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Resumo. A micro e minigeração distribuída (micro e mini GD) no estado de Goiás vem crescendo em um ritmo muito 
acelerado desde a criação do  programa Goiás Solar em 2017, o qual incentiva as energias renováveis como fontes de 
geração. No entanto, quando há necessidade de acesso aos dados concedidos pelo sistema de informação da ANEEL 
sobre essas micro e mini GDs ocorre uma dificuldade de entendimento e interpretação desses dados. Isso ocorre pela 
enorme quantidade de informações em um único campo de interação, dificultando o estudo dos dados na interface cedida 
pela ANEEL. Assim, esse trabalho teve como objetivo filtrar esses dados através da ferramenta microsoft PowerBI e 
criar um painel de controle mais limpo e de fácil interpretação, tornando-o público ao publicá-lo junto à plataforma da 
UFG.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 Como é mostrado na segunda edição do caderno temático sobre micro e minigeração distribuída, em 17 de abril de 
2012, a ANEEL criou o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, o qual é uma inovação trazida pela 
Resolução Normativa nº 482/2012, onde o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica 
através de fontes renováveis ou cogeração qualificada e inclusive fornecer o excedente para a rede de 
distribuição de sua localidade. Assim, caracterizando a geração distribuída (GD), as quais possuem instalação 
de geradores de pequeno porte, normalmente a partir de fontes renováveis ou utilizando combustíveis fósseis 
e são localizados próximos aos centros de consumo de energia elétrica. 
Para efeitos de diferenciação, a microgeração distribuída refere-se a uma central geradora de energia elétrica, 
com potência instalada menor ou igual a 75 quilowatts (kW), enquanto que a minigeração distribuída diz 
respeito às centrais geradoras com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 megawatt (MW), 
para a fonte hídrica, ou 5 MW para as demais fontes.  
A presença de pequenos geradores próximos às cargas proporciona vários benefícios para o sistema elétrico. 
Entre esses benefícios são destacados a postergação de investimentos em expansão nos sistemas de 
distribuição e transmissão; o baixo impacto ambiental; a melhoria do nível de tensão da rede no período de 
carga pesada e a diversificação da matriz energética. 
A partir da Resolução Normativa nº 482/2012 a quantidade de microGDs e miniGDs instaladas no Brasil vem 
crescendo exponencialmente, onde no ano de 2012 tinham instaladas 6 GDs (com até 5000 kW de potência) 
as quais as potências somadas foram de 467,22 kW, já ao final de 2020 haviam 393.321 GDs com uma 
potência total de 4.957.213,14 kW. Outro destaque que podemos fazer é que mesmo com o crescimento na 
diversidade das fontes de energia nas micro e mini GDs, a predominância continua sendo as fotovoltaicas. 
Em 2012 todas as GDs instaladas foram usinas fotovoltaicas (UFV) e em 2020 mais de 99,9% das GDs 
instaladas foram da mesma fonte de energia. 
Em Goiás as micro e mini GDs são um pouco mais tardias, no entanto, também vem crescendo em ritmo 
acelerado. Em 2014 teve suas 3 primeiras GDs construídas, a soma das potências são 9,44 kW e todas têm 
a radiação solar como fontes de energia. Até o fim de 2020 foram instaladas 16.027 GDs, com uma potência 
instalada total de 254.699,35 kW. 
Este trabalho tem como objetivo o estudo da microgeração e da minigeração distribuída no estado de Goiás, 
apresentando seu aumento ao longo do tempo, assim como sua variedade. Mostrando também os impactos 
positivos desse tipo de geração, como a quantidade de CO2 que deixou de ser emitida em comparação a 
usinas termelétricas. Destacando as GDs com fontes a energia solar fotovoltaica, pois é a que mais vem 
crescendo tanto em Goiás quanto no Brasil. 
O estudo será realizado através da criação de um dashboard (painel de controle), onde ocorrerá a mineração 
de dados da ANEEL através da plataforma Microsoft Power BI. Essa interface será interativa e de fácil 
compreensão para qualquer um que queira acessar os dados. 
Ocorrerá também uma análise SWOT ou FOFA em português, a qual as siglas são abreviações de S-
Strengths (Forças), W-Weaknesses (Fraquezas), O-Opportunities (Oportunidades), T-Threats (Ameaças). 
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Onde são tratados os valores positivos e negativos do projeto, separando-os por fatores internos (Forças e 
Fraquezas) e externos (Oportunidades e Ameaças). 
 
 
2. Sistema de Informação sobre Geração Distribuída da ANEEL 
 
A ANEEL possui um sistema de informação sobre geração distribuída (GD) baseado em Power BI, mostrando 
os dados de GD de todo o país por meio de tabelas e gráficos. Esses dados abrangem todas as GDs com 
uma faixa de potência de 0,01 kW a 5000 kW, pois como citado na introdução deste artigo é a potência 
máxima permitida para mini GDs. 
Todas as informações fornecidas pela ANEEL podem ser filtradas, facilitando as buscas em relação a região, 
tipo de fonte de geração, período e potências desejados, assim como outros filtros aos quais podem ser vistos 
no link  
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjM4NjM0OWYtN2IwZS00YjViLTllMjItN2E5MzBkN2ZlMzVkIiwidCI6Ij
QwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBlMSIsImMiOjR9, que possui o sistema de 
informações distribuída baseado em Power BI da ANEEL. No entanto, essa inundação de  dados em apenas 
uma interface gera uma dificuldade em sua interpretação e entendimento, onde para conseguir uma análise 
mais completa da tabela é necessário expandi-la no software, dificultando o estudo geral das informações. 
Para leigos que caso necessitem ou queiram acessar essas informações, a dificuldade aumenta ainda mais, 
quase que os impossibilitando de compreender o que era desejado. 
Analisando a plataforma da ANEEL, mesmo com sua abrangência de dados, percebe-se a necessidade de 
criação de um dashboard mais limpo, com uma interface mais amigável, onde ainda seja possível filtrar os 
elementos desejados, além disso fazer utilização de gráficos, que auxiliem na interpretação e análise desses 
dados, assim possibilitando um maior entendimento das informações disponibilizadas. 
 
 
3) Sistema de Informação sobre Geração Distribuída em Microsoft Power BI para o Estado de Goiás 
 
Este trabalho teve como objetivo a criação de um novo sistema de informações sobre geração distribuída em 
Microsoft Power BI, para facilitar o entendimento dos dados fornecidos pela ANEEL pelos motivos discutidos 
no tópico 2. Para a criação desse novo dashboard foi necessário minerar os dados do Power BI da ANEEL, 
para isso foi criado um vínculo entre a base de dados disponibilizada pela ANEEL e o dashboard desse 
projeto. O vínculo foi criado fazendo o download da planilha de dados disponível do dashboard, e obtendo 
seu link direto de download, https://www.aneel.gov.br/documents/656827/21294488/Base_PowerBI_SISGD-
P%C3%BAblico_Externo/. Após isso o link foi inserido como base de dados no Power BI desse projeto de 
forma que toda vez que o dashboard for acessado, o software irá fazer um novo download da base de dados 
vinculada, assim atualizando com qualquer nova informação das GDs publicadas no sistema da ANEEL. 
No painel de informações foi criada uma primeira tela onde o usuário pode escolher o tipo de fonte de energia 
das GDs, sendo elas separadas por biomassa, eólica, hidroelétrica, solar ou geral. Sendo que geral apresenta 
informações das GDs como um todo e também um comparativo entre as fontes de energia utilizando gráficos. 
Após escolher a fonte de energia a segunda interface contém outros recursos para filtrar as informações, 
podendo escolher a cidade desejada, potência das GDs e intervalo de tempo. Como a primeira GD no estado 
de Goiás foi instalada em 2014, o intervalo pode variar entre essa data inicial e o momento que o usuário 
acessar a planilha. Nessa nova interface é apresentado uma variedade de gráficos, entre eles dois mostram 
a potência e quantidades de GDs instaladas ao longo do tempo escolhido, sendo que em um mostra as 
informações anuais, e no outro o acúmulo ao longo dos anos. Os outros Gráficos apresentam a quantidade e 
potência instaladas por classe e fonte de geração. As classes são os tipos de propriedade em que a GD foi 
instalada e  divididas entre rural, comercial, residencial, industrial, poder público e serviço público. 
A metodologia utilizada para a criação do painel de controle pelo software microsoft PowerBI foi a mineração 
dos dados disponíveis no dashboard da ANEEL, assim como sua filtragem e tratamento, a elaboração de 
gráficos informativos, a criação de uma interface interativa e a obtenção do gráfico de tCO2. 
Onde para a mineração foi feito o download da base de dados da ANEEL, o qual pode ser encontrado em 
seu sistema de informação sobre micro e miniGD, através da ferramenta download do navegador FireFox 
para encontrar o link dessa base de dados. Através da ferramenta Power Query, a qual é utilizada no 
tratamento de dados importando e filtrando os dados, vinculou-se a base de dados pelo link obtido ao 
dashboard. De forma que toda vez que ele for acessado as informações serão atualizadas com as últimas 
fornecidas pela ANEEL,como mostrado na figura a seguir. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjM4NjM0OWYtN2IwZS00YjViLTllMjItN2E5MzBkN2ZlMzVkIiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBlMSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjM4NjM0OWYtN2IwZS00YjViLTllMjItN2E5MzBkN2ZlMzVkIiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBlMSIsImMiOjR9
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Figura 1: Vinculação da base de  dados através da ferramenta Power Query 
 
Os dados foram filtrados usando ferramentas tanto do próprio PowerBI quanto do Power Query. Através da 
informação de código de GD da base de dados foi feita a seleção das informações para Goiás. Foram 
disponibilizados para os usuários filtros de data, distribuidora, município e potência instalada. Após isso foi 
realizado o tratamento dos dados pela linguagem DAX nativa do PowerBI, com isso foram obtidas medidas e 
tabelas para a elaboração dos gráficos presentes no painel de controle. Entre elas vale destacar a elaboração 
de uma tabela calendário, usada como referência em todos os gráficos e as medidas de potência acumulada 
e quantidade de GD´s acumuladas. A linguagem DAX é muito parecida com a linguagem VBA do excel. 
Para a interface interativa foram criados filtros que os usuários podem acessar e também um painel inicial de 
navegação, onde os painéis de todas as fontes são interligados através de botões interativos, como mostrado 
na imagem abaixo. 
 

 

Figura 2: Painel de Geração Distribuída no Estado de Goiás, Seleção da fonte de geração (registrada em 09/12/2021) 
 
Por fim, foram realizados os cálculos das emissões de carbono em toneladas de CO2 equivalentes (tCO2) 
evitadas pela geração fotovoltaica em comparação com a geração de energia elétrica com grupos motores-
geradores a diesel. A modalidade de geração diesel foi eleita porque as termelétricas a diesel são a geração 
emergencial atualmente mais acionada nos momentos de escassez hídrica. A emissão equivalente de tCO2 
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por geração MWh de geração diesel foi determinada com base em dados do Anuário Estatístico de Energia 
Elétrica de 2021 da Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2021), segundo os quais os Sistema Isolado 
Brasileiro emitiu 2,6 MtCO2 no ano de 2020 para uma potência média de 483 MWmed no ano, totalizando 
4.231 GWh de energia gerada em pelo Sistema Isolado Brasileiro em 2020. Segundo a EPE, 97,7% da 
energia do Sistema Isolado é gerada com combustível diesel e 2,3% com gás natural de petróleo que 
apresenta baixa emissão de CO2. Deste modo, 97,7% da geração de 4.231 GWh no ano de 2020 foi realizada 
com combustível diesel (Geração de energia) e emitiu cerca de 2,6 MtCO2 (Emissão de CO2). Desta forma, a 
equação (1) estabelece a emissão equivalente de CO2 por MWh de energia elétrica com geradores a diesel, 
tCO2(diesel equivalente). 
 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡𝑑𝑑) =
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ã𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡2

𝐺𝐺𝑑𝑑𝐺𝐺𝑒𝑒çã𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝐺𝐺𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒
=

2,6 × 106𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2
0,977 × 4.231 × 103𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ ≅

0,628978 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2
 

(1) 

A energia total gerada no estado de Goiás em um dado ano foi calculada tomando como referência a potência 
média do ano, dada pela área do trapézio formada pela soma da potência acumulada no ano e a potência 
acumulada no ano anterior, conforme indicado pela equação (2) 
 

𝑃𝑃𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜 =
(𝑃𝑃𝐴𝐴 + 𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴)

2
 

(2) 

Sendo: 

Pmed/ano: a potência média de um ano referente a mini e micro GD; 

PA: a potência acumulada no ano; 

PAA: a potência acumulada no ano anterior. 

 
A energia total gerada é então dada pela equação (3) 
 

𝐸𝐸𝑒𝑒𝑑𝑑𝐺𝐺𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜 × 𝑁𝑁 × 𝐻𝐻 (3) 
 
Sendo: 

Energia Anual: a energia produzida em um ano com micro e mini GD renovável; 

N: o número de dias no ano (foi utilizado nos cálculos 365 dias para anos fechados e o número de dias 
transcorridos até o presente momento para o ano atual de acesso); 

H: o número de horas no dia (foi utilizado nos cálculos 24 horas). 

 
A partir da equação (4) determina-se a emissão de CO2 produzida por geração diesel, Emissão anual de tCO2,  
equivalente a um ano de energia produzida por mini e micro GD renovável dada pela equação (3), para a 
emissão equivalente de CO2 por MWh de energia elétrica, tCO2(diesel equivalente), dada  pela equação (1), 
e o fator de capacidade (FC), sendo 19% para a fonte fotovoltaica, 55% para a hídrica e 28% para a eólica, 
os valores apresentados são baseados na Nota Técnica PR 07/18 da EPE (EPE, 2018). A fonte de geração 
por biomassa não foi considerada nos cálculos, pois o balanço final da emissão de CO2 pela produção agrícola 
e na queima da biomassa e do sequestro de carbono equivalente na plantação é de determinação complexa 
e depende de cada processo específico.  
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ã𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2 = (𝐸𝐸𝑒𝑒𝑑𝑑𝐺𝐺𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑) × 𝐹𝐹𝑡𝑡 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡𝑑𝑑)  (4) 

 
4) Resultados 
 
Foi criado gráficos que mostram a evolução da mini e microgeração distribuída no estado de Goiás para cada 
fonte de geração trabalhada. Essas fontes de geração são a fotovoltaica, biomassa, hidrelétrica e eólica, até 
o momento o estado de Goiás não possui nenhuma GD com fonte eólica, mas o dashboard foi desenvolvido 
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para criar os gráficos quando forem instaladas usinas com essa fonte no estado. Com a pouca quantidade de 
micro e mini GDs de fonte hídrica, os gráficos desse tipo geração não conseguem expor muitas informações, 
mas assim que a ANEEL atualizar alguma nova GD hídrica no estado de Goiás em  sua base de dados os 
gráficos também irão atualizar e apresentar mais informações. 
Entre os gráficos destacam-se o de potência e quantidade acumuladas de GDs ao longo dos anos, os de 
potência e quantidade de GDs por fonte de geração e por classe de fornecimento. Onde suas análises 
mostram   a direção, tendências e velocidade que as mini e micro GDs vêm tomando no estado de Goiás. 
Esses gráficos mostram que a partir de 2018 vem ocorrendo um crescimento acelerado na construção de 
novas GDs.  
Com os cálculos sobre a redução da emissão de CO2, também foi criado um gráfico em cada interface.  Essa 
redução é mostrada com a comparação da fonte de energia escolhida em relação ao que seria emitido por 
uma geração com diesel como sua fonte. A fonte fotovoltaica é a predominante entre as micro e mini GDs do 
estado de Goiás, por isso seus dados foram utilizados no gráfico da redução da emissão de tCO2 do relatório 
geral, essa fonte possui mais de 97% e mais de 99,9% respectivamente das potências e quantidade totais 
instaladas. 
A classe residencial obteve o maior número de instalações de micro e mini GDs nesse período. Com um 
destaque para a energia solar que saiu de 378 em 2017 para 20049 em setembro de 2021, o que significa 
75,07% em relação a todas as classes dessa fonte de geração. Na classe comercial ocorreu o maior aumento 
de potência das GDs, a qual passou de 3,2 MW para 144,7 MW no período citado, isso é 38,21% do aumento 
total de potência das GDs no estado de Goiás. A classe rural obteve o maior crescimento em relação às GD 
's com fontes de biomassa, com um aumento de 12 usinas, o que representa 80% do aumento total para essa 
fonte. 
A classe com maior quantidade de GDs no estado de Goiás é a residencial e como destacado no parágrafo 
anterior continua sendo a que mais instala usinas com a potência entre 75 kW e 5 MW. No entanto, 
normalmente as potências individuais dessas usinas são menores quando comparadas com as outras 
classes, a comercial por exemplo possui uma potência total instalada maior, mesmo tendo menos de ⅓ da 
quantidade de GDs da residencial. A classe rural fica na terceira posição tanto em potência quanto em 
quantidade instaladas, a classe industrial é a com as maiores potências por GD e as classes de poder e 
serviço públicos quase não possuem GDs. 
Em relação às modalidades de geração, a geração na própria unidade consumidora é a mais utilizada, sendo 
seguida pela de  auto consumo remoto. A geração compartilhada e a geração em múltiplas unidades 
consumidoras são modalidades pouco usadas, isso tudo pode ser observado nos gráficos da figura 1. 
 

 

Figura 3: Geração Distribuída no Estado de Goiás, Visão Geral (registrado em 09/12/2021) 
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O gráfico de potência  acrescentada (kW) e quantidade de GD por ano na figura 3 a potência acrescentada 
possui um declínio no ano de 2021, mostrando que apesar de aumentar a quantidade de instalações das 
GD´s neste ano, as suas potências foram menores. 
 

 

Figura 4: Geração Distribuída no Estado de Goiás, Fotovoltaica (registrado em 09/12/2021) 
 
Os gráficos da geração fotovoltaica são muito parecidos com os de visão geral, porque  mais de 97% das 
micro e mini GD’s do estado de Goiás são de fonte fotovoltaica. Uma diferença entre essas interfaces é que 
na fonte fotovoltaica os gráficos de modalidade de geração e classe de fornecimento  são expostos 
separadamente, permitindo um maior detalhamento dessas informações assim como mostra a figura 4. 
 

 

Figura 5: Geração Distribuída no Estado de Goiás, Biomassa (registrados atualizados em 09/12/2021) 
 
No ano de 2021 ocorreram apenas 2 instalações de novas GD´s com fonte biomassa, com uma potência 
somada de 194,1 kW. Isso é mostrado nos dois primeiros gráficos da interface, onde no gráfico de potência 
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e quantidade de GD´s instaladas no ano ocorre uma queda enorme nos valores dos dois parâmetros, como 
é apresentado na figura 5.    
 

 

Figura 6: Geração Distribuída no Estado de Goiás, Hídrica (registrados em 09/12/2021) 
 
Como é visualizado na figura 6 os gráficos das GD´s de fonte hídrica são bem simples, isso ocorre pois o 
estado de Goiás possui apenas uma GD com essa fonte, sendo a sua potência de 600 kW. 
 

 

Figura 7: Geração Distribuída no Estado de Goiás, Eólica (registrados atualizados em 09/12/2021) 
 
Como o estado de Goiás não possui nenhuma GD com fonte eólica, há uma ausência de informações no 
dashboard dessa fonte, como é mostrado na figura 7. No entanto o painel de controle foi programado para 
que apresente os dados e gráficos assim que a base de dados da ANEEL  for atualizada com informações 
dessa fonte no estado. 
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5) Análise dos resultados 
 
Em 2017 o governo do estado lançou o programa Goiás Solar, que teve como objetivo incentivar a geração 
de energia a partir de fontes renováveis, em especial, a solar fotovoltaica e viabilizar a atração de 
empreendimentos. Uma das ações realizadas foi a adesão do estado à isenção de ICMS aos sistemas de 
geração distribuída, com isso a quantidade de usinas passaram de 16 no início de 2017 para 11294 ao final 
de setembro de 2021 e a potência de 404,43 kW para 140,421 MW no mesmo período de tempo, o que explica 
o crescimento acelerado a partir de 2018. 
Os valores obtidos na redução de CO2 emitido são proporcionais ao crescimento das micro e mini GDs no 
estado de Goiás. Isso ocorre porque os cálculos realizados tem como objetivo comparar a emissão de CO2 
entre as fontes de geração das GDs e o que seria emitido se a fonte dessa geração fosse óleo diesel, ou seja, 
a diferença entre quanto de CO2 foi emitido nas GDs e quanto seria emitido se a mesma potência fosse 
produzida por usinas a diesel. 
Foi realizada uma análise SWOT em cima do projeto, alguns itens são favoráveis e diferenciais em relação 
ao dashboard da ANEEL, podendo considerá-los como forças. Alguns exemplos são sua interface amigável 
com dados fáceis de se encontrar, tela interativa e gráficos diversos. As informações da planilha são 
atualizadas com os dados da ANEEL toda vez que ela é aberta. No entanto, como a base de dados da ANEEL 
é incrementada a aproximadamente a cada 14 dias, na prática os dados da planilha são atualizados também 
nesse período. Esse processo torna o projeto dependente do banco de dados da ANEEL e isso acaba se 
tornando uma fraqueza. 
Existem várias ferramentas no Microsoft Power BI que incrementam o dashboard, como a de ampliação, que 
pode ser utilizada nos gráficos. Essa ferramenta isola o gráfico selecionado e o amplia, fazendo as 
informações contida nele mais visível, após a ferramenta de ampliação  pode usar a de impressão que exporta 
esse gráfico junto com as informações contidas nele. O Power BI possui outra ferramenta que ajusta 
automaticamente a interface ao tamanho da tela onde ela foi aberta, o que também auxilia na compreensão 
do dashboard. Algumas dessas ferramentas necessitam de um pouco de conhecimento do software para sua 
utilização ou pelo menos uma curiosidade do usuário em clicar nas opções dadas ao passar o mouse sobre 
os gráficos, o que pode tornar um obstáculo para o máximo aproveitamento do trabalho ou como é chamado 
na matriz SWOT uma ameaça. 
Observa-se como oportunidades, a possibilidade de criação de uma página interativa com os usuários , onde 
permite a comunicação para o esclarecimento de dúvidas em relação ao software, bem como auxiliar o usuário 
a obter toda informação desejadas dos relatórios. Sendo a página interativa um espaço de perguntas e links 
com vídeos tutoriais respondendo às perguntas tanto do software quanto da geração distribuída. É importante 
ressaltar que as perguntas sobre o software seriam apenas como utilizar esse dashboard e não um tutorial 
para a criação de uma nova interface. Além disso, existe a possibilidade ampliar a área de atuação do painel 
de controle, incluindo dados das usinas gerais através da mineração em outros bancos de dados da ANEEL. 
 
 
6) Conclusões e considerações finais 
 
A compensação tarifária apresentada pela ANEEL em 2012 na Resolução Normativa nº 482/2012, a qual 
classificou as GD´s, permitiu um crescimento enorme na instalação de usinas com fontes renováveis. Assim 
diversificando a matriz energética brasileira e possibilitando uma redução no custo da energia elétrica para 
os proprietários  das GD´s.  
O projeto conseguiu realizar o objetivo de montar um dashboard mais amigável em comparação ao da ANEEL. 
Propondo mais de uma interface, as quais são interativas com o usuário, trazendo uma facilidade no 
entendimento das informações. Além de uma diversidade de gráficos, que permitem várias interpretações e 
auxiliam no estudo de crescimento das micro e mini GDs no estado de Goiás, disponibilizando os dados 
separados por classe do consumidor, fonte e modalidade de geração, expondo esse crescimento por 
quantidade e potência das usinas instaladas. 
É importante ressaltar a criação de uma nova ferramenta gráfica que através de dados fornecidos pela EPE 
e ANEEL, calcula e mostra anualmente a quantidade de CO2 evitada das fontes GD´s, em relação a fonte de 
geração diesel. Essa ferramenta permite a visualização do impacto positivo da geração distribuída no meio 
ambiente 
O Sistema Interligado Nacional (SIN) tem uma dependência do regime de chuvas, pois sua matriz é 
majoritariamente de usinas hidrelétricas. Como o país vem enfrentando períodos de secas, se tornando 
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necessário a ativação de usinas emergenciais que não foram previstas pelo Operador Nacional do Sistema 
(ONS), essas usinas possuem um custo maior para a produção de energia. Como observado neste estudo, a 
geração distribuída no estado de Goiás vem crescendo em um ritmo exponencial desde 2018, diminuindo aos 
poucos a dependência da matriz hídrica e assim dificultando a necessidade da utilização das usinas 
emergenciais.  
Pela análise SWOT encontra oportunidades para a complementação desse estudo, sendo uma abertura para 
novos projetos, como os citados no tópico 5. Podendo ser realizados através de projetos universitários, com 
auxílio de estudantes e supervisão de professores, que ampliará cada vez mais a visão sobre geração 
distribuída no estado de Goiás. 
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