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Em todo o espaço há energia... é (só) uma questão de tempo até que os homens 
tenham êxito em associar seus mecanismos ao aproveitamento desta energia. 

(Nikola Tesla) 



 

 

 
Resumo 

A discussão a respeito da sustentabilidade tem proporcionado  transformações 
na forma em que o cidadão consume produtos e serviços. Não obstante, os 
mecanismos de geração e consumo da energia elétrica são influenciadas por 
esse novo comportamento. Formas de obtenção de energia que extraem 
recursos sem a preocupação com a finitude e que causam consequências 
danosas ao meio ambiente tem recebido rígidos controles e restrições, além de 
uma nova ótica dos consumidores. A energia solar fotovoltaica na modalidade 
distribuída, aquela gerada na própria residência a partir de módulos fotovoltaicos, 
desponta como alternativa sustentável para geração de energia elétrica. Estudos 
apresentam o crescimento de instalações dessa natureza em residências por 
todo Brasil. Da mesma forma, projeções apontam expansão para os próximos 
quinze anos no país. Nesse cenário, empresas que participam na cadeia de 
fornecimento de produtos e/ou serviços relacionados aos sistemas fotovoltaicos 
vislumbram oportunidades ao atender a essa demanda. Para apoio à tomada de 
decisão dessas empresas, este trabalho sugere um método de análise do 
potencial mercadológico dos sistemas fotovoltaicos para que, em conjunto com a 
estratégia empresarial, possibilite maior assertividade na escolha da cidade à ser 
investido esforço  na criação ou expansão dos negócios. O método foi composto 
por três grupos de variáveis: econômicas, socioculturais e técnicas que, em 
conjunto, e por meio da atribuição de pontuação para cada uma delas associada 
a uma  sistemática de aplicação específica, resulta em um indicador global que 
permite quantificar, qualificar e comparar, entre duas cidades, aquela que 
apresenta maior potencial mercadológico para o consumo dos sistemas 
fotovoltaicos residenciais. Para aplicação do método foram definidas as cidades 
de Jundiaí e Campinas, ambas no estado de São Paulo, o que permitiu 
operacionalizar a aplicação do método e identificar entre as duas cidades, a 
cidade de Campinas com maior potencial mercadológico para o sistema 
fotovoltaico residencial. 
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Abstract 
 
The discussion about sustainability has provided transformations in the way the 
citizen consumes products and services. Nevertheless, the mechanisms of 
generation and consumption of electric energy are influenced by this new 
behavior. Forms of energy extraction that extract resources without concern for 
finitude and that cause harmful consequences to the environment have received 
rigid controls and restrictions, as well as a new view of consumers. Photovoltaic 
solar energy in the distributed mode, the one generated in the house itself from 
photovoltaic modules, emerges as a sustainable alternative for electric power 
generation. Studies show the growth of such facilities in homes throughout Brazil. 
Likewise, projections point to expansion for the next fifteen years in the country. 
In this scenario, companies that participate in the supply chain of products and / 
or services related to photovoltaic systems envision opportunities in meeting this 
demand. In order to support the decision making of these companies, this work 
suggests a method of analyzing the marketing potential of photovoltaic systems 
so that, together with the business strategy, it allows greater assertiveness in the 
choice of the city to be invested in the creation or expansion of the business. The 
method was composed of three groups of economic, sociocultural and technical 
variables that, together, and by assigning scoring for each one associated to a 
specific application system, results in a global indicator that allows quantifying, 
qualifying and to compare, between two cities, the one that presents the greatest 
market potential for the consumption of residential photovoltaic systems. In order 
to validate the method, the cities of Jundiaí and Campinas, both in the state of 
São Paulo, were defined, which allowed the application of the method to be 
implemented and to identify between the two cities the city of Campinas with the 
greatest market potential for the residential photovoltaic system. 
 
Key words 

Photovoltaic System. Distributed Generation. Marketplace. Photovoltaic Solar 
Energy. 
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 INTRODUÇÃO 1

Seguindo uma tendência mundial, o Brasil sinaliza que deve, progressiva e 

paulatinamente, promover a reestruturação da sua matriz energética. A inserção de 

outras fontes geradoras, que não sejam hidrelétricas, receberam maiores 

incentivos a partir de 2012 (ANEEL, 2017). Nesse momento ocorreu a introdução 

de mecanismos de incentivo, leis e resoluções, resultando na desverticalização do 

setor e introdução de novos agentes no mercado de energia elétrica, por exemplo, 

a figura do produtor independente de energia. 

 A geração distribuída (GD) é uma expressão utilizada para designar a 

geração elétrica junto ou próximo aos consumidores, independente de potência, 

tecnologia e fonte de energia (INEE, 2016).  

 Em 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica publicou a Resolução 

Normativa (REN) nº 482, posteriormente alterada pela REN nº 517 e, atualmente, 

pela REN nº 687/2015, que estabelece condições gerais para micro e mini geração 

distribuída incluindo a possibilidade de benefícios de crédito de excedente de 

geração (ANEEL, 2017).  

A partir dessas instruções iniciou-se no pais um lento processo de difusão de 

micro e mini geradores de energia distribuídos, o qual começou a acelerar a partir 

de 2016. Segundo afirma ANEEL (2017), o número de conexões com micro ou 

minigeraçao distribuída no final de 2016 é de aproximadamente 4,4 vezes superior 

ao registrado em 2015, um salto de 1.768 (dez/2015) para 7.784 (dez/2016) 

conexões.  

A fonte de energia solar fotovoltaica representa 99% das conexões no final 

de maio/17, totalizando 10.453 de um total de 10.561 conexões, em termos de 

potência, a fonte solar fotovoltaica responde por 70% e em seguida a eólica com 9% 

do total de potência instalada (ANEEL,2017). Os consumidores residenciais 

representam 79,5% do total de conexões, seguidos por 15% de consumidores 

comerciais, os demais dividem-se entre serviço público, poder público, indústria e 

zona rural (ANEEL, 2017). 
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 Nesse contexto, estimativas projetam expansão do consumo deste tipo de 

sistema de geração de energia, o número de consumidores residenciais que fariam 

adoção da geração própria de energia passaria de 23.794 ao final de 2017 para 

808.357 em 2024 (ANEEL, 2017). 

O aumento de conexões instaladas a partir das normativas, associadas às 

projeções de consumo, sinalizam oportunidades de exploração desse novo 

mercado para empresas que comercializam sistema fotovoltaico (SFV) para 

aplicação residencial. 

A discussão a respeito da sustentabilidade vem transformando a maneira de 

consumir. Formas de obtenção de energia que extraem recursos sem a 

preocupação da finitude e que causam consequências danosas ao meio ambiente 

tem recebido rígidos controles e restrições além de uma nova ótica dos 

consumidores. Como alternativa para geração de energia, a solar fotovoltaica 

desponta como complemento da matriz energética, aquela em que o consumidor 

pode gerar na sua própria residência por meio dos módulos fotovoltaicos. 

A ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica (2017) estima que a 

potência instalada dos sistemas residenciais seria equivalente, em 2024, a 3.208 

MW, indicando um expressivo crescimento nas oportunidades de mercado para 

todos os segmentos envolvidos na cadeia de fornecimento de sistemas 

fotovoltaicos, inclusive para empresas que comercializam SFV residenciais, foco 

deste estudo. 

Tendo em vista que a adoção a esse novo formato de geração de energia 

esbarra em um novo comportamento de consumo, repleto de desafios que 

permeiam aspectos tecnológicos, econômicos, ambientais e sociais entende-se 

que as empresas comerciantes de SFV necessitam reduzir as incertezas e riscos 

para investirem no desenvolvimento de novos mercados ou investimento nos atuais. 

As poucas alternativas de mapeamento do potencial mercadológico das 

localidades e suas capacidades de geração de energia tornam as estratégias de 

mercado imprecisas nesse segmento.   
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Os potenciais clientes das empresas fornecedoras do SFV devem passar 

por uma transição do seu papel passivo de consumo para uma atuação como 

produtor da sua energia elétrica. 

Entende-se que não se trata simplesmente de um novo produto no mercado, 

mas sim de uma mudança de paradigma o que torna necessário mapear o 

mercado a ser desenvolvido e entender se possui indicadores que o torna atrativo e 

dê condições de comparação com outra localidade. 

Para uma estratégia de desenvolvimento de novos mercados mais assertiva 

a empresa fornecedora necessita desenvolver análise que possibilite identificar o 

potencial mercadológico de determinadas cidades, permitindo a comparação entre 

elas através de um indicador que aponte aquela com maior potencialidade para 

aquisição do SFV.  

Associado a outras ferramentas de apoio a decisão se faz necessário a 

utilização de método que contenha elementos de análise capazes de indicar, em 

uma análise comparativa, a localidade que apresenta maior potencial 

mercadológico.  

Foram identificados alguns métodos com objetivos específicos de 

levantamento do potencial de geração solar fotovoltaica, porém nenhum deles 

contemplam variáveis que indicam o potencial mercadológico das cidades 

estudadas. 

Tendo em vista a ausência de um método que associe em sua composição, 

variáveis de quantificação do potencial de energia solar fotovoltaica juntamente 

com o potencial mercadológico da localidade estudada, este trabalho procura 

desenvolver um método que possa demonstrar, não só o seu potencial de geração 

de energia solar, mas também a atratividade comercial de SFV. 

O método proposto permite análise qualitativa e quantitativa das cidades 

comparadas, ele resulta no indicador que permite identificação da cidade que 

apresenta maior potencial mercadológico para comercialização dos SFV, desta 

forma, a empresa usuária terá subsídio de informação mais assertiva para juntar as 
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demais informações de sua estratégia para tomada de decisão de exploração 

comercial das localidades em análise. 

A ausência de um método replicável, que considere um conjunto de 

variáveis intervenientes no processo de geração de energia solar fotovoltaica 

distribuída, e que abranja parâmetros de caráter mercadológico conferindo um 

satisfatório grau de confiabilidade, é o problema de pesquisa a ser estudado, 

visando a proposição de um novo método. 

 OBJETIVOS  1.1

 Objetivo Geral  1.1.1

Desenvolver um método para qualificar, quantificar e comparar o potencial 

mercadológico de sistemas fotovoltaicos entre diferentes municípios, considerando 

variáveis econômicas, socioculturais e técnicas. 

 Objetivos Específicos  1.1.2

- Definir variáveis econômicas, socioculturais e técnicas para composição do 

método; 

- Estabelecer parâmetros condicionantes de análise para as variáveis que 

compõem o método; 

- Desenvolver uma escala que permita quantificar e qualificar o potencial 

mercadológico das cidades;  

- Aplicar o método por meio de um estudo de caso nas cidades de 

Jundiaí/SP e Campinas/SP. 

 

 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 1.2

O trabalho estrutura-se em 5 capítulos. O Capítulo 1 aborda aspectos 

introdutórios que possibilitam a descrição do tema e subsidia o leitor de 
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informações essenciais para compreensão dos elementos que justificam o 

desenvolvimento do trabalho, além de identificar o objetivo geral e os específicos a 

serem alcançados com a pesquisa. 

 O Capítulo 2 permite a revisão de conteúdos bibliográficos que 

compreendem o contexto energético do país abordando a oferta interna de energia 

elétrica e geração de energia solar fotovoltaica distribuída. Apresentam-se seis 

modelos de mapeamento do potencial de energia solar fotovoltaica propostos por 

trabalhos nacionais e internacionais, dando condição de desenvolver uma análise 

qualitativa destes modelos identificando as variáveis que cada um deles 

consideram na composição. As informações sobre o mercado dos sistemas 

fotovoltaicos, considerando, além perfil de consumidor, dados de segmentação que 

contemplam o setor de comercialização do SFV no Brasil também são reportadas. 

O Capítulo 3 trata dos aspectos metodológicos onde o autor estabelece a 

estrutura para desenvolvimento da composição do método.  

No capítulo 4, apresenta-se como resultado a composição do método 

através das definições dos grupos de variáveis, valores limítrofes de análise às 

variáveis juntamente com a elaboração da escala para qualificar as localidades 

estudadas, além disso, o método é aplicado utilizando em estudo de caso as 

cidades de Jundiaí e Campinas, ambas no estado de São Paulo.  

Finalmente no Capítulo 5, o autor faz as considerações finais acerca do 

trabalho, concluindo com base nas contribuições deixadas pelo novo método e 

sugerindo aperfeiçoamento no modelo proposto.  
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 2

 

 CONTEXTO ENERGÉTICO NACIONAL 2.1

Diferente da maioria dos países, o Brasil possui uma expressiva 

representatividade em fontes renováveis. As características hidrográficas permitem 

explorar um potencial singular de geração de energia elétrica. Na década de 50, o 

investimento em construção de usinas hidrelétricas impulsionou o país ao 

desenvolvimento e industrialização. A abundância apresentada pelas condições 

hidrológicas tornou o país dependente desta forma de geração, respondendo, em 

2014, por 66,6% da potência total instalada (BRAGA, 2015). 

 

 Oferta interna de energia elétrica (OIEE) 2.1.1

A predominância da geração hidráulica sofreu baixa no ano de 2017 em 

comparativo ao ano anterior. Em 2016 representava 68,6% da geração, já em 

janeiro/2017 totalizou 67,9% da OIEE. Destaca-se o aumento na energia eólica 

saindo, em 2016, dos 5,3% para 6,5% em 2017. Outras fontes como; óleo, lixívia, 

gás natural e carvão também apresentaram acréscimo (EPE, 2017). 

A energia solar, objeto do estudo, obteve representativo crescimento, Um 

salto de 5,1% (2015) para 7,3% (2016), representando 44,7% de aumento entre as 

renováveis. Embora a capacidade ainda seja pouco expressiva diante das demais 

fontes, este aumento sinaliza uma nova orientação para o investimento na 

tecnologia.  

 

 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 2.2

A energia solar é o mais abundante recurso renovável disponível , a energia 

que atinge a superfície terrestre pode variar de 400 a 86.000 TW dependendo das 
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limitações topográficas e ambientais porém, a utilização como fonte de energia 

elétrica é ínfima diante da disponibilidade (EIA, 2013).  

 A temperatura interior do sol é de mais de 40 milhões de graus Celsius e os 

gases da superfície atingem cerca de 6000 ºC. A irradiação que chega a superfície 

terrestre poderá ocorrer de três formas: a direta, de maneira difusa (aquela 

obstruída e difundida pelas nuvens) e de forma refletida (difundida a partir do 

reflexo no solo). A superfície da terra recebe aproximadamente 50% da radiação 

solar incidente dividido em 21% de radiação direta e 29 % após dispersão através 

das nuvens (HINRICHS, KLEINBACH E REIS, 2015). 

Em boas condições climáticas o nível de radiância pode atingir a superfície 

terrestre com valor aproximado de 1000 W/m2/dia ao meio dia (HINRICHS, 

KLEINBACH E REIS, 2015).  O aproveitamento dessa energia para diversas 

aplicações tem se destacado nos países tropicais e subtropicais como o Brasil que 

tem condições excelentes de radiação solar ao longo do ano, esta característica 

representa uma solução para problemas de escassez de energia e complemento 

da matriz energética. 

É possível obter energia solar fotovoltaica através da conversão direta de luz 

em eletricidade (efeito fotovoltaico), sendo a célula fotovoltaica, um dispositivo 

fabricado com material semicondutor responsável pelo processo de conversão 

(CRESESB, 2014a).   

Há basicamente duas formas para converter energia solar em eletricidade:  i) 

a concentração solar (CSP) que utiliza espelhos ou lentes para concentrar a 

radiação solar e aquecer um determinado fluido que produz vapor para movimentar 

uma turbina para geração de energia e ii) a conversão fotovoltaica (FV) onde os 

módulos fotovoltaicos são constituídos de células fotovoltaicas que convertem 

diretamente a radiação solar em eletricidade (HU et al., 2015). É sobre essa última 

forma que esta pesquisa se desenvolve. 
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 Geração de energia solar fotovoltaica distribuída  2.2.1

A resolução que regulamenta a energia distribuída define as categorias de 

geração, estabelece condições gerais para que o gerador de energia solar 

fotovoltaica tenha acesso ao sistema principal de energia elétrica local 

enquadrando como fontes renováveis de energia elétrica. Segundo a Resolução 

Normativa nº 687/2015 as definições são as seguintes: 

I – microgeração distribuída: central geradora de energia 

elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que 

utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, 

ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de 

distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; 

(Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015).  

II – minigeração distribuída: central geradora de energia 

elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual 

a 3 MW para fontes hídricas ou menor ou igual a 5 MW para 

cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou 

para as demais fontes renováveis de energia elétrica, conectada na 

rede de distribuição por meio de instalações de unidades 

consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 

24.11.2015).  

A REN 687/2015 também esclarece a respeito do sistema de compensação 

de energia através da geração distribuída.  

III – sistema de compensação de energia elétrica: sistema 

no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com 

microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de 

empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente 

compensada com o consumo de energia elétrica ativa; 

A energia excedente gerada na mini e micro geração distribuída é cedida à 

distribuidora local e posteriormente compensada com consumo demandado pela 

unidade quando a energia por ela gerada não é suficiente para o abastecimento, no 
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final do período mensal há uma análise crédito e débito da energia utilizada 

(ANEEL, 2016). 

 

  MAPEAMENTO DO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 2.3

A geração de energia elétrica por meio de um sistema fotovoltaico depende 

de elementos que, em conjunto, possibilitam a eficiência na utilização deste recurso 

e permitem o alcance da geração dimensionada. Conforme afirma (TORRES, 

2012), em uma abordagem técnica, características dos módulos, a orientação e 

inclinação dos painéis, a eficiência dos inversores e o nível de irradiação no local 

são determinantes na análise de inserção de um sistema fotovoltaico. 

Estudos destacam outros fatores relevantes para análise do potencial de 

geração de energia elétrica solar em determinada localidade. Miranda (2013), em 

seu estudo, aponta que dados de irradiação solar, parâmetros socioeconômicos, 

evolução de números de domicílios e disponibilidade de telhado são 

complementares para estimativa do potencial de produção e instalação dos 

sistemas fotovoltaicos.  

Costuma-se utilizar métodos compostos por variáveis que, quando aplicadas 

em conjunto, resultam na obtenção do potencial de geração de energia solar 

fotovoltaica de uma determinada localidade. A seguir foram revisados alguns 

métodos que terão por finalidade a compreensão da composição e das 

particularidades de aplicação de cada um. 

 

 Método Salamoni (2004) 2.3.1

Salamoni (2004) trata a estimativa de potencial de geração considerando 

dados do software Radiasol e  aplica simulações como método para estimar as 

perdas de sombreamento. Salamoni (2004) define dois setores da cidade estudada 

e, através do software Lightscape, cria maquetes eletrônicas das coberturas das 

edificações para simular a posição do sol e das sombras ao longo dos dias 
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correspondentes aos solstícios e equinócios. Em cada mês foi escolhido o dia de 

menor inclinação solar e definido três horários de acompanhamento: 9h, 12h e 15h. 

A partir das projeções simuladas, foi calculada uma média anual (m2) de sombra 

nas coberturas de cada setor, para quantificar o total de geração diminuída a 

incidência média de sombra. 

 

 Método Empresa de Pesquisa Energética – EPE  2.3.2

A Empresa de Pesquisa Energética (2014) também sugere um Método de 

estimativa de potencial de geração fotovoltaica distribuída residencial no Brasil.  

O método está estruturada em cinco passos:  

i) a irradiação  solar global é identificada de acordo com o setor 

censitário por meio da sobreposição de camadas geográficas 

utilizando o software ArcGis 10.1. 

ii) a área do telhado destes setores censitários selecionados é 

estimada através dos dados de tipo de domicílios do censo 

demográfico e das estimativas da área total para cada tipo de 

domicílio ( telhado médio 85 m2 por casa e 15 m2 por apartamento), 

a área útil considerada no método é obtida pela multiplicação de um 

fator conservador de aproveitamento de 30%;  

iii) no terceiro passo a área útil do telhado é multiplicada pela 

irradiação solar por metro quadrado para obtenção da energia total 

incidente aproveitável no setor censitário;  

iv) considera-se um fator de eficiência de 12% na conversão de 

energia incidente em energia elétrica, referente as capacidades 

técnicas de transformação dos painéis fotovoltaicos;  

v) por fim, são calculados os montantes por setores censitários 

agregados por municípios. 
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 Método Nnguyen; Pearce e Wiginton  (2010) 2.3.3

Nnguyen; Pearce e Wiginton  (2010) identificam o potencial de geração de 

energia fotovoltaica a partir dos telhados das residências na província de Ontario – 

Canadá.  

A proposta baseia-se em cinco etapas;  

(i) incialmente a região é segmentada em limites administrativos de 

modo em que a área da terra, população e densidade populacional 

pudesse ser facilmente obtida;  

(ii) identifica-se as áreas de telhado para as divisões encontradas;  

(iii) a informação de área média do telhado é estendida para a 

totalidade da região, produzindo uma estimativa de área total de 

telhado;   

(iv) analisa-se a área disponível de telhado para utilização dos painéis 

fotovoltaicos, totalizando;  

(v) a área total disponível de telhados na região estudada, podendo 

gerar o potencial total com a utilização dos dados de irradiação 

para aquela região de interesse. 

 

 Método National Renewable Energy Laboratory – NREL (2013) 2.3.4

O relatório da NREL – National Renewable Energy Laboratory (MELIUS; 

MARGOLIS, 2013), analisa trinta e cinco estudos e seis patentes que definem 

métodos para estimar área de cobertura residenciais e comerciais disponíveis para 

a implantação do sistema fotovoltaico. Os autores citam três grandes métodos de 

avaliação;  

i) método do  valor constante, considerado o método mais rápido e 

fácil cálculo por definir um valor médio para cálculo de 

disponibilidade de telhado; 

ii) método de seleção manual, baseado em dados específicos e 

detalhados da região estudada através de medição in loco e  
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iii) método baseado em dados GIS (sistemas de informações 

geográficas).  

 

 Método Lange (2012) 2.3.5

O estudo foi baseado em dados de irradiação solar no plano inclinado 

adaptado à latitude que, segundo o autor, representa o melhor ângulo para 

instalação dos painéis. Dados foram extraídos do Atlas Brasileiro de Energia Solar, 

os dados mais recentes foram levantados em 2006 através do projeto SWERA 

(Solar and Wind Energy Resource Assessment). No projeto o modelo de estimativa 

de irradiação Brasil-SR foi desenvolvido e aplicado para confronto com valores 

medidos na superfície através de estações meteorológicas terrestres. Foram 

compilados dados com resolução espacial de 10km x 10km num período de 10 

anos (1995-2005), dando maior credibilidade aos valores de irradiação. 

Tendo a fonte de dados de irradiação definida foi realizado o levantamento 

de dados da área disponível de telhados para geração, desta forma, há 

necessidade de identificar inicialmente as características e quantidades de 

domicílios na região estudada. Foram utilizadas as bases de dados do censo 

demográfico do IBGE que divide os setores censitários e para cada um deles, 

vários dados sócio-demográficos foram aproveitados (LANGE, 2012).  

O método proposto por Lange (2012) usa as seguintes variáveis:  

i) domicílios particulares permanentes,  

ii) domicílios particulares permanentes do tipo casa,  

iii) domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou 

condomínio,  

iv) domicílios particulares permanentes do tipo apartamento.  
 

O método utiliza dados complementares recolhidos através do IPP- Instituto 

de Urbanismo Pereira Passos – RJ para extrair a camada de edificações, o Modelo 

Digital de Elevação que contém a altura do relevo do município do Rio de Janeiro e 

dados do SABREN (Sistema de assentamentos de baixa renda). A obtenção desse 
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tipo de informação está relacionada à disponibilidade de banco de dados, questão 

a ser observada na aplicação do método em locais onde não possuem este suporte.  

O método desenvolvido por Lange (2012) estabelece cinco equações que 

deverão ser aplicadas a partir da disponibilidade do conjunto de dados citados 

acima, como segue: 

Tabela 1 - Composto de equações para identificação da área útil de telhado. Fonte 

(LANGE, 2012) 

Lange (2012) complementa afirmando que, para obter a área de telhados 

disponíveis para geração de energia fotovoltaica, há necessidade de adoção de 

uma taxa de redução que representa a indisponibilidade parcial do telhado 

ocasionada por obstruções ou impedimentos arquitetônicos que fazem diminuir a 

disponibilidade para montagem dos painéis fotovoltaicos. O método considera dois 

cenários para definição da taxa de aproveitamento: cenário otimista, com taxa de 

aproveitamento de 90% e cenário conservador com 30%, parâmetros estes 

escolhidos devido à falta de referência no Brasil.  

 Método Pereira (2009) 2.3.6

Outro método analisado no estudo foi proposto por Pereira (2009), que 

sugere um modelo de cálculo da produção fotovoltaica numa determinada 

Equação 1 
Totlrr = IrrMed * ArTelApr 

Totlrr = Total de irradiação solar no plano inclinado na área de telhados 
aproveitável em residências. 

IrrMéd = Irradiação média anual por dia em Wh/m2/dia 
ArTelApr = Área de telhados aproveitável em residências. 

Equação 2 
ArTotCasa = DomCasa * ArCasa 

ArTotCasa = Área de telhado de edificações do tipo casa 
DomCasa = Número de domicílios do tipo casa 
ArCasa = Área média ocupada por domicílios do tipo casa 

Equação 3 
ArTotAP = DomAP * ArAP 

ArTotAP = Área de telhado de edificação do tipo apartamento 
DomAP= Número de domicílios do tipo apartamento 
ArAP = Área média ocupada por domicílios do tipo apartamento 

Equação 4 
ArTelTot = ArTotCasa + ArTotAP 

ArTelTot= Área total de telhados em edificações residenciais 
ArTotCasa = Área total telhados tipo casa 
ArTotAP= Área total telhados tipo apartamento 

Equação 5 
ArTelApr = ArTelTot*TaxApr 

ArTelApr = Área de telhados aproveitável em residências  
TaxApr = Taxa de aproveitamento  
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superfície para integração de sistemas fotovoltaicos em edifícios. O autor extraiu do 

programa RETScreen e utilizou valores médios mensais de radiação global 

definindo um dia médio do mês, que torna mínimo o erro do valor da radiação. 

O autor predefine dias específicos no decorrer do ano para fazer a medição 

de radiação difusa e direta incidente na superfície de instalação dos módulos 

fotovoltaicos, os dias definidos para acompanhamento são: 17 janeiro, 16 fevereiro, 

16 março, 15 abril , 15 maio, 11 junho, 17 julho, 16 Agosto, 15 setembro, 15 

outubro, 14 novembro e 10 de dezembro (FILIPE; PEREIRA, 2009).  

O método modela a produção fotovoltaica em ambiente urbano utilizando o 

sistema ArcGis. O ArcGis é um conjunto de programas informáticos que compõe 

um Sistema de Informação Geográfica e permite varias funcionalidades 

organizando todas as informações geográficas em diversas tabelas e layers 

(FILIPE; PEREIRA, 2009). 

Para o cálculo se observa a escala de aplicação, relevo do terreno e 

sombreamento para ter maior precisão de levantamento pois, segundo o autor, estes 

fatores interferem na radiação causando variabilidade no resultado.  

A ferramenta utilizada são os modelos digitais de terreno (MDT) que 

transforma dados sobre a variação contínua do relevo da superfície terrestre. A 

criação de edifícios sobre os MDT dependem da disponibilidade de dados sobre a 

localização real dos edifícios numa determinada zona para análise da área e altura 

das construções. 

Os trabalhos citados anteriormente evidenciam uma variedade de métodos 

com diferentes níveis de complexidade e abordagem demonstrando pluralidade de 

análise e levantamento de dados. 

 ANÁLISE QUALITATIVA DOS MÉTODOS DE LEVANTAMENTO  2.4

A partir da Tabela 2, é possível constatar que, dos trabalhos aplicados no 

Brasil, Lange (2012) baseia-se em banco de dados de institutos nacionais e locais, 

a  aplicação se deu na cidade do Rio de Janeiro – RJ por amostra de domicílios, o 

que permite uma caracterização mais específica da localidade. Salamoni (2004) 
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baseia-se em simulações extraídas de softwares especialistas, a utilização do 

recurso dá ao método maior rigidez na composição, pois há dependência direta das 

ferramentas disponíveis neles.  

 Os trabalhos de Nnguyen; Pearce e Wiginton  (2010) e NREL (2013) foram 

desenvolvidos sem considerar um mecanismo de levantamento de radiação, 

cabendo ao usuário definir qual utilizar, os autores utilizaram softwares para 

simulação em todas as etapas do levantamento. Pereira (2009) preocupou-se em 

identificar o total de capacidade de geração de energia nas áreas de telhados totais, 

sem considerar a disponibilidade de área útil sobre eles.  

Os métodos não apresentam elementos que permitam uma análise de 

aspectos mercadológicos da região de aplicação, todas limitam-se em apenas 

quantificar o total de geração fotovoltaica distribuída da totalidade de residências, 

sem distinção de público.  

 



31 

 

 
Tabela 2 -  Análise de aplicação e fonte de dados dos métodos pesquisados 
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 MERCADO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 2.5

FOTOVOLTAICA 

 Características do mercado de SFV residencial  2.5.1

O sistema de compensação de energia criado pela ANEEL por meio da REN 

482/2012, conhecido como net metering, contribuiu para o desenvolvimento do setor 

de energia solar fotovoltaica, através deste sistema, o proprietário do SFV pode se 

conectar e injetar na rede da concessionária a energia que excede o seu consumo.  

A REN 687/2015 que atualizou a 482/2012 trouxe diversas alterações que 

favorecem a mini e microgeração de energia solar.  

Entre os principais pontos está a permissão para que moradores de um mesmo 

condomínio se organizem para instalar conjuntamente um SFV, outro ponto relevante 

na alteração é a inexigibilidade do cadastro de pessoa física (CPF) ou cadastro 

nacional de pessoa jurídica (CNPJ) serem os mesmos para efetuar a compensação 

em outro endereço, dando maior flexibilidade ao consumidor que deve respeitar 

somente a área de cobertura da concessionária de energia (ANEEL, 2015). 

O prazo de validade dos créditos gerados com o SFV foi expandido de 36 para 

60 meses o que garante o benefício por tempo mais prolongado, além disso as 

concessionárias tiveram o prazo para conexão do SFV reduzido, na REN 482/2012  

elas tinham 82 dias, com a alteração feita pela REN 687/2015 elas tem 34 dias.  

Essas medidas contribuíram para despertar o interesse do cidadão em produzir 

sua própria energia (ANEEL, 2015). 

 Segundo levantamentos feitos pela ANEEL (2016) no período de outubro/2015 

e janeiro/2016, aconteceu significativo crescimento na quantidade de conexões 

residenciais e comerciais no país (Figura 1), em destaque para os estados de Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do sul totalizando aproximadamente 42% do total.
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Figura 1 – Evolução das conexões residenciais e comerciais out/15 – jan/2016 Fonte: 

ANEEL (2016). 

 
 

Em levantamentos recentes, a ANEEL (2017) através da Nota técnica 56/2017 

de 24/05/2017 reforça o crescimento significativo, os estados de Minas Gerais, São 

Paulo e Rio Grande do Sul concentram 52,88% das conexões no país, com 2.263, 

2.116 e 1.149 unidades de SFV instalados e conectados na rede respectivamente 

(Figura 2).  

 



 

 

34 

Figura 2 – Número de conexões por estado até 23/05/2017. Fonte ANEEL (2017) 
 

Até o mês de maio de 2017, 10.453  unidades de micro e minigeração foram 

instaladas no país, 79,5% corresponde a instalações residenciais e 15% comerciais, 

as demais estão distribuídas entre indústria, poder público e zona rural (ANEEL, 2017). 

 Estimativas levantadas pela Procel Info (2016) indicam que a geração de 

energia para consumo próprio poderá atingir 1,2 milhão de unidades consumidoras no 

Brasil até 2024. Nesse contexto, pressupõe um aumento significativo na aquisição do 

SFV, que desperta interesse em desenvolvimento de novos negócios ou expansão 

daqueles já existentes.  

De acordo com o programa América do Sol (2016), há 1.494 empresas 

atuantes no mercado de energia solar fotovoltaica, aproximado 62% estão 

concentradas nas regiões sul e sudeste do país. 

O Instituto Ideal (2016) afirma em pesquisa que, na amostra de 323 empresas, 

47% são instaladoras de sistemas fotovoltaicos, 35% projetistas e a minoria de 18% 

atuam como fabricantes e/ou revendedores de módulos fotovoltaicos ou inversores 

(Figura 3). 
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Figura 3 – Distribuição de empresas atuantes no setor fotovoltaico. Fonte: Instituto Ideal 

(2016). 

 
Em análise, a Figura 3 denota a oportunidade de expansão para aqueles 

empreendimentos que fabricam e/ou revendem os SFV, haja vista o baixo número 

de empresas concorrentes, o método proposto pelo trabalho destina-se para este 

perfil em específico. 

 

 ASPECTOS ECONÔMICOS DO MERCADO CONSUMIDOR DO SFV 2.6

A popularização da energia solar fotovoltaica esbarra na barreira do alto custo 

de investimento associado a essa tecnologia quando comparada a fontes 

tradicionais de geração de eletricidade. Entretanto os custos de instalação têm 

apresentado reduções significativas nos últimos anos, fazendo com que aquisição 

da geração fotovoltaica comece a se tornar mais viável. 

Segundo recente pesquisa elaborada pelas empresas fornecedoras de 

sistemas fotovoltaicos Greener e Enova Solar (2017) no período levantado entre 

Junho/2016 e Janeiro/2017 ocorreu uma diminuição média de 12,46% no preço em 

R$/Wp. 
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Em outra perspectiva de projeção para redução de custo do SFV, a EPE 

(2014) correlaciona o aumento da capacidade instalada dos SFV no país com a 

redução de custo por Wp, conforme Figura 4. 

 

Figura 4 – Projeção de redução de custo do SFV em relação à capacidade instalada – 
Fonte: EPE (2014) 

 

O cenário apresentado pelas projeções acima, desperta o interesse de um 

determinado tipo de consumidor para aquisição dos sistemas fotovoltaicos.  

Pesquisa elaborada pelo Portal Solar (2016) constatou que 75% dos 

interessados em adquirir o SFV são proprietários de imóveis residenciais, os 

restantes 25%, estão distribuídos entre imóveis comerciais e industriais.  

Do total de interessados para imóveis residenciais, 80% são imóveis já 

construídos, qual demandariam adaptações em seu projeto inicial para instalação do 

SFV, e 20% estão em fase de construção, sinalizando interesse em iniciar a moradia 

com o sistema em funcionamento.  

A geração própria de energia elétrica permite significativa redução na conta 

paga a distribuidora, dos potenciais clientes interessados na geração fotovoltaica, a 

maioria, 45% totalizam suas contas entre R$ 200,00 e R$ 600,00/mês, os que 

pagam até R$ 200,00 representam 25%, e aqueles que consomem de R$ 600,00 

acima somam 30% do total pesquisado (PORTAL SOLAR, 2016). 



 

 

37 

Medidas de estímulo à aquisição dos sistemas fotovoltaicos foram adotados 

para reduzir o tempo de retorno do investimento e tornar mais atrativa a tecnologia 

para o consumidor final.  

O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, estabeleceu o 

convênio ICMS 16/2015 com o objetivo de conceder isenção de ICMS na 

compensação de energia para as microgeração e minigeração de sistemas menor 

ou igual a 100 MW aos estados que optarem pela adesão (CONFAZ, 2015). É 

importante ressaltar que a isenção não se aplica ao custo de disponibilidade e nem a 

tarifa de uso do sistema de distribuição. 

Atualmente, 22 estados mais o distrito federal aderiram ao convênio, 

possibilitando ao mercado consumidor do sistema fotovoltaico, na modalidade 

distribuída, pagar ICMS somente sobre a energia utilizada na geração própria. 

Somente os estados do Amazonas, Paraná, Espírito Santo e Santa Catarina que  

não fizeram adesão ao convênio (CONFAZ, 2015).  

Em âmbitos municipais pode-se destacar incentivos fiscais locais através de 

programas que reduzem tributos ou concedem benefícios diversos à adotantes de 

práticas sustentáveis. A cidade de Palmas – TO, por meio da Lei complementar 

327/2015 cria o Programa Palmas Solar para estabelecer incentivos ao 

desenvolvimento tecnológico, ao uso e a instalação de sistemas fotovoltaicos 

podendo chegar a até 80% de abatimento no IPTU, com o mesmo intuito, a cidade 

de Seropédica no estado do Rio de Janeiro  concede  4% de desconto para geração 

de energia solar, através da Lei 526/2014 que criou o programa de incentivos 

ambientais intitulado “IPTU Verde”. 

Embora não haja um banco de dados que consolide informações que das 

cidades, pode-se citar alguns municípios que possuem programas de incentivos à 

práticas sustentáveis que podem vir a inserir a geração de energia solar fotovoltaica 

entre as práticas beneficiadas, são elas:  Tietê/SP por meio da Lei 3087/2009, 

Campos do Jordão/SP Lei 3157/2008, Americana/SP Lei 4448/2007, Araraquara/SP 

Lei 7152/2009, Barretos/SP Lei complementar 122/2009, Colatina/ES Lei 4537/1999 

e Goiânia/GO Lei 235/2012.   
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Entende-se que a isenção de tributos interfere diretamente no cálculo de 

retorno do investimento, pois diminui o prazo para o retorno do valor inicial investido 

na aquisição do sistema. 

 

 ASPECTOS SOCIOCULTURAIS DO MERCADO DE SFV RESIDENCIAL 2.7

Tendo em vista as oportunidades que o mercado apresenta, é essencial 

compreender as características socioculturais do mercado consumidor potencial do 

SFV.  

O mapa da energia solar no Brasil elaborado pelo Portal Solar (2016) levanta 

características do perfil consumidor de energia solar fotovoltaica no país, o trabalho 

baseia-se em 8 mil pedidos de orçamentos solicitados por meio do canal eletrônico 

do portal na internet.  

O Greenpeace (2015) afirma que os brasileiros apresentam boa receptividade 

e demonstram interesse em compreender os benefícios obtidos através da 

microgeração.  

Segundo pesquisa realizada pelo instituto Market Analysis (2015) (Figura 5), 

elaborada com 806 potenciais clientes, quando questionados, 76% afirmam estar 

muito interessados em saber mais sobre a tecnologia, em contra partida, ainda 

existem dúvidas sobre a vantagem econômica na adoção dos sistemas fotovoltaicos 

71% entendem que produzir a própria energia é importante. 

O mesmo percentual (71%) adotaria a tecnologia se houvesse linhas de 

crédito com juros baixos, indicando que os valores de investimento ainda estão 

interferindo na tomada de decisão dos compradores, o que ressalta a importância 

dada ao prazo de retorno do investimento. 
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Figura 5 - Intenção de uso de sistemas fotovoltaicos. Fonte: Market Analysis, (2015) 

 

Homens e mulheres apresentam pontos de vistas semelhantes a respeito da 

adoção da microgeração de energia no entanto, elas tendem a questionar mais a 

relação custo benefício da adoção deste modelo de consumo, da amostra de 806 

entrevistados 76% das mulheres acreditam que os custos de instalação e 

manutenção são superiores aos benefícios, já os homens entrevistados, 69% tem a 

mesma percepção (MARKET ANALYSIS, 2015).  

O modelo de microgeração de energia tem uma maior receptividade entre os 

brasileiros de 30 a 49 anos, esse público demonstra maior expectativa por redução 

de despesas além de demonstrarem interesse pelo pioneirismo e poder de influência 

para terceiros, conforme demonstra a Figura 6.  

 

 

 

 

 

Figura 6 –Pesquisa de atitude diante da energia de fontes renováveis. Fonte: Market 
Analysis (2015).  
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A pesquisa elaborada pelo Portal Solar (2016) corrobora indicando que 60% 

dos consumidores que demonstram interesse em aquisição de sistemas 

fotovoltaicos para microgeração de energia estão entre 31 e 50 anos, 20% entre 51 

e 60 anos, 10% acima de 60 anos e 10% até 30 anos de idade, sendo predominante 

o público masculino representando 80% das solicitações diante 20% de mulheres.  

Tomadores de decisão ao longo da cadeia que envolve o comércio dos SFV 

estão empenhados em mapear e compreender como se dará a difusão dos sistemas 

fotovoltaicos, no entanto, a previsão de adoção desta tecnologia é carregada de 

incertezas, devido a aspectos tecnológicos, econômicos e, principalmente, sociais 

(ZHAI; WILLIAMS, 2012). 

Zhai e Willians (2012) investigaram, na região metropolitana de Phoenix e 

Arizona nos Estados Unidos, as diferenças de percepção entre adotantes e não 

adotantes em três atributos: custo, manutenção e preocupação ambiental.  

O estudo conduzido por Zhai e Willians (2012) avalia a probabilidade de 

adoção de sistemas fotovoltaicos pelos consumidores, a Tabela 3 retrata os dados 

de percepção levantados na pesquisa em relação aos três atributos mencionados 

acima.   

  

Atributo Percepção Escala 

Como afeta a decisão 

1: não afeta 

7: Afeta Muito 

Ambiental 
Adotante 7,66 1: Nada benéfico 

10: Muito benéfico 
5,81 

Não adotante 6,20 5,45 

Custo Adotante 2,09 1: Economiza muito 
10: Custa muito 

5,25 
Não adotante 3,82 6,26 

Manutenção 
Adotante 1,64 1: Uma em mais de 10 anos 

10: Várias vezes ao ano 

5,42 

Não adotante 3,86 4,38 

Tabela 3 – Percepção de adotantes e não adotantes da energia solar fotovoltaica em 
relação aos atributos ambiental, custo e manutenção. Fonte: Zhai e Willians (2012). 

 

Zhai e Willians (2012) complementam a análise utilizando o modelo de lógica 

Fuzzy (Figura 7) para estimar a probabilidade de adoção pelos consumidores 
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adotantes e não adotantes do sistemas fotovoltaicos, baseado nos atributos: 

ambiental, custo e manutenção do sistema.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 7 – Probabilidade de adoção de SFV em relação aos atributos manutenção, custo e 
preocupação ambiental. Fonte: Zhai e Willians (2012) 

 

As variáveis pesquisadas pelos autores estão distribuídas nos eixos X,Y e Z, 

os pontos indicam a probabilidade de adoção em relação ao atributo, quanto maior 

e mais claro o ponto, maior a probabilidade de adoção.  

Ao analisar a Figura 7, percebe-se que conforme o consumidor tem sua 

percepção de custo e manutenção diminuídos e aumentada a percepção ambiental, 

a probabilidade de adoção cresce. Esta constatação reforça que a tomada de 

decisão para compra de um SFV não se restringe a apenas uma dimensão de 

análise e sim a compostos que, em conjunto, contribuem para influenciar o tomador 

de decisão. 

A aquisição de sistemas fotovoltaicos é uma decisão que envolve alto 

investimento, entende-se que motivos econômicos sejam importantes na tomada de 

decisão, porém, aspectos relacionados a consciência ambiental, barreiras técnicas, 

burocráticas e o comportamento de consumo diante de novas tecnologias podem ter 

significativa influência na escolha (KONZEN, 2014). 



 

 

42 

A difusão da tecnologia dos SFV está atrelada a mudanças de paradigmas 

que podem ser influenciadas na medida em que perfis inovadores atestam os 

resultados de investimento. Quando se observa um número de indivíduos que adota 

a inovação ao longo do tempo, tem-se uma distribuição ascendente, representada 

pela curva “S” (Figura 8).   
 

Figura 8 – Curva “S” do processo de difusão de inovação tecnológica. (ROGERS, 2003 
apud KONZEN, 2014) 

 

Konzen (2014) afirma que à medida que a inovação começa a demonstrar 

benefícios aos inovadores, passa a ser adotada pelo segundo grupo composto por 

formadores de opinião (adotantes iniciais).  

Brandão et al. (2013) destaca algumas variáveis que irão impactar o consumo 

de energia até 2030:  a relevância da eletricidade nas atividades socioeconômicas; 

economicidade, tecnologias adotadas e consciência ambiental da sociedade.  

A importância da eletricidade nas atividades socioeconômicas tende a 

aumentar por ser considerada uma fonte nobre de energia, a disseminação de 

tecnologias que possibilitem a geração própria e uso eficiente contribuirão para uma 

relação interativa entre o setor energético, agentes institucionais e sociedade civil 

(BRANDÃO et al., 2013).  
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O comportamento do consumidor também deverá direcionar e impulsionar as 

tendências tecnológicas no setor energético, a opção por tecnologias sustentáveis 

estará atrelada diretamente a consciência ambiental da sociedade em relação aos 

impactos pela produção e consumo de energia.  

O aumento da consciência ambiental permitirá maior compreensão das regras 

regulatórias e de mercado, influenciando para que a demanda por energia não 

responda exclusivamente ao preço, mas sim pela percepção de benefícios pelo uso 

de tecnologia eficiente e sustentável (BRANDÃO et al., 2013). 

 Guerreiro (2013) corrobora e atribui à algumas variáveis o papel de vetores 

responsáveis pelos padrões de consumo no futuro do setor elétrico brasileiro são 

eles:  

i) a alteração do perfil socioeconômico da população; 

ii) a difusão da informação e do conhecimento; 

iii) o surgimento e acelerada difusão de inovações e novas tecnologias; 

iv) o aumento e melhoria da distribuição de renda; 

v) restrições impostas pelo condicionamento da oferta de energia às 

crescentes exigências ambientais. 

 

Em consonância, a ANEEL (2017) projeta significativa expansão nos números 

de consumidores que poderão adotar o SFV como fonte alternativa de geração de 

energia em suas residências no horizonte temporal de 2017 a 2024.  

Segundo a projeção, os números de residências saltariam de 23.794 

unidades no final de 2017 para 808.357 em 2024 (Tabela 4). 

 

 

Ano Projeção de adotantes do SFV 

2017 23.794 

2018 51.683 

2019 94.310 

2020 157.776 

2021 250.758 
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2022 383.010 

2023 565.448 

2024 808.357 

Tabela 4 – Projeção de adotantes do SFV em unidades instaladas – Fonte: adaptado 
ANEEL (2017) 

 

 

A geração de energia solar distribuída traz mudanças significativas na 

maneira como as pessoas tratam a energia elétrica, o consumidor deixa do papel 

passivo frente ao suprimento de energia para o papel de produtor de uma grande 

parte da energia consumida por ele, esta nova abordagem denota que a energia 

solar fotovoltaica distribuída não se resume a apenas um novo produto, mas sim a 

mudança de comportamento do cidadão (KONZEN, 2014). 

 

 ASPECTOS TÉCNICOS INTERVENIENTES À AQUISIÇÃO DE SFV 2.8

Devido à ausência de fontes de dados que atestem com acurácia a área de 

telhado residencial, este trabalho baseou-se no estudo de Ghisi (2006), que define 

um valor médio de 81m2 para telhados residenciais “tipo casa”. Desse total, é 

necessário compreender que existem algumas limitações que afetam a 

disponibilidade da área total para instalação de módulos fotovoltaicos.  

Os módulos serão instalados sobre o telhado. Logo, alguns componentes 

devem ser considerados. A existência de caixas de água, antenas, aquecedores 

solares, entre outros acessórios, associados a escolha da face (norte) com maior 

exposição ao sol, reduzem a disponibilidade de área. Assim, considerou-se 25% da 

área disponível de telhado, totalizando 21m2.  

Tendo os dados de área dos telhados residenciais disponíveis, é necessário 

quantificar o volume de radiação solar no local.  
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Para o levantamento desses dados o trabalho propôs a utilização do Atlas 

Solar (PEREIRA, et al 2006) que permite a identificação do total de kWh/m2 da 

localidade.   

O Atlas Solar foi criado atendendo o escopo do projeto SWERA (Solar and 

Wind Energy Resource Assessment), financiado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente – PNUMA em conjunto com a National Renewable Energy 

Laboratory – NREL.  A NREL disponibiliza os dados de irradiação através da 

ferramenta on line SWERA Beta Release, onde é possível indicar a cidade para 

obtenção dos dados (NREL, 2017). 
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 MATERIAIS E MÉTODOS 3

Após o estudo dos temas considerados relevantes para elaboração do 

trabalho, este capítulo trata da estruturação do método a ser proposto para posterior 

aplicação em estudo de caso. 

Para atender aos objetivos específicos propostos neste trabalho, foram 

desenvolvidas as seguintes etapas: i) definição dos grupos de variáveis para 

composição do método ii) estabelecimento de parâmetros condicionantes de análise 

para cada uma das variáveis propostas iii) composição da estrutura de aplicação do 

método e, por fim, iv) criação de uma escala de avaliação das localidades a partir 

dos resultados obtidos e v) aplicação do método em estudo de caso. 

O trabalho estuda o caso das cidades  Jundiaí/SP e Campinas/SP para 

analisar qual possui maior potencial de comercialização dos SFV. As etapas 

previamente apresentadas estão esquematizadas na Figura 9. 

 

Figura 9 – Fluxo das etapas de desenvolvimento e aplicação do método. 

 

Etapa 1 
•  Definição das variáveis de composição do método;   

Etapa 2 
•  Estabelecimento de parâmetros condicionantes as variáveis; 

Etapa	3 
•  Composição da estrutura de aplicação do método; 		

Etapa 4 
•  Criação de escala de avaliação;  

Etapa 5 
•  Aplicação do método em estudo de caso. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÕES  4

 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS PARA COMPOSIÇÃO DO MÉTODO 4.1

  O método foi composto por 13 variáveis divididas em 3 grupos de acordo com 

os aspectos econômicos, socioculturais e técnicos, que, em conjunto, retratam a 

realidade particular da localidade a ser analisada.  

Como há pretensão que o método seja passível de replicação em todo 

território nacional, a premissa de seleção de fonte de dados teve como pressuposto 

um conjunto de fácil acesso, com regularidade, e que representasse a realidade 

brasileira.  
	

 Aspectos Econômicos 4.1.1

A tecnologia do SFV ainda apresenta alto valor de investimento para 

aquisição, consequentemente, o perfil do cliente está associado a classes 

econômicas elevadas. Conforme apresentado na revisão de literatura algumas 

características são comuns para os potenciais consumidores e estimulam o 

interesse em adquirir a tecnologia, para dar condição de análise da localidade foram 

consideras 6 variáveis econômicas que permitem o levantamento de dados para 

definição do método. 

 

(i) PIB per capita local.  

(ii) Renda nominal do domicílio.  

(iii) Consumo médio de kWh/mês.  

(iv) Convênio ICMS. 

(v) Incentivo fiscal local para energias renováveis. 

(vi) Tempo de retorno simples de investimento.  

 

O PIB  representa o grau de capacidade de geração de riqueza da localidade 

sob análise. A distribuição per capita possibilita a análise de distribuição média desta 
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riqueza, entende-se que quanto maior for o PIB per capita do local maior a 

capacidade de consumo da população.  

O método baseou-se no valor de rendimento nominal médio mensal dos 

domicílios particulares permanentes urbanos estabelecido pelo IBGE na pesquisa do 

Censo 2010.   

Quanto ao consumo de energia nos domicílios, o método baseou-se naquelas 

residências que consomem acima de 220 kWh/mês. Recente levantamento 

elaborado pelo Portal Solar (2016) afirmou que 45% dos interessados nos sistemas 

de geração fotovoltaica distribuída pagam entre R$ 200,00 e R$ 400,00 mensais em 

energia elétrica, com consumo aproximado entre 220 kWh/mês e 368 kWh/mês.  

Como parte da composição do método, o trabalho considerou a análise dos 

estados que aderiram ao Convênio ICMS 16/2015 do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz) que isenta o pagamento do tributo estadual (ICMS) sobre o 

excedente de energia elétrica gerados por sistemas de geração distribuída, qual 

enquadra a geração fotovoltaica.  

Nessa modalidade de convênio, o tributo é aplicado apenas sobre a energia 

que não devolverem ao sistema concessionário, entende-se que a isenção contribui 

para a viabilidade de implantação do SFV visto que permite redução de tempo no 

retorno do investimento.  

O conjunto de variáveis contempla o incentivo fiscal local (município) para a 

implantação de sistemas de energias renováveis, considera-se incentivo fiscal 

possível redução no imposto predial e territorial urbano (IPTU) para aquelas 

residências que utilizam a geração de energia solar. 

O tempo de retorno simples foi considerado na proposta do método por se 

apresentar como fator influenciador no processo decisório do comprador do SFV 

(ANEEL,2017 ; MARKET ANALISYS, 2015). Esta variável representa o tempo de 

retorno do valor de investimento na aquisição do sistema fotovoltaico.  

Como base de referência foi utilizado o levantamento desenvolvido pela 

ANEEL (2017) que apresenta o tempo de retorno simples calculado para todas as 
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distribuidoras de energia elétrica no território nacional, tal pesquisa resultou na 

Tabela 5, qual será utilizada para aplicação do método quando analisada a variável 

“ tempo de retorno simples” da localidade. 

 

Distribuidoras Tempo de 
retorno 
simples 

Distribuidoras Tempo de 
retorno 
simples 

Distribuidoras Tempo de 
retorno 
simples 

Eletropaulo 8,1 CFLO 6,2 Energisa PB 6,6 
Eletrobrás AP 9,6 Energisa 

Sergipe 
6,9 COELCE 6,1 

AMAZONAS 5,9 Energisa Borb. 7,0 Energisa Brag. 6,0 
EFLIC 6,2 CPFL 

Piratininga 
7,6 CEMIG 5,2 

CEEE 8,2 RGE 7,5 CPFL Santa 
Cruz 

5,7 

Boa Vista 10,6 Energisa MG 5,7 CHESP 5,5 
CELESC 7,5 LIGHT 6,0 CELG 6,4 

Eletrobrás AC 6,2 AMPLA 5,1 Energisa MS 5,7 
EFLUL 5,9 COPEL 6,8 Energisa 

Caiuá 
6,6 

ELFSM 6,8 DEMEI 7,4 Eletrobrás PI 6,6 
COCEL 6,3 CELPE 6,9 EDEVP 6,4 

UHENPAL 5,5 HIDROPAN 6,1 DMED 7,3 
COOPERALI 6,3 ELETROCAR 6,6 CEB 6,4 

CELPA 5,3 CEMAR 5,5 CPFL Paulista 6,5 
SULGIPE 5,9 MUXenergia 7,3 CPFL Mococa 5,9 
RGE Sul 6,6 Energisa MT 5,8 CPFL Jaguari 6,6 
CERON 7,4 COELBA 6,7 CPFL Leste 

Plta 
6,2 

ESCELSA 6,8 IENERGIA 6,9 Energisa Nac 6,8 
CPFL Sul Plta 6,5 COSERN 7,2 Energisa   Frib 6,3 
Bandeirante 7,8 ELEKTRO 6,6 FORCEL 5,8 

Eletrobrás AL 7,1 Energisa TO 5,6  
Tabela 5 – Relação de tempo de retorno simples (anos) por concessionária de energia no 

brasil – Fonte : ANEEL (2017) 

 

 Aspectos socioculturais  4.1.2

As variáveis propostas tem caráter sustentável, contemplando incentivos 

financeiros, estímulo ao uso de fontes renováveis de energia e ainda variáveis que 

denotam (ainda que não diretamente), alguma relação com consciência ambiental 

da população. As variáveis propostas para esse grupo são seguintes: 
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(i) IDH; 

(ii) Geração de resíduo per capita;  

(iii) Condição de ocupação; 

(iv) Programa coleta seletiva de lixo. 

(v) Difusão tecnológica  

 

Considera-se o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano local como 

indicador de atratividade para aquisição do SFV. O grau de elevação do índice, 

composto pelos fatores que representam a expectativa de vida da população, anos 

médios de estudos e o produto interno bruto per capita, podem auxiliar e orientar a 

definição da possibilidade de adesão a este tipo de inovação tecnológica.  

Em estudo que analisa a difusão de SFV, (KONZEN, 2014) afirma que o 

público adotante da tecnologia de geração de energia solar fotovoltaica consiste 

majoritariamente de homens de idade média, com renda e níveis educacionais 

acima da média. Dessa forma, devido à concepção do índice, uma cidade que 

apresente IDH elevado pode representar potencialidade para aquisição dos SFV.  

Por tratar-se de uma tecnologia de geração de energia limpa, o SFV poderá 

ter maior adesão pelo público que possui uma inclinação cultural para o consumo 

consciente. Baseado no programa Cidades Sustentáveis (2016), que estabelece 

alguns indicadores para demonstrar o nível de aderência das cidades a práticas 

sustentáveis, o método integra as variáveis: geração de resíduo per capita e coleta 

seletiva de lixo.  

A condição de ocupação domiciliar utilizada pelo método foi o tipo Domicílio 

Particular Permanente (DPP), baseado na definição proposta pelo IBGE (2016), o 

qual tem por característica ser construído para uso exclusivo de habitação e serve 

para moradia de uma ou mais pessoas. Por se tratar de um investimento de longo 

prazo e que dificilmente será transferido para outra localidade, a aquisição do SFV 

por locatários tem se mostrado pouco atrativa. Os proprietários, por sua vez, não 

obtém vantagem na implantação no imóvel, pois as despesas com energia elétrica 

são responsabilidade do inquilino.  
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O levantamento do Portal Solar (2016) afirma que 75% dos interessados na 

implantação do SFV possuem casa própria, e, dessa forma, consideram-se as 

seguintes classificações:  

- Domicílios particulares permanentes (DPP) – condição de ocupação: Próprio; 

Classificados em: 

- Tipo casa; 

- Tipo casa de vila ou em condomínio; 

Os dados foram obtidos por meio do portal CIDADES do IBGE (2016). É uma 

base de dados onde estão reunidas informações de 5570 municípios brasileiros, 

resultado de vários censos, sendo o último o de 2010. 

A variável difusão tecnológica diz respeito à utilização de sistemas 

fotovoltaicos na localidade. Segundo Konzen (2014), difusão e adoção de uma nova 

tecnologia estão atrelados à troca de informações por meio de redes interpessoais. 

Se o primeiro adotante dissemina a informação em sua rede de relacionamento e 

essa rede, por sua vez, faz o mesmo, tem-se uma expansão exponencial, dessa 

forma, considera-se o número de SFV instalados como um indicador de potencial 

difusão e, consequentemente, aquisição da tecnologia de geração de energia solar 

fotovoltaica.  

 Aspectos técnicos 4.1.3

 

Para o levantamento do potencial de geração de energia na cidade analisada, 

foram consideradas 3 variáveis para compor o grupo técnico. Baseado nos estudos 

de Kagan et al. (2013) onde atesta que a maior aderência para investimento em 

sistemas fotovoltaicos se dá ao consumidor que tem padrão salarial acima de 5 

salários mínimos, definiu-se a variável “Número de domicílios particulares 

permanentes – DPP acima de 5 salários mínimos”. 

Obtendo o número de DPP, é possível levantar o total de área de telhado 

disponível em metros quadrados, fator multiplicador para obtenção do total de 

irradiação solar em kWh/m2  na cidade estudada. 
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A tabela 6 é resultado da definição dos três grupos de variáveis segundo os 

aspectos sugeridos pelo trabalho para análise do potencial mercadológico dos 

sistemas fotovoltaicos das cidades.  

 

Tabela 6 – Grupo de variáveis em função do aspecto para composição do método. 

 

 DEFINIÇÃO DE VALORES LIMÍTROFES DE ANÁLISE DAS VARIAVEIS  4.2

Para dar condição de análise da localidade que apresenta o maior indicador 

de atratividade mercadológica, as variáveis foram normalizadas para dar condição 

de pontuação.  

Para fim de composição estrutural do método, as variáveis foram distribuídas 

em três grupos: i) grupo de quantificação, ii) grupo de qualificação e iii) grupo técnico.  

Na tabela 7 são apresentados os valores limítrofes para o grupo de 

quantificação. 

 

 

 

Aspectos Variáveis 

 
 
Econômicos 

PIB per capita local (R$/hab/ano) 
Renda nominal média domiciliar (R$) 

Consumo médio (kWh/mês) 
Convênio ICMS 

Incentivo fiscal local para energia renovável 
Tempo de retorno simples (anos) 

 
Sócioculturais 

IDH local 
Resíduo per capita (kg/hab/ano) 

Coleta seletiva de lixo 
Difusão tecnológica 

Técnicos  Número de DPP acima de 5 salários 
Irradiação solar (kWh/m2/dia) 

Área de telhado disponível (m2) 
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Grupo de quantificação Limite inferior Limite superior 

PIB per capita local (R$) 28.876,00 1 715.193,70 2 

Renda nominal domiciliar (R$)  937,00 3 46.850,00 4 

Consumo médio (kWh/mês) 100  386  

IDH local  0,7275  0,862 6 

Resíduo per capita(kg/hab/mês) 37,560  32,130  

Difusão tecnológica (un) 
Tempo de retorno simples (anos) 

0 
11 

100 
5 

Tabela 7 – Definição de condicionantes para variáveis do bloco de quantificação.  
Nota: 1 PIB per capita nacional 2015 (IBGE,2015); 2  Maior PIB per capita do Brasil; 3Valor referente a 

1 salário mínimo ano 2017; 4 Valor referente a 50 salários mínimos; 5 Menor IDH do país; 6 

Maior IDH do país. 
 

Os valores definidos na Tabela 7 foram atribuídos para aplicação no estudo 

de caso deste trabalho.  

O método permite que a empresa condicione o grupo de quantificação à 

dados pré-estabelecidos, podendo definir os valores limítrofes estabelecidos em sua 

estratégia.  

Para o grupo de qualificação, foi atribuído valor “0” quando a cidade não 

contempla a variável analisada e “1” para quando contempla, conforme tabela 8.   

 

Grupo de qualificação Não existe Existe 

Convênio ICMS  
Incentivo fiscal local para energia solar 
Programa de coleta seletiva de lixo 

0 
0 
0 

1 
1 
1 

Tabela 8 -  Atribuição de valores às variáveis do grupo de qualificação   
 

O grupo técnico (Tabela 9), composto pelas variáveis irradiação solar e área 

de telhado disponível, é responsável pelo levantamento do volume potencial de 

geração de energia na localidade.  

O resultado do grupo é expresso em total de irradiação solar por metro 

quadrado  para cada cidade analisada, assim, aquela que obtiver maior volume de 

irradiação total, será atribuído peso “1” e para que apresentar menor volume peso 

“0”. 
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Grupo técnico 
Numero de domicílio particular permanente DPP*  
Área de telhado disponível m2 

Irradiação Solar kWh/m2 ** 

  

*Acima de 5 salários mínimos (KANGAN, 2013 apud KONZEN, 2014) 
** Fonte Mapa Solar (2006) 

Tabela 9 – Tabela de definição do grupo técnico 
 

 COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DE APLICAÇÃO DO MÉTODO 4.3

O método objetiva a identificação, entre duas localidades, aquela que apresenta 

maior potencial mercadológico para comercialização de sistemas fotovoltaicos 

residenciais, para dar condição de operacionalização, as variáveis foram 

redistribuídas em três grupos: Grupo de Quantificação, Grupo de Qualificação e 

Grupo Técnico.  

 Desenvolvimento da estrutura do grupo de quantificação 4.3.1

Os valores das variáveis do grupo de quantificação são levantados por meio 

de coleta de dados numéricos nas suas respectivas fontes.  

O resultado é imputado na célula, conforme destaque na Tabela 10, para 

serem enquadrados entre os limites inferiores e superiores (Tabela 11) definidos 

anteriormente na tabela 3, possibilitando identificar a posição do dado entre esses 

limites. O trabalho sugere a utilização do programa Microsoft Excel®  para 

automatizar o cálculo. 

Tabela 10  Coluna da planilha Excel® para inserção dos valores coletados para variáveis do 

grupo de quantificação 
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Tabela 11 – Coluna da planilha Excel® para inserção dos valores limítrofes inferiores e 

superiores para variáveis do grupo de quantificação. 

 

Para obtenção do indicador para cada variável, o método estabelece uma 

equação. A equação 1 descreve a regra para obtenção do indicador por variável do 

grupo de quantificação.  

 

Cálculo de indicador por variável do grupo de quantificação (Equação 1) 

 

Indicador = (valor coletado – limite inferior) / (limite superior – limite inferior) 
 

A Tabela 12 destaca a coluna onde se obterá o indicador por variável de cada 

cidade. 

 

Tabela 12 – Modelo de planilha para cálculo de indicador por variável do grupo de 

quantificação. 
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Com a somatória de todos os indicadores individuais encontrados por variável, 

obtém-se o indicador total do grupo de quantificação para cidade 1 e cidade 2, 

Tabela 13.   

 

Tabela 13 – Identificação da célula de resultado geral para o grupo de quantificação 

 

 Desenvolvimento da estrutura do grupo de qualificação 4.3.2

O grupo de qualificação é composto por três variáveis: Convênio ICMS, 

Incentivo fiscal local para energia renovável e Programa de coleta seletiva de lixo. 

Para analisar cada uma das variáveis, definiu-se uma regra binária. Dessa forma, na 

confirmação de existência de cada uma na localidade, atribui-se o valor 1,000 (limite 

superior), na ausência, será atribuído o valor 0,000 (limite inferior).  

A Tabela 14 apresenta a planilha para inserção das informações para 

definição do indicador por variável do grupo de qualificação, na coluna em destaque 

o usuário escolhe a opção SIM ou NÃO para gerar o valor 1 ou 0 respectivamente.  

 

Tabela 14 – Planilha de inserção dos dados grupo de qualificação 

 A planilha resultará no indicador total do grupo de qualificação para cada 

cidade fazendo a somatória dos indicadores individuais por variável. 
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 Desenvolvimento da estrutura para o grupo técnico 4.3.3

O grupo técnico tem o objetivo de quantificar o total de irradiação solar na 

cidade analisada a partir da área de telhado disponível dos domicílios particulares 

permanentes (DPP), a partir do levantamento é possível identificar qual cidade 

possui o maior volume de irradiação solar em metros quadrados disponíveis. Para 

que seja possível o levantamento desse dado, há necessidade de realizar dois 

cálculos expressos pelas equações 2 e 3 abaixo. 

 

Total de área de telhado disponível na localidade  (Equação 2) 

 

Área telhado disponível m2 = total de dpp x val_ med_ disp_ tel 

 

Em que:  

Total de dpp: Quantidade total de domicílio particular permanente na 

localidade acima de 5 salários mínimos. 

Val_med_disp_tel: Valor médio de área disponível de telhados (21m2). 

 

 

Equação 3 – Total de geração em kWh/m2/dia por cidade 

 

Total de geração kwh/m
2/dia : ar_ tel_ disp x tot_rad 

 

Em que:  

Ar_tel_disp:  representa a área total de telhado disponível na localidade; 

Tot_rad: representa a irradiação em kWh/m2 na localidade. 

 

 

Da mesma forma aplicada nos grupos de quantificação e qualificação, 

utilizou-se a planilha do Excel®  (Tabela 15) como ferramenta para automatizar o 

cálculo das equações. Para a cidade que obtiver o maior resultado será atribuído 

peso “1” e menor, peso “0”. 
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Tabela 15 -  Planilha de inserção de dados coletados do grupo técnico 

 

 Tendo os indicadores por grupo identificados, o indicador de potencial total 

apresentado pelo método será resultado da somatória dos totais dos grupos de 

quantificação, qualificação e técnico (Tabela 16) aquela cidade que apresentar o 

indicador mais elevado poderá ser considerada com maior potencial mercadológico 

para os comercialização dos sistemas fotovoltaicos residenciais. 

 

 

Tabela 16 –  Indicador total do potencial mercadológico cidades 1 e 2 

 

 

 DESENVOLVIMENTO DE ESCALA DE AVALIAÇÃO DA LOCALIDADE 4.4

 

As variáveis para composição do método foram selecionadas partindo do 

princípio que, em análise conjunta, permitem ao tomador de decisão extrair a 

realidade do local de aplicação. 

Estabeleceram-se limites mínimos e máximos de valores para cada variável, 

associados a uma escala para que os dados coletados das localidades possam ser 

enquadrados e, através de cálculos específicos, resultem em um indicador para 

cada variável que, posteriormente, a soma destes possibilite uma comparação global. 

Indicadores por grupo 
Quantificaçao
Qualificaçao 
Técnico

INDICADOR TOTAL DO POTENCIAL 
MERCADOLÓGICO

CIDADE 1 CIDADE 2
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Para complementar à análise, foi proposta uma escala de classificação que 

hierarquiza o resultado totalizado pelo método. A escala foi dividida em quatro faixas: 

potencial baixo (A1), potencial médio (A2), potencial alto (A3) e potencial extremo (A4). 

• A1
  de 0 a 2,750 pontos; 

• A2
  de 2,751 a 5,500 pontos; 

• A3
  de 5,501 até 8,250 pontos. 

• A4
  de 8,251 até 11 pontos 

A distribuição foi desenvolvida levando em consideração que o atingimento de 

11 pontos demonstra potencialidade mercadológica extrema, tendo em vista a 

sistemática aplicada na composição do método. 

 

 APLICAÇÃO DO MÉTODO  4.5

Para permitir atestar a estrutura e sistemática de do método aplica-se o 

método através de um estudo de caso para identificar entre as cidades de Jundiaí e 

Campinas aquela que apresenta maior potencial mercadológico para os SFV. 

 

 Caracterização e levantamento de dados  4.5.1

Para dar aplicabilidade ao método, foram caracterizadas as cidades do estudo 

de caso e feito o levantamento de dados referentes as variáveis que foram 

propostas para a aplicação do método. 

 

4.5.1.1 Jundiaí – São Paulo 

A cidade de Jundiaí localiza-se a 23°11’11’’de latitude sul e 46°53’03’’de 

longitude oeste no estado de São Paulo (Figura 10), a 49 km de distância da capital 

do estado, com população estimada em 405.740 habitantes (IBGE, 2016)  com área 

de unidade territorial totalizando 431,207 km2. 
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Figura 10 – Localização geográfica da cidade de Jundiaí/SP - Fonte: Google Maps (2017) 

 

Na tabela 4 são apresentados os valores da cidade de Jundiaí coletados para 

aplicação no método 

Grupo de Quantificação 
Variáveis Dados 
PIB per capita local (R$) 91.312,64 
Renda nominal domiciliar (R$)  4.516,34 

Consumo médio (kWh/mês)  113 

IDH local   0,822 

Resíduo per capita (kg/mês)  28,020 

Difusão tecnológica (un)   4 

Tempo de retorno simples (anos) 7,6 

Grupo de Qualificação 

Convênio ICMS 16/2015 Sim 
Incentivo fiscal local para energia 
renovável  Não 

Programa de coleta seletiva de lixo Sim 

Grupo Técnico 

Número de DPP acima de 5 salários  41.686 

Área de telhado disponível m2  875.406 
Irradiação solar kWh/m2 4,9  

Tabela 17 – Dados das variáveis coletadas para cidade de Jundiaí/SP 
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4.5.1.1.1 Identificação do indicador para o Grupo de Quantificação  

A partir dos dados das variáveis levantadas para o grupo de quantificação da 

cidade de Jundiaí/SP obteve-se os indicadores apresentados pela tabela 18, 

totalizando em 2,158 pontos para o grupo de qualificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 18 – Indicador por variável e resultado total para o grupo de quantificação – 
Jundiaí/SP 

 

4.5.1.1.2 Identificação do indicador para o grupo de qualificação  

Para o grupo de qualificação, foram analisadas as adesões da cidade às 

variáveis deste grupo, conforme a Tabela 19. A cidade de Jundiaí/SP não tem 

programas de incentivo fiscal para energia renovável. Dessa forma, atribuiu-se peso 

0 a essa variável. Como o estado em que a cidade está localizada aderiu ao 

Convênio ICMS 16/2015 e tem programa de coleta seletiva de lixo implantada, 

somou-se um total de 2,000, sendo atribuído peso 1,000 para ambas as variáveis.  

 

Tabela 19 – Indicador por variável e resultado total para grupo de qualificação – Jundiaí/SP 

 

4.5.1.1.3 Identificação do indicador para o grupo técnico  

PIB per capita local
Renda nominal domiciliar
Consumo médio kWh/mês
IDH local 
Resíduo per capita kg/mês
Difusão tecnológica (unidade instalada)
Payback investimento (anos)

VARIÁVEIS

Quantificação

 R$         91.312,64 0,091
 R$          4.516,34 0,078

113 0,045
0,822 0,704
28,020 0,633

4 0,040
7,6 0,567

2,158

Valor Coletado Indicador por 
variável

Resultado --->

JUNDIAÍ - SP

Convênio ICMS
Incentivo fiscal para energia renovável
Programa de coleta seletiva de lixo

Qualificação
Possui? Indicador por variável

SIM 1
NÃO 0
SIM 1
Resultado 2,000

JUNDIAÍ - SP
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O grupo técnico identifica o potencial de irradiação da cidade de Jundiaí 

considerando o número de domicílios particulares permanentes (DPP) que possuem 

renda acima de 5 salários mínimos. A partir desse dado foi possível identificar o total 

de irradiação levando em consideração a área de telhado médio em metros 

quadrados, que totalizou 4.289.489 kWh/m2, conforme tabela 20.  

Este resultado será utilizado para posterior comparação com a cidade de 

Campinas. A cidade que obteve maior número, teve atribuído peso 1, de acordo com 

a sistemática de aplicação proposta pelo método.  

 

Técnica JUNDIAÍ 

Número de domicílios acima de 5 
salários                                  41.686  

Área de telhado disponível m2                             875.406  
Irradiação solar kWh/m2/dia na área de 
telhado disponível                           4.289.489  

 

 
Tabela 20 –  Indicador total de irradiação solar em kWh/m2/dia – Jundiaí/SP 

 

4.5.1.2 Campinas – São Paulo 

A cidade de Campinas está localizada a 22°54’35 de latitude sul e 47°03’45’’ 

longitude oeste, distante a 94 km da capital do estado (Figura 11). Tem área 

territorial de 794,571 km2 e população estimada em 1.173.370 de habitantes para o 

ano-base de 2016 (IBGE, 2016).  
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Figura 11 – Localização geográfica da cidade de Campinas/SP  Fonte: Google Maps, 2017 

De acordo com o levantamento das informações para aplicação do método, 

gerou-se a relação de dados apresentados pela Tabela 21. 

 

 

 

Tabela 21 –    Dados das variáveis coletadas para cidade de Campinas/SP 

 

Grupo de quantificação 

Variáveis Dados 
PIB per capita local R$ 49.950,16  
Renda nominal domiciliar  R$ 4.332,55 

Consumo médio (kWh/mês) 106  
IDH local   0,805 

Resíduo per capita (kg/mês)  22,500 

Difusão tecnológica (un)  17 

Tempo de retorno simples (anos) 6,5 

Grupo de Qualificação 

Convênio ICMS 16/2015 Sim  
Incentivo fiscal local para energia 
renovável  Não 

Programa de coleta seletiva de lixo Sim 

Grupo técnico 

Número de DPP acima de 5 salários 
mínimos (un) 111.942 

Área de telhado disponível m2  2.350.782 
Irradiação solar kWh/m2  4,9 
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4.5.1.3 Identificação do indicador para o grupo de quantificação  

Considerando o levantamento dos dados relacionados às variáveis, foi 

possível identificar o indicador do grupo de quantificação que totalizou 2,717 pontos. 

A Tabela 22 detalha os indicadores por variáveis e o resultado total do grupo. 

 

Tabela 22  - Indicador por variável e resultado total para o grupo de quantificação – 
Campinas/SP 

 

4.5.1.3.1 Identificação do indicador para o grupo de qualificação  

Por estar localizada no estado de São Paulo, a cidade de Campinas está 

inserida no Convênio ICMS 16/2015, desta forma, foi atribuído peso 1,000 a essa 

variável. Da mesma forma atribuiu-se 1,000 ponto para a variável “programa de 

coleta seletiva de lixo”, pois a cidade possui o programa em operação, diferente das 

duas anteriores. A variável “incentivo fiscal para energia renovável” recebeu peso 0, 

visto que não há nenhum incentivo fiscal para as residências que instalarem o 

SFV.O grupo de qualificação totalizou 2,000 pontos (Tabela 23). 

 

 

 
 

 

Tabela 23 –  Indicador por variável e resultado total para o grupo de qualificação – 
Campinas/SP 

 

PIB per capita local
Renda nominal domiciliar
Consumo médio kWh/mês
IDH local 
Resíduo per capita kg/mês
Difusão tecnológica (unidade instalada)
Payback investimento (anos)

VARIÁVEIS

Quantificação

49.950,16R$         0,031
4.332,55R$           0,074

106 0,021
0,805 0,578

22,500 1,000
17 0,170
6,5 0,844

Resultado 2,717

CAMPINAS -SP

Valor Coletado Indicador Por 
variável

Convênio ICMS
Incentivo fiscal para energia renovável
Programa de coleta seletiva de lixo

Qualificação
Possui? Indicador por 

variável
SIM 1,000
Não 0,000
SIM 1,000
Resultado 2,000

CAMPINAS - SP
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4.5.1.3.2 Identificação do indicador para o grupo técnico 

A partir do levantamento da quantidade de domicílios particulares 

permanentes que possuem renda acima de 5 salários mínimos obteve-se o número 

total de kWh/m2   na cidade de Campinas/SP.  

O valor total de 11.518.832 kWh/m2 (Tabela 24), se deu em função do 

resultado do produto entre “área total disponível de telhados” na cidade e “valor 

médio de irradiação solar” 4,9 kWh/m2, indicado pelo Atlas Solar (2006). 

 

Técnica JUNDIAÍ 

Número de domicílios acima de 5 
salários                                  111.942  

Área de telhado disponível m2                             23.507.82 
Irradiação solar kWh/m2/dia na área de 
telhado disponível 115.188.32 

Tabela 24 – Indicador total de irradiação solar (kWh/m2/dia)– Campinas/SP 

 

Na Tabela 25 pode-se observar os resultados de cada grupo de maneira 

conjunta.
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Tabela 25  - Matriz dos indicadores dos Grupos Quantificação, Qualificação e Técnica para Jundiaí e Campinas 

 

PIB per capita local R$28.876,00 R$715.193,70  R$         91.312,64 0,091 49.950,16R$         0,031
Renda nominal domiciliar R$937,00 R$46.850,00  R$          4.516,34 0,078 4.332,55R$           0,074
Consumo médio kWh/mês 100 386 113 0,045 106 0,021
IDH local 0,727 0,862 0,822 0,704 0,805 0,578
Resíduo per capita kg/mês 22,500 37,560 28,020 0,633 22,500 1,000
Difusão tecnológica (unidade instalada) 0 100 4 0,040 17 0,170
Payback investimento (anos) 5 11 7,6 0,567 6,5 0,844

2,158 2,717

Limite Inferior Limite Superior Possui? Indicador por variável Possui? Indicador por 
variável

Convênio ICMS 0 1 SIM 1 SIM 1
Incentivo fiscal para energia renovável 0 1 NÃO 0 NÃO 0
Programa de coleta seletiva de lixo 0 1 SIM 1 SIM 1

Resultado 2,000 Resultado 2,000

Número de domicílios acima de 5 salários
Área de telhado disponível m2

Irradiação solar kWh/m2 na área de 
telhado disponível

Resultado --> 0,000 1,000

Indicador de Potencial Final 
Quantificaçao
Qualificaçao 
Técnico

Potencial Total 4,158 5,717

2,158 2,717
2,000 2,000
0,000 1,000

JUNDIAÍ - SP CAMPINAS - SP

                                                41.686 
                                               875.406 

                                            4.289.489 

111.942                                             

CAMPINAS -SP

Valor Coletado Indicador Por 
variável

2.350.782                                          

11.518.832                                         

JUNDIAÍ CAMPINAS - SP

CAMPINAS - SP

Técnica

Limite superiorLimite inferior Valor Coletado Indicador por 
variável

Resultado --->

LIMITES JUNDIAÍ - SP

VARIÁVEIS

Quantificação

LIMITES JUNDIAÍ - SP

Qualificação
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS 5

 CONCLUSÃO 5.1

 A energia solar fotovoltaica tem despontado como uma alternativa para 

complemento da matriz energética brasileira. A geração de energia solar fotovoltaica 

distribuída integra-se a essa modalidade possibilitando ao consumidor final tornar-se 

produtor da sua própria energia elétrica através das tecnologias dos sistemas 

fotovoltaicos instalados sob os telhados em sua residência, e por essa razão este 

trabalho se propôs a desenvolver um método sustentável e representativo para 

determinação do potencial mercadológico dos sistemas fotovoltaicos em cidades 

brasileiras. 

O desenvolvimento do estudo, bem como, a análise de referenciais teóricos, 

permitiram inferir que: 

• Há uma crescente adesão aos sistemas residenciais a partir de 

iniciativas que estimulam a viabilidade de investimento. Tais estímulos são 

consequências de criação de normativas como a REN nº 482/2012 e, 

posteriormente, a REN nº 687/2015, em âmbito federal, que tornam a geração 

distribuída mais acessível e operacional, além de incentivos fiscais estaduais 

e municipais que contribuem para disseminar o consumo e geração de 

energia limpa.  

• Os negócios na cadeia de fornecimento dos sistemas fotovoltaicos 

tendem a crescer no mesmo ritmo. Empresas fornecedoras dos sistemas 

fotovoltaicos residenciais vislumbram, no crescimento do setor, oportunidades 

para abertura de novos negócios ou expansão daqueles já existentes.  

• As estratégias das empresas devem estar amparadas por análises 

mais assertivas do potencial mercadológico das cidades com potencial de 

investimento para a expansão, de forma a dar subsídios técnicos e apoiar o 

processo decisório;. 
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• O método de análise mercadológica foi desenvolvido para permitir a 

quantificação, qualificação e comparação entre cidades a fim de verificar o 

potencial para comercialização do SFV.  

• A metodologia promoveu a inserção de novas variáveis no processo 

comparativo, até então não contempladas integradamente por outros métodos, 

a saber: PIB per capita local, Renda Nominal Domiciliar, IDH local, Resíduo 

per capita, Difusão Tecnológica, Tempo de retorno simples, Convênio ICMS, 

Incentivo Fiscal para Energia Renovável e Programa de Coleta de lixo.  

• A análise qualitativa e classificação permite, por meio de comparação, 

verificar quais os maiores potenciais mercadológicos para comercialização de 

sistema fotovoltaico residencial. 

• Para as cidades de Jundiaí e Campinas comparadas verificou-se os 

seguintes indicadores totais de potencial mercadológico: 4,158 pontos para a 

cidade de Jundiaí - faixa A2 (de 2,751 a 5,500 pontos) -  potencial médio e 

para Campinas 5,717 pontos - faixa A3
 ( de 5,501 a 8,250 pontos) - potencial 

alto. Portanto, a cidade de Campinas/SP apresentou maior potencial 

mercadológico. 

• Mediante o resultado apresentado na aplicação em estudo de caso, a 

proposta de um método para a quantificar, qualificar e comparar o potencial 

mercadológico para fornecimento dos sistemas fotovoltaicos residenciais 

entre duas cidades, considerando a estrutura apresentada, é factível e tem 

potencial de ser replicado para outras regiões do Brasil. 

 

 TRABALHOS FUTUROS 5.2

Entende-se pertinente para o aprimoramento do método, o desenvolvimento 

de uma plataforma que possa contemplar mecanismos automatizados de buscas 

nas bases onde encontram-se os dados de cada variável que compõe o conjunto 

apresentado.  

Utilizar-se de tecnologias de acesso a Big Data, podem tornar mais dinâmica 

a utilização do método, permitindo a comparação entre várias cidades ao mesmo 
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tempo, não se limitando a duas como praticado neste trabalho, pode-se obter um 

panorama estadual de atratividade mercadológica com a extensão de aplicação. 

Poderá ser utilizado a partir da inserção de um único dado, o código de 

endereçamento postal da localidade ou a sigla do estado, por exemplo, e, a partir 

dele, de maneira instantânea, demonstrar os indicadores e apresentar a comparação 

das cidades ou estados analisados obtendo um ranking para análise. 
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