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Resumo. A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) iniciou, em parceria com a Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), o Projeto P&D ANEEL “PA
3012 – Aplicação massiva de geração distribuída em diferentes tipologias de telhados na cidade de Campinas” com o
intuito de estudar os impactos que a microgeração fotovoltaica causaria às redes de distribuição elétrica em baixa
tensão. Para isso, foram realizadas as instalações de 231 sistemas fotovoltaicos no distrito de Barão Geraldo, em
Campinas-SP. Este documento apresenta os procedimentos para viabilizar as instalações dos sistemas FVs, como a
metodologia de escolha dos consumidores que receberiam os sistemas, os critérios para as especificações técnicas,
comissionamento e análise do desempenho de geração dos sistemas.
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1.

INTRODUÇÃO

No dia 17 de abril de 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) publicou a Resolução Normativa 482,
que estabeleceu as condições gerais para a conexão de microgeração e minigeração distribuída usando o sistema de
compensação de energia. A partir disso, houve uma perspectiva de aumento gradual nas instalações de sistemas de geração
distribuída no país, fazendo com que as concessionárias elaborassem normas técnicas para viabilizar essas conexões em
suas redes de distribuição.
Segundo o site da ANEEL, consultado em outubro de 2017, o Brasil possui 16.253 Unidades Consumidoras (UC)
com geração distribuída, sendo que, as quantidades de instalações, separadas pelo tipo de geração são apresentadas na
Tab. 1.
Tabela 1 - Número de UCs com geração distribuídas divididas por tipos de fonte.
Tipo
CGH
EOL
UFV
UTE

Quantidade
20
53
16.113
67

UNIDADES CONSUMIDORAS COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Quantidade de UCs que recebem os créditos
Potência Instalada (kW)
238
15.190,70
96
10.285,60
18.165
133.303,04
193
22.972,26

Como é possível notar, as unidades com geração Hidráulica (CGH), Eólica (EOL) e Termoelétrica (UTE) possuem
uma quantidade baixa quando comparadas às com geração Fotovoltaica (UFV). Dentro desse contexto, em maio de 2017,
a ANEEL emitiu a Nota Técnica nº 0056/2017, em que apresenta uma atualização da projeção do crescimento da geração
FV no Brasil, conforme apresentado na Fig. 1, onde destaca-se o crescimento quase exponencial de instalações de
microgeração fotovoltaica.
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(a)

(b)

Figura 1 - Evolução da potência instalada até 2017 (a) e projeção de unidades consumidoras que receberão créditos até
2024 (b). (Fonte: ANEEL -Nota Técnica N° 0056/2017)
Nesse cenário de crescimento de instalações e projeções favoráveis, a CPFL lançou em outubro de 2014 o projeto
“PA3012 - Aplicação massiva de geração distribuída solar em diferentes tipologias de telhados na cidade de Campinas”,
tendo como objetivos identificar e quantificar os principais impactos à rede de distribuição de energia em baixa tensão
após a instalação massiva de geração fotovoltaica.
Para verificar esses impactos, o projeto realizou a instalação de 231 sistemas FVs em consumidores do Distrito de
Barão Geraldo em Campinas (SP) com o intuito de realizar medições e análises de qualidade de energia nos consumidores
e transformadores da rede de distribuição.
A Fig. 2 apresenta uma imagem com a distribuição geográfica das 231 instalações.

Figura 2 – Localização das 231 instalações FVs no Distrito de Barão Geraldo (Fonte: Google Earth).
Esse documento trará informações sobre as dificuldades e lições aprendidas durante o processo de instalação da
geração fotovoltaica nas 231 UCs, sendo apresentado desde a escolha dos consumidores que receberiam os sistemas FVs,
até o comissionamento e acompanhamento dos sistemas.
2.

ESCOLHA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PARTICIPANTES NO PROJETO

No início do projeto, a CPFL selecionou a rede de distribuição do alimentador BGE10 como alvo de estudo do
projeto. A rede em questão possuía 4.928 UCs, sendo estes divididos entre comerciais, industriais, poder público,
residenciais, rural e serviços públicos, conforme apresentado na Tab. 2.
Tabela 2 – Quantidade de UCs do alimentador BGE10 agrupados por classes
Classe
Quantidade
Comercial
397
Industrial
41
Poder Público
12
Residencial
4.468
Rural
8
Serviço Público
2
Total
4.928
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Após a seleção do alimentador a ser estudado no projeto, a CPFL encaminhou os arquivos contendo todas as
informações sobre a rede de distribuição a ser analisada, como por exemplo, localização das UCs, consumo médio dos
últimos meses, número de fases de conexão, potência dos transformadores, etc. Os dados fornecidos foram utilizados para
realizar as simulações inicias, já a lista de UCs e suas características serviram para o iniciar o processo da escolha dos
200 consumidores potenciais para participarem do projeto.
Com o intuito de compilar todos os dados de cada uma das UCs, foi criada uma planilha dinâmica, chamada de PAC
(Planilha de Análise de Consumidores), trazendo informações de endereço, ponto de entrega de energia, transformador
em que cada consumidor está conectado, histórico de consumo, dentre outros, permitindo o filtro por consumidor,
agrupamento de acordo com a faixa de consumo, classe, tipo de conexão, etc.
Após a elaboração da PAC, foram definidos os critérios preliminares para considerar um determinado consumidor
como apto para receber um sistema FV, sendo definido os seguintes itens preliminares:
• Orientação do telhado (priorizando os imóveis para o Norte Geográfico);
• Estrutura civil do telhado
Ausência de sombreamento.
Com isso foi realizado um mapeamento, através da imagem satélite do software Google Earth, de todas as unidades
consumidoras, incrementando os dados da PAC com informações como existência de sombreamento e suas causas
(árvores ou imóveis vizinhos) e área e orientação do telhado.
Através dessa análise, foi possível definir as UCs que não apresentavam condições para receber os sistemas FVs,
seja por não apresentarem área de telhado para instalação dos módulos, telhados com face para o Sul ou sombreamentos
totais causados por imóveis vizinhos.
A Fig. 3 apresenta um caso de sombreamento no telhado de um consumidor causado por um prédio localizado no
Norte Geográfico, o método utilizado para a medição da orientação do telhado e um exemplo do método para medição da
área disponível para instalação dos módulos FVs na face norte de um telhado.

(a)

(b)

(c)
Figura 3 – (a) Exemplo de UC com sombreamento, (b) medição da orientação do telhado e coordenada geográfica e (c)
medição da área de um telhado.
As unidades remanescentes (total de 3.557), foram selecionadas para serem inspecionadas em campo por diversas
equipes simultaneamente, onde todos os membros foram previamente treinados para uma avaliação equalizada das
inspeções. Contudo, destaca-se nessa etapa que, com o intuito de não alimentar falsas expectativas quanto a participação
no projeto e eventual instalação do sistema FV, não foi permitido que a equipe entrasse em contato com os proprietários
dos imóveis. Assim, as inspeções foram puramente visuais e externas aos imóveis, sem realizar, portanto, avaliações
detalhadas das condições internas da edificação ou da instalação elétrica.
Durante essas atividades de campo, foram registradas apenas a localização geográfica, a orientação e tipo do telhado
(cerâmica, concreto, fibrocimento ou metálico), a caixa do medidor elétrico da concessionária e existência de
sombreamento.
Com a conclusão das inspeções técnicas, foi possível agrupar as UCs vistoriadas em 3 grupos distintos:
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•
•
•

Aptas tecnicamente e sem sombreamento: 1.640 UCs;
Com sombreamento parcial, ou seja, aquelas com obstáculos na face leste ou oeste: 668 UCs;
Inaptas tecnicamente, por possuírem estruturas antigas do telhado, possuírem sombreamento na face Norte de
telhado, ter mais do que 2 andares, apresentar algum indício de rachaduras ou sinais de infiltração na estrutura
do imóvel: 1.249 UCs;

A Fig. 4 apresenta um fluxograma com descrição das atividades para a escolhas das UCs participantes a partir de
critérios técnicos.

Figura 4 - Fluxograma com as atividades para escolher as UCs tecnicamente aptas a participarem do projeto.
Em seguida, as unidades remanescentes foram agrupadas de acordo com os aspectos físico-construtivos e
informações de contexto social e comercial das UCs e de seus proprietários. Os grupos criados nessa etapa foram os
seguintes:
•
•
•
•
•
•

G1 – residências tradicionais;
G2 – residências em condomínios;
G3 – Kitnets e/ou Apartamentos;
G4 – chácaras e UCs rurais;
G5 – comércio, serviço e indústria;
G6 – entidades sem fins lucrativos.

Após essa divisão, foram aplicados os seguintes critérios para “pontuar” e ranquear as UCs de cada grupo:
• Razão (R) entre o Potencial de Geração e a Geração Mínima Necessária: Através da área de cada telhado,
medido no software Google Earth, foi calculado a capacidade máxima do sistema FV instalável no imóvel e, em
seguida, o Potencial de Geração da UC (kWh/mês), sendo esse parâmetro a geração mensal média esperada para
esse sistema. Em seguida, foi realizado o cálculo da razão do Potencial de Geração e a diferença entre o Consumo
Médio e o Consumo Mínimo, conforme apresentado na Eq. 1:
=

•

(1)

çã
é

−

í

Os valores de R superiores a 1 garantem que a UC tem capacidade para a instalação de um sistema FV capaz de
gerar a energia média necessária pelo consumidor, sendo esses consumidores mais pontuados do que os demais.
Vínculo com o imóvel: Como o projeto exigiria nas próximas etapas a assinatura de um contrato de cooperação
técnica entre o proprietário da UC e a concessionária, optou-se em simplificar essa situação restringindo a
participação de imóveis locados no projeto. Para essa avaliação, considerou-se que as unidades que apresentaram
mais de 2 alterações da titularidade na conta de energia elétrica da concessionária, em um período de 5 anos,
seria um indicativo de um imóvel utilizado para alocação.
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•

•

Tipo de conexão de entrada: Como, durante a escolha dos candidatos, os inversores homologados pelo Inmetro
possuíam apenas conexão CA em redes de 220V, o projeto privilegiou UCs conectadas em ligações trifásicas e
bifásicas evitando, portanto, a necessidade da utilização de transformadores em consumidores monofásicos para
conexão dos inversores na rede elétrica.
Existência de outra UC vinculada ao mesmo CPF/CNPJ na área de concessão: Unidades com CPF ou CNPJ
com cadastro de outro imóvel na concessionária ganharam uma pontuação maior.

Aplicando esses critérios à lista dos potenciais participantes do projeto, permaneceram apenas 353 candidatos, dentre
as quais seriam selecionados os 231 consumidores finais. A partir de então, o projeto utilizou-se de um sistema de leilão
para determinar o valor da participação de cada uma das UCs. Assim, nenhum consumidor receberia gratuitamente as
instalações, sendo possível avaliar a percepção de valor dos candidatos em relação ao sistema fotovoltaico.
A seguir são apresentados os critérios adotados para o leilão:
• Os consumidores foram agrupados de acordo com a potência do sistema FV a ser instalada, considerando, para
isso o consumo médio nos últimos 12 meses;
• Cada um dos responsáveis pelas UCs ofereceu o valor que achava coerente após conhecer a estimativa de geração
e economia mensal que a instalação da geração fotovoltaica proporcionaria. Para isso, foi fornecido uma planilha
para a simulação do Payback, Valor Presente Líquido Acumulado e a Taxa Interna de Retorno, considerando,
como parâmetros de entrada o valor da proposta, o tipo de conexão da UC, taxa de juros (oportunidade), consumo
mensal médio de energia elétrica e o número de parcelas para pagamento do sistema FV, conforme apresentado
na Fig. 5.

(a)
(b)
Figura 5 – Planilha de Simulação: (a) Parâmetros de Entrada; (b) Resultados apresentados pela simulação
•

Os valores ofertados foram ordenados por ordem decrescente, e o valor ranqueado na posição de corte do grupo
seria o valor pago pelas demais UCs. A Fig. 6, apresenta um exemplo do grupo de consumidores que
participaram do leilão para receber o sistema de X kWp, no qual o valor ofertado pelo consumidor da 60° posição
(considerado lance de corte) foi pago pelos demais, mesmo que esses tenham oferecido valores superiores. Dessa
forma, as ofertas foram equalizadas, evitando que alguns consumidores pagassem valores distintos e gerasse
eventuais desconforto entre os moradores

Figura 6 - Exemplo da aplicação de lance
Através dos lances ofertados, foi realizado uma avaliação do interesse dos consumidores participantes por sistemas
FVs, onde constatou-se uma maior incidência de lances com valores de 1 a 2 R$/Wp (cerca de 82% dos lances), que
representam o retorno do investimento médio (Payback) entre 1 e 3 anos, valores muito aquém da realidade atual. A Fig.
7 apresenta o percentual de ocorrências (%) dos lances ofertados pelos sistemas FVs (em R$/Wp).
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Lance (R$/p)
0,5
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2,0
2,5
3,0
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4,0
5,0

Percentual de Ocorrências
10 %
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1%
4%
1%
(a)
(b)
Figura 7 – (a) Gráfico com o percentual de ocorrência de cada lance e (b) Percentual de Ocorrências dos lances
ofertados
Além disso, destaca-se que durante a etapa do leilão, foi solicitado que os consumidores respondessem um sucinto
questionário afim de compreender o perfil dos participantes. Através disso, constatou-se que os indivíduos mais
interessados pela instalação dos sistemas FVs são aqueles com perfil econômico, que baseiam suas decisões de compra e
de contratação de serviços exclusivamente ao custo/benefício, não se atendo, contudo, às questões ambientais e
inovadoras proporcionadas pelos sistemas FVs.
2.1 Critérios para Elaboração da Especificação Técnica e Instalação da Geração Fotovoltaica
Foram elaboradas duas especificações técnicas, sendo uma relacionada aos equipamentos e componentes do sistema
FV e a outra de serviços (projeto, instalação e comissionamento). Os documentos elaborados, tinham como objetivo
otimizar a qualidade da instalação e dos equipamentos FVs do projeto, garantindo uma melhor performance e durabilidade
dos sistemas FV. Os principais tópicos, considerados nas especificações são apresentados a seguir:
• Para os serviços de instalação e comissionamento prestados, as empresas deveriam atender as normas nacionais
e internacionais relacionadas às instalações elétricas, proteção contra descargas atmosféricas, condições de
conexão do sistema de microgeração à rede elétrica e requisitos de testes de comissionamento;
• Para os equipamentos FVs, foi considerado como pré-requisito fundamental o cumprimento de normas técnicas
aplicáveis (nacionais e internacionais) para a aceitação dos equipamentos FVs. Para tanto, foram levadas em
consideração as condições elétricas (proteção, isolação, eficiência, etc.), conexão à rede elétrica, resistência
mecânica dos equipamentos, desempenho dos sistemas e segurança dos equipamentos fornecidos.
• Levantamento das condições e requisitos para as instalações;
• Projeto completo das instalações, incluindo a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T), respeitando a
norma da CPFL - GED 15303: "Conexão de Micro e Minigeração Distribuída sob sistema de compensação de
energia elétrica", disponível no endereço eletrônico: http://sites.cpfl.com.br/documentos-tecnicos/GED15303.pdf;
• Execução das obras de instalação do sistema FV e de eventuais alterações na instalação elétrica do imóvel,
seguindo o cronograma de execução que deverá vir na proposta;
• Comissionamento dos equipamentos e das instalações FVs;
• Assistência Técnica às instalações, pelo prazo de 3 (três) anos, após a energização da instalação. Todas as
providências para manutenção corretiva e acionamento de garantias, quando necessário, fazem parte da
Assistência Técnica.
Além disso, na especificação técnica alguns pontos foram reforçados e merecem uma menção nesse documento, por
serem particulares ao Projeto:
• Diversidade de modelos e fabricantes dos inversores: Por se tratar de um Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D), foi exigido essa obrigatoriedade para simular um caso real de inserção massiva de sistemas FVs em uma
rede elétrica;
• Instalação de um sistema de monitoramento: Em todos os sistemas FVs deveria ser instalado um sistema de
monitoramento comum, capaz de realizar medições de tensão, corrente e potência (corrente contínua e alternada)
e compilar os dados em uma base de dados padrão, com taxa de amostragem de 15 minutos e memória de massa
de no mínimo 30 dias, independente do modelo e fabricante do inversor utilizado. O diagrama unifilar padrão
das UCs participantes é apresentado na Fig. 8.

VII Congresso Brasileiro de Energia Solar – Gramado, 17 a 20 de abril de 2018

Figura 8 - Diagrama Unifilar básico com destaque para o sistema de monitoramento.
2.2 Comissionamento das Instalações
Todas as instalações do projeto foram testadas e comissionadas de acordo as recomendações da ABNT NBR
16274:2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede — Requisitos mínimos para documentação, ensaios de
comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho. A seguir, os principais itens avaliados durante a atividade
destacam-se:
• Instalação de placa de aviso de geração própria no posto do padrão de entrada (GED 15303);
• Troca da caixa do medidor de energia elétrica (caso necessário);
• Identificação de todos os dispositivos de proteção, chaves e terminais;
• Orientação das strings de acordo com a Especificação Técnica;
• Preservação das telhas e estruturas do telhado do cliente pós-instalação (telhas trincadas ou quebradas);
• Inexistência de Módulos com danos visíveis;
• Passagem adequada do cabeamento CC e acomodação dos cabos de interconexão entre módulos e strings;
• Possibilidade de ocorrência de sombreamento nos módulos FVs;
• Variação na inclinação de módulos de uma mesma string;
• Fixação adequada das estruturas de suporte dos módulos;
• Aterramento adequado dos módulos e estruturas metálicas;
• Configuração do inversor;
• Medição da corrente de Curto-circuito e da tensão de circuito aberto de todas as strings;
Após a conclusão das atividades de comissionamento, foi constatado que apenas 21 instalações estavam de acordo
com as exigências das Especificação Técnica (9.09% do total das instalações). A Fig. 9 apresenta as principais falhas nas
instalações dos sistemas FVs detectados durante a atividade.

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
Figura 9 – Problemas das instalações FVs detectadas durante o comissionamento: (a) Sombreamento Parcial dos
Módulos; (b) Instalação de módulo FV com problema de fabricação; (c) Cabos CC dos módulos FVs não fixados
corretamente; (d) Danos Civis ao imóvel; (e) Módulo FV não aterrado; (f) Infiltração causada após a instalação dos
módulos FVs
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2.3 Desempenho das Unidades Consumidoras (UCs)
Com o intuito de incrementar a base de dados dos estudos do projeto, foi realizado a instalação de uma Estação
Meteorológica próximo à região dos sistemas FVs, tendo capacidade de medição dos seguintes parâmetros:
•
•
•
•
•

Irradiação Solar Global (W/m²);
Irradiação Solar (W/m²) em um módulo FV com orientação ao Norte Geográfico;
Temperatura do módulo (ºC);
Temperatura ambiente (ºC);
Velocidade (m/s) e direção (º) do vento;

Através das medições efetuadas nos sistemas de monitoramento e na estação meteorológica, foi realizado a análise
do desempenho de geração FV dos sistemas do projeto. Para tanto, foi utilizado como referência para a qualidade de
instalação de um sistema FV a Performance Ratio (PR), que designa a relação entre a possível produção de energia real
e a teórica (simulada), sendo este parâmetro independente da localização da instalação. A PR é fornecida em porcentagem,
sendo calculada pela equação (1), apresentada a seguir.
=
=
Onde:
•
•
•
•
•
•

!

∗ "

∗ 100 (%)

(1)

∗

(2)

#$%& ∗ #'()

!:

Energia Gerada Real do Sistema FV (em kWh);
: Energia Teórica Simulada (em kWh);
! : Incidência Solar no período considerado (kWh/m²);
"
: Área dos painéis FV (m²)
#$%& : Eficiência dos módulos FV (%);
#'() : Eficiência do Inversor FV (%);

A Fig. 10, apresenta os valores da PR dos sistemas FVs considerando as medições do período entre 01 de Abril de
2017 a 31 de Outubro de 2017.
Potência Instalada (kWp)
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Figura 10 – (a) PR dos Consumidores do projeto e (b) PR médio das instalações agrupada pela potência instalada
Dentre as unidades com baixo rendimento dos sistemas FVs destacam-se aqueles que apresentam sombreamentos
proporcionados por árvores, antenas parabólicas, muros, etc. A Fig. 11, apresenta um caso de sombreamento parcial em
um consumidor com PR de apenas 52,02% no período entre Abril e Outubro de 2017, e as comparações das curvas da
potência medida pelo sistema de monitoramento (em vermelha) e a curva da potência calculada (em azul) no período de
26 a 30 de setembro de 2017.

(a)
(b)
Figura 11 – (a) Caso de um consumidor com sombreamento proporcionado por uma árvore e (b) Curva característica de
Geração desse consumidor com perda de geração no período da manhã;
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Por outro lado, a Fig. 12 apresenta um exemplo de consumidor cuja instalação dos módulos foi realizada
adequadamente em um telhado com orientação para o Norte Geográfico (0º) e com a ausência de sombreamento,
apresentando um PR de 98,2% durante os meses de abril e outubro de 2017.

(a)
(b)
Figura 12 – (a) Caso de um consumidor sem sombreamento e com módulos FV com orientação para o Norte Geográfico
(b) Curva característica de Geração desse consumidor sem perdas consideráveis de geração;
Conforme mencionado anteriormente, afim de simular um caso real de inserção massiva de sistema FV na rede de
distribuição, foi exigido a instalação de diferentes modelos e fabricantes de inversores. Assim, no projeto foram utilizados
8 fabricantes e 19 modelos distintos de inversores, e através dos dados registrados pelos sistemas de monitoramento foi
possível realizar uma avaliação da eficiência desses inversores FVs.
Para tanto, foi calculado a relação entre a Potência CA e a Potência CC medidas pelo sistema de monitoramento,
respectivamente, na saída e na entrada do inversor FV, conforme apresentado pela Eq. 3.
#

ê

=

+%,ê(-'./0
+%,ê(-'.//

∗ 100 (%)

(3)

De acordo com os dados medidos de abril a outubro de 2017, os inversores do projeto apresentaram um valor médio
de eficiência de 96,16%, sendo esse valor próximo aos apresentados pelas especificações técnicas dos equipamentos
utilizados. A Fig. 13 apresenta um exemplo da eficiência de um inversor do projeto durante o período dos dias 26 a 30 de
setembro, sendo possível constatar que não houve alterações no seu rendimento com a variação da irradiação solar,
apresentando uma eficiência média de 97%, valor semelhante ao apresentado pela especificação técnica do equipamento.

Figura 13 – Exemplo da Eficiência Medida em um inversor do projeto
3.

CONCLUSÕES E LIÇÕES APRENDIDAS COM AS INSTALAÇÕES

Como foram realizadas 231 instalações e comissionamento de sistemas FV, é possível destacar algumas lições
aprendidas para eventuais futuros projetos, conforme segue:
•

•
•

•

•

A metodologia da escolha dos consumidores apresentou-se eficiente na maioria dos quesitos. No entanto, há um
consenso na equipe do projeto que a comunicação inicial com os consumidores poderia ter sido mais eficiente,
sendo apresentado o projeto gradualmente através do site da concessionária ou redes sociais, permitindo que o
público-alvo se ambientassem com o tema do projeto;
A Especificação Técnica deve conter detalhadamente as exigências mínimas quanto aos equipamentos e serviços
de instalação dos sistemas FVs, estando as mesmas embasadas com normas nacionais e internacionais;
É importante que todos os itens de comissionamento apresentados anteriormente sejam realizados em todos as
instalações FVs. Através dessa atividade é possível detectar eventuais ausências de aterramento dos módulos,
fixação incorreta dos cabos, conexões invertidas, danos de fabricação dos equipamentos e sombreamentos
parciais, podendo otimizar a durabilidade de todos os componentes do sistema.
Os técnicos de empresas instaladoras de sistemas FVs devem, preferencialmente, possuir um treinamento
completo em escolas técnicas específicas, afim de evitar erros na parte civil e elétrica do imóvel e padronizando
as instalações. Além disso, através dessa exigência é possível reduzir a ocorrência de perdas na geração, danos
à estrutura da residência, conexões invertidas dos módulos, etc.
De modo geral, os equipamentos FVs com certificações nacionais e/ou internacionais, apresentam um
desempenho e durabilidade semelhante às suas especificações técnicas. Assim, gerações abaixo do esperado
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estão relacionadas à equívocos ou descuidos no projeto FV, como instalação dos módulos com sombreamento
parcial ou orientações incorretas, configurações de strings incorretas, etc.
Destaca-se que, através da análise do perfil dos consumidores e dos lances ofertados para aquisição dos sistemas
FVs, constatou-se que os valores atuais para aquisição e instalação de sistemas FVs e o Payback dos mesmos está muito
distante do esperado (ou desejado) pelos consumidores do Distrito de Barão Geraldo. E, dado o perfil dos consumidores
que participaram da pesquisa realizada pelo projeto, essa perspectiva pode ser expandida para outras regiões
metropolitanas brasileiras.
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CASE STUDY TO VIABILIZE THE INSTALLATION OF PHOTOVOLTAIC MICROGENERATION IN
THE PROJECET “200 ROOFTOP PV” AT CPFL IN CAMPINAS (SP)

Abstract. In October 2014, the Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) started an R&D Project under the Research
and Technological Program of the Electric Energy Sector regulated by ANEEL, in partnership with the University of
Campinas (UNICAMP) and the Centre for Research and Development in Telecommunications Foundation (CPqD),
called “PA 3012 – Massive application of distributed generation in different typologies of roofs at Campinas”, in order
to study the impacts that photovoltaic (PV) microgeneration may cause to low voltage distribution networks. For this
purpose, 231 PV systems were installed in Barão Geraldo District, at Campinas – SP. Therefore, this paper presents the
procedures to make feasible the installations of the PV systems, such as the methodology to select the consumers that
would receive the systems, the criteria for the technical specifications, the commissioning of the installations and the
analysis of the generation performance of the systems.
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