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Resumo 

Com a crescente demanda de energia elétrica, a matriz energética brasileira tem se 

mostrado no limite mesmo com o uso das térmicas para complementação nos períodos 

de maior demanda – uma parceria que até alguns anos apresentou bom desempenho. Com 

o aumento da preocupação ambiental e, além disso, os custos da energia proveniente das 

térmicas, o seu uso mostra-se inviável. Para isso, soluções para compor esta crescente 

matriz energética que seja ao mesmo tempo confiável, econômica e mais sustentável se 

torna necessário. Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica podem apresentar 

uma boa alternativa para esta complementação. 
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Capítulo 1  

Introdução 

1.1. Relevância do tema em Investigação 

O aumento acelerado da demanda de energia elétrica em todo o mundo, a 

necessidade de diminuir a dependência de combustíveis fósseis e a preferência por fontes 

de energia que não poluem tem levado à busca de novas fontes de energia para a geração 

de eletricidade. 

As fontes de energia intermitentes (solar e eólica) funcionam muito bem quando 

complementam outras fontes que estão disponíveis com mais regularidade, como é o caso 

da energia hidrelétrica, que depende da quantidade de água armazenada nos 

reservatórios [1]. 

Uma maneira de visualizar a excelente complementaridade é considerar o sistema 

hidrelétrico como uma grande bateria. A água armazenada nos lagos e reservatórios é a 

energia armazenada. Quando se acrescentam outras fontes de energia ao sistema, deixa-

se de usar a energia armazenada ou as utiliza em menor escala. Se por acaso essas fontes 

falharem, devido a sua intermitência, existirá energia à disposição. 

A utilização de fontes alternativas de energia motiva o desenvolvimento 

tecnológico e traz benefícios econômicos indiretos. A exploração e a integração destas 

fontes aos sistemas elétricos, sobretudo a solar fotovoltaica na forma de micro (potência 

instalada de até 100kW [2]) e mini usinas (potência instalada de 100kW a 1MW [2]) 

conectadas às redes de baixa tensão, demandam investimentos em pesquisa científica e 

tecnológica e originam cadeias para a fabricação de materiais e equipamentos e para o 

fornecimento de serviços. Gera empregos locais e segmentam os investimentos em 

energia, tradicionalmente concentrados na construção de usinas de grande capacidade.  

O Sol é a principal fonte de energia do planeta Terra, o qual recebe anualmente 

uma quantidade de energia solar, nas formas de luz e calor, suficiente para suprir milhares 
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de vezes as necessidades mundiais durante o mesmo período. Apenas uma pequena 

parcela dessa energia é aproveitada.  

Mesmo assim, com poucas exceções, praticamente toda a energia usada pelo ser 

humano tem origem no Sol. Por exemplo, a energia da biomassa, ou da matéria orgânica, 

tem origem na energia captada do Sol através da fotossíntese, que é a conversão da 

energia da luz solar em energia química; a energia dos ventos tem origem nas diferenças 

de temperatura e pressão na atmosfera ocasionadas pelo aquecimento solar. Assim, o 

aproveitamento da energia gerada pelo Sol, inesgotável na escala terrestre de tempo, 

tanto como fonte de calor quanto de luz, é hoje uma das alternativas energéticas mais 

promissoras para prover a energia necessária ao desenvolvimento humano ou, pelo 

menos no início de sua aplicação, ser complementar a matriz energética na configuração 

de Geração Distribuída. A ciência aponta que ainda poderemos aproveitar a luz do Sol 

durante cerca de 8 bilhões de anos, tempo suficiente para considerarmos inesgotável essa 

fonte de energia [1]. 

O Relatório Especial sobre Fontes Renováveis de Energia e Mitigação da Mudança 

Climática, publicado pelo IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), agregou a 

energia solar direta em cinco grandes blocos: 1) solar passiva, onde se insere a arquitetura 

bioclimática; 2) solar ativa, onde se inserem o aquecimento e a refrigeração solares; 3) 

solar fotovoltaica, para produção de energia elétrica com e sem concentradores; 4) a 

geração de energia elétrica a partir de concentradores solares térmicos para altas 

temperaturas e; 5) um processo inspirado na fotossíntese através do qual, em um reator 

alimentado por dióxido de carbono (CO2), água e metal ou óxido metálico, exposto à 

radiação solar, produz-se hidrogênio, oxigênio e monóxido de carbono. Neste caso, o 

hidrogênio seria o combustível solar a alimentar células a combustível, não mais 

produzido a partir de gás natural, mas da quebra da molécula da água através da luz solar. 

Ressalta-se que a técnica mencionada ainda não se mostrou eficiente na produção do 

combustível solar e continua em desenvolvimento [3]. Mas de forma simplificada, para 

fins de engenharia, pode-se falar da energia solar térmica e energia solar fotovoltaica. 

O Sol é classificado como uma fonte renovável de energia. Fontes renováveis, de 

maneira geral, são consideradas as fontes de energia que não se apoiam em recursos que 

são reconhecidamente limitados e cujo uso não causa seu esgotamento. Por outro lado, as 

fontes não renováveis são baseadas em combustíveis fósseis ou outros recursos minerais 
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que vão se esgotando com o uso; como por exemplo, o petróleo, o carvão, o gás natural e 

o urânio. 

Além de serem limitadas, as fontes não renováveis de energia são causadoras de 

diversos danos ambientais, dentre os quais podem ser citados os vazamentos de petróleo 

nos oceanos, a emissão de poluentes pela queima e as contaminações causadas pela 

estocagem de dejetos radioativos e pela ocorrência de vazamentos em acidentes com 

usinas nucleares que, embora raros, são um risco permanente para o planeta. 

1.2. Objetivos do Trabalho 

No Brasil, projetos utilizando energia solar fotovoltaica ainda não foram 

completamente inseridos no mercado. Talvez devido à falta de incentivos, a um tempo de 

retorno econômico podendo ser considerado alto (análise que depende muito da 

finalidade do projeto) ou até mesmo a falta de conhecimento. 

Logo, este trabalho tem como objetivo desenvolver um projeto de um sistema 

fotovoltaico conectado à rede elétrica (SFCR) e ser feito um estudo de caso com as 

seguintes diretrizes:  

 Será analisado o potencial de recurso solar no Brasil e no estado de Minas 

Gerais;  

 Realizar uma comparação com países onde esta tecnologia é bastante 

difundida;  

 Pesquisar sobre políticas públicas e incentivos existentes;  

 Realizar um levantamento do custo do projeto;  

 Analisar o tempo de retorno do investimento; 

 Conclusões. 

1.3. Organização do Texto 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório. 
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No Capítulo 2, após a presente introdução, é introduzido alguns conceitos básicos 

sobre energia solar, como analisar a posição do sol, definição de algumas grandezas a fim 

de mensurar o grau de radiação solar, alguns equipamentos que possam realizar esta 

medição e a melhor maneira de posicionar os módulos fotovoltaicos para que possam 

extrair o máximo de energia. 

No Capítulo 3 é abordado os dois tipos básicos de energia solar: a energia solar 

térmica e a energia solar fotovoltaica, dando ênfase nesta última. Para a energia solar 

fotovoltaica, é feito um estudo de como funciona, tecnologias de construção de materiais 

capazes de reproduzir o efeito fotovoltaico, do potencial de utilização deste tipo de 

energia no país e no estado do projeto a ser desenvolvido. Consta também algumas 

normas e regulamentações (as que não constam neste capítulo são citadas ao longo do 

trabalho) e uma abordagem geral do contexto de geração distribuída. Por último é 

levantado uma questão que não é tema deste trabalho, mas que deve ser levada em 

consideração, sobre o termo ‘energia limpa’.   

O Capítulo 4 é especificamente sobre sistemas fotovoltaicos conectados à rede 

elétrica, com os equipamentos do sistema e suas respectivas funções. O dimensionamento 

do projeto e análise econômica também são partes deste capítulo. 

Para finalizar, no capítulo 5 estão as conclusões e trabalhos futuros sobre o tema.   
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Capítulo 2 

Conceitos Básicos 

2.1. Radiação Solar 

A energia do Sol é transmitida para o nosso planeta através do espaço na forma de 

radiação eletromagnética. Essa radiação é constituída de ondas eletromagnéticas que 

possuem frequências e comprimentos de onda diferentes. A energia que uma onda pode 

transmitir está associada à sua frequência e quanto maior a frequência, maior a energia 

transmitida. A equação 2-1, conhecida como relação de Planck ou equação de Planck-

Einstein, mostra a relação entre a frequência e a energia de uma onda eletromagnética. 

 

𝐸 = ℎ. 𝑓 Equação 2-1 – Equação de Planck-Einstein 

 

Onde:  

E: Energia da onda em Joules [J] ou elétrons-volt [eV]; 

h: Constante de Plank (6,636.10-34 J.s); 

f: Frequência da onda em Hertz [Hz]. 

  

A luz viaja no vácuo do espaço extraterrestre até atingir a atmosfera terrestre com 

uma velocidade constante, a velocidade da luz. A equação 2-2, conhecida como Equação 

Fundamental da Ondulatória, relaciona a frequência da onda, seu comprimento de onda e 

sua respectiva velocidade. 

 

𝑐 = λ. f Equação 2-2 – Equação Fundamental da 
Ondulatória 

 

Onde: 

c: Velocidade da Luz no vácuo (aproximadamente 300.000 km/s); 
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λ: Comprimento da onda em metros [m]; 

f: Frequência da onda em Hertz [Hz]. 

 

As ondas eletromagnéticas vindas do Sol podem produzir efeitos diversos sobre os 

objetos e os seres vivos. Uma pequena parte das ondas pode ser captada pelo olho humano 

(cerca de 47%) e representa o que chamamos de luz visível e uma outra parcela da 

radiação solar, que não faz parte deste espectro visível (cerca de 57%), sua presença pode 

ser percebida de outras formas [3]. 

Chama-se espectro da radiação solar o conjunto de todas as frequências de ondas 

eletromagnéticas emitidas pelo Sol. Todo o espectro, incluindo as ondas visíveis, 

transporta energia que pode ser captada na forma de calor ou energia elétrica. A Figura 

2-1 ilustra o espectro de radiação solar. 

 

Figura 2-1 – Espectro Eletromagnético [4] 

O efeito fotovoltaico, que é a base dos sistemas de energia solar fotovoltaica para a 

produção de eletricidade, consiste na transformação da radiação eletromagnética do Sol 

em energia elétrica através da criação de uma diferença de potencial sobre uma célula 

formada por um “sanduíche” de materiais semicondutores. Se a célula for conectada a dois 

eletrodos, haverá tensão elétrica sobre eles e, se houver um caminho elétrico, surgirá uma 

corrente elétrica. 

O efeito fotoelétrico ocorre em materiais metálicos e não metálicos sólidos, 

líquidos ou gasosos. Ele ocasiona a remoção de elétrons, mas não é capaz de criar uma 

tensão elétrica sobre o material. Este efeito é muitas vezes confundido com o efeito 

fotovoltaico; embora estejam relacionados, são fenômenos diferentes. 
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2.2. Massa de Ar 

A característica da radiação solar que chega ao solo está diretamente ligada a 

espessura da camada de ar e da composição da atmosfera, como o grau de vapor de água 

e poeira. Esta espessura depende do comprimento do trajeto da luz solar até o solo e este, 

por sua vez, do ângulo de inclinação do Sol com relação à linha do zênite, ou ângulo zenital 

do Sol. O zênite é uma linha imaginária perpendicular ao solo e o ângulo zenital do Sol é 

zero quando ele se encontra exatamente acima do observador – A Figura 2-2 ilustra a 

linha do zênite e o ângulo zenital (denotado por ASZ). 

 

Figura 2-2 – Linha do zênite e ângulo zenital [5] 

A massa de ar pode ser caracterizada de acordo com a Equação 2-3 em função do 

ângulo zenital. 

 

𝐴𝑀 =
1

cos 𝜃𝑍
 Equação 2-3 – Massa de Ar 

 

Onde 𝜃𝑍 = Ângulo zenital. 

 

Como dito anteriormente, o trajeto dos raios solares dependem do ângulo zenital 

do Sol e, assim, quanto maior este ângulo mais espessa é a camada de ar atravessada pelos 

raios solares; implicando em uma influência maior da atmosfera. 

O perfil característico médio da radiação solar em um determinado local varia em 

função da massa de ar e pode ser obtido experimentalmente. A Figura 2-3 ilustra 

diferentes massas de ar para diferentes ângulos zenitais. A massa de ar denotada como 

AM0 corresponde à radiação solar no espaço extraterrestre e o AM1,5 corresponde a 
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massa de ar em países temperados no hemisfério norte, localizados entre o trópico de 

Câncer e o círculo Ártico [1].  

 

 

Figura 2-3 – Massa de ar (AM) e ângulos zenitais [6] 

 

A massa de ar AM1,5, obtida para o ângulo zenital de 48,5°, tornaram-se padrões 

para o estudo e análise dos sistemas fotovoltaicos, uma vez que a tecnologia fotovoltaica 

surgiu e desenvolveu-se em países do hemisfério norte, principalmente na Europa, Ásia e 

nos Estados Unidos. A AM1,5 é usada mundialmente como referência e citada em 

praticamente todos os catálogos de fabricantes de células e módulos fotovoltaicos. 

Nos países dentro da zona tropical do planeta, entre os trópicos de Câncer e 

Capricórnio, os raios solares incidem com ângulos zenitais menores e assim, massas de ar 

reduzidas; por esta razão as zonas tropicais são mais iluminadas e quentes do que as 

temperadas. A Figura 2-4 mostra o nível de radiação solar de acordo com as seguintes 

massas de ar: no topo da atmosfera (AM0), global inclinada (AM1,3) e irradiância direta + 

circunsolar (AM1,5). 
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Figura 2-4 – Irradiância Solar para diferentes Massas de Ar [3] 

2.3. Tipos de Radiação Solar e Exemplos de Equipamentos para 
Mensurá-la 

A radiação solar que atinge uma superfície horizontal do solo é composta por raios 

solares que chegam de todas as direções e são absorvidos, espalhados e refletidos pelas 

moléculas de ar, vapor, poeira etc. A radiação global é a soma da radiação direta e difusa.  

A radiação direta é designada como a radiação oriunda dos raios solares que 

chegam diretamente do Sol em linha reta e incidem sobre um plano horizontal com uma 

inclinação que depende do ângulo zenital do Sol. 

A radiação difusa corresponde aos raios solares que chegam indiretamente ao 

plano horizontal, resultado da difração na atmosfera e da reflexão da luz em obstáculos. 

A Figura 2-5 ilustra o percurso da radiação solar e sua parcela que realmente chega a um 

plano horizontal. 
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Figura 2-5 – Radiação Solar [7] 

A radiação global pode ser medida por um instrumento denominado piranômetro, 

ilustrado na Figura 2-6, que consiste em uma redoma de vidro que recebe luz de todas as 

direções e a concentra em um sensor de radiação solar instalado em seu interior. 

 

Figura 2-6 – Piranômetro termoelétrico [3] 

Existe também, além do piranômetro termoelétrico, o piranômetro fotovoltaico 

(Figura 2-7). Este, por sua vez, apresenta como vantagem seu baixo custo, e como 

desvantagem, medidas menos precisas.  
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Figura 2-7 – Piranômetro Fotovoltaico [3] 

A principal origem desta imprecisão é a sua resposta espectral (Figura 2-8), a qual 

está limitada entre 400 a 1.100 nm para aqueles que adotam células de Silício cristalino 

(c-Si), introduzindo incertezas que podem chegar a 5% em relação ao piranômetro 

termoelétrico (que responde até 2.500 nm). Porém o tempo de resposta de um 

piranômetro fotovoltaico é praticamente instantâneo e linear com a irradiância – que não 

acontece com o piranômetro termoelétrico [3]. 

 

Figura 2-8 – Resposta Espectral dos piranômetros [3] 

A radiação direta pode ser medida com um instrumento chamado pireliômetro, 

ilustrado na Figura 2-9, composto por um sensor de radiação solar instalado dentro de 

um tubo com uma abertura de luz estreita, de modo que somente a luz direta, recebida do 

Sol em linha reta, possa alcançar o sensor. 
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Figura 2-9 – Pireliômetro [3] 

Medidas de radiação solar também podem ser realizadas com sensores baseados 

em células fotovoltaicas de silício, ilustrado na Figura 2-10. Esses sensores capturam uma 

faixa mais estreita do espectro solar e não conseguem distinguir a radiação direta da 

difusa, mas são suficientes para a maior parte das aplicações fotovoltaicas e possuem 

baixo custo. 

 

Figura 2-10 – Sensor de radiação solar fotovoltaico [8] 

Para propósitos práticos, a análise da radiação solar ao nível do solo é realizada 

com a medição e a quantificação da potência ou da energia da radiação recebida do Sol em 

uma determinada área de superfície plana, considerando toda faixa de frequências do 

espectro da luz solar, visíveis e não visíveis ao olho humano, dentro das limitações do 

sensor. Cada tipo de sensor possui a capacidade de realizar leituras com uma porção 

maior ou menor do espectro. A faixa de frequências do sensor é determinada pelo 

fabricante e determina a precisão e o custo do equipamento. 
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Os instrumentos de medição da radiação solar global, direta e difusa são 

classificados conforme a sua precisão. De acordo com a norma ISSO 9060, os instrumentos 

são classificados em três categorias: padrão secundário, primeira classe e segunda classe. 

Segundo a World Meteorological Organization (WMO), os instrumentos podem ser 

classificados em: alta qualidade (erro máximo de 2% admitido na irradiação diária), boa 

qualidade (5%) e qualidade razoável (10%). O piranômetro fotovoltaico é classificado 

como de qualidade razoável e os piranômetros termoelétricos utilizados normalmente em 

medições no campo possuem classificação de boa qualidade. Os pireliômetros são 

classificados como de alta (erro máximo de 0,5% admitido na irradiação diária) e boa 

qualidade (1%) [3]. 

A manutenção da qualidade das medidas requer a calibração in-situ dos sensores 

piranométricos ou pireliométricos com periodicidade de no máximo 18 meses. Essas 

calibrações são feitas conforme as normas ISO (International Standards Organization): 

ISO 9847 (1992) – Normatiza os procedimentos de calibração de um piranômetro 

de campo (pertencente a uma rede de medição) por comparação, in-situ com um 

piranômetro de referência (padrão secundário) [3]. 

ISO 9059 (1990) – Normatiza os procedimentos de calibração de um pireliômetro 

de campo (pertencente a uma rede de medição) por comparação, in-situ com um 

pireliômetro de referência [3]. 

2.4. Irradiância ou Irradiação 

É a grandeza utilizada para quantificar a radiação solar, expressa na unidade de 

watt por metro quadrado (W/m²). É uma unidade de fluxo de potência e, com isso, 

expressa a energia transportada durante um determinado intervalo de tempo - ou taxa de 

variação de energia com o tempo. Quanto maior a potência da radiação solar, mais energia 

é transportada. 

Os sensores citados anteriormente fornecem medidas de irradiação. Na superfície 

terrestre, a irradiância da luz solar é tipicamente em torno de 1.000 W/m². Já no espaço 

extraterrestre, é cerca de 1.353 W/m². 

A irradiância de 1.000 W/m² é adotada como padrão na indústria fotovoltaica para 

a especificação e avaliação de células e módulos fotovoltaicos. Assim como a massa de ar 
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AM1,5, a irradiação de 1.000 W/m² é mencionada em praticamente todos os catálogos de 

fabricantes de dispositivos fotovoltaicos. 

Medindo a irradiação com um sensor e armazenando os valores obtidos ao longo 

de um dia, pode-se calcular a quantidade de energia recebida do Sol por uma determinada 

área naquele dia. O mesmo pode ser feito para semanas, meses e anos. A Figura 2-11 

mostra um gráfico típico da irradiação solar ao longo de um dia. Realizando a integração 

dos valores de irradiância ao longo do tempo, obtém-se o valor da energia recebida do Sol 

durante o dia por unidade de área. 

 

Figura 2-11 – Curva típica da irradiação solar em um dia [9] 

2.5. Insolação 

É a grandeza utilizada para expressar a energia solar que incide sobre uma 

determinada área de superfície plana ao longo de um determinado intervalo de tempo. É 

expressa em watt-hora por metro quadrado (Wh/m²). Normalmente se usa a medida de 

insolação diária, expressa em watt por metro quadrado por dia (W/m²/dia) 

A medida de insolação é muito útil para fazer o dimensionamento dos sistemas 

fotovoltaicos, como será visto posteriormente. Na prática, encontram-se tabelas e mapas 

de insolação que fornecem valores diários. É importante destacar que a insolação em um 

determinado local é diferente para cada dia do ano, os dados geralmente representam um 

valor médio de insolação solar. Esta variação é resultado de diferentes níveis de radiação 

solar nas estações do ano, ocorrência de chuvas e da presença de mais ou menos nuvens 

no céu em determinadas épocas. 
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2.6. Orientação dos módulos fotovoltaicos  

Para que os módulos fotovoltaicos sejam instalados corretamente é necessário um 

conhecimento básico sobre a incidência dos raios solares em nosso planeta. 

Os raios solares, as ondas eletromagnéticas, podem ser consideradas paralelas 

entre si direcionadas à Terra em linha reta, conforme ilustra a Figura 2-12. 

 

Figura 2-12 – Incidência da luz solar na Terra [10] 

Ao cruzar a atmosfera terrestre, os raios sofrem o efeito da difusão e são desviados 

e refletidos em todas as direções, mas a maior parte deles, que corresponde à radiação 

direta, continua sua trajetória em linha reta. 

Em cada ponto do planeta a radiação direta incide no solo com uma inclinação 

diferente. Essa inclinação varia ao longo dos dias e meses do ano, de acordo com a posição 

da Terra e do Sol no espaço. 

Até o momento, nada pode ser feito para melhorar a captação da radiação difusa, 

pois ela chega até a superfície terrestre de maneira totalmente aleatória e irregular. 

Entretanto, é possível instalar os módulos solares de modo a maximizar a captação da 

radiação direta. 

Ângulo Azimutal do Sol, também chamado azimute solar, é o ângulo entre a 

projeção dos raios solares no plano horizontal e a direção Norte-Sul – Figura 2-13. O 

deslocamento angular é tomado a partir do Norte (0°) geográfico, sendo, por convenção, 

positivo quando a projeção se encontrar à direita do Sul (Leste) e negativo quando se 

encontrar à esquerda (Oeste) [3]. O Sol, em sua trajetória no céu desde o nascente até o 

poente, descreve diferentes ângulos azimutais ao longo do dia. 
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Figura 2-13 – Ângulo Azimutal [11] 

Isto significa que um observador localizado no hemisfério sul, abaixo da linha do 

Equador, quando estiver olhando para o Norte, verá o Sol com ângulos variáveis do seu 

lado direito no período da manhã e do lado esquerdo no período da tarde. Ao meio-dia 

solar, o observador verá o Sol exatamente à sua frente, o que representa o ângulo azimutal 

nulo. 

No hemisfério Sul, quando o ângulo do azimute solar coincide com o norte polar da 

Terra, o seu ângulo azimutal é zero e esta situação é chamada de meio-dia solar. Para 

observadores localizados no hemisfério Norte, o ângulo azimutal é medido em relação ao 

sul geográfico. O ângulo azimutal nulo representa que o Sol está na metade do trajeto que 

percorre do instante em que nasce até o instante em que se põe. Nem sempre o ângulo 

azimutal zero coincide com o meio-dia horário. 

A instalação correta de um módulo solar fotovoltaico deve levar em conta o 

movimento diário do Sol, a fim de aproveitar ao máximo a radiação solar. A melhor 

maneira de instalar um módulo solar fixo, sem um sistema de rastreamento solar, é 

orientá-lo com sua face voltada para o Norte geográfico. Esta orientação melhora o 

aproveitamento da luz solar ao longo do dia, pois durante todo o tempo o módulo tem 

raios solares incidindo sobre sua superfície, com incidência máxima ao meio-dia solar, 

quando o módulo fica exatamente de frente para o Sol, ou seja, com o ângulo azimutal 

zero. Para as cidades do Amapá que estão acima da linha do Equador, por exemplo, deve-

se orientar o painel para o Sul geográfico. 

O Norte geográfico pode ser encontrado indiretamente com o uso de uma bússola. 

A agulha da bússola sempre fica alinhada no sentido das linhas do campo magnético da 

Terra. Essas linhas distribuem-se pelo globo terrestre de maneira irregular, de modo que 
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nem sempre a agulha aponta para o Norte geográfico. São utilizados tabelas ou mapas com 

ângulos de correção para realizar o ajuste. Em cada região do Brasil é necessário subtrair 

um ângulo de correção do ângulo encontrado na leitura da bússola. Este ângulo de 

correção varia de acordo com a região e com o tempo, pois as linhas de campo magnético 

da Terra sofrem alterações e as referências precisam ser corrigidas. Entretanto essas 

mudanças são lentas e ocorrem ao longo de centenas de anos – que não torna um fator 

preocupante. 

Outro fator importante que deve ser levado em consideração é o dos movimentos 

da Terra. A Terra descreve uma trajetória elíptica em seu movimento de translação em 

torno do Sol. Um trajeto completo tem a duração de aproximadamente 365 dias e seis 

horas. A duração do ano do calendário é 365 dias mas a cada quatro anos tem-se o ano 

bissexto, que possui um dia a mais devido à diferença de seis horas entre o ano do 

calendário e o ano definido como real, que corresponde a uma volta completa da Terra 

em torno do Sol. 

Ao mesmo tempo em que orbita o Sol, nosso planeta gira em torno de seu próprio 

eixo no movimento chamado rotação, com a duração de 24 horas. 

O eixo de rotação da Terra, que é o eixo dos polos Norte e Sul geográficos, é 

levemente inclinado em um ângulo de aproximadamente 23,5° com relação ao eixo do 

movimento da órbita de translação. A inclinação do eixo de rotação da Terra faz com que 

os hemisférios Norte e Sul do planeta fiquem mais próximos ou distantes do Sol em cada 

dia do ano, dependendo da posição da Terra em sua trajetória de translação, dando 

origem às estações do ano – Figura 2-14. 

 

Figura 2-14 – Inclinação do eixo de rotação da Terra [3] 
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Conforme nos afastamos da linha do equador e nos aproximamos dos polos norte 

e sul do planeta, no verão os dias tornam-se mais longos e no inverno tornam-se mais 

curtos. A duração dos dias e as diferentes massas de ar percorridas pelos raios solares, 

que dependem da localização geográfica, são os principais fatores que afetam a 

quantidade de energia solar recebida em cada região do planeta. 

Para o posicionamento mais adequado dos módulos fotovoltaicos, é necessário 

definir algumas grandezas que irão auxiliar neste posicionamento. A Figura 2-15 ilustra 

estas grandezas. 

 

 

Figura 2-15 - Orientação para o posicionamento dos módulos fotovoltaicos.  

 

Ângulo de incidência (γ): é formado entre os raios solares e a normal à superfície 

de captação. Quanto menor este ângulo, mais energia será captada. 

Ângulo Azimutal de superfície (aw): ângulo entre a projeção da normal à superfície 

do painel solar e a direção norte-sul. Para o hemisfério sul, o azimute é o norte e, portanto, 

o deslocamento angular será a partir deste ponto cardeal, sendo positivo em sentido 

horário (leste) e negativo no sentido anti-horário (oeste). Para países do hemisfério norte, 

é considerado o sul como azimute 0°. 

Ângulo azimutal do sol (as): é o ângulo entre a projeção dos raios solares no plano 

horizontal e a direção norte-sul. Tem as mesmas convenções que o ângulo azimutal de 

superfície. 

Altura solar (α): ângulo entre os raios solares e sua projeção sobre um plano 

horizontal. 
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Inclinação (β): ângulo entre o painel solar e o plano horizontal. 

Ângulo horário do sol ou hora angular (w): é o deslocamento angular do sol, no 

sentido leste-oeste, a partir do meridiano local – devido ao movimento de rotação da terra. 

A Terra dá uma volta completa (360°) em torno de si mesma em 24 horas; portanto, cada 

hora corresponde a um deslocamento de 15°. 

Ângulo zenital (θz): é o ângulo formado entre os raios solares e a vertical (Zênite). 

O ângulo zenital é o inverso da altura solar. O sol só alcança o zênite nas localidades entre 

os trópicos, fora deles, nenhuma localidade, haverá, ao meio dia solar, ângulo zenital igual 

a zero. 

O melhor aproveitamento da energia solar ocorre quando os raios incidem 

perpendicularmente ao módulo. Isso significa que idealmente, para maximizar a captação 

de energia solar, a inclinação do módulo deve ser ajustada diariamente para adequar-se 

ao valor da altura solar naquele dia – o que nem sempre é viável. Assim, em sistemas de 

pequeno porte, o mais indicado, geralmente, é utilizar os módulos fotovoltaicos com um 

ângulo de inclinação igual ao da latitude do local do projeto – com algumas latitudes 

sofrendo correções conforme Tabela 2-1. 

Tabela 2-1 - ângulos de inclinação recomendados. 

Latitude Geográfica do local Ângulo de inclinação recomendado 

0° a 10° 10° 

11° a 20° Igual a latitude 

21° a 30° Latitude + 5° 

31° a 40° Latitude + 10° 

41° ou mais Latitude + 15° 
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Capítulo 3 

Energia Solar 

3.1. Energia Solar Térmica 

Como a energia solar térmica não é o foco deste trabalho, esta modalidade será 

citada apenas a título de conhecimento – sendo esta abordagem bastante genérica. A 

energia do Sol pode ser aproveitada como fonte de calor para aquecimento ou utilizar esta 

energia térmica para produzir eletricidade. Nos sistemas de aquecimento solar, o calor é 

captado por coletores solares para aquecer a água. Dentro dos coletores existem tubos 

por onde circula a água que é aquecida e armazenada em um reservatório. Os coletores 

solares são aquecedores de fluidos (líquidos ou gasosos) e são classificados em coletores 

concentradores e coletores planos, em função da existência ou não de dispositivos de 

concentração da radiação solar. O fluido aquecido pode ser mantido em reservatórios 

termicamente isolados até o seu uso final. Os coletores concentradores estão associados 

a aplicações em temperaturas superiores a 100 °C, podendo alcançar temperaturas de até 

400 °C para o acionamento de turbinas a vapor e posterior geração de eletricidade. Já os 

coletores planos são utilizados fundamentalmente para aplicações residenciais e 

comerciais em baixa temperatura (por volta de 60 °C), tais como: água aquecida para 

banho, ar quente para secagem de grãos, aquecimento de piscinas, etc [1]. 

O objetivo deste sistema é aquecer a água utilizando diretamente o calor do Sol, de 

forma simples e eficiente, poupando outros recursos energéticos como o gás natural, o 

carvão e a energia elétrica. 

Em termos globais, o Relatório da Situação Global das Energias Renováveis 2012 

(REN21) estima que a potência instalada acumulada no mundo, apenas para aquecimento 

de água e geração de calor, atingiu 232 GWth1 ao final de 2011, o que representa o uso de 

                                                
1 GWth – Gigawatt térmico. Unidade de potência usada para caracterização de equipamentos para 
resfriamento, como condicionadores de ar, ou aquecimento, como coletores solares, centrais termelétricas 
ou turbinas. 
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uma área aproximada de 330 milhões de m². O mesmo relatório estima que mais de 200 

milhões de residências no mundo usam coletores solares para aquecimento da água. No 

Brasil, a área acumulada atingiu 8,49 milhões de m², o que supera 5,7 GWth, sendo 1,15 

milhão de m² acrescentados apenas em 2012. A Figura 3-1 apresenta a evolução do setor 

de aquecimento solar no mercado brasileiro ao longo da última década [3]. 

 

 

Figura 3-1 – Evolução do Mercado de Aquecimento Solar Brasileiro [12] 

3.2. Energia Solar Fotovoltaica 

Diferentemente dos sistemas solares térmicos, que são empregados para realizar 

aquecimento ou para produzir eletricidade a partir da energia térmica do Sol, os sistemas 

fotovoltaicos têm a capacidade de produzir corrente elétrica diretamente a partir da luz 

solar. Essa corrente é coletada e processada por dispositivos controladores e conversores, 

podendo ser armazenada em baterias ou utilizada diretamente em sistemas conectados à 

rede elétrica. 

A energia solar fotovoltaica é uma das fontes de energia que mais cresce no mundo 

conforme mostra a projeção feita pela European Photovoltaic Industry Association (EPIA) 

na Figura 3-2. 

http://www.epia.org/
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Figura 3-2 – Capacidade global anual de energia fotovoltaica e cenários até 2017 [13] 

3.2.1. Princípio de Funcionamento das Células Fotovoltaicas 

As células fotovoltaicas, responsáveis por reproduzir o efeito fotovoltaico – 

definido como a conversão de energia luminosa em energia elétrica associada a uma 

corrente elétrica e uma diferença de potencial –, são construídas baseadas na física de 

semicondutores. Estas células fotovoltaicas nada mais são do que diodos de grande área 

otimizados para o aproveitamento do efeito fotovoltaico – ou seja, em qualquer diodo 

semicondutor exposto à radiação, ocorre o efeito fotovoltaico; porém de magnitude 

desprezível. Uma célula fotovoltaica é o dispositivo básico, produz pouca energia – cada 

célula consegue fornecer uma tensão de aproximadamente até 0,6 V. Logo, são agrupadas 

sobre uma estrutura rígida e conectadas eletricamente constituindo os painéis, placas ou 

módulos (termos de mesmo significado); normalmente são conectadas em série a fim de 

produzirem tensões maiores – tipicamente, um módulo possui 36, 54 ou 60 células, 

dependendo da sua classe de potência. O símbolo do módulo fotovoltaico está 

representado na Figura 3-3. 
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Figura 3-3 – Símbolo de um módulo Fotovoltaico. [3] 

Embora existam diversos tipos de materiais a partir dos quais possam ser 

produzidas células fotovoltaicas, a maioria são produzidas de silício, extraído do mineral 

quartzo. Sua tecnologia de fabricação está muito bem consolidada, a matéria-prima é 

barata e abundante e o processo de fabricação é mais simples e barato do que outros – 

mesmo existindo materiais que apresentem maiores eficiências no efeito fotovoltaico. 

Materiais semicondutores são caracterizados por possuírem uma característica 

intermediária entre os materiais condutores e isolantes. Esta característica está, 

principalmente, ligada a separação entre as bandas de valência e de condução – a Banda 

Proibida (bandgap, ou simplesmente gap) – podendo atingir até 3 eV (elétron-volt), 

diferenciando assim dos materiais isolantes os quais apresentam valores superiores a 

este. A Figura 3-4 ilustra esta definição. 

As bandas, muitas vezes, são consideradas contínuas por possuírem um conjunto 

de inúmeros valores discretos de energia permitidos bastante próximos. Na Tabela 3-1 

estão disponibilizados alguns valores da energia da banda proibida (Eg). 

 

 

Figura 3-4 – Diferença entre material condutor, semicondutor e isolante. 
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 Tabela 3-1– Valores das Bandas Proibidas para diversos materiais semicondutores à 300 K. 

 

 

Em função da existência de bandas de energia, o aumento da condutividade com a 

temperatura é uma característica importante dos semicondutores. Isto acontece devido a 

excitação térmica de elétrons da banda de valência para a banda de condução, deixando 

na banda de valência as lacunas, as quais constituem portadores de carga positiva, cuja 

mobilidade é cerca de um terço da dos elétrons na banda de condução. Assim, para 

temperaturas superiores a 0 K, há sempre um certo número de elétrons na banda de 

condução e o mesmo número de lacunas na banda de valência, denominados portadores 

intrínsecos, cuja concentração pode ser expressa pela Equação 3-1. 

 

𝑛𝑖² ≅ 𝐵. 𝑒−
𝐸𝑔

𝑘.𝑇 ; 𝑛 = 𝑝 =  𝑛𝑖 
Equação 3-1 – Número de portadores intrínsecos. 

 

Onde: 

ni - concentração de portadores intrínsecos; 

n – concentração de portadores negativos – elétrons; 

p – concentração de portadores positivos – lacunas; 

k – constante de Boltzmann – 1,38.10-23 J/K; 

Eg – Energia do gap do material – 1,12 eV para o Si; 

T – Temperatura absoluta (K); 

B – constante aproximada para os semicondutores – aproximadamente 1039 cm-6. 

 

Os elétrons preenchem os níveis de energia vagos a partir do fundo da banda de 

condução para cima; já as lacunas, ocupam os níveis do topo da banda de valência para 

baixo. 

Além da geração de portadores a partir da energia térmica, esta geração pode 

acontecer por meio de energia cinética de partículas (prótons, nêutrons etc.) que atinjam 

o material, a chamada ionização por impacto; mas a propriedade fundamental que 
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permite a fabricação de células fotovoltaicas é a possibilidade de fótons incidentes no 

material, com energia superior à Eg do gap, também gerarem pares elétron-lacuna – 

conforme Equação 2-1. A absorção de fótons com energia superior ao Eg resulta em 

dissipação da energia em excesso como calor no material, fenômeno conhecido como 

termalização. O nível médio de energia, localizado no ponto médio da banda proibida dos 

portadores no material, para condutores intrínsecos, é denominado nível de energia de 

Fermi. Os elétrons e lacunas fotogerados podem mover-se dentro do material e aumentam 

sua condutividade elétrica, o que é denominado efeito fotocondutivo. Este efeito é 

aproveitado para fabricação de componentes eletrônicos denominados fotocélulas ou 

foto resistores (LDRs), no qual a resistência elétrica varia em função da luminosidade 

incidente. No mais, para o aproveitamento de corrente e tensão elétricas é necessário 

aplicar um campo elétrico a fim de separar os portadores, o que se consegue através da 

junção pn. Para construí-la, é necessário introduzir de forma controlada impurezas no 

semicondutor, ou seja, realizar o processo de dopagem – que consiste na introdução de 

pequenas quantidades de outros elementos, denominados impurezas ou materiais 

dopantes, com a finalidade de controlar as características elétricas do material intrínseco. 

Na Tabela 3-2 contém algumas propriedades do silício cristalino (Si), o material 

semicondutor mais utilizado na fabricação de células fotovoltaicas. 

Tabela 3-2 – Propriedades do silício (300° K) com baixas concentrações de dopantes. 

 

 

Os átomos de Si caracterizam-se por possuírem quatro elétrons de valência, ou 

seja, são tetravalentes, que formam ligações com os átomos vizinhos, resultando em oito 

elétrons compartilhados por cada átomo, constituindo uma rede cristalina. Ao introduzir 

um átomo pentavalente, normalmente o fósforo (P), haverá um elétron em excesso 

fracamente ligado a seu átomo de origem, uma vez que ocupa um nível de energia no 
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interior da banda proibida apenas aproximadamente - 0,045 eV abaixo do limite da banda 

de condução. Como sua energia de ligação é muito baixa, na temperatura ambiente a 

energia térmica é suficiente para libertar este elétron fazendo com que salte para a banda 

de condução, deixando seu átomo de origem como uma carga fixa positiva. Além do 

fósforo, podem ainda ser usados arsênio (As) e antimônio (Sb), que são chamados de 

impurezas doadoras de elétrons, ou dopantes tipo n. O Nível de Fermi para o 

semicondutor tipo n localiza-se acima do ponto médio da banda proibida, próximo à 

banda de condução. 

No caso da dopagem tipo p, pode ser introduzido na rede cristalina um átomo 

trivalente, como o Boro (B). Assim, haverá a falta de um elétron para completar as ligações 

com os átomos de Si. Esta falta de um elétron é denominada lacuna ou buraco e ocupa um 

nível de energia no interior da banda proibida apenas cerca de 0,045 eV acima do limite 

superior da banda de valência. Na temperatura ambiente, a energia térmica de um elétron 

de uma ligação vizinha é suficiente para fazê-lo passar a esta posição, correspondendo ao 

movimento da lacuna no sentido inverso, tornando o átomo uma carga fixa negativa. Além 

do boro, podem ser usados alumínio (Al), gálio (Ga) e índio (In), chamados de impurezas 

aceitadoras de elétrons ou dopantes tipo p. No semicondutor tipo p, o Nível de Fermi fica 

abaixo do ponto médio da banda proibida, próximo à banda de valência. Na Tabela 3-3 

estão alguns níveis de ionização para impurezas utilizadas como dopantes tipo p e tipo n. 

Tabela 3-3 – Níveis de energia de ionização para impurezas dopantes. 

 

 

 Usualmente, a dopagem do tipo p é feita em uma concentração (Na) de 

aproximadamente 1:107, ou seja, cerca de um átomo de boro para 10 milhões de átomos 

de Si. A concentração dos átomos de fósforo (Nd), na dopagem tipo n, acontece em uma 

proporção superior, cerca de 1:103. Estas concentrações dos dopantes (Na e Nd) são feitas 

a elevadas proporções com relação às concentrações dos portadores intrínsecos na 
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temperatura ambiente, de forma a criar regiões com predominância de cargas livres 

negativas e positivas – gerando as regiões tipo n e tipo p. 

Assim, na região tipo n, os elétrons são os portadores majoritários, cuja 

concentração é aproximadamente igual à concentração do dopante (Nd), enquanto que as 

lacunas são os portadores minoritários – valendo a seguinte relação dado pela Equações 

3-2. 

 

𝑛 ≅ 𝑁𝑑  ; 𝑝 ≅
𝑛𝑖

2

𝑁𝑑
 

Equação 3-2 – Número de portadores minoritários 
na região tipo n. 

 

Onde: 

ni – concentração de portadores intrínsecos; 

n – concentração de portadores negativos; 

p – concentração de portadores positivos; 

Nd – concentração do dopante tipo n. 

 

Para a região do tipo p, a situação dos portadores se inverte, de forma análoga. 

Então, para criar a junção pn, que é a estrutura típica de um diodo retificador 

semicondutor, aplica-se em uma metade de uma lâmina de silício inicialmente puro 

átomos de boro e na outra, átomos de fósforo. 

Na interface entre os dois tipos de dopagem, o excesso de elétrons da região n se 

difunde para a região p, dando origem a uma região com cargas elétricas positivas fixas 

no lado n, que são íons P+, pois os átomos de fósforo perdem um elétron. Os elétrons que 

passam do lado n para o lado p encontram as lacunas, fazendo com que esta região fique 

com cargas negativas fixas, que são os íons B-, pois os átomos de boro recebem um elétron. 

Estas correntes de difusão de portadores de carga não continuam indefinidamente, 

porque o excesso de cargas positivas e negativas na junção pn produz um campo elétrico 

que impede a passagem de elétrons do lado n para o lado p, assim como impede a 

passagem de lacunas da região tipo p para a tipo n. Estabelecido o equilíbrio, forma-se 

uma zona com cargas positivas e negativas, chamada de zona de depleção, gerando um 

campo elétrico na junção pn e uma barreira de potencial. Na zona de depleção 

praticamente não existem portadores. Através da junção pn no escuro, sem tensão externa 

de polarização, existe uma corrente de portadores gerados termicamente que se anula, 
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num estado de equilíbrio dinâmico. Esta corrente pode ser dividida em duas partes: a 

corrente de deriva e a corrente de difusão. 

A corrente de deriva é a corrente de portadores que se movem por efeito do campo 

elétrico das regiões em que são minoritários para as regiões em que são majoritários; já a 

corrente de difusão é resultante da diferença de concentrações de elétrons e lacunas nos 

dois lados da junção pn, das regiões em que são majoritários para as em que são 

minoritários, onde se recombinam. 

A diferença de potencial, citada anteriormente, entre as regiões p e n pode ser 

entendida como resultado das diferenças no Nível de Fermi nos dois materiais, pois com 

as regiões p e n em contato, o equilíbrio é atingido quando os níveis de Fermi se igualam, 

o que ocorre pelo fluxo inicial de portadores e pelo estabelecimento do campo elétrico e 

da diferença de potencial, que é a responsável por impulsionar a corrente fotogerada. 

A diferença de potencial na junção pn sem polarização externa (em equilíbrio), em 

função da temperatura, pode ser calculada pela Equação 3-3. 

 

𝑉0(𝑇) ≅
𝑘. 𝑇

𝑞
. 𝑙𝑛 (

𝑁𝑑 . 𝑁𝑎

𝑛𝑖
2

) Equação 3-3 – Diferença de potencial na junção. 

 

Onde: 

V0(T) – diferença de potencial na junção; 

ni – concentração de portadores intrínsecos; 

Nd – concentração do dopante tipo n; 

Na – concentração do dopante tipo p; 

q – carga do elétron – 1,6.10-19 C; 

k – constante de Boltzmann – 1,38.10-23 J/K; 

T – Temperatura absoluta. 

 

Se um material semicondutor dotado de uma junção pn for exposto a fótons com 

energia maior que a do gap, então ocorrerá a fotogeração de pares de elétron-lacuna, da 

mesma forma como já explicado para o material intrínseco. No mais, se tais portadores de 

carga forem gerados no interior da região de depleção, então serão separados pelo campo 

elétrico, sendo os elétrons acelerados para o lado n e as lacunas para o lado p, gerando 

assim uma corrente elétrica (também de deriva) através da junção no sentido da região n 
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para a região p. Esta corrente, porém, tem sentido inverso à corrente de polarização direta 

de um diodo e tem duas componentes (elétrons e lacunas). Porém, se os portadores de 

carga forem fotogerados fora da zona de depleção, então os portadores minoritários, isto 

é, lacunas em região tipo n e elétrons em região tipo p, deverão ter um tempo de vida ou 

comprimento de difusão mínimo para eventualmente alcançarem a junção pn e serem 

coletados, sem que ocorra recombinação, contribuindo assim também para a corrente 

fotogerada. 

A recombinação pode ocorrer no processo e pode ser direta ou indireta. Na 

recombinação direta, também chamada banda a banda, na qual o elétron volta 

diretamente da banda de condução para a banda de valência. Neste caso, a energia pode 

ser liberada sob forma de fóton, na chamada recombinação irradiante, que é o efeito 

utilizado na fabricação de LEDs, emitindo, as células de silício cristalino, por exemplo, 

radiação de baixíssima intensidade – na faixa de 950 nm a 1250 nm. A recombinação 

indireta é feita com o elétron passando por níveis de energia intermediários introduzidos 

no interior da banda proibida por defeitos na estrutura cristalina. 

Em resumo, esta separação dos portadores de carga, gerados a partir dos fótons de 

energia maiores que a energia de gap, dá origem ao efeito fotovoltaico. Os fatores que 

limitam a eficiência de conversão de uma célula fotovoltaica são: 

 Reflexão na superfície frontal; 

 Sombra proporcionada pela área da malha metálica na face frontal; 

 Absorção nula de fótons de energia menor do que o gap; 

 Baixa probabilidade de coleta, pela junção pn, dos portadores de carga gerados 

fora da zona de depleção; 

 Recombinação dos portadores de carga e defeitos do material; 

 Resistência elétrica no dispositivo e nos contatos metal-semicondutor, bem como 

possíveis caminhos de fuga da corrente elétrica (resistência em paralelo do modelo 

do circuito elétrico equivalente – Figura 3-6). 

 

Na Tabela 3-4 estão apresentadas a eficiência em laboratório das melhores células 

fotovoltaicas fabricadas com diferentes materiais e tecnologias. A máxima eficiência, em 

testes de laboratório, foi atingida com células fotovoltaicas multijunção – com o valor de 

37,7%. Estas células são compostas por materiais dos grupos 13, 14 e 15 da tabela 
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periódica e a combinação dos materiais permite absorver fótons de uma maior parte do 

espectro solar. 

Tabela 3-4 – Eficiência de células fotovoltaicas em laboratório. 

 

 

Para células de uma única junção, o limite teórico da sua eficiência é de cerca de 

33%, chamado de Limite de Schokley-Queiser.  O valor original calculado por Schokley e 

Queiser, em 1961, foi de 30%, mas atualmente utiliza-se um valor limite de cerca de 33%. 

[14]. 

3.2.1.1. Relação Corrente x Tensão 

A corrente elétrica produzida por uma célula fotovoltaica depende da sua área, 

uma vez que esta corrente fotogerada depende diretamente da quantidade de luz 

recebida. Mas um módulo fotovoltaico não se comporta como uma fonte elétrica 

convencional, pois não apresenta uma tensão de saída constante nos seus terminais. 

O ponto de operação do módulo fotovoltaico, ou seja, o valor da tensão e da 

corrente nos seus terminais dependerá da carga. Por exemplo, se for conectado um 

equipamento que demanda uma alta corrente, a tensão de saída do módulo tenderá a cair; 

por outro lado, se for conectado uma carga que demanda um valor baixo de corrente 

elétrica, a tensão do módulo será mais elevada, tendendo à tensão de circuito aberto. 
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A máxima corrente que pode ser fornecida pelo módulo é chamada de corrente de 

curto-circuito, e a máxima tensão que pode ser fornecida é chamada de tensão de circuito 

aberto – quando não há carga conectada entre os terminais de saída do módulo. 

Existe um único ponto nas curvas I-V e P-V que corresponde à situação na qual o 

módulo fornece potência máxima – o qual deve-se sempre buscar operá-lo neste ponto, 

onde ocorre a máxima produção de energia. Para isso, são utilizados equipamentos 

conectados aos módulos que serão responsáveis por levar o sistema a operar o mais 

próximo possível do ponto de máxima potência; este equipamento é o inversor de 

frequência, que é analisado com mais detalhes neste trabalho. A Figura 3-5 ilustra uma 

curva típica de IxV e PxV. 

 

Figura 3-5 - Curvas típicas de I x V e P x V. 

 

Voltando na física de semicondutores, a corrente elétrica em uma célula 

fotovoltaica pode ser considerada como a soma da corrente de uma junção pn no escuro 

(diodo semicondutor) com a corrente gerada pelos fótons absorvidos da radiação solar. 

Esta corrente fotogerada em função da tensão no dispositivo, pode ser descrita pela 

Equação 3-4. 

 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 [𝑒(
𝑞𝑉

𝑛𝑘𝑇
) − 1] 

Equação 3-4 – Corrente elétrica em uma célula 
fotovoltaica. 
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Onde: 

I – corrente elétrica em uma célula fotovoltaica (A); 

IL – corrente fotogerada (A); 

I0 – corrente de saturação reversa do diodo (A); 

n – fator de idealidade do diodo, número adimensional geralmente entre 1 e 2,     

obtido por ajuste de dados experimentais medidos; 

q – carga do elétron – 1,6.10-19 C; 

k – constante de Boltzmann – 1, 38.10-23 J/K; 

T – Temperatura absoluta. 

 

Analisando a Equação 3-4, percebe-se que a corrente fotogerada é nula no escuro, 

apresentando um comportamento idêntico ao de um diodo. A corrente reversa pode ser 

calculada através da Equação 3-5, a partir de propriedades do material e detalhes da 

construção da junção pn. Esta corrente pode ser determinada experimentalmente, por 

exemplo, aplicando-se a tensão de circuito aberto à célula não iluminada (no escuro), ou 

ainda obtida numericamente por meio de ajuste de uma curva experimental medida. 

 

𝐼0 = 𝑞. 𝐴. 𝑛𝑖
2. (

𝐷𝑝

𝐿𝑝. 𝑁𝑑
+

𝐷𝑛

𝐿𝑛. 𝑁𝑎
) Equação 3-5 – Corrente elétrica de saturação 

reversa do diodo. 

 

Onde: 

I0 – corrente de saturação reversa do diodo (A); 

A – área da seção reta da junção (área da célula); 

ni – concentração de portadores intrínsecos; 

Nd, Na – concentração dos dopantes tipo n e tipo p, respectivamente; 

Dp, Dn – coeficientes de difusão de lacunas e elétrons, respectivamente; 

Lp, Ln – Comprimento de difusão de lacunas e elétrons; 

q – carga do elétron – 1,6.10-19 C. 

 

Considerando a curva típica I-V de uma célula fotovoltaica de Si – Figura 3-5 –, 

deve-se observar que, apesar de ser normalmente apresentada no primeiro quadrante, 

ela localiza-se no quarto quadrante, na realidade, por se tratar de um gerador – nesta 

configuração, a corrente possui sentido inverso, é negativa. 
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Adotando-se um modelo básico de circuito elétrico equivalente para uma célula 

fotovoltaica, tem-se o circuito da Figura 3-6.  

 

 

Figura 3-6 – Circuito elétrico equivalente para uma célula fotovoltaica. 

 

O diodo D representa a participação da junção pn no escuro; a resistência em série 

representa a queda de tensão na junção metal-semiconduor, malhas metálicas, regiões 

dopadas etc., e a resistência em paralelo, ligada a correntes de fuga, representam pontos 

de curto-circuito na junção pn. Assim, a equação resultante da corrente fotogerada fica de 

acordo com a Equação 3-6. 

 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 [𝑒
(

𝑞(𝑉+𝐼𝑅𝑠)
𝑛𝑘𝑇

)
− 1] −

𝑉 + 𝐼𝑅𝑠

𝑅𝑝
 Equação 3-6 – Corrente elétrica resultante na 

célula fotovoltaica. 

 

Onde os parâmetros são os mesmos da Equação 3-4, acrescidos das grandezas definidas 

na Figura 3-6. 

 

3.2.1.2. Influência da Radiação Solar na curva I-V 

A corrente elétrica fotogerada depende da intensidade da radiação solar que incide 

na célula fotovoltaica. Esta corrente aumenta linearmente com o aumento da irradiância 

solar incidente, enquanto que a tensão de circuito aberto aumenta de forma logarítmica, 

se mantida a mesma temperatura. Logo, a variação da tensão com relação a variação da 

radiação solar é desprezível. A corrente de curto-circuito de uma célula fotovoltaica (e de 

um módulo) pode ser relacionada à irradiância incidente pela Equação 3-7. 
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𝐼𝑆𝐶 = 𝐼𝑆𝐶 𝑠𝑡𝑑
.

𝐺

1000
 

 Equação 3-7 – Equação da corrente de curto-
circuito para determinada irradiância. 

 

Onde: 

ISC - corrente de curto-circuito para determinada irradiância solar incidente(A); 

𝐼𝑆𝐶 𝑠𝑡𝑑
- corrente de curto-circuito nas condições padrões de teste (A); 

G – irradiância solar incidente (W/m²). 

 

Nos casos de alta irradiância, a resistência série do modelo do circuito elétrico 

equivalente torna-se um fator que pode reduzir a eficiência, caso a célula fotovoltaica não 

for projetada para essas condições. Por outro lado, para baixos valores de radiação solar, 

a resistência paralelo pode reduzir ainda mais a potência elétrica gerada. 

A Figura 3-6 ilustra a curva característica I-V para diferentes valores de radiação 

solar. 

 

 

Figura 3-7 – Curva I-V para diferentes valores de radiação solar. 

3.2.1.3. Influência da Temperatura 

Um aumento da temperatura da célula fotovoltaica tende a reduzir sua eficiência. 

Isto se deve ao fato de que a tensão da célula diminui significativamente com o aumento 

da temperatura – conforme Figura 3-7 –, enquanto sua corrente sofre uma elevação muito 

pequena, quase desprezível. Por exemplo, um aumento de 100 °C na temperatura de uma 
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célula de silício cristalino (c-Si), a tensão varia na ordem de -0,2 V (-30%) na tensão de 

circuito aberto e -0,2 % na corrente de curto-circuito.  

 

 

Figura 3-8 – Curva I-V para variação de temperatura. 

 

Para representar o efeito da temperatura nas características dos módulos são 

utilizados os coeficientes de temperatura – que é uma especificação técnica do 

equipamento e estão contidos na folha de dados do fabricante (ver Figura 4-7 para 

exemplificar). Quanto menores os coeficientes de temperatura, menores são as perdas. 

Estes coeficientes, das grandezas de tensão de circuito aberto, corrente de curto-

circuito e da potência máxima, são definidos como a variação da grandeza pela variação 

da temperatura – conforme Equações 3-8, 3-9 e 3-10. 

 

𝜑 =
∆𝑉𝑂𝐶

∆𝑇
 

Equação 3-8 – Equação do coeficiente de 
temperatura para a tensão de circuito aberto. 

𝜌 =
∆𝐼𝑆𝐶

∆𝑇
 

Equação 3-9 – Equação do coeficiente de 
temperatura para a corrente de curto-circuito. 

𝜏 =
∆𝑃𝑀𝑃

∆𝑇
 

Equação 3-10 – Equação do coeficiente de 
temperatura para a máxima potência atingida. 

 

Onde: 

∆𝑃𝑀𝑃- variação da máxima potência atingida (W); 

∆𝐼𝑆𝐶  – variação da corrente de curto-circuito (A); 
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∆𝑉𝑂𝐶 – variação da tensão de circuito aberto (V); 

∆𝑇 – variação da temperatura (°C); 

𝜑 – coeficiente de variação da tensão de circuito aberto em função da temperatura 

(V/°C); 

𝜌 – coeficiente de variação da corrente de curto-circuito em função da temperatura 

(A/°C); 

𝜏 – coeficiente de variação da máxima potência atingida em função da temperatura 

(W/°C); 

 

Em geral, os coeficientes de tensão e potência são negativos e o de corrente é 

positivo. Acrescentando as variações de temperatura para o cálculo de potência 

(Equações 3-8 e 3-9, variações de tensão e corrente, respectivamente), é possível escrever 

uma expressão para obter de uma forma aproximada da potência máxima (PMP) – 

conforme Equação 3-11, onde foi adotado o coeficiente de temperatura da corrente de 

curto-circuito igual a corrente de no ponto de máxima potência atingida. 

 

𝑃𝑀𝑃(𝑇) = 𝑉𝑀𝑃(𝑇). 𝐼𝑀𝑃(𝑇) = 𝑉𝑀𝑃𝑠𝑡𝑐
. (1 + 𝜑∆𝑇). 𝐼𝑀𝑃𝑠𝑡𝑐

. (1 + 𝜌∆𝑇) 

𝑃𝑀𝑃(𝑇) = 𝑉𝑀𝑃𝑠𝑡𝑐
. 𝐼𝑀𝑃𝑠𝑡𝑐

. (1 + (𝜌 + 𝜑𝑉𝑀𝑃
). ∆𝑇) 

Equação 3-11 – 
Equação da máxima 

potência atingida. 

 

Onde: 

𝑃𝑀𝑃 – potência máxima atingida (W); 

𝑉𝑀𝑃𝑠𝑡𝑐
 – tensão no ponto de máxima potência atingida nas condições padrões de 

teste (V); 

𝐼𝑀𝑃𝑠𝑡𝑐
 – corrente no ponto de máxima potência atingida nas condições padrões de 

teste (A); 

𝜌 – coeficiente de variação da corrente em função da temperatura (A/°C); 

𝜑𝑉𝑀𝑃
 – coeficiente de variação da tensão no ponto de máxima potência atingida 

(V/°C); 

∆𝑇 – variação da temperatura (°C). 

 

Para um cálculo simplificado da temperatura de operação de um módulo 

fotovoltaico, em determinadas condições ambientais, utiliza-se a Equação 3-12. 
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𝑇𝑚𝑜𝑑 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + 𝐾𝑡𝐺 Equação 3-12 – Equação da temperatura do 
módulo. 

 

Onde: 

Tmod – temperatura do módulo (°C); 

Tamb – temperatura ambiente (°C); 

G – irradiância incidente sobre o módulo (W/m²); 

Kt – coeficiente térmico para o módulo, podendo ser adotado o valor padrão de 0,03, 

se não for conhecido (°C/W.m-2). 

 

O coeficiente Kt pode ser calculado a partir das informações na condição NOCT, 

informadas pelo fabricante do equipamento, pela Equação 3-13. 

 

𝐾𝑡 =
𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20

800
 

Equação 3-13 – Equação do coeficiente térmico 
para o módulo fotovoltaico. 

 

Onde: 

Kt – coeficiente térmico para o módulo; 

NOCT – Nominal Operating Cell Temperature do módulo (°C); 

20 °C – grandeza definida para a medida nas condições em NOCT; 

800 W/m² – irradiância definida para a medida nas condições em NOCT. 

3.2.1.4. Sombreamento 

Sob determinadas condições de operação, uma célula fotovoltaica pode receber 

menos radiação solar do que as outras da mesma associação – ao receber uma sombra 

(gerada por um sombreamento parcial, sujeira etc.). Este efeito limita a corrente de todo 

o conjunto série e é propagado para todos os módulos conectados em série. Com isso, 

ocorrerá a perda de potência gerada e esta potência que era pra ser gerada, é dissipada 

no módulo afetado – na(s) célula(s) sombreada(s). Assim, pode ocorrer o fenômeno 
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conhecido como ‘ponto quente’ ou hot spot (termo em inglês), que pode danificar o 

módulo permanentemente. 

Com a finalidade de evitar os pontos quentes e, consequentemente a perda de 

potência, os módulos são geralmente protegidos com os chamados diodos de desvio (by 

pass), que oferecem um caminho alternativo para a corrente. Estes diodos são geralmente 

inseridos nas caixas de conexões dos módulos e conectados em antiparalelo (paralelo, 

com polaridade inversa) com um conjunto de células em série, entre 15 e 30 células para 

cada diodo. Esta proteção deve suportar, em operação permanente, a mesma corrente das 

células. A Figura 3-9 ilustra o processo de proteção do diodo by pass, onde, surgido uma 

sombra em uma das células, circulará uma corrente elétrica ao contrário da corrente 

fotogerada nesta célula. Assim, o diodo de by pass será diretamente polarizado e desviará 

a corrente da fileira de células em que está ocorrendo o sombreamento. 

 

 

Figura 3-9 – Processo de proteção pelo diodo by pass. 

3.2.1.5. Diodos de Bloqueio 

Outro componente de proteção utilizado em conexões de módulos fotovoltaicos é 

o diodo de bloqueio, que tem a função de impedir o fluxo de corrente de um conjunto série 

com tensão maior para um com tensão menor. Para cada conjunto série, neste contexto, 

instala-se um diodo de bloqueio – conforme Figura 3-10. Cada diodo deve suportar pelo 

menos a corrente de curto-circuito produzida por um módulo e também uma tensão 

reversa de pelo menos duas vezes a tensão de circuito aberto de todo o arranjo. De acordo 

com a norma IEC 6036-7-712, os diodos de bloqueio não são necessários se forem 

utilizados módulos do mesmo tipo, com proteção Classe II e certificados para funcionar 

com 50% da corrente nominal de curto-circuito, quando polarizados inversamente. 
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Figura 3-10 – Proteção das fileiras com o diodo de bloqueio. 

3.2.1.6. Fusíveis de Proteção 

Este dispositivo, também de proteção, tem a função de proteger a série fotovoltaica 

do fluxo de corrente reversa de um conjunto série com tensão maior para um com tensão 

menor. Deve ser dimensionado para correntes menores que a corrente reversa suportável 

pelo módulo. Os fusíveis são colocados na saída de cada série, tanto no polo positivo 

quanto no negativo – conforme Figura 3-11. Dever ser para corrente contínua, de 

preferência do tipo gPV (conforme norma IEC 60269-6), que é apropriado para operação 

em sistemas fotovoltaicos, pois apresenta alta durabilidade. 

 

 

Figura 3-11 – Esquema utilizando fusíveis de proteção. [3] 
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Na prática, tem-se observado que os diodos de bloqueio apresentam alto índice de 

falhas, o que prejudica o desempenho do sistema. Assim, o diodo pode ser substituído pelo 

fusível. 

3.2.1.7. Simulação do Funcionamento utilizando Simulink  

Com a finalidade de reproduzir o funcionamento das células solares 

computacionalmente, foi utilizado o software Simulink. A montagem está no esquema da 

Figura 3-12 e utilizando o diodo de bypass na Figura 3-13. 

 

 

Figura 3-12 - Circuito desenvolvido no Simulink sem o diodo by pass. 
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Figura 3-13 - Circuito desenvolvido no Simulink com o diodo bypass. 

 

No circuito desenvolvido foram colocadas três células fotovoltaicas em série. Foi 

analisado o comportamento da curva IxV para radiação uniforme de 1000 W/m² nas três 

células e uma sombra total na célula central da configuração com e sem o diodo bypass. A 

Figura 3-14 apresenta as curvas resultantes. 

 

Figura 3-14 - Curva IxV - Simulink. 

 

O gráfico da Figura 3-14 mostra o comportamento esperado do sistema 

desenvolvido. Cada célula fotovoltaica apresenta uma corrente de curto-circuito de 8 A e 

tensão de circuito aberto de cada uma de 0,6 V. Com o diodo bypass, pode-se perceber que 

mesmo com uma célula em série totalmente sombreada (o que iria comprometer 
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totalmente a produção de corrente devido a configuração série), ainda há potência 

gerada; menor do que com todas as células gerando energia elétrica mas não há a perda 

de geração completa, caso iria ocorrer se não houvesse o diodo. A Figura 3-15 mostra a 

curva da potência gerada em função da tensão. 

 

 

Figura 3-15 - Curva PxV - Simulink. 

3.2.2. Tecnologias de Fabricação das Células Fotovoltaicas 

3.2.2.1. Silício Cristalizado 

O Silício se encontra na natureza combinado a outros materiais, e se apresenta 

como dióxido de silício e silicatos. A areia e o quartzo são as formas mais comuns. A areia 

contém demasiado teor de impurezas para ser processada, enquanto os depósitos de 

quartzito chegam a possuir 99% de Si. É essa areia sílica que é processada para a obtenção 

da matéria prima. 

Ao final, existem dois tipos de produtos resultantes a serem utilizados como 

matéria prima da indústria eletrônica – o chamado silício grau eletrônico (Si-gE), com 

uma pureza de 99,9999999%, também chamado 9N (9 noves); e o silício grau solar (Si-

gS), com 99,9999% (6N), de menor custo, o qual não é utilizado na indústria eletrônica. A 

Figura 3-16 resume o processo de fabricação do Si cristalino. 
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Figura 3-16 – Resumo do processo de fabricação do módulo fotovoltaico a partir do Si cristalino. 

3.2.2.1.1. Silício Monocristalino (m-Si) 
 

Blocos de silício ultrapuro são aquecidos em altas temperaturas e submetidos a um 

processo de formação de cristal chamado método de Czochralski. O produto resultante 

desse processo é o lingote de silício monocristalino – conforme Figura 3-17. 

 

 

 

 

Figura 3-17 – Lingote de m-Si. 

O lingote de m-Si é constituído de uma estrutura cristalina única e possui 

organização molecular homogênea, o que lhe confere aspecto brilhante e uniforme. O 

lingote é serrado e fatiado para produzir wafers – Figura 3-18 –, que são finas bolachas de 

Si puro – os wafers não possuem as propriedades de uma célula fotovoltaica. 
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Figura 3-18 – Wafers de m-Si. 

 

Os wafers são submetidos a processos químicos nos quais recebem impurezas em 

ambas as faces, formando as regiões tipo p e tipo n. Por último, a célula semiacabada 

recebe uma película metálica em uma das faces, uma grade metálica na outra face e uma 

camada de material antirreflexo na face que irá receber a radiação solar. O produto final 

está ilustrado na Figura 3-19. Sua eficiência, na prática, está em torno de 15 – 18%. 

 

 

Figura 3-19 – Célula Fotovoltaica (m-Si). 

3.2.2.1.2. Silício Policristalino (p-Si) 

O p-Si é fabricado por um processo mais barato do que aquele empregado na 

fabricação do monocristalino. O lingote de p-Si é formado por um aglomerado de 

pequenos cristais, com tamanhos e orientações diferentes, possuindo um aspecto mais 

rugoso – conforme Figura 3-20. 
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Figura 3-20 – Lingote de p-Si. 

 

O lingote de p-Si também é utilizado para a produção de wafers e, posteriormente, 

em células fotovoltaicas. As células fotovoltaicas – Figura 3-21 – possuem aparência 

heterogênea e normalmente são encontradas na cor azul, mas sua cor pode ser outra em 

função do tratamento antirreflexo empregado. Estas células comerciais tem eficiência em 

torno de 13- 15%, inferior às células monocristalinas, porém possui um menor custo. 

 

 

Figura 3-21 – Célula fotovoltaica p-Si. 

3.2.2.2. Filmes Finos 

O nome filme fino é utilizado para designar diferentes tecnologias existentes: como 

o silício amorfo (aSi), o silício microcristalino (µSi), a tecnologia de telureto de cádmio 

(CdTe) e a tecnologia CIGS (cobre-índio-gálio-selênio). Outras duas tecnologias 
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emergentes vêm ganhando destaque em instituições de pesquisas: as células orgânicas e 

de corantes – mesmo enquadrando nos filmes finos, o processo de fabricação é peculiar. 

Esta é uma tecnologia mais recente que surgiu após as tecnologias do Si cristalino 

estarem bem desenvolvidas. Estas células não são produzidas a partir de lingotes de Si, 

são fabricados a partir da deposição de finas camadas de materiais (Si e outros) sobre 

uma base que pode ser rígida ou flexível. O processo de deposição, que pode ocorrer por 

vaporização ou através de outros métodos, permite que pequenas quantidades de matéria 

prima sejam empregadas para fabricar os módulos, além de evitar os desperdícios que 

ocorrem na serragem dos wafers cristalinos. 

As temperaturas de fabricação desta tecnologia estão entre 200 e 500 °C, quando 

as temperaturas necessárias na fabricação das células cristalinas giram em torno de 1500 

°C. Além de consumir menos matéria prima, os filmes finos consomem menos energia em 

sua fabricação, tornando muito baixo o custo da tecnologia. Além disso, por possuírem um 

processo de fabricação menos complexo, favorece a produção em larga escala. O que tem 

impedido de seu uso substituir os do Si cristalino é a baixa eficiência – necessitando de 

uma área maior para produzir a mesma energia que produz as tecnologias cristalinas. 

A distinção entre célula e módulo não existe nesta tecnologia. Módulos de filmes 

finos são formados por uma grande e única célula fabricada na dimensão do módulo. Este 

fato os tornam menos sensíveis aos efeitos de sombreamento parcial, pois a sombra 

produzida atinge apenas uma pequena parte da célula – resultando em uma perda menor 

de produção de energia. Possuem melhor aproveitamento para baixas radiações solares 

e para radiações difusas. Além disso, o coeficiente de temperatura é menor comparado 

aos Si cristalinos – portanto, para temperaturas mais elevadas, os módulos de filmes finos 

são mais adequados. Porém, sofrem degradação de maneira mais acelerada do que os Si 

cristalinos. 
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Capítulo 4 

Energia Solar Fotovoltaica 

4.1. Situação no Brasil 

Atualmente a energia solar fotovoltaica no Brasil é empregada principalmente em 

pequenos sistemas isolados ou autônomos instalados em locais não atendidos pela rede 

elétrica, em regiões de difícil acesso ou onde a instalação de linhas de distribuição de 

energia elétrica não é economicamente viável [1]. 

Embora sistemas fotovoltaicos autônomos sejam uma importante alternativa, a 

tendência é a de que o uso da energia solar fotovoltaica em breve estará concentrado nos 

sistemas conectados à rede elétrica, com aplicação em micro e minissistemas de geração 

distribuída. 

O número de sistemas fotovoltaicos conectados à rede vem aumentando no Brasil 

e a previsão é continuar esta tendência devido, principalmente, a recente aprovação pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) da Resolução 482, de 17 de abril de 2012 – 

a respeito da micro e mini geração com sistemas de distribuição conectados em baixa 

tensão e alimentados por fontes renováveis de energia. Esta Resolução contempla, além 

da energia fotovoltaica, as energias hidráulica (na forma de pequenas centrais 

hidrelétricas), eólica e de biomassa. A Figura 4-1 ilustra a situação da Matriz Energética 

do Brasil das usinas em operação, segundo o Boletim de Informações de Geração (BIG) 

ANEEL. 
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Figura 4-1 – Energia Fotovoltaica no Brasil [15] 

 

Um importante passo para a inserção da energia fotovoltaica no país foi o projeto 

estratégico “Arranjos Técnicos e Comerciais para a Inserção da Geração Solar Fotovoltaica 

na Matriz Energética Brasileira”, lançado pela ANEEL em 2011 em conjunto com 

empresas concessionárias de energia elétrica de todo o país. O projeto tem como objetivo 

promover a criação de usinas experimentais de energia fotovoltaica interligadas ao 

sistema elétrico nacional, que deverão somar quase 25 MW de potência instalada. Mas a 

participação da energia solar na matriz energética ainda é ínfima. 

Segundo a EPE, a projeção para o setor no país até 2015 está representada no 

gráfico da Figura 4-2. 

 

 

Figura 4-2 - Projeção de crescimento do setor fotovoltaico até 2050. [16] 
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4.2. Potencial de Utilização no País 

A energia solar fotovoltaica apresenta mais regularidade no fornecimento de 

eletricidade do que a energia eólica e pode ser empregada em todo o território brasileiro, 

pois o país é privilegiado com elevadas taxas de irradiação solar em todas as regiões. 

Sendo a quantidade de energia produzida por um sistema fotovoltaico dependente 

da taxa de irradiação solar do local, as Regiões Nordeste e Centro-Oeste são as que 

possuem o maior potencial de aproveitamento da energia solar. Entretanto, as demais 

regiões não ficam muito atrás e também possuem consideráveis taxas de irradiação solar. 

A Região Sul é a menos privilegiada, entretanto ainda possui taxas de irradiação melhores 

do que aquelas encontradas em países que empregam largamente a energia solar 

fotovoltaica. 

A Alemanha é o país que mais utiliza a energia fotovoltaica – estando previsto a sua 

ultrapassagem por países como Estados Unidos, Japão e China nos próximos anos. Sua 

capacidade instalada é cerca de 20 GW, superior à de todos os outros países juntos. Esta 

capacidade instalada corresponde aproximadamente 4% de toda a eletricidade produzida 

naquele país. A melhor taxa de irradiação solar da Alemanha é cerca de 3500 Wh/m² 

(watt-hora por metro quadrado) por dia, disponível apenas em uma pequena parte ao sul 

do seu território. A maior parte do território alemão não possui mais do que 3500 Wh/m² 

diários de irradiação solar. O Brasil apresenta taxas de irradiação entre 4500 e 6000 

Wh/m² [1]. A Figura 4-3 ilustra o potencial brasileiro em energia solar. 
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Figura 4-3 – Potencial Brasileiro de Energia Solar [17] 

 

Existe muito espaço para o crescimento da energia solar fotovoltaica no Brasil. 

Mais do que uma fonte alternativa, a energia fotovoltaica é uma opção promissora para 

complementar e ampliar a Matriz Energética. Os sistemas fotovoltaicos podem gerar 

eletricidade em qualquer espaço onde for possível instalar um painel fotovoltaico. As 

condições climáticas e o espaço territorial do nosso País são extremamente favoráveis. 

4.3. Potencial de Utilização no Estado de Minas Gerais  

Em meados de 2012, foi desenvolvido pela CEMIG em parceria com outras 

instituições, um atlas solarimétrico do estado de Minas Gerais. Nele, constam informações 
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sobre o potencial de aproveitamento da energia solar no estado para geração de energia. 

A Figura 4-4 está uma média da radiação solar anual. 

 

 

Figura 4-4 - Radiação Solar Média Diária Anual no estado de Minas Gerais. [18] 

 

Pode-se perceber o bom potencial do estado neste tipo de geração de energia. 

Assim, existem especulações para instalação de usinas solares no norte do estado, 

previsto para ser a maior usina solar da América Latina.  

4.4. Obstáculos 

A exemplo do que ocorreu com a energia eólica e outras fontes alternativas, 

esperam-se ações para promover a inserção da energia fotovoltaica no Brasil. O PROINFA, 

programa criado pelo Governo Federal para promover o uso de fontes alternativas de 

energia, não incluiu a energia fotovoltaica, a qual também ficou fora do Plano Decenal de 

Energia até 2020 do Ministério de Minas e Energia (MME) [1]. 
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Existem sinais muito positivos de que este cenário será transformado nos 

próximos anos e a energia fotovoltaica será seriamente considerada como uma 

alternativa energética para o Brasil. Vários fatores contribuíam e alguns ainda contribuem 

para o pouco uso da energia solar fotovoltaica. Até o início do ano de 2012, o principal 

obstáculo era a ausência de regulamentação e de normas técnicas para o setor 

fotovoltaico, o que inibia o surgimento de uma indústria e de um mercado voltados para 

os sistemas de geração distribuída em baixa tensão, que são um importante nicho de 

aplicação da energia fotovoltaica. 

Outros obstáculos podem ser citados como o custo da eletricidade gerada, ainda 

considerado elevado em comparação com a energia hidrelétrica; isso tem sido apontado 

como um fator negativo para a inserção desta alternativa no país. Entretanto, esse 

obstáculo praticamente inexiste para as micro e mini usinas fotovoltaicas instaladas em 

zonas urbanas, onde o custo da energia elétrica é muito elevado devido à incidência dos 

impostos e dos custos de transmissão e distribuição no preço final da energia elétrica pago 

pelo consumidor. 

A presença de um enorme potencial hidrelétrico ainda não explorado no País 

também é um fator negativo para a inserção da energia fotovoltaica. Sua existência torna 

menos atraente o investimento em outras fontes de energia. Entretanto, levando em 

consideração as dificuldades para construir usinas hidrelétricas, relacionadas aos 

licenciamentos ambientais e ao enfrentamento da opinião pública acerca dos impactos 

causados pela construção de barragens, outras fontes de energia, incluindo a fotovoltaica, 

vão conquistando espaço [1]. 

Finalmente, existem os obstáculos econômicos. Faltam ainda incentivos 

governamentais, que poderiam surgir com a concessão de subsídios ou de linhas de 

crédito para pequenos e médios sistemas fotovoltaicos. Já existem programas de 

financiamento para projetos de alto custo, como as linhas “Fundo Clima” e “Energias 

Alternativas” do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a 

linha “Economia Verde” da Agência de Fomento do Estado de São Paulo; mas é aguardada 

a criação de programas nacionais para incentivar pequenos produtores, pessoas comuns 

ou pequenas empresas, a possuir micro e minissistemas de geração fotovoltaica 

instaladas em seus telhados, por exemplo. 

Recentemente, no ano de 2013 foi lançado no estado de Minas Gerais o “Energias 
de Minas”, onde os empreendimentos de energia gerada a partir das fonte solar, 
eólica, biomassas, biogás e hídrica, além da proveniente de Pequenas Centrais 
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Hidrelétricas (PCH's) e Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH's), deverão ter 
condições diferenciadas. O decreto prevê, entre outros incentivos, tratamento 
tributário diferenciado para a produção, em Minas, de componentes e 
ferramentais utilizados na geração de energia renovável (painéis solares, 
geradores e aero geradores eólicos, inversores etc.). 
A Lei nº 20.824, de 31 de julho de 2013, prevê a desoneração do ICMS para vários 
equipamentos destinados à geração desse tipo de energia elétrica, bem como 
isenção total do ICMS relativo ao fornecimento da energia gerada pelo prazo de 
dez anos, contado da data de início da operação da usina geradora, com 
recomposição anual, gradual e proporcional, nos cinco anos seguintes, de modo 
que a carga tributária original somente se restabeleça a partir do décimo sexto 
ano. Também há previsão de benefício fiscal para o micro gerador e o mini 
gerador de energia elétrica. 
Os empreendimentos poderão contar ainda com linhas de financiamento de 
longo prazo oferecidas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). 
Outro ponto relevante é o apoio à pesquisa e à capacitação técnica para o 
atendimento à demanda. A expectativa é que o programa viabilize investimentos 
de empresas da cadeia produtiva do setor interessadas em se instalar em Minas. 
Várias delas já manifestaram interesse ao Governo de Minas em investir no 
Estado [19]. 

4.5. Normas e Regulamentação 

Ao longo de 2011, houve muitos avanços no setor de energia solar fotovoltaica no 

Brasil, especialmente com os resultados das discussões geradas pelo Grupo Setorial de 

Energia Fotovoltaica da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) 

e pela comissão de estudos CE-03:082.01 do Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, 

Iluminação e Telecomunicações (COBEI), responsável pela elaboração da norma para a 

conexão de inversores fotovoltaicos à rede elétrica. 

Em abril de 2012, foi aprovada pela ANEEL a minuta da resolução normativa n° 

482, que permite a micro geração e a mini geração de energia elétrica a partir de fontes 

renováveis e alternativas com sistemas de geração distribuída conectados às redes 

elétricas de baixa tensão. A publicação desta resolução constitui um marco regulatório no 

Brasil, beneficiando a população e obrigando as concessionárias de energia elétrica a 

adaptar-se à entrada de sistemas de geração distribuída com fontes alternativas, dentre 

elas a fotovoltaica, em suas redes de distribuição de baixa tensão. A resolução n° 482 

estabelece que cada cidadão brasileiro ou empresa pode ter uma usina fotovoltaica 

produzindo eletricidade para a complementação do consumo próprio ou para a 

exportação de energia (neste caso complementando a necessidade de energia de outra 

localidade, de acordo com as regras da ANEEL). No geral, estabelece as condições para o 

acesso de micro geração e mini geração distribuída aos sistemas de distribuição de 
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energia elétrica e cria o sistema de compensação de créditos de energia elétrica para 

autoprodutores de energia. 

Em março de 2012, como resultado das discussões técnicas ocorridas na comissão 

CE-03:082.01 do COBEI, foi publicada a norma técnica ABNT NBR IEC 62116:2012 sobre 

o procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores fotovoltaicos conectados à 

rede elétrica. 

Em meados de 2012, iniciaram-se as primeiras discussões da comissão do CE-

03:064.01 do COBEI sobre os procedimentos para a conexão dos sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede elétrica, tratando dos sistemas de proteção, da especificação dos 

elementos elétricos e outros aspectos relacionados à inserção desses sistemas nas redes 

de distribuição de baixa tensão, em complementação à norma NBR 5410 para sistemas 

elétricos. 

São ainda prévios no Brasil os conhecimentos sobre a construção e a operação de 

plantas de energia solar fotovoltaica conectadas à rede elétrica de distribuição de baixa 

tensão. As normas publicadas recentemente e atualmente em discussão trarão 

importantes esclarecimentos para consumidores, fabricantes de equipamentos, 

instaladores e concessionárias de energia elétrica [1]. 

4.6. Geração Distribuída 

A Geração Distribuída (GD) de energia elétrica é caracterizada pelo uso de 

geradores descentralizados, instalados próximo aos locais de consumo – como ilustrado 

na Figura 4-5. O modelo distribuído opõe-se ao modo tradicional de geração de energia 

elétrica baseado em grandes usinas construídas em locais distantes dos consumidores. 
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Figura 4-5 – Geração Distribuída [20] 

 

O uso da GD com fontes alternativas de energia elétrica tem crescido no Brasil e no 

mundo. As energias solar fotovoltaica e eólica são as de maior potencial para utilização na 

Geração Distribuída de eletricidade. 

A modalidade de GD inclui parques de geração construídos em áreas abertas e 

também pequenos geradores conectados ao sistema elétrico e instalados dentro de zonas 

urbanas densamente povoadas – como o sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR). 

Esses geradores podem ser instalados em residências e telhados de empresas, escolas e 

centros comerciais, por exemplo, constituindo micro usinas e mini usinas de geração de 

eletricidade conectadas ao sistema elétrico nacional. 

Essas pequenas usinas são conectadas diretamente às redes de distribuição de 

baixa tensão, sem a necessidade de instalar transformadores ou linhas de distribuição de 

eletricidade. Além de fornecerem energia para o consumo local, indiretamente podem 

contribuir com a geração de eletricidade de todo país. 

No Brasil, as micro e mini usinas de eletricidade serão empregadas para abastecer 

o consumo próprio, podendo gerar créditos de energia nos períodos em que a geração for 

maior que o consumo. 

A instalação em massa de pequenos sistemas de GD contribui para o aumento da 

disponibilidade de eletricidade, permitindo a economia de água nos reservatórios das 

hidrelétricas no período de seca, por exemplo. Reduz-se a necessidade de construção de 

novas usinas de grande porte, podem aumentar a qualidade de energia dos consumidores, 

reduzir investimentos por parte das concessionárias em linhas de transmissão e nos 

sistemas de distribuição, por exemplo; melhor equilíbrio entre oferta e demanda etc. 
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Para a configuração em GD, a energia solar fotovoltaica é a fonte alternativa que 

tem recebido mais atenção. Praticamente todo território brasileiro poderá utilizar esse 

tipo de geração de energia elétrica. Além de poderem constituir usinas de geração, 

competindo com as tradicionais fontes de energia, os sistemas fotovoltaicos, por se 

adaptarem facilmente à arquitetura e a qualquer tipo de espaço vazio onde haja incidência 

de luz, como paredes, fachadas, telhados, podem ser facilmente instalados nas cidades e 

nos grandes centros urbanos. Permitem a produção local de energia elétrica sem a 

emissão de gases poluentes, resíduos ou ruídos, contribuindo para o suprimento de 

energia dos centros consumidores e ao mesmo tempo proporcionando a melhoria da 

qualidade de vida nas grandes cidades, tornando mais sustentável o nosso modo de vida 

[1]. 

4.7. Tarifação em SFCR 

4.7.1. Venda de energia no mercado livre 

Além da mini e microgeração, o SFCR pode ser implementado na forma de usinas 

de geração de energia elétrica. Assim, aplicam-se as regras que valem para as usinas de 

outras fontes de energia, como hidrelétricas e termelétricas. A venda de energia ocorre 

no mercado de comercialização, através da Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE), e aplicam-se as tarifas e os requisitos técnicos padronizados para este 

tipo de sistema. 

A maior usina solar do Brasil entrou em operação comercial dia 14 de agosto de 

2014. É localizada no estado de Santa Catarina, na cidade de Tubarão, composta por 

19.424 painéis totalizando uma potência de 3 MWp conectada à rede de 13,8 kV da CELESC 

– a energia produzida tem capacidade para abastecer 2,5 mil residências. 

4.7.2. Tarifação net metering  

A tarifação net metering ou medida da energia líquida é um sistema de medição de 

energia elétrica. Neste tipo de tarifação existe um medidor eletrônico que registra a 
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energia que a residência consome da rede elétrica pública e a energia que a residência 

produz e eventualmente exporta para a rede elétrica. De acordo com este sistema de 

tarifação, no final do mês o consumidor pagará apenas a diferença entre o que consumiu 

e o que gerou. 

Este sistema é o modelo adotado no Brasil com o objetivo de viabilizar a 

microgeração fotovoltaica, uma vez que o sistema fotovoltaico gera mais energia durante 

o dia quando o consumo residencial é menor – levando em conta o período de melhor 

potencial de geração fotovoltaica (na faixa de 9:00 às 15:00 horas). 

O sistema net metering permite registrar a energia que foi exportada pela 

residência durante o dia, gerando créditos de energia que depois são abatidos no consumo 

total na conta de eletricidade. Na prática, é como se o proprietário de um microssistema 

residencial estivesse exportando energia durante o dia, quando teoricamente seu 

consumo é menor do que sua geração, e recebendo a energia de volta no período da noite, 

porém, tendo no valor final do custo, o acréscimo dos tributos. 

No sistema de net metering implantado em alguns países, caso uma residência com 

um SFCR gerar mais energia do que produziu ao longo do ano, o proprietário pode receber 

um pagamento pela energia ao final de um determinado período – caso não tenha 

utilizado os créditos que foram gerados com a energia exportada. A concessionária de 

energia elétrica é obrigada a comprar a energia pelo mesmo preço que ela pagaria se 

estivesse comprando de outras fontes. As regras e outros aspectos variam de um país para 

outro. 

No modelo adotado no Brasil, de acordo com a Resolução da ANEEL n° 482/2012, 

o microprodutor de energia tem o prazo de 36 meses para utilizar os créditos gerados. Ao 

final deste período, os créditos serão expirados sem qualquer tipo de remuneração. 

4.7.3. Tarifação feed in 

Este tipo de sistema foi criado na Europa para incentivar o uso de energias 

renováveis. O sistema de medição é semelhante ao sistema net metering com dois 

medidores, mas no feed in o consumidor é premiado com a instalação de um sistema de 

energia fotovoltaica em sua residência, recebendo um pagamento pela energia que o seu 

sistema fotovoltaico exporta para a rede elétrica, sendo este pagamento maior do que o 
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preço da energia consumida da rede pública – resultando em um sistema altamente 

vantajoso e rentável. 

Em alguns países, este sistema foi ainda mais aperfeiçoado, premiando o 

consumidor por toda a energia que é gerada por fontes alternativas de energia e não 

somente pela energia que é exportada – tornando-o ainda mais rentável. Na prática, com 

estas ações o governo torna, através deste incentivo, a energia mais barata para o 

consumidor. No sistema feed in aperfeiçoado existem três tipos de tarifas: 

 

 Tarifa de geração – o proprietário do sistema fotovoltaico recebe por cada 

quilowatt-hora gerado a partir de uma fonte renovável, independente dessa 

energia ser consumida localmente ou ser exportada para a rede; 

 Tarifa de exportação – se a residência produzir mais do que consome, o 

proprietário recebe um valor adicional por cada quilowatt-hora exportado para a 

rede elétrica; 

 Tarifa de consumo – a energia efetivamente consumida da rede elétrica, que é a 

diferença entre o que foi retirado da rede e o que foi exportado, é tarifada pelo 

preço normal da eletricidade. O mesmo preço que qualquer consumidor pagaria se 

não tivesse um sistema de energia fotovoltaica. 

4.8. Fonte “limpa” de energia  

O conceito de energia limpa é frequentemente associado às fontes renováveis, pois 

em comparação com os combustíveis fósseis, apresentam reduzidos impactos ambientais 

e praticamente não originam resíduos ou emissões de poluentes. Entretanto, a exploração 

de qualquer fonte de energia provoca alterações no meio ambiente e produz impactos de 

maior ou menor relevância. 

Na fabricação de células fotovoltaicas empregam-se componentes tóxicos. As 

usinas solares térmicas empregam fluidos tóxicos e sua instalação ocupa grandes áreas 

afetando habitats naturais. Em paralelo, a construção de usinas hidrelétricas requer 

grandes quantidades de matéria-prima e energia; e a formação de represas inunda 

enormes áreas e altera irreversivelmente o ambiente no seu entorno. 



 
 

83 
 

Apesar de alguns impactos negativos, as fontes renováveis são relativamente 

‘limpas’ e seguras quando comparadas às não renováveis. Com a preocupação em gerar 

energia mitigando a agressão ao meio ambiente, devido às mudanças climáticas, as fontes 

renováveis vêm ganhando espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Desenvolvimento de um SFCR 

O objetivo do sistema fotovoltaico conectado à rede é gerar eletricidade para o 

consumo local, podendo reduzir o consumo da rede pública ou mesmo gerar excedente 

de energia. Residências e empresas que possuem sistemas fotovoltaicos conectados à 

rede e produzem energia excedente, deixam de ser meros consumidores e tornam-se 

também produtores de eletricidade. 

Os SFCR podem ser centralizados, constituindo usinas de geração de energia 

elétrica ou micro e minissistemas descentralizados de geração distribuída instalados em 

qualquer tipo de consumidor. 

5.1. Equipamentos em um SFCR 

Geralmente, um sistema fotovoltaico conectado à rede possui os seguintes 

componentes: 

 

1. Módulos Fotovoltaicos; 
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2. Quadros; 

3. Condutores; 

4. Inversor de frequência; 

5. Medidor de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 5-1 ilustra este sistema. 

 

Figura 5-1 – Exemplo de um Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede. 

5.1.1. Módulos fotovoltaicos 

5.1.1.1. Informações nos Catálogos dos Módulos F otovoltaicos 

Cada fabricante de módulos fotovoltaicos disponibiliza folhas de dados com 

características elétricas, mecânicas e outras informações relevantes sobre os 

equipamentos. Nas informações, constam a quantidade de células existentes, dados sobre 

a resistência mecânica, tecnologia de fabricação da célula fotovoltaica, entre outros. As 

informações disponibilizadas podem variar de acordo com cada fabricante. Como 

exemplo, na Figura 5-2 está uma parte dos dados contidos na folha de dados do 

equipamento da SunEdison. 
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Figura 5-2 – Folha de dados parcial do módulo a ser utilizado no projeto. 

Os fabricantes geralmente oferecem módulos de potências próximas; trata-se do 

mesmo produto, porém com ligeiras variações na potência máxima de saída. 

Para melhor compreensão acerca das informações contidas nos catálogos de 

fabricantes de módulos fotovoltaicos, alguns parâmetros elétricos devem ser 

previamente definidos; como a tensão de circuito aberto, corrente de curto-circuito, fator 

de forma, eficiência e resistência à corrente inversa. 

 

Tensão de circuito aberto (Voc): é a tensão entre os terminais de uma célula 

fotovoltaica quando não há corrente elétrica circulando e é a máxima tensão que 

uma célula fotovoltaica pode produzir. Depende da corrente de saturação (I0), da 

corrente elétrica fotogerada (IL) e da temperatura, de acordo com a Equação 5-1. 

 

𝑉𝑂𝐶 =
𝑘. 𝑇

𝑞
. 𝑙𝑛 (

𝐼𝐿

I0
+ 1) Equação 5-1 – Tensão de circuito aberto em uma 

célula fotovoltaica. 

 

Onde: 

VOC – Tensão de circuito aberto (V); 
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I0 – corrente de saturação reversa do diodo (A); 

IL – corrente fotogerada (A); 

q – carga do elétron – 1,6.10-19 C; 

k – constante de Boltzmann – 1, 38.10-23 J/K; 

T – Temperatura absoluta. 

 

Como esta tensão de circuito aberto está relacionada com a corrente de saturação, 

ela está relacionada com a recombinação dos portadores de carga minoritários no 

dispositivo. 

 

 Corrente de curto-circuito (Isc): É a máxima corrente elétrica que se pode obter na 

célula fotovoltaica e é medida quando a tensão elétrica entre seus terminais é nula. 

Depende da área da célula, da irradiância solar e de sua distribuição espectral, das 

propriedades ópticas e da probabilidade de coleta dos pares elétron-lacuna 

formados. 

 

 Fator de Forma (FF): É a razão entre a máxima potência da célula e o produto da 

corrente de curto-circuito com a tensão de circuito aberto. É definido pela Equação 

5-2. 

 

𝐹𝐹 =
𝑃𝑀𝑃

𝑃𝑚á𝑥
=

𝑉𝑀𝑃. 𝐼𝑀𝑃

𝑉𝑂𝐶 . 𝐼𝑆𝐶
 Equação 5-2 – Equação do Fator de Forma. 

 

Onde: 

FF – Fator de Forma; 

PMP – potência de pico atingida (W); 

Pmáx – potência máxima, numericamente, que poderia ser fornecida (W). 

VMP – tensão no ponto de máxima potência atingida (V); 

IMP – corrente no ponto de máxima potência atingida (A); 

VOC – tensão de circuito aberto (V); 

ISC - corrente de curto-circuito (A). 
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Quanto menores forem as perdas resistivas do modelo do circuito equivalente 

elétrico da célula fotovoltaica (com relação às resistências série e paralelo), mais 

próxima da forma retangular será a curva I-V – conforme Figura 5-3. 

 

 

Figura 5-3 – Representação da definição do Fator de Forma (FF). 

 

Embora o fator de forma possa ser relacionado empiricamente com a tensão de 

circuito aberto, as resistências em série e em paralelo são os parâmetros mais 

relevantes na sua variação. 

 

 Eficiência (η): É o parâmetro elétrico que define o grau efetivo do processo de 

conversão de energia solar em energia elétrica. Representa a relação entre a 

potência elétrica produzida pela célula fotovoltaica e a potência da energia solar 

incidente – podendo ser definida pela Equação 5-3. 

 

𝜂 =
𝑃𝑀𝑃

𝐴. 𝐺
. 100% =

𝐼𝑆𝐶 . 𝑉𝑂𝐶 . 𝐹𝐹

𝐴. 𝐺
. 100% 

Equação 5-3 – Equação da Eficiência da célula 
fotovoltaica. 

 

Onde: 

η – eficiência da célula fotovoltaica; 

VOC – tensão de circuito aberto (V); 

ISC - corrente de curto-circuito (A); 

FF – Fator de forma; 

A – área da célula fotovoltaica (m²); 

G – irradiância solar incidente (W/m²). 
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Com os dados da curva I-V, pode ser determinada a curva de potência em função 

da tensão, denominada curva P-V. O ponto de máxima potência (PMP) ocorre no 

qual a sua derivada em relação a tensão é nula – conforme Figura 5-4. 

 

Figura 5-4 – Curva P-V representando o ponto de Máxima Potência.  

A equação da potência da célula fotovoltaica não permite determinar 

analiticamente o ponto de potência máxima, o qual só pode ser calculado de forma 

aproximada ou numericamente. 

 

 Resistência à corrente inversa: A especificação de resistência à corrente inversa 

fornecida pelo fabricante diz respeito à corrente elétrica que o módulo pode 

suportar no sentido contrário do da corrente fotogerada. Correntes no sentido 

contrário podem ocorrer devido a, por exemplo, dois módulos conectados em 

paralelo e um deles recebe menos radiação que o outro. Assim, o módulo mais 

iluminado fornece corrente elétrica para outro módulo, forçando uma corrente no 

sentido da polaridade inversa. Esta situação pode provocar danificação do módulo 

fotovoltaico ou diminuir sua vida útil. 

5.1.1.1.1. Características Elétricas em Condições Padrões de Teste 
(STC – Standard Test Conditions) 

Esta é uma das partes mais importantes da folha de dados do módulo fotovoltaico. 

STC é a condição padrão de testes que considera a irradiância solar de 1000 W/m², a 
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temperatura da célula de 25 °C e Massa de Ar (AM) 1,5. Esta condição é reproduzida em 

laboratório, dentro de uma câmara climática que possui um sistema preciso de controle e 

medição de iluminação e temperatura. Todos os fabricantes realizam testes nestas 

mesmas condições, padronizadas por organismos internacionais de certificação. Assim, é 

possível comparar módulos de diversos fabricantes de acordo com os mesmos critérios. 

Na Figura 5-5 está a parte das características STC do mesmo módulo da Figura 5-2. 

 

Figura 5-5 – Características nas condições STC. 

5.1.1.1.2. Características Elétricas na Temperatura Nominal de 
Operação das Células Fotovoltaicas (NOCT – Nominal Operation 
Cell Temperature) 

A folha de dados do módulo fotovoltaico também fornece uma tabela com 

características elétricas em condições de temperatura normal de operação da célula 

fotovoltaica (NOCT). Estes testes são realizados a temperatura da célula de 48,4 °C, taxa 

de radiação solar de 800 W/m², AM 1,5 e velocidade do vento de 1 m/s. Os valores nesta 

condição são mais próximos do funcionamento real do módulo fotovoltaico. O valor de 

48,4 °C foi adotado pelos fabricantes e pelos organismos internacionais de normatização 

e certificação, pois esta é a temperatura média de uma célula fotovoltaica quando a 

temperatura do ar é de 20 °C. A Figura 5-6 representa as características NOCT do módulo 

(mesmo da Figura 5-2). 
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Figura 5-6 – Características do módulo na condição NOCT e suas curvas características I-V. 

5.1.1.1.3. Características Térmicas 

Outro ponto relevante na folha de dados são as características térmicas, revelando 

como o módulo se comporta diante das variações de temperatura. Geralmente, consta a 

faixa de temperatura de operação, o coeficiente de temperatura de potência – que mostra 

a redução de potência em função da temperatura –, o coeficiente de temperatura de 

tensão – indicando a redução da tensão de saída do módulo para cada grau de aumento 

da temperatura – e o coeficiente de temperatura de corrente – sinalizando quanto a 

corrente aumenta para cada grau de aumento de temperatura. A Figura 5-7 ilustra estes 

parâmetros do módulo dos exemplos anteriores. 

 

Figura 5-7 – Coeficientes de temperatura para o módulo. 
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5.1.1.2. Certificação do INMETRO 

Os módulos comercializados no Brasil devem apresentar o selo do INMETRO, 

sinalizando sua qualidade – conforme Figura 5-8. 

 

Figura 5-8 – Modelo do selo do INMETRO. 

O INMETRO classifica os módulos nas categorias de eficiência energética (A a E) – 

conforme Tabela 5-1. 

Tabela 5-1 – Classes de Eficiência Energética dos módulos fotovoltaicos no Brasil. 

 

5.1.2. Quadros 

Possui em seu interior todos os elementos de proteção das strings e dos módulos, 

como os fusíveis de proteção, os diodos de bloqueio, os dispositivos de proteção contra 

surtos, imprescindíveis tanto do lado CC (painéis), quanto do lado CA (lado da rede 



 
 

92 
 

elétrica da concessionária), e o interruptor CC, o qual permite o desligamento dos painéis 

para manutenção. Deve estar presente também, o barramento de aterramento, necessário 

para coletar as ligações à terra das estruturas metálicas e carcaças dos módulos 

fotovoltaicos. Esta barra de aterramento caixa deve ser conectada à terra ou ao condutor 

de equipotencial da instalação elétrica – conforme o tipo de aterramento empregado na 

instalação. 

Alguns fabricantes de materiais elétricos disponibilizam estas caixas prontas, com 

todos os elementos de proteção já de acordo com as respectivas normas de cada 

dispositivo. Deve possuir, no mínimo, o grau de proteção IP54 e deve ter os terminais 

positivo e negativo bem separado e identificados em seu interior. Estes modelos prontos, 

podem ser de strings (conhecidas como string-box) ou de arranjo (array-box); e já 

possuem os terminais para a conexão direta dos cabos, através dos conectores padrões 

MC3, MC4 ou Tyco, e a grande maioria possui o interruptor geral CC. 

Por ventura, as proteções do lado CC e CA podem localizar em locais diferentes, 

cada uma nas seus respectivos locais, nos Quadros de Proteção CC e nos Quadros de 

Proteção CA. 

5.1.3. Condutores 

Responsáveis por transmitir a energia gerada do sistema fotovoltaico e possui 

terminais padronizados para este tipo de sistema. Estes condutores geralmente são 

fornecidos pelos fabricantes junto com os módulos, com tamanhos adequados para que 

possam ser colocados lado a lado na conexão série. 

Nas instalações fotovoltaicas, os condutores ficam, normalmente, expostos a 

intempéries e radiação solar excessiva, o que exige cabos elétricos com características 

específicas com a finalidade de evitar ressecamentos e deterioração. 

5.1.3.1. Conectores 

Os conectores MC3 e MC4 foram desenvolvidos especialmente para aplicações 

fotovoltaicas e tornaram-se padrões mundiais. Atualmente, os conectores MC4 passaram 

a ser adotados pela maior parte dos fabricantes de módulos fotovoltaicos, pois conferem 
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maior segurança às conexões elétricas através de seu sistema de travamento, que impede 

que a conexão seja facilmente interrompida, a menos que uma trava seja pressionada pelo 

usuário. A Figura 5-9 ilustra um conector MC4 e uma caixa de junção, onde localizam os 

diodos by pass. 

 

 

Figura 5-9 – Conector MC4. 

5.1.4. Inversor de Frequência 

Um inversor de frequência é um equipamento eletrônico que, basicamente, 

converte um sinal CC para um sinal CA. Este equipamento tem um papel fundamental no 

sistema fotovoltaico conectado à rede. É responsável por fornecer energia na forma de 

corrente e tensão alternada, uma vez que a maior parte dos aparelhos eletrodomésticos 

que conhecemos é construída para trabalhar com a rede elétrica de tensão alternada (127 

V fase-neutro e 220 fase-fase e 60 Hz, por exemplo, no caso da CEMIG) e também busca 

garantir que o sistema fotovoltaico opere gerando a máxima potência. Na tensão de saída 

CA, é necessário que o sinal tenha amplitude, frequência e conteúdo harmônico 

adequados às cargas. 

O inversor é construído com dispositivos semicondutores de chaveamento: os 

tiristores (SCR – silicone controlled rectifier, TRIAC – triode for alternating current e GTO 

– gate turn-off thyristor) ou transistores (BJT – bipolar junction transistor, MOSFET – metal 
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oxide semiconductor field effect transistor e IGBT – insulated gate bipolar transistor). A 

Figura 5-10 ilustra este dispositivo. 

 

Figura 5-10 – Inversor de Frequência. [3] 

A entrada CC é diretamente conectada ao conjunto de painéis fotovoltaicos. O 

estágio conversor CC-CC, gera uma tensão adequada no link CC e normalmente efetua o 

rastreamento do ponto de máxima potência na entrada proveniente do painel 

fotovoltaico, pois como os valores de VMP e IMP não são conhecidos previamente, é preciso 

encontrá-los através de cálculos e/ou algoritmos. Estes algoritmos se dividem em duas 

categorias: métodos diretos e indiretos. Os métodos diretos são aqueles que utilizam 

medições em tempo real da corrente e da tensão disponíveis na entrada do inversor, para 

encontrar o ponto de potência máxima do gerador fotovoltaico – o método mais utilizado, 

conhecido como “perturbar&observar” (P&O) são exemplos deste método direto. Já os 

métodos indiretos são aqueles que utilizam um sinal de referência para estimar o ponto 

de máxima potência.  

Voltando no esquema da Figura 5-10, o indutor na saída CA tem como função a de 

ser um filtro e também de acoplamento à rede elétrica. 

Na fase intermediária, a conversão CC-CA, a estratégia de controle atual mais 

utilizada é a PWM (Pulse Width Modulation). Basicamente, esta estratégia baseia-se no 

acionamento de dispositivos de chaveamento de alta frequência, porém em um ciclo de 

trabalho (razão entre o tempo de condução e o período) variando ao longo do semiciclo 

proporcionalmente ao valor instantâneo de um sinal de referência. Iniciando com pulsos 
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estreitos quando a amplitude da senóide de referência é baixa, os pulsos vão se alargando 

conforme o valor instantâneo da referência aumenta. A Figura 5-11 ilustra este processo. 

 

Figura 5-11 - Controle PWM. [3] 

Nos inversores trifásicos, baseiam-se na comparação de três formas de onda de 

referência defasadas em 120° com um sinal triangular. 

Cada inversor é especificado para operar dentro de alguns limites. São eles: 

 

 Faixa útil de Tensão contínua na entrada: É o intervalo de valores de tensão de 

entrada no qual o inversor consegue operar. É também a faixa de tensão na qual o 

sistema de rastreamento do ponto máxima potência do inversor consegue 

maximizar a produção de energia dos módulos fotovoltaicos. Valores fora deste 

limite irá ocasionar perda de eficiência do sistema fotovoltaico, podendo até 

mesmo diminuir a vida útil do inversor. 

 

 Tensão contínua máxima na entrada: É o valor máximo absoluto da tensão 

admissível na entrada do inversor. A tensão máxima suportada pelo inversor está 

relacionada com a tensão de circuito aberto dos módulos fotovoltaicos. Este valor 

limita o número de módulos que podem ser ligados em série. 

 

 Número máximo de strings na entrada: Os inversores comerciais possuem um 

número limitado de entradas para strings. Geralmente, os inversores apresentam 

um conjunto de terminais do tipo MC4 para a conexão de até quatro strings. 

Sistemas fotovoltaicos que apresentam um número maior de strings paralelos 
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devem fazer uso de conectores auxiliares para o paralelismo de strings ou o uso de 

string box. 

 

 Número de Entradas independentes para o rastreamento do ponto de máxima 

potência: Os inversores podem ser equipados com um ou mais sistemas para 

rastrear o ponto de máxima potência. Este recurso permite que o sistema 

fotovoltaico opere constantemente em seu ponto de máxima potência, 

independente das condições que afetam o desempenho e alteram a curva IxV. É 

oferecido mais de uma entrada para este recurso, pois caso um dos conjuntos 

esteja com uma situação de sombra, por exemplo, os demais que estão conectados 

ao outro sistema de rastreamento de máxima potência continuam a operar 

normalmente em seu ponto de máxima potência, tornando o sistema fotovoltaico 

com um todo mais eficiente. 

 

 Tensão e frequência de operação na conexão com a rede elétrica: O inversor deve 

estar adequado com a tensão e frequência nominal da rede elétrica em que irá 

operar. 

 

 Grau de Proteção: Os inversores fotovoltaicos são projetados para operar em 

ambientes agressivos, expostos ao tempo. Embora possam operar em locais 

fechados, normalmente são instalados em áreas externas. O grau de proteção 

fornece informações sobre sua capacidade de operar em ambientes agressivos, 

suportando chuva, calor, frio e poeira. O fato de geralmente possuir um grau de 

proteção elevado, não é recomendado que o inversor seja instalado a céu aberto. 

 

 Temperatura e umidade relativa do ambiente: Temperaturas excessivamente 

baixas ou altas podem danificar ou impedir o funcionamento correto do inversor, 

assim como a umidade. Ambientes com elevada umidade relativa do ar, como 

regiões litorâneas e amazônicas, deve-se considerar a instalação dos inversores em 

locais fechados e secos. 

 

 Forma de onda e distorção harmônica: Segundo as normas IEE 1574 e IEC 61727, 

a distorção harmônica total não pode ultrapassar 5%. 
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 Compatibilidade Eletromagnética: Como no inversor são efetuados chaveamento 

de alta frequência, podem ser gerados interferências eletromagnéticas capazes de 

prejudicar outros equipamentos eletrônicos e, principalmente, de 

telecomunicações. Os inversores dotados do selo CE mantem os níveis de emissões 

abaixo dos valores máximos estabelecidos pelas normas europeias. 

 

 Rendimento: A eficiência de um inversor para conexão à rede é definida como a 

relação da potência de saída CA pela potência de entrada CC. Estes inversores 

podem atingir valores típicos de 98% para dispositivos sem transformador e 94% 

para inversores com transformador. Existem praticamente duas metodologias 

padronizadas para ser feita a comparação entre diferentes inversores – a chamada 

eficiência europeia e a eficiência californiana (considerada a mais próxima das 

condições brasileiras). Trata-se de uma média ponderada da eficiência do inversor 

para várias condições de carregamento. No caso da europeia, segue conforme 

Equação 5-4 e, seguindo a mesma ideia, a Equação 5-5 representa a eficiência 

californiana. 

𝜂𝑒𝑢𝑟𝑜 = 0,03. 𝜂5% + 0,06. 𝜂10% + 0,13. 𝜂20% + 0,10. 𝜂30% + 0,48. 𝜂50% + 0,20. 𝜂100% 

 Equação 
5-4 - 

Eficiência 
Européia. 

 

 

𝜂𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓 = 0,04. 𝜂10% + 0,05. 𝜂20% + 0,12. 𝜂30% + 0,21. 𝜂50% + 0,53. 𝜂75% + 0,05. 𝜂100% 
 Equação 5-5 
- Eficiência 

Californiana. 
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O valor 𝜂% corresponde à eficiência do inversor para um carregamento da 

porcentagem correspondente, enquanto os coeficientes representam as frações de 

tempo que o inversor é esperado funcionar naquela condição de carregamento. 

 

No Brasil, os inversores para SFCR devem atender aos requisitos de proteção exigidos no 

item 5 da seção 3.3 Módulo 3 do PRODIST, o que inclui a proteção anti-ilhamento. 

O fenômeno denominado ilhamento é uma situação em que numa determinada seção da 

rede elétrica a demanda de potência é igual à geração fotovoltaica e um ou mais SFCR 

permanecem funcionando e alimentando a carga quando a rede é desenergizada pela 

distribuidora. É considerada uma situação inaceitável por comprometer a segurança da 

manutenção da rede; assim, os inversores devem possuir dispositivos para se 

desconectarem da rede elétrica de distribuição sempre que a rede for desenergizada por 

motivo de falha ou de manutenção programada. Os algoritmos de anti-ilhamento podem 

variar, mas todos precisam atender os procedimentos de teste adotados pelas normas. No 

Brasil, é implantada a norma NBR IEC 62116:2012, intitulada “Procedimento de ensaio de 

anti-ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica”. 

5.1.5. Medidor de Energia 

São instalados na conexão com a rede elétrica, entre o disjuntor de entrada da 

proteção CA do sistema fotovoltaico e o ponto de conexão com a rede. Os medidores 

utilizados no sistema de tarifação adotada no Brasil, o net metering, são eletrônicos, com 

a capacidade de medir o fluxo de energia nos dois sentidos, tanto a energia gerada pelo 

sistema fotovoltaico quanto a consumida na residência, por exemplo. São chamados 

medidores eletrônicos de quatro quadrantes, ou seja, possui registros independentes 

para o fluxo direto e inverso. [21] 
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5.2. Dimensionamento de um SFCR 

5.2.1. Local 

O local escolhido para o projeto foi o Edifício Veneza, localizado na cidade de Belo 

Horizonte – coordenadas 19°55’33,55’’ S 43°56’29,84’’ O. A Figura 5-12 ilustra o local 

através de uma imagem de satélite (Google Earth) e a Figura 5-13 ilustra a área disponível 

para a instalação do sistema fotovoltaico e sua respectiva orientação para o Norte. 

 

 

Figura 5-12 – Local do Projeto. 
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Figura 5-13 – Área disponível para o projeto. 

5.2.2. Potencial de Radiação Solar no Local  

Para análise do potencial solar do local escolhido para o projeto, foram obtidos 

dados de dois locais: CRESESB (Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio 

Brito) – Figura 5-14 – e através do banco de dados do software RETScreen, um dos 

softwares mais utilizados em dimensionamento de sistemas fotovoltaicos e de outras 

fontes alternativas de energia – Figura 5-15.  

 

Norte 
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Figura 5-14 – Dados CRESESB. 

 

 

 

Figura 5-15 – Dados climáticos – banco de dados do RETScreen. 
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5.2.3. Dados do Clima e Análise de Sombreamentos no Local 

A classificação climática de Köppen-Geiger, mais conhecida por classificação 

climática de Köppen, é o sistema de classificação global dos tipos climáticos mais utilizada 

em geografia, climatologia e ecologia. Segundo esta classificação, Belo Horizonte é 

classificado como Cfa, ou seja, Temperado úmido com verão quente. A cidade apresenta, 

segundo a Climate-data.org, Temperatura média anual de 20,5 °C e pluviosidade média 

anual de 1430 mm. A Figura 5-16 mostra estes comportamentos ao longo do ano. 

 

Figura 5-16 - Temperatura e pluviosidade em Belo Horizonte. [22] 

 

No banco de dados do software RETScreen também é possível obter tais 

informações e até outras complementares, caso seja necessário. 

No âmbito dos possíveis sombreamentos no local, foi utilizado um recurso 

computacional para auxílio – o SunEarthTools.com. A Figura 5-17 ilustra a utilização deste 

recurso em que a faixa amarela da figura representa o caminho do sol. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Climatologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologia
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Figura 5-17 - Caminho do sol. 

Através do software, também foi possível perceber que nos meses de novembro, 

dezembro e janeiro, o local do projeto terá alguns sombreamentos devido a direção dos 

raios solares. Assim, neste período haverá uma redução na potência gerada. 

5.2.4. Dimensionamento 

O dimensionamento do sistema fotovoltaico foi feito de duas maneiras, a primeira 

por um método analítico e a segunda com o auxílio do software RETScreen. 

5.2.4.1. Método Analítico 

O ponto de partida, ao invés do valor desejado de energia gerada pelo sistema, foi 

a área disponível. Como as dimensões do módulo utilizado, informada no catálogo do 

fabricante, é 1,64 m x 0,99 m, foi analisado a planta da Figura 5-13 com a finalidade de 

chegar-se a uma distribuição de módulos fotovoltaicos de acordo com a área. Foi obtido 

valores de 2 fileiras de 8 módulos nas dimensões 2 m x 13,4 m, e uma fileira de 3 módulos 

na dimensão de 1 m x 5,2 m. Como o total foi de 19 módulos, foi acrescentado mais uma 

unidade a fim de resultar em 20 módulos. Os dados utilizados constam na Tabela 5-2. 
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 Tabela 5-2 – Dados utilizados para dimensionamento analítico. 

Radiação Solar média anual (CRESESB) 4,55 kWh/m².dia 

Inclinação dos módulos fotovoltaicos 20° e apontado para o Norte 

Rendimento do módulo (no catálogo 

consta um valor maior, mas foi opção ser 

mais conservador) 

14% 

Área do módulo 1,6236 m² 

Potência do Sistema Ps = 20*260 = 5,2 kWp 

Corrente de curto-circuito (STC) 9,09 A 

Tensão de circuito aberto (STC) 37,70 V 

 

Energia média produzida por um módulo diariamente: 

 

𝐸𝑝 = 𝑅𝑎𝑑𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 . 𝐴𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜. 𝜂 

 

𝐸𝑝 = 4550 . 1,6236 . 0,14 

 

𝐸𝑝 = 1,034 
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
 

 

Logo, a energia produzida por 20 módulos no mês e no ano serão, respectivamente 

620,4 kWh/mês e 7,45 MWh/ano. 

Pela potência do sistema, de 5,2 kWp, foi escolhido o inversor Fronius IG Plus 

trifásico de 5 kW – catálogo contido no Apêndice A – o qual possui uma tensão mínima de 

entrada de 230 V e uma tensão máxima de entrada de 600 V. 

Para analisar as mínimas e máximas tensões do sistema, é necessário levar em 

conta os coeficientes de temperatura e as médias das temperaturas mínimas e máximas 

registradas. O catálogo do fabricante do módulo fotovoltaico fornece um coeficiente 

térmico da tensão de circuito aberto de -0,32%/°C e o de corrente de curto-circuito de 

0,05%/°C – ambos nas condições STC. 

Logo, levando em conta uma temperatura mínima no local de 17°C e uma máxima 

de 40°C, chega-se aos limites contidos na Tabela 5-3 – para uma tentativa de conectar os 

módulos todos em série. 
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Tabela 5-3 - Limites de Tensões de circuito aberto e corrente de curto-circuito. 

Valor Mínimo (Voc) 35,78 V * 20 módulos = 715,55 V 

Valor Máximo (Voc) 38,72 V * 20 módulos = 773,20 

Valor Mínimo (Isc) 9,05 A 

Valor Máximo (Isc) 9,16 A 

    

Analisando os limites de tensões, percebe-se que não se adequa ao inversor 

escolhido – com limites de 230 V – 600 V. Assim, será optado por conectar os módulos em 

uma configuração com duas strings de 10 módulos, cada, em paralelo. Nesta configuração, 

os novos limites ficarão de acordo com a Tabela 5-4. 

Tabela 5-4 - Limites utilizados de Tensões de circuito aberto e corrente de curto-circuito 

Valor Mínimo (Voc) 35,78 V * 10 módulos = 357,80 V 

Valor Máximo (Voc) 38,72 V * 10 módulos = 387,20 

Valor Mínimo (Isc) 2 * 9,05 A = 18,10 A 

Valor Máximo (Isc) 2 * 9,16 A = 18,32 A 

 

Na prática, é muito comum o uso de um fator empírico de 10% de aumento, ao 

invés de se utilizar o cálculo com os coeficientes. Como resultado, é esperado uma margem 

de segurança maior do que os cálculos com os coeficientes térmicos. 

Neste trabalho, será utilizado os limites calculados na Tabela 5-4. Com estes 

resultados e o circuito na configuração em paralelo, o inversor Fronius IG Plus trifásico de 

5 kW poderá ser utilizado. 

5.2.4.2. Método utilizando o software RETScreen  

Como já mencionado, este é um dos recursos mais utilizados no auxílio de 

dimensionamentos de sistemas fotovoltaicos; além de ser um software livre. 

A primeira etapa é preencher os dados do projeto, conforme Figura 5-18. 
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Figura 5-18 – Dados do Projeto – RETScreen. 

Após selecionar o local, de acordo com a disponibilidade de seu banco de dados, 

várias informações a respeito do local serão fornecidas – como radiação solar, 

temperatura, umidade, pressão etc.  

Na planilha de Modelo Energético do software são inseridas informações como 

azimute, inclinação do painel, custo da energia, eficiência dos módulos etc. Um ponto 

importante é o de que o azimute 0° do software é o Sul e não o Norte, como é o normal. 

Assim, a configuração do Modelo Energético para este projeto é conforme a Figura 5-19. 
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Figura 5-19 – Modelo Energético preenchido – RETScreen. 

 

Também na Figura 5-19, pode-se perceber também a energia estimada a ser 

exportada para a rede elétrica, uma média de aproximadamente 6,86 MWh por ano. 

Este resultado mostra uma pequena diferença do valor calculado no 

dimensionamento analítico, de 7,45 MWh por ano. Isto, muito provavelmente, se deve ao 

fato de o software considerar a perda de geração de energia do módulo fotovoltaico ao 

longo do tempo, o que não foi considerado no cálculo analítico, mas que na realidade 

acontece. 

O Diagrama Unifilar do Projeto encontra-se no Apêndice D. 

5.2.5. Análise de Viabilidade Econômica 

Para conhecimento do consumo do local da instalação do sistema, foi adquirida sua 

conta de energia elétrica e o histórico do consumo está na Tabela 5-5. 
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Tabela 5-5 - Histórico do consumo do local do projeto. 

Mês (Período 2014-2015) Consumo (kWh) 

Abril 2603 

Maio 2419 

Junho 2266 

Julho 2141 

Agosto 2261 

Setembro 2636 

Outubro 2476 

Novembro 2222 

Dezembro 2639 

Janeiro 2098 

Fevereiro 2300 

Março 2575 

Média 2386,33 

 

Como o local do projeto ocupa a Classe Comercial Trifásico – informação contida 

também na conta de energia –, possui a taxa de disponibilidade mínima de 100 kWh, ou 

seja, mesmo se um sistema fotovoltaico gerasse energia suficiente para compensar a 

energia consumida em um mês, seria cobrada uma taxa na conta de energia deste 

determinado mês referente a um consumo de 100 kWh. 

Como a energia produzida pelo sistema, calculada analiticamente, foi de 620,40 

kWh por mês, o abatimento médio percentual será: 

 

𝐴𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 =
640,4

2386,33
. 100% = 26,84% 

 

Para chegar a um valor global do sistema, foi adotado o valor médio de R$6.000,00 

por kWp instalado. Desta maneira, chega-se ao custo global deste projeto de R$31.200,00. 

Para análise de retorno financeiro do investimento, serão analisados pelas técnicas 

de payback, Valor Presente Líquido e pela Taxa Interna de Retorno. 

Os parâmetros da Tabela 5-6 foram utilizados para as análises. 
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Tabela 5-6 - Parâmetros para Viabilidade Econômica. 

Custo Global R$ 31.200,00 

Custo da Energia R$ 734,30 / MWh 

Inflação 6% a.a. 

Energia Gerada 7,45 MWh/ano 

Abatimento / ano R$5.470,54 

 

A partir da Tabela 5-6, chega-se ao gráfico do Fluxo de Caixa Cumulativo da Figura 

5-20. 

 

 

Figura 5-20 – Gráfico do Fluxo de Caixa Cumulativo. 

 

Na Tabela 5-7 constam os respectivos valores do gráfico da Figura 4-20. 

 

Tabela 5-7 – Valores com os respectivos valores do Gráfico de Fluxo de Caixa Cumulativo. 

Ano 1 -R$     25.401,23  

Ano 2 -R$     19.254,54  

Ano 3 -R$     12.739,05  

Ano 4 -R$       5.832,62  

Ano 5  R$        1.488,19  

Ano 6  R$        9.248,25  

Ano 7  R$     17.473,91  

 R$(50.000,00)

 R$-

 R$50.000,00

 R$100.000,00

 R$150.000,00

 R$200.000,00

 R$250.000,00

 R$300.000,00

 R$350.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ANO

Gráfico de Fluxo de Caixa Cumulativo
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Ano 8  R$     26.193,11  

Ano 9  R$     35.435,47  

Ano 10  R$     45.232,36  

Ano 11  R$     55.617,07  

Ano 12  R$     66.624,86  

Ano 13  R$     78.293,12  

Ano 14  R$     90.661,47  

Ano 15  R$   103.771,93  

Ano 16  R$   117.669,01  

Ano 17  R$   132.399,92  

Ano 18  R$   148.014,68  

Ano 19  R$   164.566,33  

Ano 20  R$   182.111,08  

Ano 21  R$   200.708,51  

Ano 22  R$   220.421,79  

Ano 23  R$   241.317,86  

Ano 24  R$   263.467,70  

Ano 25  R$   286.946,53  

 

Na Tabela 5-7 é possível perceber que o retorno de investimento se dá cinco anos 

após o investimento; um período relativamente atrativo. Este cálculo foi feito com base 

na técnica de payback, apenas contabilizando o reajuste da inflação ao ano. Este mesmo 

tipo de análise foi feita no software RETScreen, cujo resultado está apresentado na Figura 

5-21. 
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Figura 5-21 - Análise de payback através do RETScreen. 

 

O sistema simulado no RETScreen apresentou um tempo de retorno de 6,2 anos, 

uma alteração no tempo de retorno. Isso era esperado, uma vez que no RETScreen a 

energia exportada para a rede elétrica no ano foi menor – apresentando um valor de 6,84 

MWh contra 7,45 MWh do cálculo feito analiticamente e utilizado para cálculo de payback 

– devido a possibilidade de considerar a perda de geração de energia do módulo 

fotovoltaico ao longo do tempo. 

O Valor Presente Líquido calculado no software Excel, com o Fluxo de Caixa da 

Tabela 5-8 e com o valor do investimento inicial, apresentou um valor de R$105.563,38. 

No mesmo software, foi feito o cálculo da Taxa Interna de Retorno, também com o fluxo 

de caixa da Tabela 5-8, e apresentou o valor de 24,23%. 

Tabela 5-8 - Fluxo de Caixa para análise de VPL e TIR. 

Fluxo de Caixa 

Ano 0 -R$  31.200,00  

Ano 1  R$     5.798,77  

Ano 2  R$     6.146,69  

Ano 3  R$     6.515,49  

Ano 4  R$     6.906,42  

Ano 5  R$     7.320,81  

Ano 6  R$     7.760,06  

Ano 7  R$     8.225,66  
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Ano 8  R$     8.719,20  

Ano 9  R$     9.242,35  

Ano 10  R$     9.796,90  

Ano 11  R$   10.384,71  

Ano 12  R$   11.007,79  

Ano 13  R$   11.668,26  

Ano 14  R$   12.368,35  

Ano 15  R$   13.110,46  

Ano 16  R$   13.897,08  

Ano 17  R$   14.730,91  

Ano 18  R$   15.614,76  

Ano 19  R$   16.551,65  

Ano 20  R$   17.544,75  

Ano 21  R$   18.597,43  

Ano 22  R$   19.713,28  

Ano 23  R$   20.896,07  

Ano 24  R$   22.149,84  

Ano 25  R$   23.478,83  

 

O software RETScreen apresentou os resultados contidos na Figura 5-22 para 

análise de viabilidade financeira. 

 

 

Figura 5-22 - Viabilidade financeira - RETScreen. 

 

Conforme esperado, uma diferença na TIR e no VPL pelo mesmo motivo da 

discrepância no resultado de payback. 

Como não houve custo de capital neste projeto, e caso houvesse, muito 

provavelmente seria menor que a TIR calculada e como o VPL apresentou um valor maior 

que zero, o projeto apresenta ser bastante viável. 
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5.2.6. Solicitação de Acesso – CEMIG 

A CEMIG já possui normas para acesso à sua rede elétrica. Segue os padrões 

estabelecidos no Módulo 3 do PRODIST, o qual estabelece as condições de acesso e define 

os critérios técnicos e operacionais, requisitos de projeto, as informações, os dados e a 

implementação da conexão, e possui normas próprias as quais podem ser conseguidas 

através do site www.cemig.com.br, como a ND.5.30 – intitulada “Requisitos para a conexão 

de Acessantes ao Sistema de Distribuição Cemig – Conexão em Baixa Tensão” – e ND.5.31 

– intitulada ““Requisitos para a conexão de Acessantes produtores de energia elétrica ao 

sistema de distribuição CEMIG – Conexão em Média Tensão”. É necessário, também, o 

preenchimento da solicitação de acesso, contido no Apêndice C. 

As etapas do processo são feitas conforme Figura 5-23. 

 

 

Figura 5-23 - Etapas da solicitação de acesso e respectivas previsões de prazo. [23] 
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Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

6.1. Conclusões 

Após a realização deste trabalho, pode-se concluir que a partir das premissas 

adotadas, o projeto é totalmente viável – apresentando um tempo de retorno do 

investimento relativamente baixo. E mesmo que o projeto seja custeado por algum tipo 

de financiamento, com certeza o custo de capital será menor do que a TIR obtida. 

Um ponto que merece destaque é o cuidado que deve ser adotado na análise da 

viabilidade econômica. O resultado deste projeto é específico para as condições 

apresentadas e não foi levado em conta os custos com relação à manutenção. 

6.2. Trabalhos Futuros 

Como continuidade deste trabalho, a parte técnica do desenvolvimento do projeto 

pode ser mais elaborada, com a finalidade de assumir um formato totalmente pronto para 

entrar com o pedido de execução na concessionária de energia elétrica; dimensionando 

os condutores, dispositivos de proteção, realizar um orçamento de cada custo por 

equipamento, e também realizar uma análise de viabilidade econômica adotando 

diferentes cenários.  
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Apêndice A  

Folha de Dados do Inversor de Frequência 
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Apêndice B  

Folha de Dados dos Módulos Fotovoltaicos 
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Apêndice C  

Formulário de Solicitação de Acesso – CEMIG 
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Apêndice D  

Diagrama Unifilar 

 


