,14 /134,00 

Nordeste (290W/380W) 147,00 / 145,40 

Norte (290W/380W) 123,85 / 134,74 

Sudeste (290W/380W) 128,24 / 139,53 

Sul (290W/380W) 122,45 / 133,22 

Fonte: Autoria Própria 

De acordo com a Tabela 25, verificou-se que o custo da energia elétrica para o 

SIGFI 45 é de R$ 327,68 havendo uma diferença quando comparado com os demais 

sistemas, cujo maior valor aferido foi de R$ 159,25 referente a Casa Modelo.   

A diferença entre a relação preço-potência da Casa Modelo e as demais regiões 

ficou na casa das dezenas. A maior diferença vista entre a Casa Modelo e o menor valor 

observado, região Sul, é de R$ 36,02 para o módulo de 290W e R$ 26,03 para o módulo de 

380W.  

Ao comparar o valor de preço-potência da Casa Modelo com o SIGFI 45, temos um 

valor que representa 48,26%, para o módulo de 290W, do valor do SIGFI. Já para o módulo 

de 380W, o valor que representa 48,6% do valor do SIGFI. Então, o valor é menor que a 

metade do valor averiguado para o SIGFI.  

A região Nordeste, é a região que apresenta o maior valor de preço-potência sendo 

com o módulo de 290W ou de 380W. A região apresenta um valor 2,24 vezes menor, em 

média, que o SIGFI 45. Por sua vez, a região Sul é a região que apresenta menor valor, 

dentre as regiões. Em média, o valor aferido para essa região é 2,56 vezes menor em 

comparação com o SIGFI 45.  

Calculando-se a média do valor preço-potência das regiões, obtém-se os valores 

128,94 R$/kWh e 137,38 R$/kWh, para os módulos de 290W e 380W, respectivamente. 

Em relação ao do SIGFI são 2,54 vezes menores e 2,38 vezes menores, respectivamente. 
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CONCLUSÃO 

 
O Brasil é um país de dimensões continentais e complexo. Temos ainda 1 milhão de 

residências desassistidas em consumo de energia elétrica (ANEEL, 2017). Por isso, a 

importância em discutir esse tema que ainda atinge uma parte da população. 

Em 2003 foi lançado o LPT que tirou duas milhões de pessoas da escuridão. Esse 

programa visava alcançar a universalização. O Decreto nº 4.873 deu origem ao Programa 

LPT, e desde então vem sendo ajustado para que os índices de universalização sejam 

efetivamente alcançados. 

Com base nos dados de universalização encontrados nas Tabelas 08 e 09, é possível 

inferir que o Programa LPT é um sucesso. Porém, ainda existem estados que ainda não 

foram universalizados, principalmente os da região norte, que consistem em áreas isoladas 

e reservas extrativistas.  

Após as análises realizadas, foi possível perceber que a disponibilidade mensal de 

energia elétrica garantida para os consumidores adotada pelo programa através da REN 

493/ 2012 ANEEL não é suficiente.  

Segundo a regulação atual, art. 8º da REN 493/12, para que um beneficiário possa 

ter um aumento em sua disponibilidade de carga, o mesmo deve realizar um pedido para a 

distribuidora. Após o pedido, a distribuidora tem um período de 30 dias para atender o 

consumidor e avaliar a situação. No caso de o beneficiário apresentar um valor de 

disponibilidade mensal menor que os garantidos no artigo 5º, a distribuidora tem 60 dias 

para realizar medidas corretivas. Ou, de acordo com o artigo 6º, no caso de o beneficiário 

solicitar uma carga superior a 80 kWh/mês, fica a critério da distribuidora acatar ou não o 

pedido.  

Para que o programa consiga universalizar com eficiência e dando ao consumidor a 

possibilidade de consumo equivalente ao de todo o resto da população brasileira, sugere-se 

alteração no artigo 5º da REN 493/12 ANEEL e no programa Luz para Todos.  

Tal alteração é composta pela adequação dos valores de disponibilidade mensal 

garantida, apresentados na tabela 10, para valores adequados a real demanda do 

consumidor. Mas deve ser atrativa em termos financeiros para o governo e para as 

distribuidoras, uma vez que isso trará um custo mais alto para ambos. 

 Sugere-se que não exista uma disponibilidade fixa para todas as regiões do Brasil, 

mas que sejam utilizados os valores, disponibilizados anualmente no Anuário da EPE, da 

média de consumo residencial regional. Dessa forma, quando o pedido de acesso for 
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solicitado, a distribuidora utilizará o valor disponibilizado no ano anterior para a execução 

do projeto.  

 Foram realizados análises e cálculos financeiros com a finalidade de provar a 

aplicabilidade e a atratividade da sugestão realizada pelo referido estudo. Dentro da análise, 

uma comparação foi feita, entre a simulação de um sistema SIGFI 45 e as simulações de 

todas as regiões mais a da casa modelo. Dessa análise se faz possível observar que em 

termos de custo-benefício tanto para o estado quanto para a parte beneficiada, se obteve um 

ótimo resultado. Utilizando em termos da relação preço-potência, caso seja acatado, o 

sistema será duas vezes, em média, mais atrativo que o atual modelo.  

Sugere-se levar em consideração equipamentos nacionais e mais desenvolvidos 

tecnologicamente, a fim de aquecer o mercado brasileiro. 

Caso a alteração seja realizada, a disponibilidade para o consumidor será suficiente 

para que ele possa adicionar eletrodomésticos ou até mesmo uma atividade econômica em 

sua residência. Trazendo assim, mais conforto e aumento de renda familiar sem depender 

de a distribuidora acatar seu pedido. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE I- CÓDIGO MATLAB 

 

 

 

  



67 

 

 

 

APÊNDICE II – ARRANJOS FOTOVOLTAICOS 
 

 

 

Arranjo para a casa modelo tanto para as placas de 290W quanto as de 380W 

 

 

Arranjo para o Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Sul para as placas de 290W 
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Arranjo para o Nordeste com placas de 290W; e para o Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Sul para as placas de 

380W 

 

 

 

Arranjo para o Nordeste com placas de 380W. 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO I – DATASHEET PLACA YINGLI 290W 

 

Fonte: NeoSolar. 
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ANEXO II – DATASHEET PLACA CANADIAN 380W 

 

 

Fonte: Minha Casa Solar 
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ANEXO III – DATASHEET BATERIA HELIAR FREEDOM DF 4001 

 

 

Fonte: NeoSolar. 
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ANEXO IV- DATASHEET CONTROLADOR DE CARGA DE 40A 

 

 

Fonte: NeoSolar. 
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ANEXO V – DATASHEET CONTROLADOR DE CARGA DE 45A 

 

 

Fonte: Minha Casa Solar 

 

  



74 

 

 

 

ANEXO VI – DATASHEET CONTROLADOR DE CARGA DE 60 A 

 

 

Fonte: Minha Casa Solar 
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ANEXO VII – DATASHEET INVERSOR 

 

 
Fonte: NeoSolar. 

 


