
ATLA
S

 S
O

LA
R

IM
É

TR
IC

O
 D

O
 E

S
TA

D
O

 D
O

 R
IO

 D
E J

A
N

EIR
O

ATLA
S

 R
IO

 S
O

LA
R

ATLAS SOLARIMÉTRICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Expediente do Governo do Estado do Rio de Janeiro

Luiz Fernando Pezão
Governador do Estado do Rio de Janeiro

Marco Antônio Vaz Capute
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia,  

Indústria e Serviços do Estado do Rio de Janeiro

Demosthenes Salomão Sobrinho
Subsecretário de Estado de Energia, Logística e Desenvolvimento Industrial

Sergio Ypiranga dos Guaranys
Superintendente de Energia

Equipe envolvida no projeto pela EDF Norte Fluminense S.A.

Yann des Longchamps
Diretor‐Presidente

Fabio Monteiro Steiner
Gerente de Pesquisa & Desenvolvimento

Claudia Dias da Silva
Gerente de Meio Ambiente e Comunicação

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Pe. Josafá Carlos de Siqueira SJ
Reitor

Pe. Francisco Ivern Simó SJ
Vice‐Reitor

José Ricardo Bergmann
Vice‐Reitor para Assuntos Acadêmicos

Luiz Carlos Scavarda do Carmo
Vice‐Reitor para Assuntos Administrativos

Augusto Luiz Duarte Lopes Sampaio
Vice‐Reitor para Assuntos Comunitários

Sergio Bruni
Vice‐Reitor para Assuntos de Desenvolvimento

Júlio Cesar Valladão Diniz 
(Decano CTCH)

Luiz Roberto A. Cunha 
(Decano CCS)

Luiz Alencar Reis da Silva Mello 
(Decano CTC)

Hilton Augusto Koch 
(Decano CCBS)

Realização
EGPE – Engenharia Gestão e Pesquisa em Energia

Instituto de Energia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Coordenação Geral do Projeto
Luis Gustavo Poli
Sergio Leal Braga

Equipe Técnica
Epifânio Mamani Ticona

Fiorella Del Carmen Alvaro Cabrera
Nestor Correa Cotelo

Severino Antonio Wanderley

Colaborador
Chigueru Tiba

Revisor Ortográfico
Amélia Maria Bloomfield Gama

Projeto gráfico e editoração eletrônica
Rute Gouvêa

Editora PUC-Rio – Conselho Gestor
Augusto Sampaio, Cesar Romero Jacob,  
Fernando Sá, José Ricardo Bergmann,  

Júlio Diniz, Luiz Alencar Reis da Silva Mello,  
Luiz Roberto Cunha, Miguel Pereira e Sergio Bruni.

Atlas Rio Solar : atlas solarimétrico do Estado do Rio de Janeiro /
organização: IEPUC ‐ Instituto de Energia da PUC‐Rio; [realizado pela 
EGPEnergia e PUC‐Rio]. ‐ Rio de Janeiro : Ed. PUC‐Rio, 2016.

64 p. : il. color. ; 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN: 978‐85‐8006‐213‐7

1. Radiação solar ‐ Rio de Janeiro (Estado). 2. Radiação Solar ‐ Rio de 
Janeiro (Estado) ‐ Mapas. 3. Radiação solar ‐ Rio de Janeiro (Estado) ‐ 
Medição. I. Engenharia, Gestão e Pesquisa em Energia LTDA. II. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
     CDD: 551.5271098153



O mundo tem sofrido cada vez mais com os efeitos das mudanças climáticas. Neste 
sentido, é preciso construir um esforço coletivo para minimizar e, se possível, reverter 
as perdas causadas pela exploração inconsequente das riquezas naturais. 

Deve‐se criar as condições necessárias para suprir as demandas por energia, água e 
bens de consumo, de forma racional e responsável.

O Rio de Janeiro foi pioneiro no debate, quando, há 24 anos, realizou a ECO 92 com 
centenas de chefes de Estado para discutir soluções comuns a todas as nações. Recen‐
temente, a COP 21 deu uma grande contribuição ao conseguir, pela primeira vez, um 
acordo em que todos os países se comprometem a tratar do problema das mudanças 
climáticas.

O Governo do Estado está atento e busca contribuir de forma ativa nas discussões, 
assim como na formulação de políticas públicas que vão ao encontro desse objetivo 
comum. O Atlas Solarimétrico é um exemplo de como o Governo do RJ, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, através do 
programa Rio Capital da Energia, tem incentivado o desenvolvimento de fontes reno‐
váveis de energia.

Conhecer os dados colhidos nas estações espalhadas pelo estado é essencial para 
diagnosticar o potencial solar do Rio de Janeiro e como melhor aproveitá‐lo. Iniciativas 
como a frota de táxis elétricos e a viabilização de pontos de microgeração solar e eólica 
são formas concretas de como o setor público tem contribuído. 

Além disso, o Atlas Solarimétrico vai permitir a atração de projetos de usinas fotovol‐
taicas de grande porte e desenvolver a mini e micro geração de energia fotovoltaica.

Em um momento em que o Rio de Janeiro busca consolidar uma perspectiva de ir além 
do petróleo, abre‐se um novo horizonte de investimentos em uma fonte de energia 
limpa e renovável, que aponta exatamente o caminho que o Estado deve seguir.

Portanto, este atlas representa uma importante fonte de inspiração para a formulação 
de políticas públicas voltadas para o bem‐estar social.
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A EDF Norte Fluminense, uma empresa do grupo francês EDF, um dos maiores players 
do setor energético mundial, e que valoriza investimentos em eficiência energética e 
energia renovável, tem muita satisfação e orgulho pela conclusão do “Mapa do poten‐
cial de utilização da energia solar no estado do Rio de Janeiro para geração de energia 
elétrica e aquecimento de água”, elaborado pela EGPE Consult – Engenharia Gestão e 
Pesquisa em Energia em parceria com a PUC‐Rio, que contou com recursos oriundos do 
regime de diferimento de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 
da EDF Norte Fluminense.

O trabalho realizado pela EGPEnergia e PUC Rio demandou levantamento de dados das 
estações solarimétricas existentes; instalação de novas estações de monitoramento 
em Resende, Macaé e Xerém; geoprocessamento das informações do banco de dados 
e etc. Como resultado do trabalho, temos um atlas com o potencial da energia solar 
no Estado do Rio de Janeiro, além de site online com ferramentas voltadas para a 
geração distribuída.

Vale destacar que a primeira unidade de geração solar de porte construída no Rio de 
Janeiro foi a da EDF Norte Fluminense, junto à sua termelétrica a gás, em Macaé. São 
1.800 placas fotovoltaicas, que permitem a redução de 250 toneladas anuais de CO2 
emitidas na atmosfera. Esse complexo fotovoltaico está em operação desde 2011, de‐
monstrando o compromisso da empresa com a sustentabilidade. 

Confirmando o compromisso com a sustentabilidade, a EDF Norte Fluminense, em par‐
ceria com a Light e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, concluiu em meados de 2014 
o projeto Maracanã Solar. Trata‐se de telhado solar fotovoltaico com 1.552 módulos de 
energia, instalado no Estádio do Maracanã, para atender consumo do próprio estádio.
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1.1  NECESSIDADE DO CONHECIMENTO DA RADIAÇÃO SOLAR  
PARA A ENGENHARIA SOLAR

Os empreendimentos solares, tanto na geração centralizada quanto na geração 
distribuída, estão experimentando um aumento exponencial. No que concerne 
à geração centralizada, as usinas solares estão aumentando de tamanho (da or‐
dem de centenas de MW) e, portanto, também estão aumentando o seu custo 
total de instalação (da ordem de bilhões de US$). Por outro lado, na geração dis‐
tribuída os tamanhos atuais são da ordem de alguns a 5 MW. Os projetos maio‐
res, centralizados ou distribuídos, são financiados por grandes corporações eco‐
nômicas que, por sua vez, enfatizam a necessidade de uma avaliação de riscos 
financeiros com estimativas dos riscos associados. 

As principais incertezas associadas a um empreendimento solar são: contratu‐
al e legal, de construção, operacional e a de produção de energia. As duas pri‐
meiras incertezas não serão tratadas aqui porque são transversais a todos os 
empreendimentos energéticos convencionais. As duas últimas incertezas estão 
intimamente ligadas ao conhecimento do recurso solar. Então, para os grandes 
projetos, se justifica técnica e economicamente a instalação de uma estação so‐
larimétrica completa para medição do recurso in situ. Para sistemas de pequeno 
porte, normalmente em geração distribuída em telhados, não é econômica a 
medição dedicada e, normalmente, são utilizadas as informações solarimétricas 
previamente existentes. De qualquer forma, os argumentos que serão discuti‐
dos abaixo são válidos para os dois casos.

As incertezas na produção de energia, por exemplo, para uma central foto‐
voltaica, estão relacionadas aos equipamentos utilizados, pela modelagem da 
transposição da irradiação solar no plano horizontal para o plano do arranjo, 
pelas modelagens utilizadas no cálculo da energia gerada e pelos dados sobre o 
recurso solar utilizados (Fig. 1.1).

De forma similar, as incertezas no recurso solar são devidas aos equipamentos 
e sensores utilizados, às questões ligadas à extensão das séries temporais e à 
variabilidade espacial (Fig. 1.2). 

Assim, a variável de maior impacto na economicidade de um projeto solar é o 
recurso solar. Além disso, a necessidade do seu conhecimento é transversal ao 
ciclo de vida de um sistema solar, conforme discriminado abaixo em ordem cro‐
nológica:

• Análise de viabilidade;
• Projeto executivo;
• Avaliação de desempenho e monitoração; e
• Operação.

Degradação
(0,5-1%)

Transposição
(0,5-2%)

Simulação Energética
+ Perdas de planta

(3-5%)

Incerteza no Recurso Solar
mensuração, variabilidade do ângulo

de incidência ou espacial
(5-17%)

Figura 1.1: Incertezas na quantidade de energia produzida por uma central fo-
tovoltaica. Fonte: AWS Truepower, 2012.

Figura 1.2: Incertezas no conhecimento do recurso solar. Fonte: AWS Truepo-
wer, 2012.

Variabilidade
espacial
(0-1%)

Representatividade do
Período de medição

(0,5-2%)

Variabilidade interanual
(2-5%)

Incerteza na medição
(2-15%)
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1.2 RADIAÇÃO SOLAR EXTRATERRESTRE E NA SUPERFÍCIE 

A radiação solar pode ser modelada com boa precisão consideran‐
do o sol como corpo negro com temperatura de 5.860 K. Na Fig. 1.3 
pode ser visto o espectro solar extraterrestre (amarelo), o espectro 
solar modelado como corpo negro e o espectro solar na superfície 
terrestre, para uma massa de ar igual a 1 (vermelho). Observam‐se 
na região do infravermelho próximo, absorções ressonantes fortes 
devido ao vapor de água e dióxido de carbono.

como resultado, a desagregação da radiação solar nas componentes 
direta e difusa, entendendo como difusa a radiação solar que sofre 
um ou mais processos de espalhamento. A soma da componente di‐
reta e difusa no plano horizontal é conhecida como componente to‐
tal ou global. Para um dia de céu claro ao meio dia solar a irradiância 
solar total tem um valor típico da ordem de 1.000 W/m2.

Figura 1.3: Distribuição espectral da irradiância solar extraterrestre e na superfície terrestre 
para massa de ar igual a 1.0. Fonte: CEMIG, 2012.

Figura 1.4: Variabilidade da constante solar. Fonte: http://science.nasa.gov/science-news/
science-at-nasa/2003/17jan_solcon/

Figura 1.5: Componentes direta e difusa da radiação solar na superfície terrestre. Fonte: Rede-
senho, acervo EGPEnergia.

A radiação solar extraterrestre (acima da atmosfera terrestre) é 
completamente determinística com uma variação anual de aproxi‐
madamente 3%. Medidas realizadas com satélites (Fig. 1.4) mostram 
que a radiação solar extraterrestre é muito estável e tem o valor 
aproximado de 1.367 W/m2, a uma distância Sol‐Terra igual a 1 UA 
(149. 598.106 km). 

A interação da radiação solar extraterrestre com a atmosfera provo‐
ca reações de absorção e espalhamento dos fótons com os consti‐
tuintes da atmosfera e assim torna‐os completamente estocásticos e 
seu valor dependerá da concentração, configuração espacial e tem‐
poral desses constituintes. Na Fig. 1.5 estão mostradas esquemati‐
camente as reações de espalhamento e absorção na atmosfera e, 

DIRETA

DIFUSA

REFLETIDA PELO SOLO

ABSORÇÃO NA
ATMOSFERA

ESPALHAMENTO
NA ATMOSFERA

REFLEXÃO NAS
NUVENS
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1.3 TECNOLOGIAS E APLICAÇÕES DA ENERGIA SOLAR

Dentre os múltiplos processos de conversão da energia solar na bios‐
fera, a energia solar tem sido utilizada pelo homem de forma natural 
e intuitiva há muito tempo, seja para processos de conversão quí‐
mica da biomassa organizados na forma de agricultura como para 
a conversão térmica e sua utilização no processamento e secagem 
de alimentos ou outros produtos (Fig. 1.6). Porém, recentemente, 
foram desenvolvidas tecnologias modernas de conversão da energia 
solar: a conversão termoelétrica, a conversão direta da luz do sol em 
eletricidade (tecnologia fotovoltaica) e a utilização massiva de cole‐
tores solares para aquecimento de água ou ar em residências. 

A conversão termoelétrica pode ocorrer de duas formas: a primeira, 
mediante a conversão da energia térmica diretamente em eletricida‐
de (efeito Seebeck), e a segunda, utilizando as seguintes etapas de 
conversão: a conversão da luz solar em energia térmica transferida a 
um fluido de trabalho, a expansão desse fluido que aciona uma turbi‐
na produzindo energia rotacional mecânica e, finalmente, sua trans‐
formação em eletricidade por meio de um gerador elétrico. 

Figura 1.6: Conversão da energia solar e tecnologias associadas. Fonte: Global Climate & Ener-
gy Project, 2006.
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Figura 1.7: Sistema solar para aquecimento de água. Fonte: Redesenho, acervo EGPEnergia.

Demanda

Demanda

Coletor plano

Entrada

Tanque armazenador

1.3.1 Tecnologia solar de baixa temperatura

O sistema solar para aquecimento de água consiste basicamente 
em um absorvedor da luz solar, uma caixa ou envelopamento para 
proteção e mitigação de perdas de calor e um armazenador de calor 
para deslocar a carga térmica entre a coleção e uso ou para dias de 
baixo nível de radiação solar. O absorvedor consiste em uma placa 
absorvedora recoberta ou não com material seletivo e um sistema 
para transferência de calor da placa para o fluido térmico. O conjun‐
to descrito acima, juntamente com o envelopamento, é conhecido 
como coletor solar. O fluido térmico normalmente é água e supre um 
armazenador térmico (Fig. 1.7). 
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A tecnologia solar para aquecimento de água está consolidada téc‐
nica e economicamente e sua inserção no mercado já é massiva a 
nível mundial e nacional. O Brasil é o quinto maior país do mundo em 
capacidade instalada (Fig. 1.8).

Figura 1.8: Capacidade instalada de coletores solares dos 10 primeiros países no mundo. Fonte: Mauthner et al., 2015.

Figura 1.9: Evolução do mercado de aquecimento solar brasileiro. Fonte: DASOL, 2016.
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Em 2015, o parque solar térmico brasileiro atingiu a capacidade insta‐
lada de 12,6 milhões de metros quadrados de coletores solares (Fig. 
1.9). A cadeia produtiva de coletores solares para aquecimento de 
água no Brasil compreende 200 empresas e fatura cerca de 500 mi‐
lhões de reais anualmente.
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Figura 1.10: Esquemas de usina solar termoelétrica. Fonte: Redesenhos, acervo EGPEnergia.

(a) (b)

(c) (d)

1.3.2 Estado da arte da tecnologia solar termoelétrica

Uma usina solar termoelétrica é composta dos seguintes compo‐
nentes principais: o coletor solar concentrador que, mediante a 
reflexão ou difração da luz, realiza a sua coleção e concentração, 
o absorvedor que absorve a luz e transfere o calor para um fluído 
térmico, um sistema armazenador de calor, um sistema gerador de 
vapor e um sistema convencional de conversão de energia térmica 

em eletricidade (Figura 1.10). Nos quatro conceitos abaixo, basica‐
mente, o que difere é o campo de coletores: as figuras (a) e (b) são 
concentradores bidimensionais ou lineares e (c) e (d) concentrado‐
res tridimensionais. Os concentradores em (b) e em (d) têm com‐
ponentes refletivos conhecidos como heliostatos (cada espelho re‐
flete a luz para um recipiente linear ou volumétrico), enquanto os 
concentradores (a) e (c) são formadores de imagens. 
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A história recente da evolução das usinas solares termoelétricas 
inicia‐se na década de 1980. Os principais marcos iniciais foram: as 
torres solares conhecidas como SOLAR I (10,0 MW, EUA), CESA I (1,2 
MW, Espanha), THEMIS (2,5 MW, França), EURELIOS (1,0 MW, Itália) 
e NIO (1,0 MW, Japão) (Brakmann, G. e Kearney, D., 2002).

Uma quebra de paradigma, tanto pelo porte como também pela 
natureza comercial, ocorreu em 1984 com a instalação dos “Solar 
Electric Generating System I” (SEGS 1), uma usina solar termoelétrica 
com concentrador cilíndrico parabólico com potência de 13,8 MWe, 
no deserto de Mojave, Califórnia. Sucessivamente, no período de 
1984 a 1990, foram instalados na mesma região os SEGS II a IX com 
potências crescentes de 30, 50 e 80 MWe, totalizando cerca de 354 
MWe. Até hoje, mais de 30 anos depois, essas usinas estão operacio‐
nais em bases comerciais.

No período de 1990 a 2000 ocorre uma interrupção da instalação de 
sistemas comerciais de grande porte, mas as pesquisas básicas con‐
tinuaram. 

Em 2007, ocorre o ressurgimento dessa tecnologia com a implanta‐
ção da planta comercial tipo torre PS10 na Espanha e a planta Neva‐
da I, de 60 MW, com tecnologia cilíndrico parabólico, nos Estados 
Unidos. Ambos os empreendimentos marcam o reinício de uma nova 
rampa de crescimento na comercialização destes tipos de sistemas. 
Em 2008, foi instalada a primeira usina termoelétrica cilíndrico para‐
bólico com armazenamento térmico (Andasol I ‐ Espanha, 50 MW), e 
também a primeira usina solar termoelétrica com tecnologia Fresnel 
(Kimberlina ‐ EUA, 5 MW). Em 2012, houve uma revolução tecnoló‐
gica (“breaktrough”) com a instalação da torre solar denominada 
Gemasolar, de 20 MWe. Gemasolar, localizada em Sevilha, Espanha, 
é a primeira usina solar termoelétrica com capacidade de gerar ele‐
tricidade durante 24 horas. 

A situação atual dessa tecnologia pode ser resumida na Fig. 1.11. A 
capacidade instalada atual é de aproximadamente 4.750 MWe, basi‐
camente concentradas nos Estados Unidos e Espanha.

Figura 1.11: Usinas solares termoelétricas no mundo em operação, em construção e planejada (SOLARPACES, 2016).
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Figura 1.12: a) Usina solar com concentrador cilíndrico parabólico Valle 1 e Valle 2, b) Usina solar tipo torre, Gemasolar, com armazenamento térmico para geração 24 horas por dia, c) Usina solar 
tipo Fresnel linear, em Puerto Errado, Espanha. Fontes: a) e b) Torresol Energy; c) Retirado do Banco de imagens 123RF.

(b)

(a)

A primeira fase do ressurgimento dessa tecnologia no século XXI 
ocorreu e foi liderada pela Espanha no período de 2006 a 2012. A 
partir de 2012, os projetos de energia solar térmica para produção 
de eletricidade começaram a ser operacionais nos Estados Unidos, 
tornando esse país líder nessa segunda fase do ressurgimento des‐
sa tecnologia. Também a partir de 2012, houve uma nítida tendência 
de desenvolvimento comercial da tecnologia conhecida como torre 
solar. Na Fig. 1.12 podem ser vistas as tecnologias comerciais da ge‐
ração solar termoelétrica consolidadas (cilíndrico parabólico) e em 

ascensão (torre de potência e Fresnel linear): a) as usinas solares 
com concentradores cilíndricos parabólicos de Valle 1 e Valle 2, Cádiz, 
Espanha, com 100 MWe e armazenamento térmico para 7,5 horas de 
geração de energia, operacional desde 2012; b) a Gemasolar, torre 
de potência, localizada em Sevilha, Espanha, com 19,9 MWe, e com 
armazenamento térmico para 15 horas de geração de energia, opera‐
cional desde 2011; c) a usina solar Fresnel linear, com 30 MWe e arma‐
zenamento térmico para 0,5 hora de geração de energia, localizada 
em Puerto Errado, Espanha, e operacional desde 2012.

(c)



1. Introdução

14

1.3.3 Tecnologia solar fotovoltaica

A eletricidade fotovoltaica está se tornando uma fonte de energia 
limpa para a Terra, em larga escala. A capacidade instalada das usi‐
nas solares fotovoltaicas conectadas à rede elétrica no mundo subiu 
de 16,6 GW em 2010, para 177 GW em 2015. O tamanho das centrais 
fotovoltaicas também está aumentando: em dezembro de 2011, as 10 
maiores centrais fotovoltaicas em operação tinham uma potência de 
pico entre 97 e 200 MWp e em 2015, a maior teve 600 MWp.

A tecnologia solar fotovoltaica, baseada em lâminas de silício, foi 
responsável por 91% da produção total em 2014. A participação do 
silício policristalino foi de 61%, a do silício monocristalino, 29%, e a dos 
filmes finos, 10%. 

O estado da arte das eficiências dos módulos fotovoltaicos pode ser 
visto na Tabela 1.1. Para efeitos de comparação, também são mostra‐
dos os valores do ano 2005. Observa‐se uma notável evolução nas tec‐
nologias de silício multicristalino e CdTe, uma discreta evolução no CGIS 
e no silício amorfo e, finalmente, o nascimento da tecnologia orgânica. 

O mercado fotovoltaico mundial em 2014, conforme a Agência Inter‐
nacional de Energia (2015), foi caracterizado pelos seguintes fatos:

• Em termos de capacidade instalada cresceu 38,7 GW;
• A capacidade total instalada no mundo atingiu 177 GW;
• O uso da energia fotovoltaica espalhou‐se no mundo: a) 19 países 

tinham capacidades suficientes para produzir pelo menos 1% da 
sua demanda elétrica; b) 20 países tinham no mínimo uma capaci‐
dade instalada de 1 GW;

• Os líderes de capacidade instalada acumulada foram: Alemanha 
(38,2 GW), China (28,2 GW), Japão (23,3 GW), Itália (18,5 GW) e os 
EUA (18,3 GW). 

A redução do preço (curva de aprendizado) média anual histórica foi 
de 21,5%. Em 2015, o preço médio anual dos módulos fotovoltaicos foi 
inferior a 0,60 US$/Wp (ITRPV 2016).

A situação do mercado brasileiro em fins de 2015, conforme a ANEEL, 
mostrava uma capacidade instalada de geração fotovoltaica distri‐
buída de 13,3 MW correspondente a 1.675 sistemas, isto no período 
de vigência da Portaria 482, que se iniciou em 2012. A capacidade 
instalada anterior a perfazia de forma aproximada cerca de 40 MW, 
a grande maioria constituída por sistemas autônomos. Recentemen‐
te, em 2015, houve a entrada em operação de 11 MW de geração cen‐
tralizada (em Tacaratu, PE) já como uma contribuição do primeiro 
leilão de energia solar fotovoltaica realizado no Brasil. A geração 
centralizada (leiloada em 2014 e 2015) poderá acrescentar capacida‐
des significativas (aproximadamente 2 GW pico) a partir de 2017, se 
os cronogramas previstos forem seguidos.

1.3.4 Legislação da micro e minigeração fotovoltaica

A Resolução Normativa que regula a micro e a minigeração é a REN 
482/2012, junto com a sua atualização REN 687/2015, de 24 de novem‐
bro de 2015, em vigor a partir de 01 de março de 2016.

A REN 482/2012, publicada em 19 de abril de 2012, estabeleceu as con‐
dições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribu‐
ída nos sistemas de distribuição de energia elétrica e no sistema de 
compensação de energia elétrica.

Esta resolução criou um mecanismo de compensação de energia 
elétrica para os consumidores que produzirem sua própria energia 
elétrica por meio de uma central geradora, sendo estes mecanismos 
conhecidos como microgeração e minigeração distribuída. 

As definições da micro e minigeração estão previstas no Artigo 2º da 
REN 482/2012, sendo:

• Microgeração: potência instalada menor ou igual a 75 kW; e
• Minigeração: potência instalada superior a 75 kW e menor ou 

igual a 5 MW.
• Fontes: energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração 

qualificada.

Tecnologia 2005 2015
c‐Si 22,7 22,9
m‐Si 15,3 19,2
CdTe 10,7 18,6
CGIS 13,4 15,7
a‐Si 10,4 12,3

Orgânico ‐ 8,7

Tabela 1.1: Estado da arte das eficiências dos módulos. Fonte: Progress in Photovoltaic, Tabe-
la, 47 (2015) e 26 (2005).
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Para aderir ao sistema de compensação de energia elétrica, o con‐
sumidor cativo deve atender os requisitos técnicos e regulatórios, 
previstos na REN 482/2012 e no PRODIST. Os principais aspectos do 
sistema de compensação de energia elétrica são:

•  A possibilidade de utilização do crédito no período de 36 meses 
(§1º do artigo 6º da REN 482/2012);

•  Não se aplica aos consumidores livres e especiais (§2º do artigo 6º 
da REN 482/2012);

•  O faturamento da unidade consumidora integrante do sistema 
de compensação, no mínimo, cobrará o custo da disponibilidade 
para o consumidor do grupo B ou a demanda contratada para o 
consumidor do grupo A (inc. I do artigo 7º da REN nº 482/2012);

•  Os montantes não compensados na própria unidade poderão ser 
utilizados para compensar o consumo de outras unidades pre‐
viamente cadastradas para esse fim e atendidas pela mesma dis‐
tribuidora, cujo titular seja o mesmo da unidade com sistema de 
compensação de energia elétrica, possuidor do CPF ou CNPJ (inc. 
IV do artigo 7º da REN nº 482/2012); e

•  A definição da ordem de prioridade das unidades consumidoras 
considerará a unidade consumidora onde se encontra instalada a 
geração como a primeira a ter seu consumo compensado (inc. V 
do artigo 7º da REN nº 482/2012).

As principais alterações e atualizações da REN 482/2012 que estão 
contidas na REN 687/2015 são:

• O estabelecimento das modalidades de autoconsumo remoto 
e geração compartilhada, abrindo as portas para a geração em 
terrenos afastados do local de consumo (mas ainda na área da 
mesma distribuidora) e para vizinhos que queiram participar do 
sistema de compensação de energia;

•  A possibilidade de compensação de créditos de energia entre ma‐
trizes e filiais de grupos empresariais;

•  Os sistemas de geração distribuída condominiais (pessoas físicas 
e jurídicas);

•  A ampliação da potência máxima de 1 MW para 5 MW;
•  A ampliação da duração dos créditos de energia elétrica de 36 me‐

ses para 60 meses;
•  A redução dos prazos de tramitação de pedidos junto às distri‐

buidoras;
•  A padronização dos formulários de pedido de acesso para todo o 

território nacional; e

•  A submissão e acompanhamento de novos pedidos pela internet 
a partir de 2017.

A REN 687/2015 criou novas figuras de micro e minigeração: 

•  Empreendimentos de múltiplas unidades – “caracterizados pela 
utilização da energia elétrica de forma independente, nos quais 
cada fração com uso individualizado constitua uma unidade con‐
sumidora e as instalações para atendimento das áreas de uso 
comum constituam uma unidade consumidora distinta, de res‐
ponsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietá‐
rio do empreendimento, e desde que as unidades consumidoras 
estejam localizadas em uma mesma propriedade ou em proprie‐
dades contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, de 
passagem aérea ou subterrânea e de propriedades de terceiros 
não integrantes do empreendimento”;

•  Autoconsumo remoto – “as unidades consumidoras que utilizem 
a energia produzida por microgeração ou minigeração localizadas 
longe do local de consumo”. Ou seja, o proprietário de uma uni‐
dade consumidora poderá utilizar a energia gerada em outra uni‐
dade consumidora de sua propriedade; e

•  Geração Compartilhada – “unidades consumidoras dentro de 
uma mesma área de concessão ou permissão que possam se reu‐
nir em consórcio ou cooperativa, instalem micro ou minigeração 
em uma unidade consumidora distante do local de consumo e di‐
vidam, entre os consorciados ou cooperados, os créditos de ener‐
gia elétrica gerados”.

A REN 687/2015 possivelmente impactará positivamente e permitirá 
um aumento exponencial da micro e minigeração no Brasil.
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2.1 DADOS SOLARIMÉTRICOS

A penetração crescente e ampliada da tecnologia solar no mercado vai reque‐
rer cada vez mais o conhecimento detalhado da irradiação solar global e suas 
componentes, inclusive espectralmente. Também é desejável conhecer a sua 
distribuição espacial, contar com uma sequência temporal de dados relativa‐
mente longa (de maneira a captar as variabilidades interanuais) e diminuir cada 
vez mais o período de amostragem (média de 1 minuto). A Tabela 2.1 resume os 
requisitos de conhecimento da radiação solar, de preferência medidos, para os 
projetistas de sistemas solares e sua situação no Brasil. A situação nas regiões 
mais desenvolvidas do mundo (Europa e EUA) é um pouco melhor, porém, ainda 
assim insuficiente.

Tabela 2.1: Requisitos mínimos do conhecimento da radiação solar para um projetista de sistemas solares. Fonte: GIZ, 2012.

Tipo de dados Resolução 
temporal Aplicação Uso Situação atual

Irradiação solar
 global Mensal e diária Coletor plano fixo

Dimensionamento, 
especificações e 

cálculos econômicos
Razoável

Irradiação solar 
direta normal ou difusa 

horizontal

Mensal 
e diária

Sistema de 
concentração 
média e altas 
temperaturas

Dimensionamento, 
especificações e 

cálculos econômicos

Muito 
pouco

Irradiação solar 
global e direta 

ou difusa horizontal
Horário Sistema 

solar em geral
Simulação e análise 

econômica detalhada
Muito 
pouco

Irradiação solar 
global e direta

Horário, 
sequência 

de 10 a 15 anos

Sistema solar 
em geral

Desempenho e economia do 
sistema em longo prazo 

(vida útil do sistema)
Inexistente

Irradiação solar 
global e direta Sub‐horário Sistema solar 

em geral
Resposta do sistema 

à passagem de nuvens
Muito 
pouco
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2.2 SENSORES E PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO

Os instrumentos solarimétricos medem a potência incidente por unida‐
de de superfície integrada sobre os diversos comprimentos de onda. A 
radiação solar cobre toda a região do espectro visível de 400 a 780 nm, 
uma parte do ultravioleta próximo de 300 a 400 nm, e o infravermelho 
próximo no intervalo de 700 a 5.000 nm. Usualmente, as variáveis me‐
didas são: a irradiância total e a irradiância difusa no plano horizontal, 
e a irradiância direta. Habitualmente, são utilizados instrumentos cujo 
sensor de radiação é uma termopilha, que mede a diferença de tempe‐
ratura entre duas superfícies, normalmente pintadas de preto e branco 
e igualmente iluminadas. A vantagem principal da termopilha é a sua 
resposta uniforme em relação ao comprimento de onda. 

Fotocélulas de silício monocristalino ou diodos são utilizados no pre‐
sente, e com bastante frequência, como sensores para medições pi‐
ranométricas. Seu custo é de 10 a 20% dos custos dos instrumentos 
que usam termopilhas. Sua maior limitação é a não uniformidade da 
resposta espectral e a região relativamente limitada de comprimen‐
tos de onda à qual a fotocélula é sensível (400 a 1.100 nm com má‐
ximo em torno dos 900 nm). Como cerca de 99% do espectro solar 
estendem‐se entre 270 a 4.700 nm, o intervalo de sensibilidade des‐
ses sensores só compreende 66% da radiação.

2.3 INSTRUMENTOS SOLARIMÉTRICOS 

A radiação total que atinge um plano horizontal localizado na super‐
fície terrestre é a soma das componentes direta e difusa. A irradiação 
solar normal é convertida para o plano horizontal conforme a Fig. 2.1:

Ih = Ibn cos(z) + Id
onde,
Ibn  é a irradiação solar direta
z é o ângulo formado pelos raios com o plano horizontal
e  �d  é a irradiação solar difusa que incide sobre o plano horizontal

Quando o plano coletor está inclinado de um ângulo β com relação 
ao plano horizontal, parte da radiação refletida no solo adjacente 
incide na sua superfície. Esta radiação constitui uma terceira com‐
ponente, denominada albedo. Os instrumentos descritos a seguir 
se destinam à medição ou estimação da radiação total ou de uma 
das suas componentes ou, o que é mais comum, da sua integral ao 
longo de um dia. 

Figura 2.1: Conversão da irradiação solar direta em irradiação solar direta horizontal. Fonte: 
elaboração própria.

Z

I
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2.3.1 Medição da radiação global

2.3.1.1 Piranômetro fotovoltaico

O custo dos piranômetros de primeira e segunda classe, que serão 
descritos a seguir, tem promovido o interesse pelo desenvolvimento 
e utilização de instrumentos com sensores fotovoltaicos, de custos 
mais reduzidos. Estes solarímetros possuem como elemento sensor 
uma célula fotovoltaica, em geral de silício monocristalino. As foto‐
células têm a propriedade de produzir uma corrente elétrica quando 
iluminadas, sendo esta corrente, na condição de curto‐circuito, pro‐
porcional à intensidade da radiação incidente.

Tais piranômetros têm recebido diversas críticas, particularmente quan‐
to à sua resposta espectral, ou seja, a seletividade do espectro solar par‐
cial. Este fenômeno é inerente ao sensor e, em consequência, incorrigí‐
vel. Outras questões, como a refletividade das células e dependência da 
resposta com a temperatura, já possuem soluções plenamente satisfa‐
tórias. De qualquer forma, seu baixo custo e facilidade de uso os fazem 
particularmente úteis como instrumentos secundários. Entretanto, sua 
utilização é recomendada para integrais diárias de radiação solar total 
sobre o plano horizontal ou para observar pequenas flutuações da ra‐
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Figura 2.2: Piranômetro fotovoltaico de silício Kipp & Zonen H-3791. Fonte: Redesenho, acer-
vo EGPEnergia.

Figura 2.3: Piranômetro termoelétrico do tipo branco e preto. Fonte: Redesenho, acervo 
EGPEnergia.

Figura 2.4: Piranômetro termoelétrico Kipp & Zonen CMP-6. Fonte: Redesenho, acervo 
EGPEnergia.

diação, devido a sua grande sensibilidade temporal de resposta quase 
instantânea. Tal sensor, mostrado na Fig. 2.2, é bastante estável, com 
uma degradação de sensibilidade menor que 2% ao ano. Os custos des‐
tes instrumentos estão na faixa de US$ 200.

2.3.1.2 Piranômetro termoelétrico

O elemento sensível destes solarímetros é, em essência, uma pilha 
termoelétrica, constituída por pares termoelétricos (termopares) 

em série. Tais termopares geram uma tensão elétrica proporcional à 
diferença de temperatura entre suas junções, as quais se encontram 
em contato térmico com placas metálicas que se aquecem de forma 
distinta, quando iluminadas. Portanto, a diferença de potencial me‐
dida na saída do instrumento pode ser relacionada com o nível de 
radiação incidente.

Dentre os piranômetros termoelétricos existem, essencialmente, 
dois tipos em uso, sendo eles: a) Piranômetro com o detector pinta‐
do de branco e preto, isto é, o receptor apresenta alternativamente 
superfícies brancas e pretas, dispostas em coroas circulares concên‐
tricas ou com outros formatos, tais como estrela ou quadriculados 
(Fig. 2.3). Nestes instrumentos, as juntas quentes das termopilhas 
estão em contato com as superfícies negras, altamente absorventes, 
e as frias em contato com as superfícies brancas, de grande refle‐
tividade e b) Piranômetros com a superfície receptora totalmente 
enegrecida em contato térmico com as juntas quentes e as frias, as‐
sociadas a um bloco de metal de grande condutividade térmica, co‐
locadas no interior do instrumento, resguardadas da radiação solar e 
tendo, aproximadamente, a temperatura do ar (Fig. 2.4).

A classificação dos piranômetros de acordo com OMM (2010) pode 
ser vista na Tabela 2.2. De acordo com essa tabela, os sensores mos‐
trados nas Figs. 2.2 e 2.3, correspondem a instrumentos de segunda 
classe e a Fig. 2.4 de primeira classe. 
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Tabela 2.2: Classificação dos sensores piranométricos. Fonte: OMM, CIMO 2010.

Características Padrão 
Secundário

Primeira
Classe

Segunda
classe

Tempo de resposta (95%) <15s < 30s < 60s

Off-Set
Resposta para 200 W/m2 

de radiação térmica
Resposta para 5 K/h de mudança 

na temperatura ambiente 

7 W/m²

2 W/m²

15 W/m²

4 W/m²

30 W/m²

8 W/m²

Resolução 1 W/m² 5 W/m² 10 W/m²

Estabilidade (Mudança anual 
em % da escala plena) 0,8 1,5 3,0

Resposta direcional 
(efeito cosseno) 10 W/m² 20 W/m² 30 W/m²

Resposta à temperatura 
(Erro máximo % devido à variação 

abrupta no intervalo de 50 K)
2 4 8

Não linearidade (Desvio %, em 
relação à resposta para uma 
irradiação de 500 W/m², para 

uma variação na irradiação no 
intervalo de 100 a 1.000 W/m2)

0,5 1,0 3,0

Sensibilidade espectral (Desvio % 
em relação à média dentro do 
intervalo de 300 a 3.000 nm)

2,0 5,0 10,0

Resposta à inclinação (Desvio % da 
resposta a 0°, devido à variação 

de 0° a 90° a 1.000 W/m²)
0,5 2,0 5,0

Precisão (95% de confiança)
Total horário
Total diário

3%
2%

8%
5%

20%
10%Fo
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Figura 2.5: Piroheliômetro Kipp & Zonen CHP-1. Fonte: Redesenho, acervo EGPEnergia.

2.3.2 Medição da radiação direta

As medições da irradiância direta normal para a estimativa da irra‐
diação solar direta são realizadas com piroheliômetros (Fig. 2.5). Ele 
se caracteriza por possuir uma pequena abertura de forma a “ver” 
apenas o disco solar e a região vizinha, denominada circumsolar. O 
ângulo de aceitação é da ordem de 6° e o instrumento segue o mo‐
vimento do Sol, que é permanentemente focalizado na região do 
sensor. O piroheliômetro é um instrumento de precisão que, quando 
adequadamente utilizado nas medições, possui erro na faixa de 0,5%. 
Na atualidade, os mais difundidos são os de termopilhas, cujo princí‐
pio operacional é semelhante ao dos piranômetros termoelétricos. 
As características operacionais principais dos sensores piroheliomé‐
tricos podem ser vistas na Tabela 2.3.

Tabela 2.3: Caracterização e classificação dos sensores piroheliométricos. Fonte: Elaboração 
própria.

Características
Qualidade

Alta Boa

Tempo de resposta (95%) <15s <30s

Offset Zero (resposta de 5 K/h de mudança 
na temperatura ambiente) 2 W/m² 4 W/m²

Resolução (mudança mínima detectável) 0,51 W/m² 1 W/m²

Estabilidade (%/ano escala plena) 0,1 0,5
Resposta à temperatura (erro % devido à 

mudança de 50 K na temperatura ambiente) 1 2

Não linearidade (desvio % da resposta devido à 
mudança na irradiação de 100 para 1.100 W/m²) 0,2 0,5

Sensibilidade espectral (desvio % do produto 
absortância e refletância em relação à media 

no intervalo 300 a 3.000 nm)
0,5 0,1

Resposta à inclinação (desvio % da resposta 
à mudança na inclinação de O° a 90° 

com irradiação de 1.000 Wm²) 
0,2 0,5

        Precisão com 95% de probabilidade
        Escala minuto 
        Escala hora
        Escala dia

0,9% 
0,7%
0,5%

1,8%
1,5%

1,00%

2.3.3 Medição da radiação solar difusa

As medições da irradiância difusa para a estimativa da irradiação so‐
lar difusa são realizadas com piranômetros cujos sensores se encon‐
tram sombreados por uma banda ou disco, de forma a não incidir 
radiação solar direta no sensor. Sua medição é realizada de forma 
moderna com dois tipos de equipamentos: a banda de sombra rota‐
tória e a outra conhecida como disco de sombreamento com segui‐
mento solar em dois eixos.

Pode‐se estimar a irradiação solar direta medindo simultaneamente a 
irradiância solar global e difusa com o uso de um segundo piranôme‐
tro, ambos medidos no plano horizontal, mediante uma simples sub‐
tração das variáveis medidas e posteriormente a sua conversão para 
incidência normal mediante uma conversão trigonométrica simples.
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A banda de sombra rotatória é constituída de um sensor fotovoltaico 
colocado em um plano horizontal e uma banda de sombra que gira 
em um eixo com orientação polar (Fig. 2.6). É uma solução relativa‐
mente mais barata, porém, também mais imprecisa porque utiliza um 
sensor de segunda classe. A solução de precisão é constituída por um 
seguidor solar em dois eixos de grande precisão que guia um disco 
sombreador. Na base do seguidor existe um suporte para dois piranô‐
metros e um piroheliômetro. Um dos piranômetros será sombreado 
continuamente pelo disco de sombreamento e o outro não (Fig. 2.7).

Figura 2.6: PIranômetro de fotodiodo com banda de sombra rotatória YES MFR-7.  Fonte: Re-
desenho, acervo EGPEnergia.

Figura 2.7: Rastreador solar em dois eixos Kipp & Zonen SOLYS 2 completo.  Fonte: Redesenho, 
acervo EGPEnergia.

2.3.4 Medição de outras variáveis meteorológicas

Complementam os sensores da estação solarimétrica os dispositivos 
de um estação meteorológica padrão para a medição de velocidade 
e direção do vento, temperatura e umidade do ar, pressão atmosfé‐
rica e pluviosidade.
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2.4 ESTAÇÕES EXISTENTES NO BRASIL E NO RIO DE JANEIRO

As principais redes que existem, o número de estações solarimétri‐
cas, a abrangência espacial, o período de medição e a situação atual 
no Brasil, estão sumarizados na Tabela 2.4.

As informações obtidas pelas principais redes de medição anterior‐
mente citadas foram analisadas conforme os seguintes parâmetros: 
configuração das estações, variável solarimétrica medida, qualidade 
do sensor de irradiação solar, série temporal (período), escala de 
medição, informações e registros sobre calibração e grau de dispo‐
nibilização das informações e localização. O resultado dessa análise 
resultou na escolha da rede INMET (2014) automática, e 35 estações 
solarimétricas (Tabela 2.5), das quais 15 estão localizadas no estado 
de Rio de Janeiro (Fig. 2.9) e o resto em estados limítrofes. As es‐
tações escolhidas realizam somente a medição da irradiação solar 
global e outros parâmetros meteorológicos em escala horária.

Tabela 2.4: Resumo das Redes Solarimétricas que existem no Brasil. Fonte: GIZ, 2012.

Tabela 2.5: Estações meteorológicas da rede INMET utilizada nesse Atlas. Fonte: INMET, elaboração própria.

Nome da rede N°
Estações Abrangência Período Situação 

atual
INMET

Convencional 291 Brasil 1960‐2012 Operacional
precário

INMET
Automática 500 Brasil 2007‐em diante Operacional

CPTEC
Automática 260 Brasil 1998‐em diante Operacional

CPTEC
(SONDA) 15 Brasil 2003‐em diante Operacional

UFPE 3 Pernambuco 2007‐em diante Operacional

CEMIG
ENERGISA

CHESF

5
3
15

MG 
Paraíba

Nordeste

2012‐atual
2012‐atual
2012‐atual

Operacional
Operacional
Operacional

Estação UF Lat ( 0 ) Long ( 0 )

Seropédica RJ ‐22,7578 ‐43,6847

Marambaia RJ ‐23,0500 ‐43,6000

Xerém RJ ‐22,5833 ‐43,2666

Cambuci RJ ‐21,5875 ‐41,9583

Arraial do Cabo RJ ‐22,9761 ‐42,0213

Campos RJ ‐21,7147 ‐41,3441

Macaé RJ ‐22,3763 ‐41,8122

Resende RJ ‐22,4511 ‐44,4447

Monte Verde MG ‐22,8500 ‐46,0500

Viçosa MG ‐20,7667 ‐42,8666

Ouro Branco MG ‐20,5567 ‐43,7561

São J. del Rei MG ‐21,1061 ‐44,2506

Varginha MG ‐21,5667 ‐45,4044

Muriaé MG ‐21,1050 ‐42,3758

Santa Teresa ES ‐19,9886 ‐40,5794

Alfredo Chaves ES ‐20,6364 ‐40,7414

Campos do Jordão SP ‐22,7500 ‐45,6039

Taubaté SP ‐23,0419 ‐45,5302

Estação UF Lat ( 0 ) Long ( 0 )

Pico do Couto RJ ‐22,4650 ‐43,2914

Valença RJ ‐22,3577 ‐43,6955

Teresópolis RJ ‐22,4489 ‐42,9872

Parati RJ ‐23,2233 ‐44,7267

São Tomé RJ ‐22,0416 ‐41,0519

Vila Militar RJ ‐22,8608 ‐43,4111

Forte de 
Copacabana RJ ‐22,9883 ‐43,1901

Barbacena MG ‐21,2166 ‐43,7667

Juiz de Fora MG ‐21,7700 ‐43,3642

Formiga MG ‐20,4550 ‐45,4539

Passa Quatro MG ‐22,3961 ‐44,9617

Maria da Fé MG ‐22,3142 ‐45,3731

Ibirité MG ‐20,0314 ‐44,0111

Vitória ES ‐20,3156 ‐40,3172

Alegre ES ‐20,7506 ‐41,4889

Pres. Kennedy ES ‐21,1012 ‐41,0338

São L. do Paraitinga SP ‐23,2283 ‐45,4172
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2.5 ESTAÇÕES SOLARIMÉTRICAS INSTALADAS PELO 
PROJETO

Figura 2.8: Rede solarimétrica do INMET automatizada para RJ. Fonte: INMET, elaboração própria.

uma base de dados com os parâmetros necessários disponível no 
território nacional.

Nesse contexto, 03 estações solarimétricas foram instaladas para 
iniciar o atendimento às necessidades atuais para o desenvolvimen‐
to e inserção do Estado do Rio de Janeiro no mercado da tecnolo‐
gia solar. As estações instaladas são o estado da arte da medição 
solarimétrica mundial e servirão como referência para a calibração 
das estações terrestres existentes ou das informações produzidas 
via imagens de satélite que podem ser compradas no mercado inter‐
nacional. Essas estações fornecerão dados que permitirão corrigir o 
viés de longas séries temporais terrestres (estações INMET) ou de 
imagens de satélites. 

Os requisitos para cadastramento de empreendimentos para a par‐
ticipação em leilões de geração de energia elétrica de origem solar 
tornam obrigatórias, a partir de 2016, as medições locais da radiação 
solar (EPE, 2014a e EPE, 2014b). As estações atuais da rede INMET 
não atendem os requisitos quanto à qualidade dos sensores e redun‐
dância na medição. 

Por outro lado, as centrais termoelétricas, que utilizam concentra‐
ção solar e precisam de dados de irradiação solar direta, não têm 
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2.5.1 Especificação das estações solarimétricas

Cada estação solarimétrica foi configurada com o que existe de me‐
lhor atualmente na esfera mundial, de acordo com as recomenda‐
ções do WMO (CIMO, 2010), que podem ser vistas na Tabela 2.6. Os 
piranômetros são de padrão secundário (superior ao exigido pela 
EPE) e o piroheliômetro é de Classe 1, conforme Tabelas 2.2 e 2.3. As 
estações solarimétricas instaladas pelo projeto medem a irradiação 
solar direta, difusa e total e, de forma redundante, a irradiação solar 
direta, além das variáveis meteorológicas como temperatura de bul‐
bo seco, umidade, velocidade, direção do vento e precipitação.

Tabela 2.6: Configuração das estações solarimétricas instaladas pelo projeto. Fonte: Fabrican-
tes, elaboração própria.

Parâmetro Instrumento/
Equipamento Marca/Modelo

Irradiação Solar
 Global Piranômetro CMP21

(Kipp & Zonen)

Irradiação 
Solar Direta

Piroheliômetro  
+ Rastreador Solar Kipp & Zonen

Irradiação 
Solar Difusa

Piranômetro + esfera  
de sombreamento CMP21 + Shading Ball

Pressão 
Atmosférica Barômetro CS106 Vaisala PTB110 

(Campbell Scientific)

Temperatura 
de Bulbo Seco Sensor de temperatura 

e umidade + Proteção 
para a radiação

ROTRONIC Hygroclip2 
HC2S3‐L +

RM Young 41003‐5
(Campbell Scientific)Umidade Relativa

Velocidade 
do Vento Anemômetro RM Young 05106‐ L34

(Campbell Scientific)
Direção do Vento

Precipitação Pluviômetro TB4‐L34
(Campbell Scientific)

Marca Kipp & Zonen

Modelo piranômetro CMP 21

Tipo Padrão Secundário

Intervalo espectral 285 a 2.800 nm

Tempo de resposta 5 s

Sensibilidade 7 a 14 µV/(W/m2)

Estabilidade 0,5 %

Modelo ventilador CVF 4

Marca Kipp & Zonen

Modelo CHP 1

Tipo Primeira Classe

Intervalo espectral 200 a 4.000 nm

Tempo de resposta < 5s

Sensibilidade 7 a 14 µV/(W/m2)

Estabilidade 0,5%

Marca Kipp & Zonen

Modelo SOLYS 2

Acessórios

Esferas de 
sombreamento e Sun 

Sensor Kit para 
rastreamento ativo

Incerteza <0,02 °

Tipo de 
transmissão

Correia com dentes 
invertidos

As características técnicas dos instrumentos instalados são:

• Piranômetro com unidade de ventilação

• Piroheliômetro

• Rastreador Solar com Esfera de Sombreamento
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• Sensor de temperatura e umidade

Marca Campbell Scientific

Modelo HC2S3‐L

Sensor 
de temperatura PT100 RTD

Intervalo de medição ‐40 a 60 °C

Incerteza @ 23 °C +‐0,1 °C

Sensor de umidade ROTRONIC 
Hygromer IN‐1

Interv. de medição 0 a 100% RH

Incerteza @ 23 °C ±0,8% HR

Marca Campbell Scientific

Modelo TB4‐L

Tipo
Balde de tombamento 

com funil

Incerteza

±2% @ para precipitação 
< 250 mm/h; ou ±3% 
@ para precipitação 
entre 250 a 500 mm/h

Intervalo de 
medição 0 a 700 mm/h

Limite 
inferior 

de medição
0,254 mm

• Medidor de direção e velocidade do vento

• Pluviômetro

Marca Young

Modelo 05106‐L

Intervalo 
de medição 0 a 100 m/s

Incerteza ±0,3 m/s

Limite inferior 
de medição 1,1 m/s

Intervalo de 
medição 0 a 355 °

Incerteza ±3%

Marca Vaisala

Modelo CS106

Intervalo de medição 500 a 1.100 mbar

Incerteza @ 0 a 40 °C ±0,6 mbar

• Barômetro 

PTB110

2.5.2 Requisitos gerais para as escolhas dos locais

Os requisitos gerais para a escolha do local de uma estação solarimé‐
trica, preconizados em WMO (2010), GIZ (2012a e 2012b), BSRN (2013) 
e Vignola (2012) estão sintetizados abaixo:

• As medições solarimétricas e climatológicas devem ser perma‐
nentes e contínuas ao longo do ciclo de vida da central (in situ), 
a fim de permitir análises de curto e longo prazo. Caso a estação 
não seja in situ, pelo maior tempo possível;

• A estação de medição deve ser instalada em local escolhido con‐
forme detalhadamente descrito em WMO (2010). Além disso, o 
local deve ser definitivo e condicionado a não sofrimento de inter‐
ferências futuras, sejam obstrutivas ou de qualidade do ar;

• A estação deve ser protegida contra descargas atmosféricas;
• A estação deve ser instalada num local protegido contra vândalos 

e ladrões;
• Se a estação estiver suprida por uma linha de eletricidade convencio‐

nal, é necessária a instalação de um nobreak para evitar perdas de da‐
dos no caso de falha de suprimento de energia elétrica. Se a estação 
estiver localizada em ponto remoto, se faz necessária a instalação de 
um sistema fotovoltaico robusto para suprimento de eletricidade; e

• Finalmente, o local deve ser facilmente acessível para manutenção 
e escolhido com critério climático representativo para servir de refe‐
rência a outras estações solarimétricas terrestres já existentes.
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Com o uso dos critérios gerais apresentados, os seguintes locais foram selecionados para a instalação das estações solarimétricas:

Estação Solarimétrica 01:
 • Código: ES1
 • Localização: INMETRO
 • Município: Xerém
 • Mesorregião: Metropolitana do 

Rio de Janeiro
 • Coordenadas geográficas: 
  Lat. ‐22,58800, 
  Long. ‐43,28540

 • Início de operação: dez/2014

Estação Solarimétrica 02
 • Código: ES2
 • Localização: Laboratório de 
  Meteorologia da Universidade 
  Estadual Norte Fluminense
 • Município: Macaé
 • Mesorregião: Norte Fluminense
 • Coordenadas geográficas: 
  Lat. ‐22,44370 
  Long. ‐44,37590

 • Início de operação: dez/2014

Estação Solarimétrica 03
 • Código: ES3
 • Localização: Fábrica de automóveis 
  NISSAN DO BRASIL
 • Município: Resende
 • Mesorregião: Sul Fluminense
 • Coordenadas geográficas: 
  Lat. ‐22,40410

  Long. ‐41,85970

 • Início de operação: dez/2014

Figura 2.9: Localizações das estações solarimétricas instaladas. Fonte: elaboração própria.

Baixadas Litorâneas

Centro Fluminense

Metropolitana do Rio de Janeiro

Noroeste Fluminense

Norte Fluminense

Sul Fluminense

ES3

ES1

ES2
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2.5.3 Aquisição de dados

A aquisição de dados de todos os sensores das estações solarimétri‐
cas é feita por um datalogger dedicado com uma taxa de amostra‐
gem de 60 Hz, cujos valores são integralizados a cada minuto e os 
valores médios, mínimos, máximos e os desvios padrões são armaze‐
nados. Após seu registro, os dados são integrados em período de 30 
minutos e enviados para o servidor dedicado instalado na PUC‐RIO 
via tecnologia GSM. Há ainda um back-up próprio em cada datalog-
ger realizado em cartão flash com 2 GB de memória.
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3.1 METODOLOGIA

3.1.1 Processo de mapeamento

 A primeira fase para a elaboração dos mapas solares do Es‐
tado do Rio de Janeiro foi a coleta de dados. Procuraram‐se 
fontes de informação entre as instituições especializadas 
em serviços meteorológicos. Escolheu‐se a base de dados 
do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) utilizando 
como critérios: a densidade da rede de medição, a homoge‐
neidade dos sensores, séries temporais relativamente mais 
longas e poucas falhas nas séries temporais. 

 De todas as estações do INMET, selecionaram‐se 39 locali‐
zadas no Estado do Rio de Janeiro e adjacências, ou seja, 
alguns municípios dos Estados de São Paulo, Minas Gerais 
e Espírito Santo para prover a continuidade física da irradia‐
ção solar no processo de interpolação e mapeamento. Um 
pré‐tratamento dos dados, que consistiu na análise visual, 
retirada de “outliers” e interpolação de períodos com falhas, 
foi necessário para a obtenção de séries históricas contínuas.

 
 Os mapas solares apresentados neste trabalho mostram a 

estimação da irradiação solar em comparação à média men‐
sal dos valores típicos diários, também chamada de média 
diária mensal. Para obter estes valores, foi necessário conhe‐
cer o comportamento típico dos fenômenos ao longo do ano. 
Assim, um Ano Meteorológico Típico (AMT) foi gerado para 
cada estação. 

 
 Um dos parâmetros mensurados pelo INMET nas suas es‐

tações é a irradiação solar global. A irradiação solar direta e 
difusa foi calculada a partir deste parâmetro, conforme de‐
talhado no item 3.3.

 
 Os mapas foram elaborados com as médias diárias mensais 

calculadas para os parâmetros de interesse. Utilizou‐se a kri‐
gagem, o método geoestatístico de interpolação espacial 
que fornece as estimativas mais precisas quando os dados 
são escassos e amostrados irregularmente.

 Para a elaboração dos mapas, utilizou‐se um Sistema de In‐
formações Geográficas (SIG).

Levantamento e 
tratamento da 

informação

Produção de Anos 
Meteorológicos 
Típicos (AMTs)

Cálculo da Irradia-
ção Direta e Difusa

Interpolação 
Espacial: 

Krigagem
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3.2 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS

3.2.1 Levantamento e tratamento de informação

As estações selecionadas para o levantamento de informação fazem 
parte da rede de Estações Meteorológicas Automáticas (EMA) do 
INMET. Cada EMA coleta automaticamente a cada minuto as infor‐
mações meteorológicas de temperatura, umidade, pressão atmos‐
férica, precipitação, direção e velocidade do vento e irradiação solar 
global. Os dados coletados segundo o período de amostragem (Ta‐
bela 3.1) são integralizados a cada hora e transmitidos via satélite ou 
telefonia celular para a sede do INMET em Brasília. Após validação, 
estes dados são arquivados em bases de dados. Esses dados sem 
tratamento são disponibilizados no site do INMET em tempo real.

As séries históricas utilizadas constituem um registro de medições 
primárias. Um dos requisitos para a obtenção do AMT é contar com 
dados serialmente completos, ou seja, dados horários válidos e con‐
tínuos. Porém, devido a falhas nos instrumentos, manutenção ina‐
dequada e problemas de segurança, entre outros, existem períodos 
com dados faltantes ou errados. Os valores horários com falhas fo‐

ram preenchidos ou interpolados seguindo a metodologia utilizada 
pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL), para a elabora‐
ção da base de dados de irradiação solar dos Estados Unidos da Amé‐
rica, o National Solar Radiation Data Base (NSRDB).

3.2.2 Produção de Anos Meteorológicos Típicos (AMTs)

O Ano Meteorológico Típico (AMT) é composto por doze (12) Meses 
Meteorológicos Típicos (MMT). Os MMTs são meses individuais de 
diferentes anos do período do registro da série histórica, que são 
julgados como os mais típicos segundo sua similaridade com um mês 
referencial baseado na mesma série histórica completa. Estes meses 
são concatenados para formar um ano com um registro serialmente 
completo de medições primárias de parâmetros meteorológicos.

O objeto do AMT é tipificar as condições meteorológicas de um local, 
por isto, quanto maior a série histórica de dados, melhor a represen‐
tação das variações climáticas. Neste estudo, utilizaram‐se somen‐
te as estações com um período de registro maior do que 05 (cinco) 
anos. Assim, somente 35 estações foram consideradas no processo 
de geração do AMT e, consequentemente, na elaboração dos mapas 
solares. A Figura 2.9 mostra a localização das estações.

Tabela 3.1: Características de aquisição dos parâmetros nas EMAs do INMET. Fonte: Elaboração própria.

Parâmetro Tipo de medição Período 
de amostragem, s Valor registrado

Temperatura do Ar Analógica 5 Média de 1 minuto

Temperatura do Ponto de Orvalho Analógica 5 Média de 1 minuto

Umidade Relativa do Ar Analógica 5 Média de 1 minuto

Pressão Atmosférica do Ar Digital 5 Média de 1 minuto

Velocidade do Vento Digital 0.25 Máxima média móvel de 3 s cada 10 min

Direção do Vento Digital 0.25 Máxima média móvel de 3 s cada 10 min

Intensidade da Rajada do Vento Digital 0.25 Máxima média móvel de 3 s cada 10 min

Irradiância Solar Analógica 5 Média de 1 minuto

Precipitação acumulada Digital 10 Soma cumulativa
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O AMT para cada uma das estações foi produzido com base nos pro‐
cedimentos do SANDIA National Laboratories dos Estados Unidos de 
América. O método Sandia é uma aproximação empírica para a sele‐
ção de MMTs a serem incluídos no AMT. O método utiliza nove (09) 
índices baseados em quatro (04) parâmetros meteorológicos e sele‐
ciona MMTs em base a estes. Os índices são: a temperatura de bulbo 
seco média, máxima e mínima, a temperatura do ponto de orvalho 
média, máxima e mínima, a velocidade do vento média e máxima e a 
irradiação solar global total.

A seleção dos MMTs é dividida em dois passos. O primeiro, é a se‐
leção dos cinco (05) anos mais típicos baseada nos índices mencio‐
nados acima. O segundo, é a seleção final considerando a média, a 
mediana e a persistência da irradiação solar e da temperatura média 
de bulbo seco.

Com os MMTs selecionados para cada estação, os AMTs são construí‐
dos concatenando os 12 MMTs e suavizando as últimas e as primeiras 
horas dos meses adjacentes para obter uma série contínua de dados 
históricos.

3.3 CÁLCULO DA IRRADIAÇÃO DIFUSA E DIRETA

Com o intuito de promover a implementação de sistemas fotovol‐
taicos fixos, com rastreamento ou com concentração, este trabalho 
apresenta também os mapas das componentes da irradiação solar 
global, a irradiação solar direta e a irradiação solar difusa. 

A irradiação solar difusa foi calculada utilizando‐se a correlação de 
Erbs et al. (1982) que expressa o quociente entre as irradiações solar 
horária média difusa e global, ambas no plano horizontal, como um 
polinômio de quarto grau cuja variável independente é o índice de 
claridade horário. 

Por sua vez, o índice de claridade horária foi definido como a relação 
entre a irradiação solar total horária na superfície da Terra e a irradia‐
ção solar no topo da atmosfera (extraterrestre). 

A irradiação solar extraterrestre  para cada hora do ano, consideran‐
do‐se a constante solar, o dia do ano, a declinação do sol, a latitude 
do sol e os ângulos horários solares, foi calculada utilizando fórmulas 
publicadas em livros‐textos (Rabl, 1985).

Assim, uma vez conhecido o índice de claridade horário e a irradiação 
solar horária, no plano horizontal, a aplicação direta da correlação de 
Erbs permitiu a determinação da componente da irradiação difusa 
associada.

O cálculo da irradiação solar direta horizontal, parcela da irradiação 
solar recebida que não é dispersa pelos componentes da atmosfera, 
foi obtido pela diferença entre a irradiação solar global e a irradiação 
difusa.
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3.4 INTERPOLAÇÃO ESPACIAL

3.4.1 Krigagem: Interpolação Espacial

Os dados dos AMTs obtidos correspondem a diferentes estações lo‐
calizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e 
Espírito Santo, permitindo estimar a irradiação solar nos locais onde 
estão instaladas. Porém, para a elaboração dos mapas se faz neces‐
sário estimar a irradiação solar em lugares para os quais não existem 
estações. Esta estimativa pode ser realizada utilizando diferentes 
métodos de interpolação espacial. 

A interpolação é uma técnica para estimar o valor de um parâmetro 
em uma série de valores em função de outros valores conhecidos 
na série. Por outro lado, a interpolação espacial realiza‐se com da‐
dos amostrados geograficamente ou geolocalizados. O seu objetivo 
é encontrar uma função que permita representar uma superfície de 
valores do parâmetro com base nestes dados e, assim, estimar o va‐
lor do parâmetro em questão em qualquer ponto não amostrado.

A interpolação dos valores do parâmetro ou fenômeno em pontos 
não amostrados está fundamentada na simples observação de que, 
em média, valores em pontos próximos no espaço tendem a ser mais 
similares do que em pontos mais distantes.

Quase todos os métodos podem ser apresentados como médias 
ponderadas de dados amostrados de um atributo, considerando‐se 
os valores observados em diferentes pontos amostrados e o peso ou 
influência que tais pontos têm sobre o ponto não amostrado.

Existem diversos métodos de interpolação espacial classificados se‐
gundo diferentes critérios, como a exatidão da interpolação, a suavi‐
dade da superfície obtida, a complexidade e quantidade de informa‐
ção utilizada na interpolação, entre outros. 

Em relação ao último critério mencionado, os métodos se classificam 
em globais e locais. Para estimar valores em posições não amostra‐
das, os métodos globais levam em conta todos os pontos amostra‐
dos, enquanto os métodos locais consideram somente alguns pon‐
tos ao redor do ponto no qual se deseja conhecer o valor. 

Os métodos de interpolação espacial podem ser também classifica‐
dos segundo a malha que interpolam. Algumas malhas são regula‐
res, resultado de um processo de amostragem regular e outras são 
irregulares, resultado de um processo de amostragem aleatório.

Todos os métodos de interpolação apresentam vantagens e des‐
vantagens em relação à qualidade da interpolação, à suavidade da 
superfície, à complexidade do cálculo, entre outros. No entanto, 
quando os dados disponíveis são amostrados de maneira irregular e 
escassos, como é o nosso caso, a krigagem é o método que fornece 
as estimativas mais confiáveis.

A krigagem é um método geoestatístico para a interpolação espacial 
de uma variável regionalizada que permite a melhor estimação linear 
não enviesada. 

A krigagem consiste em três componentes chave:

(i)  a utilização de covariâncias espaciais e variogramas;
(ii)  a utilização do melhor estimador linear enviesado;
(iii)  e a utilização de posições espaciais para definir covariâncias (ou 

semivariogramas) do processo aleatório.

A estimação geoestatística por krigagem é um processo de duas 
etapas:

 1ª etapa: O estudo dos dados compilados para estabelecer a pre‐
visibilidade dos valores em cada posição da área de estudo. Esta 
análise resulta em um gráfico chamado de semivariograma. 

 2ª etapa: A estimação dos valores nas posições não amostradas 
por meio da krigagem utilizando o semivariograma.

Para a construção do semivariograma, utilizaram‐se índices médios 
mensais para 35 estações no Rio de Janeiro e adjacências obtidos 
dos AMTs. Finalmente, utilizou‐se um Sistema de Informações Geo‐
gráficas para transformar os dados em mapas de irradiação solar glo‐
bal, direta, difusa, temperatura e velocidade do vento média diária 
do Estado do Rio de Janeiro.
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4.1 Irradiação Solar Global

4.1.1 Irradiação solar global média anual

Legenda [kW/(m²·dia)]
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4.1 Irradiação Solar Global

4.1.2 Irradiação solar global média em janeiro 4.1.3 Irradiação solar global média em fevereiro

4.1.4 Irradiação solar global média em março 4.1.5 Irradiação solar global média em abril
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4.1 Irradiação Solar Global

4.1.6 Irradiação solar global média em maio 4.1.7 Irradiação solar global média em junho

4.1.8 Irradiação solar global média em julho 4.1.9 Irradiação solar global média em agosto
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4.1 Irradiação Solar Global

4.1.10 Irradiação solar global média em setembro 4.1.11 Irradiação solar global média em outubro

4.1.12 Irradiação solar global média em novembro 4.1.13 Irradiação solar global média em dezembro
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4.2 Irradiação Solar Difusa

4.2.1 Irradiação solar difusa média anual

Legenda [kW/(m²·dia)]
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4.2 Irradiação Solar Difusa

4.2.2 Irradiação solar difusa média em janeiro 4.2.3 Irradiação solar difusa média em fevereiro

4.2.4 Irradiação solar difusa média em março 4.2.5 Irradiação solar difusa média em abril
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4.2 Irradiação Solar Difusa

4.2.6 Irradiação solar difusa média em maio 4.2.7 Irradiação solar difusa média em junho

4.2.8 Irradiação solar difusa média em julho 4.2.9 Irradiação solar difusa média em agosto
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4.2 Irradiação Solar Difusa

4.2.10 Irradiação solar difusa média em setembro 4.2.11 Irradiação solar difusa média em outubro

4.2.12 Irradiação solar difusa média em novembro 4.2.13 Irradiação solar difusa média em dezembro
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4.3 Irradiação Solar Direta

4.3.1 Irradiação solar direta média anual
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4.3 Irradiação Solar Direta

4.3.2 Irradiação solar direta média em janeiro 4.3.3 Irradiação solar direta média em fevereiro
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4.3 Irradiação Solar Direta

4.3.6 Irradiação solar direta média em maio 4.3.7 Irradiação solar direta média em junho
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4.3 Irradiação Solar Direta

4.3.10 Irradiação solar direta média em setembro 4.3.11 Irradiação solar direta média em outubro

4.3.12 Irradiação solar direta média em novembro 4.3.13 Irradiação solar direta média em dezembro
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75

Legenda [kW/(m²·dia)]

0 50 100 200 km



49

4.4 Temperatura de bulbo seco

4.4.1 Temperatura de bulbo seco média anual
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4.4 Temperatura de bulbo seco

4.4.2 Temperatura de bulbo seco média em janeiro 4.4.3 Temperatura de bulbo seco média em fevereiro

4.4.4 Temperatura de bulbo seco média em março 4.4.5 Temperatura de bulbo seco média em abril
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4.4 Temperatura de bulbo seco

4.4.6 Temperatura de bulbo seco média em maio 4.4.7 Temperatura de bulbo seco média em junho

4.4.8 Temperatura de bulbo seco média em julho 4.4.9 Temperatura de bulbo seco média em agosto
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4.4 Temperatura de bulbo seco

4.4.10 Temperatura de bulbo seco média em setembro 4.4.11 Temperatura de bulbo seco média em outubro

4.4.12 Temperatura de bulbo seco média em novembro 4.4.13 Temperatura de bulbo seco média em dezembro
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4.5 Velocidade do vento

4.5.1 Velocidade do vento média anual
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4.5 Velocidade do vento

4.5.2 Velocidade do vento média em janeiro 4.5.3 Velocidade do vento média em fevereiro

4.5.4 Velocidade do vento média em março 4.5.5 Velocidade do vento média em abril
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4.5 Velocidade do vento

4.5.6 Velocidade do vento média em maio 4.5.7 Velocidade do vento média em junho
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4.5 Velocidade do vento

4.5.10 Velocidade do vento média em setembro 4.5.11 Velocidade do vento média em outubro

4.5.12 Velocidade do vento média em novembro 4.5.13 Velocidade do vento média em dezembro
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5.1 COMENTÁRIOS DOS RESULTADOS

Um Atlas Solarimétrico elaborado com base em dados finitos e discretos (pro‐
dutos de medições) reflete a distribuição espacial global interpolada do recurso 
e, com isso, deixa de lado as particularidades próprias de pequena e média esca‐
la e começa a refletir somente as particularidades de meso e macro escala. As in‐
formações disponíveis no momento são compatibilizadas e harmonizadas para 
produzir grandes zonas espaciais bem diferenciadas. Cabe, porém, ressaltar o 
caráter sempre provisório do produto final na medida em que as redes de me‐
dição existentes não se encontram adequadamente distribuídas espacialmente 
e com simultaneidade temporal, além de serem numericamente insuficientes.

Para uma melhor análise dos resultados, faz‐se necessário compará‐los com o 
Mapa de Uso e Cobertura do Solo no Estado do Rio de Janeiro (INEA, 2012), o 
mapa físico do Estado do Rio de Janeiro (IBGE, 2012) e com o Mapa de Totais 
Pluviométricos Anuais do Estado do Rio de Janeiro, publicado no Anuário do 
Instituto de Geociências de 2014 (SILVA e DERECZYNSKI, 2014).

Os mapas de irradiação solar diária, médias mensais e anual, descrevem de forma 
adequada os dados disponíveis no Estado do Rio de Janeiro e constituem o con‐
junto atual de melhor qualidade elaborado sobre seu recurso solar.

Os mapas de irradiação solar mensal mostram, para cada mês, regiões bem dife‐
renciadas e razoavelmente correlacionadas com as condições pluviométricas (um 
indicativo da sua correlação com a insolação), com a latitude e cobertura vegetal.

O mapa de irradiação solar global diária, média anual, elaborada nesse projeto, 
mostra que a irradiação solar sobre o Estado do Rio de Janeiro varia de 4 a 5,5 
kWh/m2. Os valores máximos ocorrem na região nordeste e os mínimos na região 
central, onde se encontram as áreas de maior altitude (Serra do Mar, especifica‐
mente regiões de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo) e onde o regime pluvio‐
métrico é mais intenso, com totais anuais de precipitação superiores a 1.600 mm, 
alcançando em algumas regiões 2.500 mm. Toda essa porção do Estado ainda é 
coberta pela Mata Atlântica, sendo a vegetação permanentemente verde e densa.

A região nordeste, onde se encontram as maiores irradiações, é caracterizada 
por extensa área com baixas altitudes, inferiores a 100 m, com precipitações 
anuais entre 700 e 1.300 mm e com cobertura de pastagens ou restingas. 

A região sudoeste possui uma irradiação intermediária entre a região central e 
a região nordeste, fato justificado pela cobertura do solo por pastagens, pela 
altitude média de 200 a 500 m e pelo regime anual pluviométrico de 1.300 mm.
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Os mapas de irradiação solar global diária, média mensal, mostram 
que a irradiação solar no Estado varia sazonalmente de 2,5 a 7,0 
kWh/(m²·dia), com um período de mínimo no trimestre maio‐junho‐
‐julho, onde as estações solarimétricas registram intensidade de ir‐
radiação na faixa de 3 a 4 kWh/(m²·dia).  Verifica-se também neste 
trimestre que o centro de máxima, de 4 kWh/(m²·dia), ocorre sobre 
uma área compreendida no nordeste. A tendência de mínima, de 3 
kWh/(m²·dia), ocorre em torno da região central com alguma irra‐
diação sobre o litoral ou à esquerda ou à direita dessa região.  Já no 
trimestre dezembro‐janeiro‐fevereiro, observa‐se que as estações 
solarimétricas registram intensidades de irradiação elevadas, atin‐
gindo um valor máximo de 7,5 kWh/(m²·dia).  Neste período ocorre 
um centro de máxima de 7,5 kWh/m²·dia em uma região pequena 
do nordeste do Estado, na região centralizada por Italva. Valores 
menores, porém, ainda assim expressivos, entre 6,0 e 7,0 kWh/
m²·dia, ocorrem nas regiões concêntricas dessa localidade.

O mapa de irradiação solar direta diária, média anual, elaborada nes‐
se projeto, mostra que a irradiação solar direta sobre o Estado varia 
de 3,00 a 4,25 kWh/(m²·dia). Os valores máximos ocorrem na região 
nordeste e os mínimos na região central, onde se encontram as áre‐
as de maior altitude (Serra do Mar, especificamente regiões de Pe‐
trópolis, Teresópolis e Nova Friburgo), de maneira similar ao caso da 
irradiação solar global.

Os mapas de irradiação solar direta diária, média mensal, elaborados 
nesse projeto, mostram que a irradiação solar direta no Estado varia 
sazonalmente de 2,5 a 7,5 kWh/(m²·dia), com um período de mínimo 
no trimestre maio‐junho‐julho, onde as estações solarimétricas regis‐
tram intensidade de irradiação na faixa de 2,5 a 3,5 kWh/(m²·dia). Já 
no trimestre dezembro‐janeiro‐fevereiro, observa‐se que as estações 
solarimétricas registram intensidades de irradiação elevada, atingin‐
do um valor máximo de 7,5 kWh/(m²·dia).  Em fevereiro, ocorre um 
centro de máxima de 7,5 kWh/(m²·dia) em uma região pequena do 
litoral  nordeste. Valores menores, porém, ainda assim expressivos, 
entre 5,8 e 7,0 kWh/(m²·dia), ocorrem nas regiões que irradiam em 
direção ao interior do Estado.

5.2 CONCLUSÕES

O crescimento do setor fotovoltaico no mundo deve‐se parcialmen‐
te ao incremento de geradores privados de eletricidade como, por 
exemplo, proprietários que decidiram colocar painéis fotovoltaicos 
nos seus telhados. 

Com a finalidade de promover o investimento em energia solar fo‐
tovoltaica e térmica, os governos americano e europeu disponibili‐
zam dados de irradiação solar e ferramentas de simulação ao públi‐
co para orientar o dimensionamento de seus sistemas, sem grandes 
complicações.

De maneira similar, o presente trabalho tem como objetivo fornecer 
uma ferramenta de informação necessária para promover a imple‐
mentação de sistemas fotovoltaicos e de sistemas de aquecimento 
solar de água em pequena e média escala no Estado do Rio de Janei‐
ro. Os mapas solares apresentados neste Atlas mostram dados de 
irradiação solar global, direta e difusa, média mensal e média anual.

Adicionalmente, são apresentados os mapas da temperatura e a mé‐
dia mensal e anual da velocidade do vento, úteis na estimativa da 
produção de eletricidade a partir de painéis fotovoltaicos, tendo em 
vista que o rendimento destes sistemas é maior quando as tempera‐
turas são mais baixas e as velocidades de vento, mais elevadas. No 
caso dos sistemas de aquecimento solar de água, a influência destes 
parâmetros é a oposta.

Conhecidamente, as regiões desérticas são as que apresentam maior 
recurso solar. Assim, a região da cidade de Dongola, localizada no de‐
serto arábico, no Sudão, a região de Dagget, no deserto de Mojave, 
nos Estados Unidos e o deserto de Atacama, no Chile, são exemplos 
de localidades excepcionalmente bem servidas de radiação solar. Es‐
sas regiões têm irradiação solar global anual acima de 2.500 kWh/m2 
e, no caso do deserto de Atacama, o impressionante nível de mais de 
3.100 kWh/m2. 

O Rio de Janeiro possui uma irradiação solar global anual de 1.460 
a 2.010 kWh/m2, abaixo das melhores localizações do país, no semi‐
árido do Nordeste brasileiro, que alcançam cerca de 2.300 kWh/m², 
mas ainda assim maiores que a Alemanha, que possui um nível médio 
de 1.700 kWh/ m2, país líder na instalação de sistemas fotovoltaicos, 
mesmo com esse nível de irradiação solar, possuindo mais de 40 GW 
instalados de energia solar fotovoltaica em bases comerciais.
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