
 

 

 

 

 

C E N T R O  F E D E R A L  D E  E D U C A Ç Ã O  T E C N O L Ó G I C A  D E  M I N A S  G E R A I S  

D E P A R T A M E N T O  D E  E N S I N O  S U P E R I O R  -  D E S  

D E P A R T A M E N T O  A C A D Ê M I C O  D E  E N G E N H A R I A  E L É T R I C A  

C U R S O  D E  E N G E N H A R I A  E L É T R I C A  
Av. Amazonas, 7675, bairro Nova Gameleira, Belo Horizonte, MG-Brasil, CEP: 30.510-000            

www.cefetmg.br 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

RELATÓRIO FINAL 

 

 

ESTUDO  DE  VIABILIDADE  PARA  

IMPLANTAÇÃO  DE  UM  GERADOR  

FOTOVOLTAICO  CONECTADO  À  REDE  NO  

CAMPUS  II  DO  CEFET-MG 

 

 

Aluna: Paula Martiel le Cintra Filgueira 

Orientador: Prof. Marcos Fernando dos Santos 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2015 

  

http://www.cefetmg.br/


 

 

 

 

 

C E N T R O  F E D E R A L  D E  E D U C A Ç Ã O  T E C N O L Ó G I C A  D E  M I N A S  G E R A I S  

D E P A R T A M E N T O  D E  E N S I N O  S U P E R I O R  -  D E S  

D E P A R T A M E N T O  A C A D Ê M I C O  D E  E N G E N H A R I A  E L É T R I C A  

C U R S O  D E  E N G E N H A R I A  E L É T R I C A  
Av. Amazonas, 7675, bairro Nova Gameleira, Belo Horizonte, MG-Brasil, CEP: 30.510-000            

www.cefetmg.br 

 

 

 

 

Paula Martielle Cintra Filgueira 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

RELATÓRIO FINAL 

ESTUDO  DE  VIABILIDADE  PARA  

IMPLANTAÇÃO  DE  UM  GERADOR  

FOTOVOLTAICO  CONECTADO  À  REDE  NO  

CAMPUS  II  DO  CEFET-MG 

Relatório Técnico  apresentado ao 

Departamento Acadêmico de 

Engenharia Elétrica do Centro 

Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais como requisito para 

obtenção de créditos equivalentes na 

disciplina Trabalho de Conclusão de 

Curso II. 

 

Área de Concentração: Sistemas de 

Energia e Sistema Elétrico de 

Potência 

Orientador: Prof. Marcos Fernando 

dos Santos 

 

Belo Horizonte, 2015 

http://www.cefetmg.br/


 

 

 

 

Folha de Aprovação a ser anexada  



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus, primeiramente, por me capacitar. 

Ao Professor Marcos Fernando dos Santos pela sua dedicação 

durante a orientação deste trabalho e pelos momentos de aprendizado. 

Aos professores do curso de Engenharia Elétrica por contribuir de 

maneira decisiva para meu aprendizado e formação. 

Aos pesquisadores e professores da banca examinadora pela 

atenção e contribuição dedicadas a este estudo. 

À minha família, que sempre me apoiou em todos os momentos.  

A todos que contribuíram, direta ou indiretamente, para a 

elaboração deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho 

original.” 

Oliver Wendell Holmes 



 

 

vi 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo para a implantação de um 

sistema de geração de energia solar fotovoltaica no Campus II do Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Este sistema de 

geração é conectado à rede elétrica de distribuição e assim, pretende-se 

diminuir a despesa com energia elétrica paga à concessionária, aumentar 

a confiabilidade de abastecimento das cargas da instituição, além de 

incentivar o uso de uma fonte limpa e renovável de energia. Atualmente, 

a diversificação da matriz energética brasileira é uma necessidade, não só 

por exigência de segurança do sistema elétrico, como também, para 

incluir fontes limpas de energia na mesma. Nesse contexto, a geração 

distribuída tem sido incentivada e a energia solar fotovoltaica surge como 

um recurso em grande potencial, uma vez que o sol é uma fonte infinita 

de energia e o território brasileiro recebe alto índice de radiação solar por 

ano, o que favorece o uso desta fonte. Além disso, os volumes de 

eletricidade produzidos ocorrem nos momentos de maior demanda do 

sistema. Neste trabalho foi elaborado um projeto básico para o campus, 

considerando fatores climáticos, geométricos, geográficos e econômicos. 

E, posteriormente, uma análise de viabilidade para implantação do 

mesmo. Para a elaboração do projeto, fizeram-se importantes e 

interessantes estudos sobre a radiação solar, o funcionamento de 

sistemas fotovoltaicos, de seus componentes e tecnologias 

comercialmente disponíveis, assim como das normas e regulamentos 

vigentes para a micro e minigeração no país. 

 

 Palavras-chave: energia renovável, energia solar fotovoltaica, 

geração de energia elétrica, sistemas fotovoltaicos conectados à rede.    
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

1.1. Relevância do Tema 

Atualmente, estudos que contribuam para o desenvolvimento e uso 

de fontes limpas e renováveis de energia têm sido fomentados em todo o 

mundo. Isso porque a demanda por energia cresce desenfreadamente, 

junto ao crescimento da população, o que leva ao consumo intensivo dos 

combustíveis fósseis, que são poluentes e de natureza finita.  

No Brasil, a situação atual da geração de energia encontra-se 

dependente de duas fontes principais: a hídrica, responsável pelo 

abastecimento de 61,54% da energia do território nacional, e a térmica, 

responsável pelo abastecimento de 28,6%, segundo dados do Banco de 

Informações da Geração (BIG) (ANEEL, 2015). As hidrelétricas 

encontram-se em um estado de estagnação produtiva, sendo necessária a 

ativação das termoelétricas nos horários de ponta e em épocas de 

escassez das chuvas. O Relatório de 2015 do Balanço Energético Nacional 

elaborado pela (EPE - EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2015) 

evidencia este cenário com o aumento do uso das termoelétricas nos 

últimos três anos. Do ponto de vista ambiental, este é um problema, 

porque o gás natural, petróleo e derivados, utilizados como combustíveis, 

são fontes não renováveis e altamente poluentes. Do ponto de vista 

econômico, o uso das termoelétricas encarece os custos da geração de 

energia, que, por consequência, aumenta o custo da energia para o 

consumidor, além disso, sua oferta é inferior à demanda do país. As 

usinas hidrelétricas são consideradas baixas emissoras de poluentes, 

porém provocam consideráveis impactos ambientais e, por isso, 

enfrentam grandes dificuldades em suas construções. Sendo assim, diante 

da atual crise energética, fica clara a necessidade de diversificar a matriz 
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energética brasileira para garantir a segurança e integridade do sistema 

elétrico de longo prazo, fazendo o uso de todas as fontes possíveis, com 

foco especial nas renováveis.  

Nesse contexto, surge a geração distribuída que elimina vários 

problemas inerentes à geração centralizada, como a ocupação de grandes 

áreas físicas para a construção e operação das usinas, a vulnerabilidade a 

blackouts, as perdas na transmissão e distribuição, a dependência dos 

combustíveis fósseis e ainda diminui a emissão de CO2. Para incentivar o 

uso de fontes renováveis de energia a ANEEL criou alguns P&Ds 

Estratégicos em especial para o uso da energia solar fotovoltaica, eólica e 

o biogás. Além disso, alguns leilões exclusivos para estas fontes foram 

realizados, o que fez com que o mercado para estas fontes crescesse 

bastante quando comparado aos anos anteriores. De fato, merece 

destaque a Resolução Normativa ANEEL n° 482/2012, que estabelece 

regras para a micro e mini geração distribuída. Ela estabelece um sistema 

de compensação de energia (Net metering), no qual os consumidores 

podem gerar sua própria energia e trocar energia com a rede da 

distribuidora local, trocando o excedente por créditos no consumo válidos 

por 36 meses. (ANEEL, 2012b) 

O território nacional recebe alto índice de radiação solar por ano, 

mais de 3000 horas de sol pleno (ABINEE, 2012), o que coloca o país em 

destaque no que diz respeito ao potencial solar. Além disso, a geração de 

energia ocorre nos momentos de maior demanda do sistema elétrico, o 

que representa uma grande vantagem. Do ponto de vista social e 

econômico, a indústria de energia solar fotovoltaica pode gerar empregos 

no país à medida que sua produção, distribuição e operação for 

disseminada e com isso, os custos de implantação do sistema tendem a 

diminuir. Enquanto, a tarifa de energia elétrica da concessionária tende a 

aumentar. Assim, a energia solar fotovoltaica é apresentada como uma 

ferramenta em potencial para complementar a geração convencional 

baseada em fontes finitas. 
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1.2. Motivação e Objetivos de Estudo 

Diante da atual crise energética vivenciada no Brasil, algumas 

políticas públicas de incentivo ao uso de fontes renováveis de energia 

foram desenvolvidas no país como o sistema de compensação de energia 

(Net metering) para a micro e minigeração distribuída, criado pela 

Resolução n° 482 da ANEEL em 2012, a isenção de IPI para a fabricação 

de equipamentos fotovoltaicos no país, a isenção de ICMS pelas 

concessionárias para a micro e minigeração, a diminuição do custo dos 

equipamentos fotovoltaicos importados devido ao aumento da produção 

em escala mundial, apesar da flutuação do câmbio no país e novos 

sistemas de financiamentos como o “Construcard” da Caixa Econômica 

Federal para pessoas físicas e jurídicas. 

Sabendo do grande potencial de energia solar no Brasil e somando 

aos incentivos atuais ao uso desta fonte, este trabalho tem por objetivo 

principal estudar a viabilidade de implantação de um sistema de geração 

fotovoltaica no CEFET-MG Campus II. Além de incentivar o uso de uma 

fonte limpa e renovável este gerador diminuiria a despesa do CEFET com 

energia elétrica e traria maior confiabilidade no abastecimento das cargas, 

uma vez que a maior geração ocorre nos momentos de maior demanda. O 

CEFET-MG como instituição federal e sede do Centro de Pesquisa em 

Energia Inteligente (CPEI) tem interesse em incentivar o uso dessa 

tecnologia, o que traria prestígio à instituição. 

O sistema de geração escolhido é conectado à rede de distribuição, 

sendo esta configuração mais adequada para o consumidor. O estudo 

busca analisar o custo e benefícios da implantação do gerador e para isso 

um projeto básico é elaborado. Para alcançar o objetivo principal, 

objetivos específicos fizeram-se necessários, como o conhecimento da 

radiação solar disponível, o funcionamento de sistemas fotovoltaicos, seus 

componentes e tecnologias disponíveis na indústria, a legislação que rege 

a micro e minigeração distribuída e as políticas de incentivo atuais para o 

estudo de viabilidade. 
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Em resumo: 

 Objetivo principal: o estudo de viabilidade da implantação 

de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica 

conectado à rede no Campus II do CEFET-MG. 

 Objetivos específicos: estimação da radiação solar local; 

estudo do funcionamento de sistemas fotovoltaicos, seus 

componentes e tecnologias disponíveis na indústria; estudo da 

legislação vigente pertinente à micro e minigeração 

distribuída; e pesquisa de políticas de incentivo para o estudo 

de viabilidade.  

1.3. Metodologia 

Inicialmente é realizado um estudo para estimação da radiação solar 

na superfície terrestre e no plano inclinado. O movimento aparente do Sol 

e os ângulos da geometria solar também são estudados para localização 

do Sol e cálculos de sombreamento para fins de projeto. Além disso, uma 

pesquisa sobre fontes de dados solarimétricos é feita para fins de 

determinação da radiação solar em um determinado local. 

A seguir inicia-se um estudo sobre os sistemas de geração de 

energia solar fotovoltaica, seus componentes, características, princípio de 

funcionamento e tecnologias disponíveis no mercado. 

As normas e regulamentos vigentes para a micro e minigeração 

distribuída também são estudadas, assim como, outras normas que são 

necessárias para a elaboração do projeto básico. 

Uma vez finalizado o embasamento teórico, inicia-se a elaboração 

do projeto básico do gerador fotovoltaico.   

Por fim é realizado o estudo de viabilidade de implantação do 

mesmo, considerando os custos da geração, o sistema tarifário da 

concessionária e o tempo de retorno do investimento aplicado. 
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1.4. Organização do Texto 

Este trabalho é estruturado em oito capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório. 

O capítulo 2 proporciona um breve histórico e contexto atual da 

energia solar fotovoltaica no Brasil e no mundo e ainda, aborda as 

vantagens e desvantagens desta tecnologia.  

O capítulo 3 apresenta uma introdução à radiação solar, a geometria 

Sol-Terra, os movimentos de translação e rotação, os ângulos da 

geometria solar, instrumentos de medição da radiação solar, dados 

solarimétricos e estimação da radiação solar no plano inclinado a partir do 

uso de softwares.   

No capítulo 4 são estudadas as células e os módulos fotovoltaicos, 

suas características físicas, princípio de funcionamento, modelagem 

matemática, arranjos série – paralelo e a influência de fatores externos no 

funcionamento dos mesmos, como a temperatura e a irradiância. 

O capítulo 5 apresenta os outros componentes básicos que 

constituem um sistema fotovoltaico, como os conversores CC, inversores, 

baterias, controladores de carga e os sistemas de proteção. Além destes 

são apresentadas as normas e regulamentos pertinentes ao projeto de um 

gerador fotovoltaico conectado à rede. 

O capítulo 6 apresenta as etapas de elaboração de um projeto de 

gerador fotovoltaico conectado à rede elétrica.  

O capítulo 7 consiste na elaboração do projeto básico do gerador 

fotovoltaico para o Campus II do CEFET-MG e o estudo de viabilidade para 

a implantação do mesmo. 

O capítulo 8 oferece a conclusão, com as considerações a respeito 

dos resultados e propostas de continuidade.    
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CAPÍTULO 2 

A ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Este capítulo relata o que é a energia solar fotovoltaica, as 

vantagens e desvantagens desta tecnologia, assim como, sua história e 

contexto atual no Brasil e no mundo.  

A energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão 

direta da luz em eletricidade (Efeito Fotovoltaico).  

2.1. História e Situação Atual da Energia Solar 
Fotovoltaica no Mundo 

O efeito fotovoltaico, relatado por Edmond Becquerel, em 1839, é o 

aparecimento de uma diferença de potencial nos extremos de uma 

estrutura de material semicondutor produzida pela absorção da luz. A 

célula fotovoltaica é a unidade fundamental do processo de conversão, 

sendo o silício o material mais utilizado em sua fabricação. O silício é o 

segundo elemento mais abundante no globo terrestre e tem sido 

explorado sob diversas formas: monocristalino, policristalino e amorfo. No 

entanto, a busca por materiais alternativos é intensa e concentra-se na 

área de filmes finos (silício amorfo), pois estes utilizam menor quantidade 

do material do que os de estrutura cristalina e requerem menor energia 

em seu processo de fabricação.  

Em 1876, o primeiro elemento fotovoltaico foi criado a partir de 

estudos da física de estado sólido. Porém, somente em 1956, iniciou-se a 

produção industrial, devido ao crescimento da área de eletrônica. 

Inicialmente, o desenvolvimento desta tecnologia apoiou-se no setor 

de telecomunicações, que buscavam por fontes de energia para 

localidades remotas. O segundo agente impulsionador foi a “corrida 

espacial”, porque a célula fotovoltaica era, e continua sendo, o meio mais 
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adequado, com menor custo, peso e segurança, para fornecer energia 

para os equipamentos eletroeletrônicos no espaço em longos períodos. 

Em 1973/74, ocorreu a crise mundial de energia (“crise do 

petróleo”) e a preocupação em estudar novas formas de produção de 

energia fez com que a utilização de células fotovoltaicas fosse 

intensamente estudados e utilizados para suprir o fornecimento de 

energia. Porém, um dos fatores que impossibilitava a utilização da energia 

solar fotovoltaica em larga escala era o alto custo das células. As 

primeiras células produzidas tinham um custo de US$600/Wp para o 

programa espacial e para tornar economicamente viável, naquele 

momento, seu custo deveria ser reduzido em 100 vezes. Algumas 

empresas de petróleo resolveram diversificar seus investimentos, 

incluindo a produção de energia a partir da radiação solar.  

Em 1978, a produção da indústria fotovoltaica no mundo 

ultrapassava a marca de 1MWp/ano1. Os Estados Unidos foram líderes 

mundiais na produção dessa tecnologia durante a década de 1990 (PINHO 

e GALDINO, 2014).  

Mais tarde em 1992, foi realizada a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, a Eco92. Seus 

debates incluíram como temas principais estratégias de ações que 

pudessem ser adotadas pelos países na direção de um desenvolvimento 

sustentável, com o desafio de utilizar o conhecimento científico e 

tecnológico em busca de soluções em prol do desenvolvimento, conforme 

UN (1992). Na terceira Conferência das Partes (COP-3), ocorrida em 

dezembro de 1997, em Quioto no Japão, com o objetivo de definir 

compromissos para a redução da emissão dos gases do efeito estufa, 

adotou-se um protocolo (Protocolo de Quioto), segundo o qual os países 

industrializados reduziriam suas emissões combinadas de gases de efeito 

estufa (GEE) em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990, no 

                               
1 Wp (watt-pico) é a unidade de potência de saída de um gerador fotovoltaico, sob 

as condições padrão de ensaio. 
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período entre 2008 e 2012. O Protocolo de Quioto foi ratificado em 16 de 

fevereiro de 2005 (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA).  

No final da década de 1990, impulsionadas pelo Protocolo de Quioto 

e também almejando o mercado de exportação, políticas de governo 

foram desenvolvidas na Alemanha e no Japão, contribuindo 

significativamente para o desenvolvimento do mercado desta tecnologia.  

Em 1998, a produção mundial de células fotovoltaicas atingiu a 

marca de 150MWp, sendo o silício quase absoluto entre os materiais 

utilizados.  

Em 2006, foi observado um grande salto no desenvolvimento do 

mercado fotovoltaico resultante do rápido aumento da produção chinesa. 

Em 2009, a China já ocupava a liderança na fabricação de módulos. 

A energia solar para produção de energia elétrica ainda é pouco 

utilizada. Nos países desenvolvidos este cenário vem mudando devido aos 

fortes incentivos concedidos para instalação de sistemas fotovoltaicos. A 

Figura 2.1 apresenta a evolução da produção de células fotovoltaicas, 

tendo sido produzidos cerca de 36,2GWp em 2012. Nos últimos anos, o 

crescimento anual médio da indústria de células e módulos fotovoltaicos 

foi de 54,2% (RONEY, 2013). 

 

Figura 2.1 - Produção mundial de células fotovoltaicas. Fonte: (RONEY, 2013) 
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A Figura 2.2 apresenta a potência instalada em sistemas 

fotovoltaicos no mundo no período de 2000 a 2013. Segundo dados da 

(EPIA, 2014), o maior mercado de módulos fotovoltaicos tem sido a 

Alemanha e Itália, sendo que na Europa encontram-se instalados 

aproximadamente 79% da produção mundial. Depois da Europa, os 

maiores mercados para estes sistemas estão no Japão e nos Estados 

Unidos. Outros mercados estão surgindo, principalmente na Ásia, 

merecendo destaque a China e Índia, que apresentam expressivo 

crescimento devido às políticas governamentais favoráveis, preços baixos 

e programas de eletrificação rural em larga escala. Há, também, na China 

uma política mais agressiva voltada para produção para exportação. 

Muitas empresas europeias e americanas deslocaram suas fábricas para 

Ásia, em busca de redução de custos e em função de condições favoráveis 

à produção.  

 

 

Figura 2.2 - Evolução acumulada da Potência Instalada de Sistemas Fotovoltaicos no 

mundo em MW. Fonte: (EPIA, 2014). 

 O custo das células fotovoltaicas é, ainda hoje, um grande desafio 

para a indústria e o principal empecilho para a disseminação dos sistemas 

fotovoltaicos. No entanto, a tecnologia está se tornando cada vez mais 
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competitiva em razão de seus custos decrescentes, enquanto os custos de 

outras formas de produção de energia são crescentes, e ainda, é 

fortalecida pelas questões ambientais. No final de 2013, para venda em 

maior escala, o preço do módulo fotovoltaico de c-Si encontrava-se em 

cerca de 0,60€/Wp na Europa, de 0,65U$/Wp nos EUA e menos de 

3R$/Wp no Brasil (PINHO e GALDINO, 2014).  

2.2. História e Situação Atual da Energia Solar 
Fotovoltaica no Brasil 

O território brasileiro recebe elevados índices de irradiação solar 

quando comparado aos países europeus, no entanto, o avanço tecnológico 

no Brasil está em fase de crescimento e tem passado por várias 

dificuldades, enquanto, na Europa, a tecnologia fotovoltaica é disseminada 

para produção de energia elétrica. 

Nos anos 50, iniciou-se o desenvolvimento de módulos fotovoltaicos 

no Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e no Centro Tecnológico de 

Aeronáutica (CTA) – hoje Centro Técnico Aeroespacial. Em 1958, ocorreu 

o Primeiro Simpósio Brasileiro de Energia Solar. O inicio do 

desenvolvimento de células fotovoltaicas de silício cristalino ocorreu na 

Universidade de São Paulo (USP), que resultaram em dispositivos com 

eficiência de 12,5%. 

O desenvolvimento de tecnologias de filmes finos começou na 

década de 1970, no Instituto Militar de Engenharia (IME), localizado no 

Rio de Janeiro. Com apoio internacional, uma linha completa para 

processamento de células fotovoltaicas de Cu2S/CdS (Sulfeto de 

cobre/sulfeto de cádmio) de dimensões 5x5 cm. A tecnologia evoluiu para 

células de filmes fino CIS (disseleneto de cobre e índio) e o grupo atua na 

tecnologia de células CdTe (telureto de cádmio).  

No final dos anos 70 e inicio da década de 80, ainda sob efeito da 

crise do petróleo, duas fábricas de módulos fotovoltaicos de silício 
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cristalino foram criadas no país. Porém, devido à falta de incentivos, os 

grupos de pesquisa direcionaram seus trabalhos para outras áreas.  

Em 1978, foi criada a Associação Brasileira de Energia Solar 

(ABENS). Uma década mais tarde, suas atividades foram paralisadas e 

retomadas somente em 2007, através do I CBENS (Congresso Brasileiro 

de Energia Solar). Os especialistas reunidos no II SNESF (Simpósio 

Nacional de Energia Solar Fotovoltaica), em 2005, foram quem 

reorganizaram a ABENS. 

Nos anos 80 e 90, em escala de laboratório e pilotos, houve 

desenvolvimento de várias tecnologias de purificação de silício, com 

fabricação de células em universidades, centros de pesquisa e empresas 

privadas. 

No início dos anos 90, células de silício cristalino foram 

desenvolvidas para testes em satélite brasileiro. Atualmente, o Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), localizado em São José dos 

Campos (SP), utiliza células de tripla junção para aplicações espaciais. 

Em 1994, o Centro de Referência para as Energias Solar e Eólica 

Sérgio de Salvo Brito (Cresesb) foi criado por meio de um Convênio entre 

o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) da Eletrobrás e o 

Ministério de Minas e Energia (MME), com apoio do Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI). As principais atividades do Cresesb são: apoio a programas do 

Governo Federal, divulgação de informações, edição de publicações, 

realização de cursos e manutenção de biblioteca especializada.  

No final dos anos 90, células fotovoltaicas de CdS/CdTe e de silício 

amorfo hidrogenado foram desenvolvidas em diversos centros de 

pesquisa, com eficiências de 6% e 7%, respectivamente. 

Na década atual, células fotovoltaicas sensibilizadas por corantes e 

em materiais orgânicos estão sendo desenvolvidas em universidades e 

centros de pesquisas, como o Instituto de Química da Universidade de São 

Paulo e o Laboratório de Nanotecnologia e Energia Solar da UNICAMP, 

com eficiências da ordem de 2%. 
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No inicio do século XXI, a fabricação de células fotovoltaicas teve 

grande avanço em escala mundial, porém, o Brasil não conseguiu 

acompanhar tal crescimento. Em 2001, o Governo Federal criou o Fundo 

Setorial de Energia (CT-ENERG), o que impulsionou atividades de P&D em 

energia solar fotovoltaica, a formação de grupos de pesquisa e programas 

de pós-graduação. Nesse contexto, em 2004, foi criado o Centro Brasileiro 

para Desenvolvimento da Energia Solar Fotovoltaica (CB-Solar), em Porto 

Alegre, RS. Duas ações do CB-Solar merecem destaque: a promoção do I 

e II Simpósio Nacional de Energia Solar Fotovoltaica (SNESF), em 2004 e 

2005; e a fabricação de células fotovoltaicas de silício cristalino e de 

módulos, em escala piloto, incluindo uma análise técnico-econômica da 

sua produção em escala industrial.  

Atualmente, no Brasil há laboratórios e equipes de especialistas em 

universidades públicas e privadas, centros de pesquisa e empresas, 

atuando no desenvolvimento de tecnologias de purificação de silício, 

células e módulos fotovoltaicos, inversores, controladores de carga, bem 

como no estudo de aplicações dessas tecnologias. Porém, o Brasil deve 

realizar muitos esforços neste setor para alcançar o nível tecnológico dos 

países desenvolvidos nesta área. 

Em relação aos sistemas instalados, hoje, no Brasil, há diversos 

sistemas fotovoltaicos isolados e híbridos para fornecimento de energia 

em ilhas e localidades afastadas da rede elétrica em todo território 

brasileiro.  

Em 1995, a Chesf (Companhia Hidroelétrica do São Francisco) foi 

pioneira nesta área, ao instalar um sistema de 11kWp, em sua sede em 

Recife, PE. Outros sistemas pioneiros foram instalados na USP, na UFSC, 

UFRGS e no Cepel. 

A primeira planta de uma Usina Fotovoltaica (UFV) no Brasil foi um 

empreendimento de iniciativa privada e foi inaugurada em 2011, no 

Município de Tauá, CE, com potência de 1MWp. A Tabela 2.1 sintetiza os 

mais importantes projetos de energia solar fotovoltaica no Brasil até 2011. 
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Tabela 2.1 – Projetos de energia solar fotovoltaica no Brasil. Fonte: (LIMA, 2011) 

 

Com a Copa do mundo de 2014 surgiram algumas iniciativas no 

sentido de instalar painéis fotovoltaicos nos principais estádios do país. A 

Tabela 2.2 apresenta a relação de estádios que apresentaram projetos 

para utilização da energia solar para produção de eletricidade para a Copa 

do Mundo de 2014. 

Tabela 2.2 – Dados de projeto para geração de energia solar fotovoltaica em estádios 

para Copa do Mundo de 2014. Fonte: (LIMA, 2011) 

 

Atualmente, a capacidade de sistemas fotovoltaicos instalados no 

Brasil (isolados e conectados à rede) é da ordem de 30 a 40 MWp 

(ABINEE, 2012). Estima-se 30MWp de sistemas fotovoltaicos autônomos e 

pouco mais de 3MWp em sistemas conectados à rede 

(www.solsticioenergia.com.br). O mercado brasileiro ainda não é atrativo 

para a instalação de indústrias de módulos fotovoltaicos, que exigem um 

mercado anual da ordem de 100 MWp. Há algumas fábricas de inversores 

fotovoltaicos de pequeno porte (300 a 500W) para SIGFIs2, porém, não 

                               
2 SIGFIs – Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte 

Intermitente. 
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há fábricas de controladores de carga ou de inversores de maior potência 

para conexão a rede. Há poucas empresas de projetos e instalações de 

sistemas fotovoltaicos, sendo as que existem com pouca experiência. Sem 

políticas de incentivo, estima-se que o mercado fotovoltaico brasileiro irá 

crescer timidamente alguns megawatts ao ano.  

Segundo relatório publicado em (ABINEE, 2012), o ritmo de 

crescimento do mercado fotovoltaico continuará lento devido: ao custo da 

geração, ainda, não ser competitivo; ao investimento em instalações 

residenciais ser elevado; às distribuidoras que mostram restrições à micro 

e minigeração por receio de perda de mercado; há falta de políticas 

específicas de financiamentos e de modelos de comercialização; e por fim, 

aos consumidores que possuem pouco conhecimento sobre o recurso solar 

fotovoltaico como opção para geração de energia elétrica. 

2.3. Políticas de Incentivo à Utilização da Energia Solar 
Fotovoltaica no Brasil e no Mundo 

Programas de incentivos têm sido utilizados em diversos países do 

mundo para encorajar a indústria fotovoltaica a atingir a escala necessária 

para competir com outras fontes de geração de eletricidade. Tais 

programas possuem como motivações: a promoção de independência 

energética, domínio tecnológico e redução das emissões de gases do 

efeito estufa. Os dois mecanismos de incentivos mais utilizados são os 

sistemas de cotas e os sistemas de preço. Outros mecanismos típicos são 

os procedimentos de conexão à rede com net metering e os subsídios ao 

investimento ou produção (ABINEE, 2012). 

Nos sistemas de cotas, o volume de eletricidade gerado é 

politicamente determinado e os preços definidos pelo mercado. Em 

sistemas de preço, os programas de incentivos são mantidos até que os 

custos da geração fotovoltaica se igualem aos custos médios da geração 

da matriz elétrica do país.  
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Na Alemanha, o mecanismo de feed-in tariff (FIT) ou tarifas prêmio 

ganhou popularidade pelo sucesso da implantação. Estas tarifas objetivam 

acelerar os investimentos em energias renováveis através de contratos de 

produção baseados no custo de geração de cada tecnologia e incorpora 

uma redução deste valor ao longo do tempo baseando-se nas estimativas 

de diminuição de custo. Os contratos são de longa duração (20 anos 

aproximadamente) e existem diferenças nas tarifas com base no tamanho 

e aplicação do projeto. Existe preferência às plantas solares que irão 

conectar-se a rede de distribuição. Atualmente, as tarifas prêmio têm sido 

utilizadas em mais de 50 países, como a Itália, República Tcheca, Reino 

Unido, França, Espanha, África do Sul, Uganda, Argélia, Austrália, Canadá, 

China, Índia, Irã, Israel, Estados Unidos, entre outros (ABINEE, 2012). 

Um mecanismo muito utilizado, atualmente, no Brasil e no mundo 

são os leilões, os quais têm por objetivo principal acelerar a demanda por 

sistemas com fontes renováveis. Este mecanismo propicia a maneira de 

produzir mais energia com o menos custo, além de avaliar as alternativas 

energéticas mais adequadas ao país.  

Na China foi implantado, em 2009, um programa de subsídios à 

produção (Solar Roofs Plan). Os subsídios são da ordem de 50% do valor 

do investimento em sistemas de geração. Podendo chegar a 70% em 

áreas remotas, com sistemas off-grid. O plano estimava atingir 500MW 

com investimento de aproximadamente 1,6 bilhões de dólares. Em 2011, 

o governo chinês introduziu o mecanismo de tarifa prêmio. E hoje, 80% 

da produção de equipamentos da indústria fotovoltaica está voltada para o 

mercado externo (exportação) (ABINEE, 2012). 

Os Estados Unidos são um dos maiores mercados de energia solar 

fotovoltaica no mundo e apresenta uma diversidade de incentivos: net 

metering, créditos e incentivos tributários. O sistema de créditos e 

incentivos tributários consiste basicamente em condições especiais de 

financiamento e dedução nos impostos aproximadamente 20% dos gastos 

com a instalação dos sistemas fotovoltaicos. De acordo com (THE SOLAR 

FOUNDATION, 2014), este mecanismo foi o principal responsável pela 
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expansão do mercado fotovoltaico no país. O net metering é um incentivo 

que consiste na injeção à rede do excesso de eletricidade gerado pelo 

consumidor, usualmente em créditos de kWh, para compensar o consumo 

de energia da rede. Neste caso, há a necessidade de um medidor capaz 

de registar o consumo e a geração da instalação.  

Existe, ainda, os certificados de energia solar renovável, utilizados 

na Europa. Este mecanismo é similar às tarifas prêmios, porém, neste 

caso o próprio mercado determina o preço da energia solar gerada, 

enquanto, nas tarifas prêmio, é o governo quem determina o preço. 

No Brasil alguns mecanismos de incentivos e políticas foram 

desenvolvidos e são descritos a seguir. 

O Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios 

(PRODEEM) foi criado em 1994. Ele promoveu a aquisição de sistemas 

fotovoltaicos por meio de licitações internacionais. Através dele, foi 

instalado 5MWp em aproximadamente 7.000 comunidades em todo o 

Brasil. Embora, o programa original previsse todos os tipos de fontes 

renováveis alternativas, ele priorizou a instalação de sistemas 

fotovoltaicos por onde passou. 

Em 2003, os objetivos do PRODEEM foram incorporados ao 

Programa Luz Para Todos (LpT). A partir deste momento, os sistemas 

fotovoltaicos do PRODEEM passaram a ser responsabilidade das 

concessionárias de energia elétrica, sendo elas responsáveis pelo 

atendimento das comunidades em sua área de concessão, pela 

manutenção e operação dos módulos fotovoltaicos. Porém, cabe à 

concessionária escolher a fonte de energia mais adequada para cada local. 

Neste contexto, milhares de SIGFIs foram instalados nos estados da Bahia 

e Minas Gerais, pela Coelba e Cemig. Através do LpT, a Eletrobrás, em 

parceria com a agência alemã GIZ (Deustsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit, antiga GTZ), desenvolveu um projeto 

piloto de implantação de 103 SIGFIs em uma reserva extrativista no 

munícipio de Xapuri, AC. 
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No ano de 2002, a ANEEL iniciou estudos para estabelecimento de 

regulamentação das especificações técnicas necessárias à instalação dos 

SIGFIs (Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes 

Intermitentes), que resultou na publicação da Resolução Normativa 

n°83/2004, posteriormente revogada e substituída pela Resolução 

Normativa n°482/2012, a qual regulamenta também o fornecimento de 

energia por meio dos MIGDIs (Microsistemas Isolados de Geração e 

Distribuição de Energia Elétrica). A regulamentação trata da micro e mini 

geração distribuída com potências até 1MWp e prevê o sistema de 

compensação de energia elétrica, através de um balanço entre energia 

consumida e gerada (modelo net metering). (ANEEL, 2012b) 

Em 2009, foi publicada a Lei n°12.111 que dispõe sobre os serviços 

de energia elétrica nos Sistemas Isolados. Ela autoriza a utilização de 

subsídio governamental para reembolsar o custo de geração, incluindo os 

custos de investimentos, operação e manutenção, de qualquer sistema 

elétrico. Com isso foi assegurado recurso para a universalização mesmo 

com o fim do Programa LpT em 2014.  

Em 2011, a Aneel lançou a chamada n°13∕2011 para um Projeto 

Estratégico de P&D denominado “Arranjos Técnicos e Comerciais para 

Inserção da Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira”. 

Nesta chamada foram selecionados 18 projetos de sistemas fotovoltaicos 

centralizados conectados à rede elétrica com potência instalada na faixa 

de 0,5MWp e 3MWp, resultando numa potência total instalada de 24MWp.  

(PINHO e GALDINO, 2014). 

Com o crescimento de instalações fotovoltaicas no país, o Inmetro 

criou um grupo de trabalho (GT-FOT) para atuar como parte do Programa 

brasileiro de Etiquetagem (PBE), estabelecendo requisitos para a 

etiquetagem dos componentes utilizados em sistemas fototovoltaicos 

(módulos, inversores, controladores de carga e baterias). Estes estão 

descritos no documento “Requisitos de Avaliação da Conformidade para 

Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica”, publicado pela 
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Portaria Inmetro N°004∕2011. Esta normativa também identifica os 

laboratórios habilitados a efetuar os ensaios. 

No Brasil existem dois incentivos fiscais para utilização de 

equipamentos solares e eólicos. O convênio CONFAZ 101∕97 concede 

isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços (ICMS) nas operações com alguns equipamentos e componentes 

para os sistemas de energia solar e eólica (CONFAZ, 1997). O convênio 

ICMS 75 de 14 de Julho de 2011 foi prorrogado até dia 31 de dezembro 

de 2015 (CONFAZ, 2011). Esse benefício se restringe aos equipamentos 

isentos ou tributados à alíquota zero do IPI de acordo com o Decreto 

3.827 de 31 de março de 2001. Estão isentos do ICMS os seguintes 

equipamentos para sistemas solares: bombas com potência inferior a dois 

HP; aquecedores solares de água; geradores fotovoltaicos; células solares 

não montadas e painéis. 

Em 2013 o MME (Ministério de Minas e Energia), com apoio do EPE 

(Empresa de Pesquisa Energética), Eletrobrás e Cepel, elaborou um 

relatório com critérios para orientar as distribuidoras na elaboração de 

projetos para leilões previstos na Lei n°12.111, este foi intitulado 

“Especificações dos Projetos de Referência no âmbito do Programa Luz 

para Todos”. Em maio de 2013 a Celpa efetuou o primeiro leilão de 

energia com estes termos, que resultou em fracassado, porque os 

proponentes não conseguiram atestar a capacidade técnica requerida.  

   Analisando o histórico das medidas adotadas nos últimos anos, 

observa-se o interesse do governo brasileiro em expandir e diversificar a 

matriz energética nacional. O país, ainda, não experimentou o sistema de 

cotas, mas está experimentando, atualmente, os leilões de energia, que 

está demonstrando ser um bom caminho para ampliação das fontes 

renováveis alternativas. A contratação de energia no longo prazo tem a 

vantagem de reduzir o risco para os projetos e facilitar seu financiamento. 
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2.4. Vantagens e Desvantagens 

Vantagens 

A energia solar fotovoltaica para geração de energia elétrica traz 

diversos benefícios incorporados ao seu uso. 

Do ponto de vista ambiental, os impactos gerados pela energia 

gerada pelos módulos fotovoltaicos são mínimos. Tecnologias de 

reciclagem para reuso das células ou dos materiais que constituem os 

módulos estão sendo desenvolvidas, mas ainda não estão disponíveis em 

larga escala. Durante o processo de fabricação das células a emissão de 

poluentes é baixa e controlada. 

Do ponto de vista de segurança e confiabilidade, a tecnologia de 

células solares está bastante madura, com mais de 50 anos de 

desenvolvimento contínuos. Os fornecedores, em geral, garantem 

capacidade de 90% de produção mínima da potência inicial após 10 anos 

e 80% após 20 anos. Se o sistema for composto por banco de baterias e 

controladores de carga é uma segurança a mais que o consumidor tem, 

caso ocorra queda de energia na rede elétrica. 

Entre os principais benefícios socioeconômicos, podem ser citados: a 

inovação tecnológica e o desenvolvimento industrial; a geração distribuída 

e a universalização do acesso à energia; o desenvolvimento regional e 

local, especialmente em zonas rurais; e a criação de empregos. 

A energia solar é excelente em lugares remotos ou de difícil acesso, 

pois sua instalação em pequena escala não obriga a enormes 

investimentos em linhas de transmissão. 

Os sistemas conectados à rede elétrica podem atuar em sinergia 

com o sistema de distribuição, minimizando a carga, o que é uma grande 

vantagem para concessionária e para o consumidor. Como exemplo, 

pode-se citar o uso intensivo de equipamentos de ar condicionado, que 

ocorre durante dias quentes, e que, por muitas vezes, acabam 

determinando o horário de carga máxima no sistema.  



 

 

35 

 

Quanto à manutenção, o sistema possui vida útil longa, de 

aproximadamente 25 anos, é resistente às diversas condições climáticas, 

e exige pouca manutenção, como a limpeza das placas, por exemplo. 

Normalmente, realiza-se a manutenção preventiva para garantir o bom 

funcionamento do sistema. Porém, o banco de baterias e os inversores 

possuem vida útil inferiores e necessitam de mais manutenções, em 

especial, as baterias. 

Os painéis solares são a cada dia mais potentes, enquanto seu custo 

vem decaindo. Isso torna cada vez mais a energia solar uma solução 

economicamente viável. 

 

Desvantagens 

 Apesar das diversas vantagens da geração fotovoltaica a expansão 

desta tecnologia apresenta algumas barreiras e pontos negativos. 

As células fotovoltaicas utilizam tecnologia sofisticada em sua 

produção e esta por consequência, possui custo elevado. 

Existe variação nas quantidades de energia produzida de acordo 

com as condições climáticas (chuva, neve, nebulosidade, etc.). Além 

disso, durante a noite não existe produção, o que obriga o uso de meios 

de armazenamento da energia produzida durante o dia, onde o sistema 

não seja conectado à rede de distribuição. 

As formas de armazenamento da energia solar são pouco eficientes 

quando comparadas aos combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás) e à 

energia hidroelétrica. 

Os painéis solares têm um rendimento baixo, de apenas 25% para o 

c-Si, enquanto, o custo de investimento é elevado. 

O sistema de geração fotovoltaico requer condições específicas, 

como locais onde a irradiação solar é alta e não haja sombreamento, para 

garantir a viabilidade econômica. 
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2.5. Regulamentos e Normas 

A atual legislação que rege a geração de energia solar conectada à 

rede é composta principalmente pela Resolução Normativa ANEEL 

N°482/2012 criada em 17 de abril de 2012. O objetivo desta normativa é 

reduzir barreiras regulatórias à conexão da geração distribuída de 

pequeno porte (potência instalada de até 1MW). Ela contempla as fontes 

de energia solar, eólica, biomassa, hídrica e cogeração qualificada. 

Os principais pontos desta resolução são: 

 Definição de microgeração distribuída para potência instalada 

menor ou igual a 100kW e minigeração distribuída para 

potência instalada superior a 100kW e menor ou igual a 1MW; 

 Estabelece as condições gerais para o acesso ao sistema de 

distribuição de energia elétrica; 

 Introduz o sistema de compensação de energia; 

 Adequação do sistema de medição de energia elétrica; 

 Inclui um item específico ao Módulo 3 do PRODIST, que trata 

exclusivamente do acesso da mini e microgeração distribuída. 

O sistema de compensação de energia elétrica é um sistema no qual 

a energia ativa injetada por unidade consumidora com micro ou 

minigeração distribuída é cedida à distribuidora local e posteriormente 

compensada com o consumo de energia elétrica nessa mesma unidade 

consumidora ou em outra unidade do mesmo titular. Os créditos de 

energia gerados são válidos por 36 meses. 

A Resolução estabelece também que o sistema de compensação de 

energia e a forma de faturamento obedecem ao fixado na Resolução 

ANEEL n° 414/2010. 

O Módulo 3 do PRODIST trata das condições de acesso, 

compreendendo a conexão ao sistema de distribuição, definindo critérios 

técnicos e operacionais, os requisitos de projeto, as informações, os dados 

e a implementação da conexão dos acessantes. 
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Além desta Resolução há outras normas e regulamentos que dizem 

respeito à geração de energia solar fotovoltaica. 

A Resolução Normativa n°569 de 23 de julho de 2013 modifica a 

abrangência na aplicação do fator de potência para faturamento do 

excedente de reativos de unidades consumidoras e altera a Resolução 

Normativa n°414, de 9 de setembro de 2010. Ela estabelece que o fator 

de potência da unidade consumidora, para fins de cobrança, deve ser 

verificado pela distribuidora por meio de medição permanente, de forma 

obrigatória para o grupo A, sendo o fator de potência de referência, 

indutivo ou capacitivo, com limite mínimo permitido de 0,92. Já as 

unidade consumidoras do grupo B não podem ser cobradas pelo 

excedente de reativos devido ao baixo fator de potência. 

Existe ainda a NBR 16149:2013 – Sistemas Fotovoltaicos – 

Características da interface de conexão com a rede elétrica de 

distribuição, que estabelece as recomendações específicas para a interface 

de conexão entre os sistemas fotovoltaicos e a rede de distribuição.  

Por fim, existem as normas da concessionária de energia elétrica. A 

CEMIG ND-5.30 – Requisitos para a conexão de Acessantes ao Sistema de 

Distribuição CEMIG – Conexão em Baixa Tensão e ND-5.31 -  Requisitos 

para Conexão de Acessantes Produtores de Energia Elétrica ao Sistema de 

Distribuição da Cemig D – Média Tensão. 
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CAPÍTULO 3 

A RADIAÇÃO SOLAR 

Para melhor compreensão e desenvolvimento do tema proposto 

neste trabalho, é realizado, neste capítulo, um estudo sobre as 

características do Sol e suas relações e influências sobre a Terra. Assim 

como, a radiação solar disponível e os principais instrumentos utilizados 

para medição desta.  

3.1. O Sol e os Movimentos de Rotação e Translação 

O Sol é a principal fonte de energia para a Terra. Ele é o 

responsável pela manutenção da vida no Planeta e a energia solar é 

responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima na Terra.  

O Sol é uma esfera de material gasoso intensamente quente, 

constituído principalmente por hidrogênio (75% de sua massa) e hélio, 

além de ferro, silício, neônio e carbono. Sua massa é da ordem de 

(1,9891 ± 0,0012)x 1030 Kg e seu raio é (6,9626 ± 0,0007)x108 m. A 

temperatura de corpo negro efetiva é de 5777 K em sua superfície. 

Através de reações de fusão termonuclear de gases hidrogênio para Hélio 

em seu interior são emitidos fótons altamente energéticos. A transferência 

de energia ocorre da parte mais interna até a superfície principalmente 

por meio de radiação eletromagnética e parcialmente por convecção. 

Acima da superfície o transporte de energia é feito por radiação 

eletromagnética e é assim que a Terra recebe energia do Sol. O Sol gera 

uma potência total estimada em 63MW/m2 em sua superfície, que é 

radiada para todas as direções (DUFFIE e BECKMAN, 1991). 

A rotação do Sol ao redor de seu eixo acontece uma vez em 

aproximadamente quatro semanas. Dado que o Sol não gira como um 



 

 

39 

 

corpo sólido, o equador leva cerca de 27 dias e as regiões polares 

aproximadamente 30 dias para cada rotação (DUFFIE e BECKMAN, 1991). 

O Sol encontra-se a uma distância média de 1,496x1011m da Terra, 

porém dada a excentricidade da órbita terrestre, essa distância varia em 

±1,7%, sendo 1,471x1011m no periélio, em janeiro, a 1,521x1011m no 

afélio, em julho.  Devido à grande distância entre o Sol e a Terra, diz-se 

que a radiação solar é colimada formando um campo de visão limitado 

denominado de “disco solar aparente”, que forma um ângulo de 32’ 

referenciado a partir do centro da Terra. A quantidade de radiação solar 

depende da posição do disco solar no céu. (KALOGIROU, 2009) A Figura 

3.1 mostra o “disco solar aparente” da radiação solar. 

 

Figura 3.1 – Disco solar aparente da radiação solar. Fonte: (KALOGIROU, 2009). 

A Terra define uma rotação completa em torno de seu eixo norte-sul 

em 24 horas e completa uma revolução em uma órbita elíptica ao redor 

do Sol em um período de aproximadamente 365,25 dias. 

O eixo da Terra, em relação ao plano normal à elipse, apresenta 

uma inclinação de aproximadamente 23,45°. Essa inclinação, juntamente 

com o seu movimento de translação, dá origem às estações do ano. 

Observando-se o movimento aparente do Sol, ao meio dia solar, ao 

longo do ano, verifica-se que o ângulo entre os seus raios e o plano do 

Equador varia entre +23,45° em torno do dia 21 de junho (solstício de 

inverno no hemisfério Sul) e -23,45° em 21 de dezembro (solstício de 

verão no hemisfério Sul). Este ângulo é denominado de Declinação Solar 

() e é positivo ao Norte e negativo ao Sul do Equador. Nos dias 21 de 

setembro (equinócio de primavera) e 21 de março (equinócio de outono) 

os raios solares se alinham com o plano do equador (=0). 
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A Figura 3.2 ilustra o movimento da Terra em torno do Sol com as 

estações do ano para o hemisfério Sul e mostra a Declinação Solar () nas 

quatro posições da Terra ao longo do ano. 

É possível observar na Figura 3.2 que há variação na duração dos 

dias ao longo do ano para determinada localidade nos solstícios, devido à 

inclinação do eixo da Terra, exceto no Equador e em suas proximidades, 

onde as variações são muito pequenas ao longo do ano. Nos equinócios 

não há variação da duração dos dias para qualquer localidade. 

 

Figura 3.2 – Movimento da Terra em torno do Sol com as estações do ano para o 

hemisfério Sul e a Declinação Solar () nas quatro posições da Terra ao longo do ano. 

Fonte: (PINHO e GALDINO, 2014). 

Considerando-se as convenções para a declinação solar, sendo esta 

positiva ao Norte e negativa ao Sul do Equador, a diferença entre a 

declinação e a latitude determina a trajetória do movimento aparente do 

Sol para um determinado dia em uma dada localidade na Terra. 

A declinação solar pode ser calculada a partir da equação 2.1: 

 
𝑠𝑒𝑛(𝛿) = −𝑠𝑒𝑛(23,45°) × cos [(

360

365,25
) × (𝑛 + 10)] 

 

(3.1) 
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Onde n representa o dia juliano, contado de 1 a 365 a partir de 1 de 

janeiro e -23,45°≤≤23,45° representa a Declinação Solar. 

A Figura 3.3 mostra a variação de com o dia do ano. 

 

Figura 3.3 – Declinação Solar em função do dia do ano. Fonte: (KALOGIROU, 2009). 

3.2. A Radiação Solar Extraterrestre 

A radiação solar é um termo genérico e pode ser dada em termos do 

fluxo de potência (W/m2), denominada irradiância solar, ou em termos da 

energia por unidade de área (Wh/m2), denominada irradiação solar. 

Existem diversas unidades de medida para representar a radiação solar, 

sendo as apresentadas as mais comuns. A energia emitida pelo Sol a 

partir de sua superfície é transmitida ou radiada em todas as direções. Na 

superfície do Sol, é estimada uma potência total de 3,8x1020MW, dos 

quais 1,7x1011MW chegam a Terra (KALOGIROU, 2009). 

A irradiância solar que atinge a Terra, no topo da camada 

atmosférica, é denominada irradiância extraterrestre. Essa irradiância é 

praticamente fixa fora da atmosfera terrestre. A constante solar Gsc é 

definida como o valor da irradiância extraterrestre que chega sobre uma 

superfície perpendicular aos raios solares na distância média Terra-Sol e 

tem valor aproximado de 1.367 W/m2 (adotado pelo WRC – World 

Radiation Center) (PINHO e GALDINO, 2014). 

A excentricidade da elipse que descreve a trajetória da Terra em 

torno do Sol resulta em uma variação no valor da irradiância 
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extraterrestre ao longo do ano. Verifica-se na Figura 3.4 que o valor 

mínimo da irradiância solar é aproximadamente 1322 W/m2 (afélio) e 

ocorre próximo ao solstício de inverno no hemisfério sul, enquanto seu 

valor máximo é de aproximadamente 1412 W/m2 (periélio) e ocorre 

próximo ao solstício de verão. 

 

Figura 3.4 – Variação da irradiância solar extraterrestre ao longo do ano. Fonte: (MAIA, 

2009) 

A equação 2.2 expressa a variação da irradiância extraterrestre com 

o dia do ano, segundo (DUFFIE e BECKMAN, 1991): 

 𝐺𝑜𝑛 = 𝐺𝑠𝑐(1 + 0,033 cos (
360𝑛

365
)) (3.2) 

Onde Gon é a irradiância extraterrestre medida em um plano normal 

à radiação, no enésimo dia do ano. 

3.2.1. Ângulos da Geometria Solar 

De acordo com o movimento aparente do sol, existem algumas 

relações geométricas entre os raios solares e a superfície terrestre que 

são dadas em ângulos. Estes são descritos a seguir. 

 Ângulo Zenital (𝜃z): ângulo formado entre os raios do sol e a 

vertical local (Zênite). 



 

 

43 

 

 Altura ou Elevação Solar (α): ângulo entre os raios do sol e a 

projeção dos mesmos sobre o plano horizontal (horizonte do 

observador). 

 Ângulo Azimutal do Sol (𝛾s) ou Azimute: ângulo entre a 

projeção dos raios solares no plano horizontal e a direção 

Norte-Sul (horizonte do observador). O deslocamento angular 

é dado de 0° a 360° a partir do norte geográfico, aumentando 

no sentido horário.  

Observa-se que os ângulos zenital (𝜃z) e a elevação solar (α) são 

complementares.  

A figura 3.5 ilustra as relações geométricas entre os raios solares e 

a superfície terrestre. 

 

Figura 3.5 – Relações geométricas dos raios solares e a superfície terrestre como plano 

horizontal. Fonte: (PINHO e GALDINO, 2014) 

Além dos ângulos descritos acima há outros também importantes. 

 Ângulo Horário do Sol ou Hora Angular (ω): deslocamento 

angular Leste-Oeste do meridiano do Sol, a partir do 

meridiano local, que ocorre devido ao movimento de rotação 

da Terra. Cada hora solar (Hs) corresponde a um 

deslocamento de 15°. São adotados valores convencionais 

negativos para o período da manhã, positivos para o período 

da tarde e zero ao meio-dia solar. 
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A equação 3.3 representa a hora angular: 

 𝜔 = (𝐻𝑠 − 12). 15                                                      (3. 3) 

Considerando uma superfície inclinada com um ângulo β com 

relação ao plano horizontal e orientação 𝛾 (azimute) com relação ao eixo 

norte-sul, o ângulo de incidência 𝜃 entre os raios solares e a normal a esta 

superfície é dado pela equação 3.4. A determinação do ângulo 𝜃 permite 

calcular a irradiância solar direta que incide sobre a superfície. A figura 

3.6 ilustra a representação do plano inclinado e dos ângulos entre os raios 

solares e a superfície deste plano. 

 

cos𝜃=cosβ.cosδ.cosω.cosφ 

+ cosβ.senδ.senφ + 

senβ.sen𝛾.cosδ.senω + 

senβ.cos𝛾.cosδ.cosω.senφ – 

senβ.cos𝛾.senδ.cosφ 

(3.4) 

Onde δ é a declinação solar obtida da equação (3.1), φ é latitude local e ω é hora 

angular. 

 

Figura 3.6 – Relações geométricas dos raios solares e de uma superfície inclinada. Fonte: 

(PINHO e GALDINO, 2014) 

3.3. Radiação Solar na Superfície Terrestre 

Como dito anteriormente, a irradiância solar, quando medida em um 

plano perpendicular à direção da propagação dos raios solares no topo da 
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atmosfera terrestre, recebe o nome de constante solar e estimada em 

1367 W/m2. Considerando o raio médio da Terra 6371 km, obtém-se uma 

potência disponibilizada pelo sol à Terra de aproximadamente 174 mil TW. 

A radiação solar que alcança a superfície da Terra, ao contrário da 

radiação extraterrestre, não está sujeita a variações apenas com os dias 

do ano e horários, mas, também às variações adicionais devido a 

fenômenos atmosféricos3. (DUFFIE e BECKMAN, 1991) 

Devido à presença da atmosfera, a radiação solar na superfície 

terrestre pode sofrer o chamado espalhamento de feixe, conforme ilustra 

a Figura 2.8. Assim, a radiação incidente sobre a superfície é composta 

por: 

 Radiação Direta IB: é a radiação recebida a partir do Sol sem 

ter sido “espalhada” pela atmosfera. 

 Radiação Difusa ID: é a radiação recebida a partir do Sol após 

sua direção ter sido alterada devido ao “espalhamento” pela 

atmosfera. 

A Radiação solar total ou global IT será a soma da radiação direta e 

difusa em uma superfície, conforme equação 2.3: 

 𝐼𝑇 = 𝐼𝐵 + 𝐼𝐷 (3.5) 

Se a superfície estiver inclinada com relação à horizontal, haverá 

uma terceira componente refletida pelo ambiente do entorno (solo, 

vegetação, obstáculos, terrenos rochosos, etc.). O coeficiente de reflexão 

destas superfícies é denominado de “albedo”. A Figura 3.7 ilustra as 

componentes da radiação solar sobre uma superfície receptora. 

                               
3 Os fenômenos atmosféricos que interferem na radiação total incidente em uma 

superfície na Terra são: o “espalhamento” devido às moléculas de ar, água e poeira, e a 

absorção por moléculas de 03, H2O e CO2 (DUFFIE e BECKMAN, 1991). 
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Figura 3.7 – Componentes da radiação solar sobre uma superfície receptora. Fonte: 

(Atlas Solarimétrico de Minas Gerais, 2012). 

As perdas do fluxo de potência entre o espectro da irradiância 

incidente no topo da atmosfera e o espectro da irradiância global que 

atinge a superfície inclinada são de aproximadamente 27%, o que resulta 

em cerca de 1000 W/m2 incidente sobre a superfície inclinada. (PINHO e 

GALDINO, 2014) Assim, este é o nível de irradiância considerado como 

valor padrão para a especificação da potência nominal de uma célula ou 

de um módulo fotovoltaico. O espectro da radiação solar extraterrestre e 

na superfície terrestre é ilustrado na Figura 3.8 

A radiação emitida pelo Sol é transmitida sob a forma de radiação 

eletromagnética, possuindo comprimento de onda  entre 0,1 e 3,0 m. 

Em relação às componentes de seu espectro de frequência, a radiação 

solar engloba as regiões do ultravioleta (<0,38), visível 

(0,38m≤≤0,78) e infravermelho m. 
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Figura 3.8 – Espectro Solar extraterrestre e na superfície terrestre. Fonte: (Atlas 

Solarimétrico de Minas Gerais, 2012) 

3.4. Instrumentos de Medição da Radiação Solar 

 A medição da radiação solar, tanto global como das componentes 

direta e difusa, na superfície terrestre é de grande importância para o 

estudo das influências das condições climáticas e atmosféricas, como 

também, para desenvolvimento de projetos que visam à captação e a 

conversão da energia solar. 

Existem dois instrumentos comumente utilizados para mensurar a 

irradiação solar: o piranômetro e o pireliômetro, o primeiro para medir a 

irradiação global e o segundo para medir a irradiação direta. 

 

Piranômetro 

Existem dois tipos principais de piranômetro: o termoelétrico e o 

fotovoltaico.  

O piranômetro termoelétrico, utilizado para medir a irradiância solar 

global, normalmente no plano horizontal, tem como sensor uma 

termopilha colocada no interior de duas semiesferas de vidro concêntricas. 

A termopilha é construída com múltiplos termopares em série, com a 

junção quente faceando o sol e a junção fria na parte inferior. A Figura 3.9 

ilustra um piranômetro termoelétrico.  
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Figura 3.9 – Piranômetro Termoelétrico. Fonte: (PINHO e GALDINO, 2014). 

O piranômetro do tipo fotovoltaico (FV) é composto por uma célula 

fotovoltaica de pequenas dimensões. Ele apresenta como vantagem custo 

baixo, tempo de resposta praticamente instantâneo e linear com a 

irradiância; e como desvantagem, o fornecimento de medidas menos 

precisas. Sua imprecisão se deve principalmente à sua resposta espectral, 

para aqueles que adotam células de c-Si. A Figura 3.10 ilustra um 

piranômetro Fotovoltaico. 

 

Figura 3.10 – Piranômetro Fotovoltaico. Fonte: (PINHO e GALDINO, 2014). 

 

Pireliômetro 

O pireliômetro é um instrumento utilizado para medir a irradiância 

direta com a incidência normal à superfície. A irradiância difusa é 

bloqueada instalando-se o sensor termoelétrico dentro de um tubo de 

colimação, com paredes enegrecidas e apontado diretamente ao sol. A 

Figura 3.11 ilustra um pireliômetro. O instrumento caracteriza-se por 

apresentar uma pequena abertura de forma a “visualizar” apenas o disco 

solar e a região vizinha denominada circunsolar. O sistema de medição da 

irradiância direta pode ser com rastreamento solar em 1 ou 2 eixos.  
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Figura 3.11 – Pireliômetro acoplado a um rastreador solar. Fonte: (PINHO e GALDINO, 

2014). 

O valor da irradiância difusa é medido com um piranômetro ao qual 

é acoplado uma banda ou um disco de sombreamento para bloquear a 

componente direta. Ao combinar os valores medidos pelo piranômetro 

bloqueado com o outro sem o dispositivo de bloqueio pode-se obter a 

componente direta pela subtração dos valores da irradiância global e da 

sua componente difusa. A banda de sombreamento necessita de ajuste 

manual de acordo com a declinação solar, já o disco de sombreamento é 

dotado de rastreador que acompanha o movimento aparente do Sol. Em 

ambos os casos são necessárias correções das medições para 

compensação do sombreamento causado pelo anel ou disco e pela 

anisotropia do céu. A Figura 3.12 ilustra um disco de sombreamento com 

rastreamento em dois eixos. 

 

Figura 3.12- disco de sombreamento com rastreamento em dois eixos. Fonte: (PINHO e 

GALDINO, 2014). 

 



 

 

50 

 

3.5. Dados Solarimétricos e Programas Computacionais 

Para o correto dimensionamento de um FV é necessário conhecer os 

valores dos dados de radiação solar incidentes no local da instalação e no 

plano dos módulos. Para tal, existem três métodos: realizar medições 

sistemáticas de superfície, fazendo o uso dos instrumentos estudados; 

acessar dados obtidos a partir de medições por satélites; ou acessar 

programas computacionais que possuem seu próprio banco de dados. É 

possível importar um banco de dados meteorológicos para alguns 

softwares também. 

Informações dos valores diários do número de horas de insolação 

em média mensal podem ser acessadas pela internet no site do INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia). Estes dados foram obtidos a partir 

de medições de superfície. Além do INMET, há também a rede SONDA que 

fornece um banco de dados meteorológicos. 

Quanto às medições por satélite, técnicas para estimar a radiação 

solar a partir de imagens de satélites têm sido aprimoradas. Estudos 

mostram que os dados medidos na superfície, mesmo em médias 

mensais, tem pouco alcance de extrapolação espacial. Assim, se o ponto 

de utilização da instalação estiver afastado de 50 km ou mais da estação 

de origem dos dados, as estimativas feitas por dados de satélite são mais 

precisas do que uma extrapolação dos dados (utilização de dados de 

regiões vizinhas e é realizada uma interpolação) (PINHO e GALDINO, 

2014). Em 2006 foi publicado o Atlas Brasileiro de Energia Solar utilizando 

imagens de satélite, que pode ser visto na Figura 8.1 do Anexo 1. Mapas e 

dados sobre a irradiação solar no Brasil podem ser encontrados no 

Programa SWERA das Nações Unidas (Solar and Wind Energy Resource 

Assessment). 

E por último, há ainda alguns softwares que auxiliam na consulta 

aos dados de radiação solar. As bases de dados destes programas são, 

geralmente, dados da radiação solar sobre uma superfície horizontal, 

porém, para o projeto FV necessita-se da radiação no plano inclinado, 
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uma vez que os painéis são, geralmente, instalados inclinados. Um dos 

softwares utilizados é o SunData, desenvolvido pelo Cepel. Ele apresenta 

valores de irradiação diária média mensal no plano horizontal e para o 

plano inclinado em três ângulos de inclinação, orientados para o Equador. 

Para saber a irradiação solar global basta entrar com as coordenadas 

geográficas do local. Outro software, também, muito utilizado é o Radiasol 

2, desenvolvido no LABSOL da UFRGS. O diferencial deste é que ele 

permite que o usuário defina o ângulo de inclinação e o ângulo azimutal 

do plano dos módulos. É possível utilizar o banco de dados de irradiação 

sobre o plano horizontal que vem no programa ou pode-se entrar com 

uma base de dados própria. Basta entrar com as coordenadas do local e a 

orientação do plano de estudo. 
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CAPÍTULO 4 

A CÉLULA E OS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Este capítulo apresenta o principio de funcionamento de uma célula 

fotovoltaica e os principais tipos de tecnologias (materiais) utilizados em 

sua fabricação. 

4.1. Efeito fotovoltaico 

O princípio de funcionamento das células é baseado no efeito 

fotovoltaico. 

O efeito fotovoltaico acontece em materiais semicondutores, que são 

caracterizados por possuírem uma banda de valência totalmente 

preenchida por elétrons e uma banda de condução “vazia” (sem elétrons) 

na temperatura de zero absoluto. Assim, um semicondutor comporta-se 

como um isolante a 0K. O que diferencia estes materiais dos materiais 

isolantes é a separação entre as duas bandas de energia, denominada 

banda proibida ou bandgap ou gap. Esse banda proibida pode atingir até 3 

eV. A Figura 4.1 apresenta a estrutura de separação de bandas de energia 

para condutores, semicondutores e isolantes. 

 

Figura 4.1. Estrutura de bandas de energia para: a) condutores, b) semicondutores e c) 

isolantes. Fonte: (PINHO e GALDINO, 2014) 
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Uma característica importante dos semicondutores é o aumento da 

condutividade com o aumento da temperatura. A excitação térmica faz os 

elétrons da banda de valência irem para a banda de condução, deixando 

na banda de valência as lacunas (portadores de carga positiva). Assim, 

para temperaturas acima de 0 K, há sempre no semicondutor um 

determinado número de elétrons ocupando a banda de condução e o 

mesmo número de lacunas na banda de valência, denominados 

portadores intrínsecos. Para o silício o valor de concentração destes 

portadores (ni), segundo a literatura, é de 1,45x1010/cm3 na temperatura 

de 300K. 

Outro meio de geração de portadores é por meio de energia cinética 

de partículas (prótons, nêutrons etc.), através da ionização por impacto. A 

propriedade que permite a fabricação de células fotovoltaicas é a 

incidência de fótons no material com energia superior à energia do gap. 

Estes elétrons e lacunas fotogerados podem mover-se dentro do 

material e aumentam sua condutividade elétrica, este efeito é denominado 

efeito fotocondutivo. No entanto, para o aproveitamento de corrente e 

tensão elétricas é necessário aplicar um campo elétrico para separar os 

portadores. Isso se consegue através da chamada junção pn.  

Para construir a junção pn é necessário introduzir impurezas no 

semicondutor, ou seja, realizar a dopagem do material, que consiste na 

introdução de pequenas quantidades de outros elementos que mudam as 

propriedades elétricas do material. 

O semicondutor mais usado é o silício. Seus átomos são 

caracterizados por possuírem quatro elétrons que podem ser ligados a 

outros elementos químicos. Ao se adicionar átomos com cinco elétrons de 

ligação, como o fósforo, por exemplo, haverá um elétron em excesso, 

fracamente ligado a seu átomo de origem. Isso faz com que, com pouca 

energia térmica, este elétron se livre, indo para a banda de condução. 

Neste caso, o fósforo é um dopante doador de elétrons e denomina-se 

dopante n ou impureza n. 
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Se, por outro lado, for introduzido átomos com três elétrons de 

ligação, como é o caso do boro, por exemplo, haverá uma falta de 

elétrons para satisfazer as ligações com o átomo de silício. Esta falta de 

elétrons é denominada lacuna. Isso faz com que, com pouca energia 

térmica, um elétron venha para esta posição. Diz-se, portanto, que o boro 

é um aceitador de elétrons ou um dopante p. 

Sendo assim, se forem introduzidos no silício átomos de boro em 

uma metade e de fósforo na outra, será formada a junção pn. Nesta 

junção, os elétrons livres do lado n passam ao lado p, onde encontram 

lacunas que os capturam. Isso faz com que haja um acúmulo de elétrons 

no lado p, tornando-o negativamente carregado e uma redução de 

elétrons do lado n, que se torna eletricamente positivo, formando o que se 

chamam de zona de carga espacial ou zona de depleção. Estas cargas 

aprisionadas dão origem a um campo elétrico permanente que dificulta a 

passagem de mais elétrons do lado n ao lado p, sendo o equilíbrio deste 

processo quando este campo elétrico impede os elétrons livres de 

moverem-se para o lado p, ou seja, uma barreira de potencial. 

Quando uma junção pn é exposta a fótons com energia maior que o 

gap, ocorre a geração de pares elétrons-lacunas. Se isso ocorrer na região 

onde o campo elétrico é diferente de zero, as cargas serão aceleradas, 

gerando uma corrente através da junção, no sentido de n para p. Este 

deslocamento de cargas dá origem a uma diferença de potencial, efeito 

este denominado efeito fotovoltaico. 

Se as duas extremidades (n e p) da lâmina de silício forem 

conectados por um condutor, haverá uma circulação de elétrons. Sendo 

este o principio de funcionamento das células fotovoltaicas. 

A Figura 4.2 ilustra a estrutura física de uma junção pn de uma 

célula fotovoltaica. 
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Figura 4.2. Estrutura básica de uma célula fotovoltaica de silício. Fonte: (MOEHLECKE e 

ZANESCO, 2005) 

4.2. Tipos de Células 

As principais tecnologias aplicadas na produção de células e módulos 

fotovoltaicos são classificadas em três gerações.  

A primeira geração é dividida em duas cadeias produtivas: o silício 

monocristalino (m-Si) e silício policristalino (p-Si), que representam mais 

de 85% do mercado por ser considerada uma tecnologia consolidada, 

confiável e por ter a melhor eficiência comercialmente disponível, segundo 

(PINHO e GALDINO, 2014). 

A segunda geração, denominada de filmes fino, é dividida em três 

cadeias produtivas: silício amorfo (a-Si), disseleneto de cobre e índio 

(CIS) ou disseleneto de cobre, índio e gálio (CIGS) e telureto de cádmio 

(CdTe). Esta geração apresenta menos eficiência do que a primeira e tem 

modesta participação no mercado.  

A terceira geração, ainda em fase de pesquisa e desenvolvimento, 

testes e produção, é dividida em três cadeias produtivas: células 

sensibilizadas por corante (DSSC – Dye-sensitized Solar Cell) e células 

orgânicas ou poliméricas (OPV – Organic Photovoltaics). 
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A Figura 4.3 mostra a eficiência das principais células fotovoltaicas 

fabricadas em laboratório. 

 

Figura 4.3. Eficiência das principais células fotovoltaicas fabricadas em laboratório. 

Fonte: (Atlas Solarimétrico de Minas Gerais, 2012) 

4.2.1. Células de Silício Cristalino 

Silício Monocristalino 

A célula de silício monocristalino é a mais utilizada comercialmente. 

A fabricação da célula de silício começa com a extração do cristal de 

dióxido de silício. Este material é desoxidado em grandes fornos, 

purificado e solidificado. Este processo atinge um grau de pureza em 99%, 

o que demonstra eficiência do ponto de vista energético e de custo. Para 

ser utilizado como célula fotovoltaica é necessário fazer a dopagem do 

material e alcançar um grau de pureza maior na faixa de 99,9999%. 

O processo mais utilizado para alcançar as qualificações desejadas é 

chamado “Processo Czochralski”. Neste processo, o silício é fundido 

juntamente com um dopante, normalmente, o boro (tipo p), e então, com 

o material devidamente orientado e sob controle de temperatura, vai 

extraindo-se o material fundido, em forma de um grande cilindro de silício 

monocristalino levemente dopado. Este cilindro é cortado em fatias finas 

de aproximadamente 300µm. Após o corte e limpezas, deve-se introduzir 

impurezas do tipo n para obter-se a junção. Este processo é feito através 
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da difusão controlada, onde as fatias de silício são expostas a vapor de 

fósforo em um forno com temperatura entre 800 e 1000°C. 

As células fotovoltaicas comerciais obtidas com este processo 

descrito atingem uma eficiência de aproximadamente 15% podendo 

chegar até 18%.  

As lâminas de silício usadas, atualmente, têm espessura da ordem 

de 0,2mm, mas pesquisas trabalham para obter lâminas de até 0,12mm 

de espessura, a fim de reduzir os custos de fabricação. 

 

Silício Policristalino 

As células de silício policristalino são mais baratas e isso é devido ao 

processo de obtenção ser mais simples. 

O processo de pureza do silício para as células de p-Si é similar ao 

processo do m-Si e as técnicas de fabricação são as mesmas, porém, na 

fabricação de células policristalinas os rigores de controle do processo são 

menores. Elas são preparadas pelo corte em lingote, de fitas ou 

depositando um filme num substrato, por meio de transporte de vapor ou 

por imersão. Cada técnica produz cristais com características especificas, 

incluindo tamanho, morfologia e concentração de impurezas. A eficiência 

alcançada máxima foi de 16% em escalas industriais.  

4.2.2. Células de Filmes Finos 

Os materiais dos dispositivos fotovoltaicos de filmes finos possuem a 

propriedade de alta absorção óptica quando comparados ao c-Si (silício 

cristalino), o que permite a fabricação de células bastante finas, nas quais 

camadas de poucos micrômetros de diferentes materiais semicondutores 

são depositados sucessivamente por técnicas de produção em larga escala 

sobre superfícies rígidas ou flexíveis. Neste processo, o consumo de 

energia e de materiais é reduzido, resultando em menores custos. Além 

disso, as células de filmes finos não ficam restritas aos formatos das 
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células de c-Si (quadriláteros) e existe a possibilidade do uso de 

superfícies amplas e flexíveis. Dentre os materiais mais utilizados estão o 

silício amorfo hidrogenado (a-Si:H), o disseleneto de cobre e índio (CIS) 

ou disseleneto de cobre, índio e gálio (CIGS) e o telureto de cádmio 

(CdTe).  

O silício amorfo hidrogenado é utilizado desde a década de 1980 em 

células para calculadoras, relógios digitais e outros equipamentos. O 

material denominado amorfo é aquele que não apresenta estrutura 

cristalina, mas preserva suas propriedades de semicondutor. O uso do 

silício amorfo apresenta duas desvantagens: a primeira é a baixa 

eficiência de conversão quando comparado ao c-Si e em segundo, as 

células são afetadas por um processo de degradação com poucos meses 

de operação (6 a 12 meses), o que reduz sua eficiência ao longo da vida 

útil. Para compensar este efeito, os módulos de a-Si:H apresentam uma 

potência real inicial entre 115% e 130%, ou seja, superior à nominal, 

decrescendo ao longo do uso e atingindo a potência nominal depois de 6 a 

12 meses. Assim, é importante que os demais componentes do sistema 

estejam dimensionados para tal, de forma a evitar avarias.  

Os módulos de a-Si:H comerciais atingem eficiências da ordem de 

10% (tripla junção).  

Outra vantagem do silício amorfo hidrogenado é que ele apresenta 

um menor coeficiente de temperatura e menor perda de eficiência em 

condições de baixa irradiância.  

Os filmes de CdTe são sensíveis à umidade e os módulos devem ser 

encapsulados e selados nas bordas para evitar degradação. As células 

atingem eficiência de aproximadamente 16,7%. 

A eficiência dos outros materiais pode ser vista na Figura 4.3 no 

inicio deste capítulo. 
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4.2.3. Células para Concentração e Multijunção 

A tecnologia denominada de CPV (concentrated photovoltaics) 

consiste no uso de sistemas ópticos de concentração da radiação solar por 

meio de lentes ou espelhos, que aumentam a irradiância solar incidente 

na célula. Assim, é possível obter elevadas correntes elétricas com células 

de pequena área. Isso possibilita o uso de células pequenas, de alta 

eficiência e elevado custo. Mas, para ser viável, os sistemas ópticos e de 

seguimento do sol devem ser de baixo custo relativo. 

O uso dessa tecnologia eleva muito a eficiência das células de 

diversos materiais. A célula de silício atingiu 27,6% (para concentrações 

de 100 sóis) e as células de tripla junção está prevista para operar a 56% 

sob concentração de 1000 sóis (PINHO e GALDINO, 2014). 

4.2.4. Células Orgânicas e de Corantes 

As células orgânicas e de corantes são de tecnologias emergentes. 

As células fotovoltaicas sensibilizadas por corantes foram 

desenvolvidas em 1980 por Michael Grätzel. A estrutura básica é 

composta de um substrato de vidro, um filme condutor transparente, uma 

camada composta por TiO2 (dióxido de titânio) poroso e embebido em um 

corante com rutênio, um eletrólito, outro filme condutor transparente e 

um contato metálico traseiro de platina e vidro. Os fótons incidentes 

produzem elétrons livres no corante, que são injetados na camada de TiO2 

e o fluxo de elétrons é mantido porque o eletrólito “recarrega” o corante 

com elétrons. Observa-se que o funcionamento da célula não é através da 

junção pn, mas sim, pela absorção de luz num corante, ou seja, a célula 

não é fotovoltaica, é fotoeletroquímica. 

O processo de fabricação deste tipo de célula é de baixo custo, 

porém, devem atingir eficiências acima de 10%, devem ser estáveis para 

aplicações de longo prazo e utilizar eletrólitos sólidos. Uma grande 
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vantagem dessa tecnologia é que as células podem ser instaladas sem 

preocupação com a inclinação, porque a estrutura tridimensional das 

células absorve a radiação difusa. Corantes orgânicos de uva, berinjela e 

amora, dentre outros, têm sido testados e conseguiram eficiências 

superiores a 10%, porém, apresentaram durabilidade baixa, o que impede 

sua comercialização. 

4.3. Modelagem Matemática da Célula 

No processo de conversão de energia da célula há diversas perdas 

de energia que limitam a eficiência de uma célula, como: a reflexão na 

superfície, a sombra proporcionada pela área da malha metálica, absorção 

nula de fótons com energia inferior ao gap, recombinação dos portadores 

de carga, entre outras. Entre estas perdas estão as resistências em série, 

que ocorrem devido à junção metal-semicondutor, malhas metálicas, 

regiões dopadas, etc., e as resistências em paralelo, devido a pontos de 

curto-circuito na junção pn, provocados por impurezas e defeitos na 

estrutura, que produzem caminho interno para corrente de fuga. 

Uma célula fotovoltaica pode ser representada por um circuito 

equivalente, onde o diodo D representa a participação da junção pn no 

escuro e as resistências Rs e Rp representam as resistências série e 

paralelo, respectivamente. A Figura 4.4 mostra o circuito equivalente 

básico de uma célula fotovoltaica. 

 

Figura 4.4 – Circuito Equivalente básico para uma célula fotovoltaica. 

A curva I-V ou curva característica da célula fotovoltaica representa 

a corrente elétrica em função da tensão no dispositivo. Essa corrente 
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elétrica é dada pela soma da corrente de uma junção pn no escuro (diodo 

semicondutor) com a corrente gerada pelos fótons absorvidos da radiação 

solar. Considerando as resistências em série e em paralelo, a equação da 

curva característica de uma célula fotovoltaica é dada pela equação 4.1. 

 𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 × [exp (𝑞 ×
𝑉 + 𝐼 × 𝑅𝑆

𝑛 × 𝑘 × 𝑇
) − 1] −

𝑉 + 𝐼 × 𝑅𝑆

𝑅𝑝

 (4.1) 

Onde IL é a corrente fotogerada (A); I0 é a corrente de saturação 

reversa do diodo (A); n é o fator de idealidade do diodo, número 

adimensional, geralmente, entre 1 e 2 (obtido empiricamente); q é a 

carga do elétron (1,6x10-19 C); k é a constante de Boltzman (1,38x10-23 

J/K); T é a temperatura absoluta (K); Rs é a resistência em série e Rp é a 

resistência em paralelo.  

 Tensão de circuito aberto (Voc): é a tensão entre os 

terminais de uma célula fotovoltaica quando não há corrente 

elétrica circulando. É a máxima tensão que a célula pode 

produzir. Ela pode ser medida diretamente nos terminais do 

módulo com um voltímetro. Voc depende da corrente de 

saturação I0, da corrente elétrica fotogerada IL e da 

temperatura. Ela varia conforme a tecnologia utilizada nas 

células. Voc pode ser obtida através da equação 4.2: 

 𝑉𝑂𝐶 =
𝑘 × 𝑇

𝑞
× ln (

𝐼𝐿

𝐼0
+ 1) (4.2) 

4.4. Módulos Fotovoltaicos 

Um módulo fotovoltaico é composto por células fotovoltaicas 

conectadas em arranjos para produzir tensão e corrente suficientes para a 

utilização prática da energia. Além disso, o módulo promove a proteção 

das células. Individualmente, cada célula fotovoltaica possui uma tensão 

muito baixa, da ordem de 0,5 a 0,8V para célula de silício. Assim, para se 

obter os níveis de tensão adequados, as células são conectadas em série. 
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E como as células são muito frágeis, seu encapsulamento em placas 

rígidas ou flexíveis traz uma proteção mecânica e contra intempéries.  

Existem módulos rígidos e flexíveis, que variam de acordo com o 

tipo de célula utilizada. Os módulos rígidos utilizam como base mecânica 

uma ou mais lâminas de vidro temperado, com baixo teor de ferro, o que 

melhora sua transmitância. Eles podem ser emoldurados com perfis de 

alumínio para facilitar a instalação em um painel ou sem moldura, para 

utilização como parte de uma construção, como revestimento. 

A Figura 4.5 ilustra os módulos de c-Si utilizados em sistemas 

fotovoltaicos. 

 

Figura 4.5 – Painel Solar Fotovoltaico Solaris S30P (30Wp). Fonte: 

(www.neosolar.com.br).  

 

O símbolo utilizado para representar um módulo fotovoltaico é dado 

pela Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 – Símbolo de módulo fotovoltaico. 
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4.4.1. Características Elétricas dos Módulos 

Curva I-V 

Um módulo é geralmente identificado por sua potência elétrica de 

pico (Wp) definida sob as condições-padrão de ensaio (STC), considerando 

irradiância solar de 1000W/m2 sob uma distribuição espectral padrão para 

AM 1,5 e temperatura de célula de 25°C. Assim, sempre quando se faz 

referência as grandezas elétricas de um módulo deve-se especificar em 

que condições de temperatura e de irradiância solar em que estas foram 

determinadas. 

As grandezas elétricas que caracterizam um módulo são a tensão de 

circuito-aberto Voc e a corrente de curto-circuito Isc. Quando um módulo 

recebe radiação solar, uma tensão aparece em seus terminais. Se estes 

terminais forem conectados através de um amperímetro, uma corrente de 

curto-circuito circulará. 

Para determinar-se as características elétricas de um módulo 

fotovoltaico traça-se sua curva característica I-V, através de um ensaio 

sob as condição-padrão de teste. A Figura 4.7 mostra a Curva 

característica I-V de um módulo, obtida a partir de um ensaio. 

 

Figura 4.7 – Curva I-V e Curva P-V de um módulo de potência nominal 100Wp. Fonte: 

(CRESESB, 2006) 
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Para cada ponto I-V, o produto corrente e tensão representa a 

potência gerada para aquela condição de operação. A Curva P-V identifica 

o ponto com o máximo valor de potência, denominado de ponto de 

máxima potência (PMP). Este ponto corresponde a um ponto na curva de 

corrente, com valores de tensão e corrente específicos, denominados 

tensão de máxima potência (VMP) e corrente de máxima potência (IMP). Os 

valores PMP, VMP, IMP, VOC e ISC são os cinco parâmetros que 

especificam o módulo sob dadas condições de radiação, temperatura de 

operação da célula e massa de ar.  

De forma similar a da célula, o fator de forma e rendimento de um 

módulo FV é dado por: 

 Fator de forma (FF): é a razão entre a máxima potência do 

módulo e o produto da corrente de curto-circuito com a tensão 

de circuito aberto. O FF é definido pela equação 4.3: 

 𝐹𝐹 =
𝑉𝑀𝑃 × 𝐼𝑀𝑃

𝑉𝑂𝐶 × 𝐼𝑆𝐶

 (4.3) 

 Eficiência: é dada pela relação entre a potência elétrica 

produzida pelo módulo e a irradiância solar. A eficiência pode 

ser calculada através da equação 4.4: 

 𝜂 =
𝑃𝑀𝑃

𝐴 × 𝐺
× 100% (4.4) 

Onde A (m2) é a área da célula e G (W/m2) é a irradiância 

solar incidente. 

4.4.2. Fatores Externos e as Características Elétricas 

dos Módulos 

O desempenho dos módulos é influenciado pela irradiância incidente 

e pela temperatura de operação da célula. 

4.4.2.1. Influência da Irradiância Solar 
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A corrente elétrica gerada pelo módulo aumenta com o aumento da 

irradiância solar. A corrente de curto-circuito tem um aumento linear com 

a irradiância. A Figura 4.8 mostra a variação da corrente com a 

irradiância. 

 

Figura 4.8 – Efeito da variação da irradiância solar sobre a curva I-V de um módulo de c-

Si 236Wp a 25°C. 

4.4.2.2. Influência da Temperatura 

A incidência de radiação solar e a variação da temperatura ambiente 

implicam em uma variação de temperatura nas células que compõem os 

módulos. A Figura 4.9 mostra as curvas I-V para diversas temperaturas 

de célula, mostrando que há uma queda de tensão significativa com o 

aumento da temperatura de célula. A corrente sofre uma elevação muito 

pequena que não compensa a perda causada pela diminuição da tensão. 
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Figura 4.9- Efeito da variação da temperatura na curva I-V em um módulo de 255Wp sob 

irradiância de 1000W/m2. 

 

Para representar o efeito da temperatura nas características dos 

módulos, utilizam-se coeficientes de temperatura. 

O coeficiente β de variação da tensão de circuito aberto (Voc) com a 

temperatura é: 

 𝛽 =
∆𝑉𝑜𝑐

∆𝑇
 (4.5) 

Onde ∆Voc é a variação da tensão de circuito aberto para uma 

variação de temperatura de célula ∆T. 

Voc, em uma determinada temperatura, pode ser calculada 

utilizando o coeficiente β, conforme equação 4.6: 

 𝑉𝑜𝑐(𝑇) = 𝑉𝑜𝑐−𝑠𝑡𝑐 × (1 +  𝛽 × (𝑇 − 25)) (4.6) 

Este coeficiente β é negativo com valores típicos de -

2,3mV/célula.°C para o c-Si. 

O coeficiente de variação da corrente de curto-circuito com a 

temperatura é: 

 𝛼 =
∆𝐼𝑠𝑐

∆𝑇
 (4.7) 
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Onde ∆Isc é a variação da corrente de curto-circuito (Isc) para uma 

variação de temperatura de célula ∆T.  

Isc, em uma determinada temperatura, pode ser calculada 

utilizando o coeficiente , conforme equação 4.8: 

 𝐼𝑠𝑐(𝑇) = 𝐼𝑠𝑐−𝑠𝑡𝑐 × (1 +  𝛼 × (𝑇 − 25)) (4.8) 

O coeficiente de variação da potência máxima do módulo com a 

temperatura é: 

 𝛾 =
∆𝑃𝑀𝑃

∆𝑇
 (4.9) 

Onde ∆PMP é a variação da potência máxima do módulo para uma 

variação de temperatura de célula ∆T. 

Caso o fabricante não forneça o coeficiente é possível obtê-lo a 

partir dos outros dois coeficientes, conforme equação 4.10: 

 𝛾 = 𝛼 + 𝛽𝑉𝑀𝑃 (4.10) 

 

É usual fazer uma aproximação de βVMP pelo  

4.4.2.3. Temperatura Nominal de Operação 

As condições-padrão de ensaio (STC) não representam, na maioria 

dos casos, as condições operacionais reais dos módulos. Por isso, as 

normas definem uma temperatura nominal de operação. Cada módulo 

possui uma temperatura nominal para suas células, que é determinada 

para as seguintes condições: módulo exposto em circuito aberto a uma 

irradiância de 800 W/m2 em um ambiente com temperatura de 20°C, 

sofrendo ação de vento com velocidade de 1m/s. É esta temperatura que, 

geralmente, vem nos dados técnicos dos módulos e se encontra entre 

40°C e 50°C, usualmente. O módulo que tiver a menor temperatura 

nominal de operação terá o melhor desempenho em campo, porque terá 

menos perdas relacionadas à temperatura.  
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4.4.3. Arranjos 

Os módulos podem ser conectados em série e/ou paralelo, 

dependendo da corrente e tensão desejadas, de forma a fazer um arranjo 

ou conjunto de potência maior. 

 Conexão em série: o terminal positivo de um módulo é 

conectado ao terminal negativo de outro módulo, e assim, 

sucessivamente.  As tensões são somadas e a corrente elétrica 

não é afetada.  

 Conexão em paralelo: os terminais positivos de um módulo 

são interligados entre si, assim como, os terminais negativos. 

Neste caso, as correntes elétricas são somadas e a tensão 

permanece inalterada. 

 

As Figura 4.10 mostra o efeito das conexões série e paralelo de 

módulos idênticos, respectivamente. 

 

Figura 4.10 – Efeito na curva I-V da conexão de módulos: a) em série; b) em paralelo. 

Fonte: (CRESESB, 2006) 
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4.4.4. Efeitos de Sombreamento 

Considerando a associação em série como a mais usual, conforme 

dito anteriormente, quando uma ou mais células recebe menos radiação 

solar do que as outras da mesma associação, sua corrente irá limitar a 

corrente de todo o conjunto da série. Esta redução de radiação incidente 

ocorre devido a um sombreamento parcial do módulo, que pode ocorrer 

pelo depósito de sujeira sobre o vidro, dentre outras possibilidades. E este 

efeito de redução de corrente do conjunto de células do módulo é 

propagado para todos os módulos conectados em série. 

O efeito de sombreamento acarreta, além, da perda de potência no 

gerador fotovoltaico, risco de danos ao módulo parcialmente sombreado, 

porque a energia gerada que não é entregue a carga é dissipada no 

módulo afetado, às vezes, sobre uma única célula. Este caso é conhecido 

como “ponto quente”. A Figura 4.11 mostra o efeito do sombreamento na 

curva I-V de um painel fotovoltaico. 

 

Figura 4.11 – Anomalias na curva I-V de um painel fotovoltaico. Fonte: (PINHO e 

GALDINO, 2014) 

4.4.5. Diodo de Desvio (by-pass) 

Para evitar a ocorrência de “pontos quentes”, os módulos são 

normalmente protegidos com diodos de desvio (by-pass), que oferecem 

um caminho alternativo para a corrente e, assim, limitam a dissipação de 
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potência no conjunto de células sombreadas. Isso reduz a perda de 

energia e o risco de dano irreversível das células afetadas, que inutilizaria 

o módulo. O Diodo de desvio deve suportar a mesma corrente das células. 

Os diodos de desvio encontram-se dentro das caixas de conexões 

dos módulos e já são incluídos na maioria dos módulos fabricados. 

A Figura 4.12 mostra a configuração do uso do diodo de desvio ou 

by-pass. 

 

Figura 4.12 – Configuração de ligação de um diodo de desvio entre células fotovoltaicas. 

Fonte: (CRESESB, 2006). 

4.4.6. Diodo de Bloqueio 

O diodo de bloqueio é outro componente de proteção utilizado nas 

conexões de módulos com a função de impedir o fluxo de corrente de um 

conjunto série com tensão maior para outro com tensão menor. Em 

sistemas com armazenamento, o diodo de bloqueio atua impedindo 

descargas noturnas das baterias, uma vez que à noite os módulos podem 

conduzir uma corrente reversa, que, apesar de pequena, pode contribuir 

para descarregar as baterias.  

O diodo de bloqueio deve ser instalado em série com o conjunto 

série de módulos e deve suportar no mínimo a corrente de curto-circuito 

produzida por um módulo do conjunto e, também, deve suportar uma 

tensão reversa de pelo menos duas vezes a tensão de circuito aberto de 

todo o arranjo (PINHO e GALDINO, 2014). 
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A Figura 4.13 mostra a configuração de ligação do uso do diodo de 

bloqueio. 

 

Figura 4.13 – Configuração de ligação do diodo de bloqueio em módulos fotovoltaicos. 

Fonte: (CRESESB, 2006). 

4.4.7. Fusíveis de Proteção 

O fusível fotovoltaico é um componente de proteção com a função 

de proteger a série fotovoltaica do fluxo de corrente reversa de um 

conjunto série com tensão maior para um com tensão menor. Ele deve ser 

dimensionado para correntes menores que a corrente reversa suportável 

pelo módulo. Os fusíveis devem ser colocados na saída de cada série tanto 

no polo positivo quanto no polo negativo. Eles são uma alternativa para 

substituir os diodos de bloqueio, uma vez que estes apresentam alto 

índice de falhas. 

 

Figura 4.14 – Fusíveis Fotovoltaicos (PV) – Hager – De 1 a 20A, 1000V DC. 
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CAPÍTULO 5 

O SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Este capítulo apresenta os principais componentes de um sistema de 

energia solar fotovoltaico, assim como, suas características e princípio de 

funcionamento. Um sistema fotovoltaico é constituído por um bloco 

gerador, um bloco de condicionamento de potência e, opcionalmente, por 

um bloco de armazenamento. 

5.1. Baterias 

Os acumuladores elétricos ou baterias são usuais em sistemas 

fotovoltaicos isolados da rede elétrica. Eles são dispositivos de 

armazenamento de energia necessários para atender a demanda em 

períodos nos quais a geração é nula ou insuficiente, como à noite ou em 

dias chuvosos ou nublados, com baixos níveis de irradiância solar. Através 

deles, parte da energia solar convertida em energia elétrica pelos módulos 

fotovoltaicos durante o dia é armazenada e utilizada em outros momentos 

para atender a demanda.  

Dentre as diversas formas de armazenamento de energia, a bateria 

eletroquímica ainda é o dispositivo mais utilizado em sistemas 

fotovoltaicos isolados, por ser uma forma conveniente e eficiente de 

armazenamento de energia elétrica. 

Entre os diversos tipos de acumuladores eletroquímicos existentes, 

em sistemas fotovoltaicos, a bateria de Chumbo-ácido (Pb-ácido) ainda é 

a tecnologia mais empregada. As baterias com tecnologias mais 

modernas, como: Níquel-Cádmio (NiCd), Níquel-hidreto metálico (NiMH), 

íon de Lítio (Li-íon), dentre outras, embora apresentem vantagens com 

características superiores às de chumbo-ácido, como, maior eficiência, 
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maior vida útil e maior profundidade de descarga, em muitas aplicações 

não são economicamente viáveis. 

A Figura 5.1 mostra uma bateria estacionária Freedom DF 4001 

(240Ah/220Ah), que utiliza Chumbo-cálcio em sua composição. 

 

Figura 5.1 – Bateria Estacionária Freedom DF 4001 (240Ah/220Ah). Fonte: 

(www.neosolar.com.br). 

Sistemas de armazenamento de hidrogênio, geralmente acoplados a 

células a combustível para produção de eletricidade, apresentam-se como 

promissoras alternativas para o armazenamento de energia em sistemas 

com fontes renováveis. Eles possuem vantagens como a produção de 

energia ambientalmente correta, modularidade e longa vida útil. Porém, 

tem como desvantagens: baixa eficiência global e alto custo de 

implantação, operação e manutenção, devido à complexidade do sistema. 

Os principais atributos para avaliação de baterias recarregáveis são: 

densidade de energia, eficiência, capacidade, vida cíclica, taxa de 

autodescarga, reciclabilidade dos materiais e custo. 

A eficiência destes acumuladores depende de muitos fatores, sendo 

os mais importantes: estado de carga, temperatura de operação, taxas de 

carga e descarga e idade. 

Os fatores que afetam o desempenho, a capacidade e a vida útil de 

uma bateria são: a profundidade de descarga (por ciclo), temperatura, 

número de ciclos, controle de carga/descarga e manutenção periódica. 

A vida cíclica está inversamente relacionada com a profundidade de 

descarga e a temperatura. A capacidade de qualquer bateria degrada-se 

mais rapidamente quando a temperatura de operação e a profundidade de 

descarga aumentam. 
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O carregamento da bateria é uma operação crítica, que afeta 

diretamente sua vida útil, portanto, ele deve ser feito eficientemente 

através de um sistema de controle de carga, que evitará os efeitos 

prejudiciais ao excessivo carregamento. 

Deve-se, ainda, ser feita a manutenção periódica do estado de 

carga, porque a maioria dos sistemas fotovoltaicos isolados tende a operar 

por dias sem o completo recarregamento das baterias, devido à falta de 

energia solar, o que contribui para a redução da vida útil da bateria. 

5.2. Controladores de Carga 

Os controladores de carga são utilizados em sistemas fotovoltaicos 

isolados com o objetivo de proteger a bateria ou banco de baterias contra 

cargas e descargas excessivas, aumentando sua vida útil.  

Seu uso é considerado indispensável na grande maioria dos casos, 

pois sua utilização permite uma otimização do dimensionamento do banco 

de baterias e do seu carregamento, além da desconexão de cargas em 

baixo estado de carga da bateria, proteção contra um aumento excessivo 

de consumo ou ainda, uma possível intervenção do usuário. 

Os controladores devem desconectar o gerador fotovoltaico quando 

a bateria atingir carga plena e interromper o fornecimento de energia 

quando o estado de carga da bateria atingir um nível mínimo de 

segurança. 

Os controladores de carga convencionais são projetados 

especificadamente para o tipo de bateria a ser utilizado. Porém, existem 

controladores inteligentes baseados em estado de carga que independem 

do tipo de bateria. Esses controladores devem permitir o ajuste dos seus 

parâmetros e a escolha do método de controle para adaptá-los aos 

diferentes tipos de baterias. 

Estes dispositivos podem diferir basicamente quanto à grandeza 

utilizada para o controle, forma de desconexão do painel fotovoltaico e a 
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estratégia de controle adotada. As grandezas de controle mais utilizadas 

são: estado de carga (utilizada o fluxo de corrente na bateria), tensão e 

densidade do eletrólito da bateria. Quanto à forma de desconectar o 

painel fotovoltaico e a bateria quando esta apresenta carga plena, ele é 

classificado como paralelo (shunt) ou série. O controlador paralelo 

consome menos energia do que o série e, por isso, é mais utilizado. 

Os controladores de carga comerciais mais simples são os liga-

desliga (on-off), assim denominados devido a estratégia de controle 

escolhida. Essa estratégia baseia-se na tensão instantânea nos terminais 

da bateria, que é comparada a dois limites o superior, na situação de 

completamente carregada e o inferior, na situação de descarregada na 

máxima profundidade. Esse tipo de controlador aplica diretamente a 

tensão e a corrente do painel sobre a bateria, sem qualquer tipo de 

regulação. 

Os controladores baseados em tensão são os mais utilizados, 

embora apresentem alguns inconvenientes em sua operação. Como dito 

anteriormente, esse tipo se baseia no valor instantâneo da tensão nos 

terminais da bateria para aplicar os comandos de controle. A limitação 

deste tipo de controlador consiste na dificuldade de determinar com 

precisão o limite inferior de tensão, para proteger a bateria contra 

descargas profundas, porque a tensão da bateria não depende somente 

do estado de carga, mas também do seu fluxo de corrente. 

 Já os controladores baseados em estado de carga, conhecidos como 

Controladores de carga “inteligentes”, utilizam um circuito 

microprocessado capaz de medir, em tempo real, o fluxo de corrente que 

entra e sai da bateria e que calculam a carga correspondente em 

amperes-hora, assim permitindo conhecer o estado de carga da bateria a 

qualquer momento. O maior desafio para essa tecnologia é a variação da 

eficiência da bateria em função do estado de carga e da temperatura. 

Outro tipo de controlador é o Carga em 3 estágios, que são 

controladores modernos que utilizam equipamentos de eletrônica de 

potência microprocessados, operando em PWM e efetuando a carga da 
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bateria em 3 estágios: grossa, absorção e flutuação. Cada fase de carga é 

aplicada de acordo com o nível de tensão na bateria. 

Existem, ainda, controladores mais sofisticados que utilizam a 

estratégia de seguimento do ponto de potência máxima do painel 

fotovoltaico. Estes visam aumentar a eficiência do processo de carga. Para 

isso, o equipamento opera em uma tensão de entrada mais elevada do 

que os controladores convencionais e inclui um conversor cc-cc como 

primeiro estágio, de forma a alcançar um melhor casamento entre a curva 

I-V do painel e as baterias.   

A Figura 5.2 mostra um controlador de carga programável Viewstar 

VS4048N, 40A, 12/24/48V, com display. 

 

Figura 5.2 - Controlador de carga programável Viewstar VS4048N, 40A, 12/24/48V, com 

display. Fonte: (www.neosolar.com.br). 

5.3. Conversores CC-CC 

É comum o uso de conversores c.c.-c.c. como controladores de 

carga de baterias a partir da energia gerada por módulos fotovoltaicos. 

Através deles é possível controlar de forma mais precisa a corrente e a 

tensão que são aplicadas às baterias, o que proporciona aumento da vida 

útil das mesmas e uma melhor eficiência do processo de transferência de 

energia. A estratégia de controle que utiliza o conversor c.c.-c.c. é o 

Seguimento do Ponto de Potencia Máxima (SPPM), que permite extrair do 

painel fotovoltaico a máxima potência gerada e com isso aumenta o 

rendimento do sistema. 
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Outra aplicação para este conversor é quando se deseja uma tensão 

c.c. de saída com valor diferente daquele fornecido pelas baterias e 

geradores fotovoltaicos. Ele pode elevar a tensão ou abaixar a tensão, de 

acordo com o tipo escolhido. Os conversores abaixadores de tensão 

possuem eficiência maior do que os elevadores de tensão.  

Além disso, eles podem proporcionar isolamento galvânico entre a 

entrada e a saída.  

5.4. Inversores 

Um inversor é um dispositivo eletrônico que fornece energia elétrica 

em corrente alternada (c.a.) a partir de uma fonte de energia elétrica em 

corrente contínua (c.c.). A tensão c.a. de saída deve ter amplitude, 

frequência e harmônicos adequados às cargas a serem alimentadas. 

No caso de sistemas conectados à rede elétrica a tensão de saída do 

inversor deve ser sincronizada com a tensão da rede. 

Existe uma diversidade grande de tipos de inversores em função das 

diversas aplicações para ele. Para sistemas fotovoltaicos eles podem ser 

divididos em duas categorias: aplicação em sistemas fotovoltaicos isolados 

e aplicação em sistemas fotovoltaicos conectados à rede. O principio de 

funcionamento é o mesmo, porém, a diferença consiste nas características 

específicas que os inversores para sistemas conectados à rede devem ter 

para atender às exigências das concessionárias de distribuição de energia, 

com relação à segurança e à qualidade da energia injetada na rede. 

Os inversores são construídos utilizando dispositivos semicondutores 

de potência, que constituem chaves eletrônicas controláveis, que são 

colocados em estado de condução ou de bloqueio por meio de um sinal de 

controle e assim, permitem a conversão de tensão c.c para c.a. e vice-

versa. 

Esses inversores são divididos em dois tipos: comutados pela rede e 

autocomutados.  
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Os inversores comutados pela rede são os que utilizam tiristores. 

Eles são mais simples e mais robustos, porém apresentam baixa 

qualidade de tensão e corrente de saída (alta quantidade de harmônicos), 

o que exige o uso de filtros, dando maior complexidade ao sistema e 

deixando-o mais caro. 

Já os inversores autocomutados utilizam como elementos 

semicondutores de chaveamento os IGBTs4 ou MOSFETs5. Estes 

dispositivos operam com estratégia de controle de modulação por largura 

de pulso (PWM), que proporciona um bom controle sobre a forma de onda 

e o valor da tensão de saída. Os inversores autocomutados podem ser do 

tipo fonte de corrente ou fonte de tensão, sendo a configuração fonte de 

tensão a mais utilizada em sistemas fotovoltaicos. O controle por corrente 

é o mais utilizado em sistemas conectados á rede, devido à sua 

estabilidade diante de perturbações na rede e a facilidade no controle do 

fator de potência. Enquanto, o controle por tensão é mais aplicado em 

inversores para sistemas fotovoltaicos isolados. 

A forma de onda é, geralmente, uma indicação da qualidade e do 

custo do inversor. Quanto mais senoidal melhor e isso depende dos 

métodos de conversão e filtragem utilizados para eliminar os harmônicos 

indesejáveis. A eficiência de conversão é outro fator determinante da 

qualidade do inversor e ela depende da potência demandada e do fator de 

potência. Além destes, um parâmetro importante a ser analisado é a 

potência que o dispositivo consome em condições de espera (standby), 

quanto menor for a energia consumida, menor será o custo com a 

geração.  

 Para especificação de um inversor devem ser observadas as 

seguintes características: tensão de entrada c.c., a tensão de saída c.a., a 

faixa de variação de tensão aceitável, potência nominal, potência de surto, 

frequência, forma de onda e distorção harmônica, grau IP de proteção, 

                               
4 IGBT – insulated gate bipolar transistor. 
5 MOSFET – metal oxide semiconductor field effect transistor. 
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temperatura ambiente e umidade do local da instalação, além do tempo 

de garantia. 

A Figura 5.3 mostra um inversor Grid Tie SMA 10kW Sunny 

Tripower, alto rendimento para conexão à rede elétrica. 

 

Figura 5.3 – Inversor Grid Tie SMA 10kW Sunny Tripower, de alta eficiência (98%), 

potência máxima de entrada DC: 17,6kW e saída: 230-400V, para conexão à rede 

elétrica. Fonte: (www.neosolar.com.br). 

5.5. Outros Componentes 

Além dos componentes descritos nos itens anteriores, existem 

outros elementos necessários para o bom funcionamento de um sistema 

fotovoltaico. Estes elementos são: chaves seccionadoras, fusíveis ou 

disjuntores, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), condutores 

elétricos, sistema de fixação e suporte, além de aterramento e sistemas 

de proteção contra descargas atmosférias (SPDA). 

As chaves possibilitam a interrupção do fluxo de corrente para fins 

de manutenção ou em casos emergenciais. 

Os fusíveis e/ou disjuntores protegem os equipamentos e 

condutores contra correntes altas provocadas por curto-circuito, consumo 

elevado ou falha no aterramento. 

Estes dispositivos de proteção (DPS, disjuntores e fusíveis) devem 

ser apropriados para operação em corrente contínua, para que não sejam 

danificados. E devem ser especificados em função da máxima tensão e 

correntes admitidas no sistema. 

Os condutores elétricos para instalações fotovoltaicas devem ser 

resistentes à radiação ultravioleta e devem ter duplo isolamento, além de 
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suportarem altas temperaturas, já que os módulos operam em 

temperaturas superiores a 50°C. 

Os painéis fotovoltaicos ficam submetidos à intempéries climáticas, 

como vento e chuva, que aplicam forças que podem arrancar as placas de 

sua posição original. Isso faz com que seja necessária a utilização de um 

sistema de fixação para os painéis, para que não ocorra quedas ou cause 

acidentes. Este sistema de fixação pode ser parafusos, apoios de alumínio 

ou aço, molduras metálicas, entre outros, que suportem cargas mecânicas 

e ventos, assim como, as contrações e expansões térmicas das placas. 

5.6. Configuração do Sistema Fotovoltaico 

Os sistemas fotovoltaicos podem ser classificados em três 

configurações principais: isolados, híbridos e interligados à rede elétrica. 

O emprego de cada um dos sistemas depende diretamente da finalidade 

do uso final, da avaliação econômica, do nível de confiabilidade e de 

características específicas de projeto. 

5.6.1. Sistemas Isolados 

Os sistemas isolados, também conhecidos como autônomos, isto é, 

independentes da rede elétrica convencional, em geral, necessitam de 

algum tipo de armazenamento. O armazenamento pode ser em baterias 

ou em outras formas de armazenamento de energia. Os sistemas isolados 

de geração de energia utilizam também uma unidade responsável pelo 

controle e condicionamento de potência composta pelo inversor e pelo 

controlador de carga. Este sistema pode alimentar cargas c.c. ou c.a., 

para esta última faz-se necessário o uso de um inversor c.c.-c.a, 

enquanto, para cargas c.c. elimina-se a necessidade do inversor. 

Indica-se o uso de sistemas fotovoltaicos isolados para instalações 

onde as condições climáticas sejam favoráveis a esse tipo de sistema e o 
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custo seja inferior quando comparado à opção de “conexão com a rede”, 

além da motivação de proteger o meio ambiente e gerar energia de forma 

sustentável. 

A Figura 5.4 mostra o esquema de um sistema fotovoltaico isolado 

básico. 

 

Figura 5.4 – Configuração básica de um sistema fotovoltaico isolado. Fonte: (PINHO e 

GALDINO, 2014).  

5.6.2. Sistemas Híbridos 

Os sistemas híbridos consistem na combinação de outras fontes de 

energia junto à geração fotovoltaica, que forneçam energia às cargas ou á 

bateria na ausência de sol. Essas fontes auxiliares podem ser: geradores 

eólicos, grupo gerador a diesel, gás, gasolina, entre outras. 

Esses sistemas são mais complexos e necessitam de algum tipo de 

controle capaz de integrar os vários geradores, de forma a otimizar a 

operação para o usuário. Em geral, utilizam-se sistemas híbridos para o 

atendimento a cargas em corrente alternada (c.a.), fazendo-se necessário 

o uso de um inversor e do controlador de carga para o armazenamento 

em baterias. Devido à maior complexidade e diversidade nas opções de 

configuração e controle destes sistemas, muitos estudos ainda estão 

sendo desenvolvidos na busca por otimização. 

A Figura 5.5 mostra a configuração básica de um sistema 

fotovoltaico híbrido. 
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Figura 5.5 – Configuração básica de um sistema fotovoltaico híbrido. Fonte: (PINHO e 

GALDINO, 2014). 

5.6.3. Sistemas Interligados à Rede 

Sistemas conectados à rede são aqueles no qual a potência 

produzida pelo gerador fotovoltaico é entregue diretamente à rede 

elétrica. Para tal, é indispensável o uso do inversor que satisfaça às 

exigências de qualidade e segurança do sistema elétrico de distribuição. 

Esse tipo dispensa o uso de acumuladores de energia, porque a 

energia produzida pode ser consumida diretamente pela carga ou injetada 

na rede, de forma que outros consumidores conectados ao sistema de 

distribuição tenham acesso a essa energia produzida. 

Sistemas conectados à rede devem utilizar medidores especiais. A 

medição pode ser realizada através de medidores bidirecionais, no qual a 

energia consumida e a energia injetada na rede de distribuição são 

registradas separadamente, neste tipo, a energia medida é a energia 

líquida (gerada menos a consumida); ou pode se utilizar dois medidores 

simples, no qual cada um mede a energia em cada sentido. Há, também, 
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as medições simultâneas, no qual toda a energia gerada é medida, assim 

como toda a energia consumida, sendo o balanço energético calculado 

posteriormente pela distribuidora. 

A Figura 5.6 mostra a configuração básica para sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede elétrica. 

 

Figura 5.6 – Configuração básica de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica. 

Fonte: (RÜTHER, 2004). 
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CAPÍTULO 6 

ETAPAS DE UM PROJETO FOTOVOLTAICO 
CONECTADO À REDE 

O projeto de um sistema fotovoltaico envolve a disponibilidade do 

recurso solar, a disponibilidade de área, estética, a demanda a ser 

atendida, a orientação dos módulos, as normas e regulamentos técnicos 

que regem a micro e minigeração distribuída e as instalações elétricas, 

entre outros fatores. Uma etapa fundamental é a escolha da configuração 

do sistema. Basicamente, a determinação depende das características da 

carga e da disponibilidade de recursos energéticos. Neste capítulo serão 

abordadas as etapas de projeto somente para sistemas conectado à rede 

elétrica. 

6.1. Etapa 1 - Avaliação do Recurso Solar 

Nesta fase do projeto, o objetivo é quantificar a radiação solar 

global que incide sobre os painéis. Os dados de radiação solar podem ser 

especificados em valores instantâneos do fluxo de potência (W/m2) ou em 

valores de energia por unidade de área (Wh/m2), conhecidos como 

irradiância e irradiação, respectivamente. A forma mais utilizada é através 

de valores médios mensais para a energia acumulada ao longo de um dia. 

A irradiância, diferentemente da temperatura, pode variar 

significativamente em curtos intervalos de tempo, em dias com nuvens 

por exemplo. Para estimar a produção da energia elétrica, é conveniente 

ignorar os efeitos desta variação instantânea e considerar a energia 

elétrica convertida em intervalos horários. Assim, o valor acumulado de 

energia solar ao longo de um dia é dado pelo número de Horas de Sol 

Pleno (HSP). Esta grandeza representa o número de horas em que a 
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irradiância solar é constante e igual a 1kW/m2, sendo esta disponibilizada 

no local em questão e acumulada ao longo de um dia. A equação (6.1) 

fornece o número de HSP a partir da Irradiação local, onde I é a 

irradiação: 

 𝐻𝑆𝑃 =  
𝐼[kWh 𝑚2⁄ ]

1[kW 𝑚2⁄ ]
= 𝐼[h dia⁄ ] (6.1) 

Para valores mensais, calcula-se a irradiância (W/m2) global média 

diária e então, obtém-se a curva da irradiância global horária média para 

o dia típico de cada mês. A irradiância global pode ser convertida para o 

plano inclinado, que é mais usual nas aplicações. A integração desta curva 

fornece a irradiação média diária mensal (Wh/m2/dia). A irradiação pode 

ser convertida em HSP se desejado. A Figura 6.1 ilustra a curva da 

irradiância global média diária para o mês de novembro em Belo 

Horizonte-MG no plano horizontal, obtida através do Radiasol 2. 

 

Figura 6.1 – Irradiância global média diária do mês de Novembro de Belo Horizonte-MG 

no plano horizontal. 

Para fins de projeto, necessita-se da curva que fornece a irradiação 

média diária mensal, ou seja, necessita-se da média da radiação solar de 

cada mês ao longo de um ano. O projeto pode ser feito para obter o maior 

mínimo mensal (Método do Mês Crítico), usual em projetos de sistemas 
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fotovoltaicos isolados ou para a maior média mensal, usual em sistemas 

conectados à rede.  A Figura 6.2Figura 6.2 – Irradiação média diária 

mensal para Belo Horizonte no plano horizontal e no plano inclinado igual 

à latitude. Fonte: CRESESB ilustra a curva de irradiação média diária 

mensal para Belo Horizonte no plano horizontal e no plano inclinado igual 

à latitude, obtida através do software Sundata. 

 

Figura 6.2 – Irradiação média diária mensal para Belo Horizonte no plano horizontal e no 

plano inclinado igual à latitude. Fonte: CRESESB 

Estes gráficos podem ser obtidos através de diversos softwares, 

como Sundata, Radiasol 2, PVsyst, entre outros. É importante que se 

utilize uma base de dados confiável na simulação em softwares. Devido ao 

número relativamente reduzido de estações experimentais solarimétricas 

e às variações climáticas locais e regionais, as estimativas utilizadas da 

radiação solar no Brasil são obtidas a partir de imagens de satélites. 

Sugere-se como base de dados meteorológicos/solarimétricos os 

fornecidos pelo INPE e INMET. 

Deve-se, no entanto, ressaltar que a melhor estimativa da radiação 

é fornecida através da medição no local com piranômetro ou outro 

instrumento de medição. Assim, é possível comparar os dados medidos 

com os dados obtidos através da internet (INPE ou INMET). 
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6.2. Etapa 2 – Localização dos Painéis 

Esta etapa consiste na escolha do local em que os painéis 

fotovoltaicos serão instalados. Recomenda-se que os mesmos sejam 

instalados em local com boa incidência de radiação solar e o mais próximo 

possível das cargas a fim de minimizar as perdas por queda de tensão nos 

condutores. A avaliação da radiação solar deve considerar o entorno do 

local, verificando se há prédios, árvores, cercas, postes, dentre outros 

objetos que podem provocar sombreamento sobre os painéis, pois o 

sombreamento pode reduzir significativamente o potencial de geração do 

sistema. Para calcular as sombras sobre a superfície pode-se utilizar 

simulação em softwares diversos. Um método de cálculo do 

sombreamento é apresentado a seguir. 

 

Sombreamento 

De acordo com o movimento aparente do sol estudado no Capítulo 

3, sabe-se que a maior sombra de um objeto ocorre no solstício de 

inverno, que é quando o sol encontra-se em sua posição mais baixa em 

relação plano do horizonte ao meio-dia solar. Exceto para localidades na 

Linha do Equador, onde a altura do sol no solstício de verão e solstício de 

inverno é a mesma ao meio-dia solar, porém em posições norte-sul 

opostas. A Figura 6.3 mostra as sombras de um monólito ao meio-dia 

solar para as quatro estações do ano na região compreendida entre o 

Equador e o Trópico de Capricórnio. 
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Figura 6.3 - Projeção de sombra de um monólito ao meio-dia solar para as diferentes 

estações do ano na região compreendida entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. 

Fonte: (www.casadaciencia.ufrj.br) 

Sendo assim, a data do ano que é de interesse para o cálculo do 

sombreamento é dia 21 de Junho, quando se inicia o solstício de inverno 

no hemisfério sul. Os horários de maior incidência solar são entre às 9 

horas e às 15 horas, portanto, não se deseja o sombreamento nestes 

horários principalmente.  

Sabendo-se a posição aparente do sol (elevação e azimute) para 

uma determinada data e local e a altura do objeto que gera sombra, é 

possível calcular a projeção da sombra deste. A altura do sol fornece o 

comprimento da sombra (projeção do objeto), enquanto o azimute 

fornece o deslocamento angular da sombra. Sabe-se que a sombra será 

projetada sempre para o sul, uma vez que o sol encontra-se sempre ao 

norte em relação ao zênite durante o inverno. O azimute varia entre 0° e 

360° com relação ao norte geográfico e cresce no sentido horário. Assim, 

o deslocamento angular da sombra será o azimute solar, porém em 

relação ao Sul, com o ângulo crescendo no sentido horário. A equação 

Erro! Fonte de referência não encontrada. fornece o comprimento da 

sombra e a equação Erro! Fonte de referência não encontrada. o 

deslocamento angular da mesma. 

 𝑑 =
ℎ

tan  𝛼
   (6.2) 
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Onde d é o comprimento da sombra, h a altura do objeto e α é a 

elevação do sol. 

 𝛾𝑠 = 𝛾 ± 180° (6.3) 

Onde 𝛾𝑠 é o ângulo de projeção da sombra e 𝛾 é o azimute solar. 

 

Orientação e Inclinação 

A orientação e inclinação dos painéis também são informações 

importantes. Em geral, para uma operação adequada e eficiente, com o 

melhor aproveitamento da radiação solar, estes devem estar orientados 

em direção à linha do Equador. Nas instalações localizadas no hemisfério 

sul, a face dos painéis deve ser orientada para o Norte Verdadeiro. Há 

locais que o Norte Verdadeiro não coincide com o Norte Magnético 

indicado pela bússola. Nestes casos, deve-se fazer a correção do 

referêncial magnético.   

Para a geração máxima ao longo do ano, o ângulo de inclinação do 

gerador fotovoltaico deve ser igual à latitude do local onde será instalado. 

No entanto, pequenas variações na inclinação não resultam em grandes 

mudanças na energia gerada anualmente. Assim, é aceitável uma 

variação de 10° para mais ou menos da latitude para a inclinação do 

painel. Porém, aconselha-se uma inclinação superior a 10° para favorecer 

a autolimpeza dos painéis pela ação da água da chuva e evitar o acúmulo 

de água e poeira. 

Atualmente, há o recurso de instalar no sistema um rastreador 

solar, que melhora ainda mais a captação da radiação solar durante todo o 

ano. Porém, apesar de melhorarem o desempenho do sistema, estes 

rastreadores são caros, podem apresentar falhas devido às peças móveis 

e necessitam de uma fonte de energia. 

Além das considerações feitas, deve-se considerar aspectos 

estéticos, a resistência mecânica dos telhados e do prédio e o efeito dos 

ventos para determinar o local de instalação dos painéis de forma segura 

e preservando a estética.  
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6.3. Etapa 3 – Estimativa da Curva de Carga 

Esta etapa consiste no levantamento do consumo médio diário anual 

de energia para o dimensionamento do gerador. O objetivo é gerar para 

atender a carga instalada, ou apenas parte dela, considerando as 

limitações de área disponível, custos e viabilidade de investimento. Além 

disso, a Resolução Normativa 482 (ANEEL, 2012b) exige que a potência 

instalada seja limitada à carga instalada para consumidores de baixa 

tensão e limitada à demanda contratada para consumidores de média 

tensão.  

Uma maneira simples para determinar-se o consumo médio diário 

de um local é construindo uma planilha que relaciona todos os 

equipamentos elétricos do local com suas respectivas potências e tempo 

médio de uso diário e, então, somando-se o consumo de todos os 

equipamentos obtém-se a média diária. Para o consumo médio mensal, 

basta considerar quantos dias no mês cada equipamento é utilizado.  

A Equação (6.4) fornece o consumo médio mensal de energia 

(kWh/mês) de um equipamento: 

 𝐶𝑚 =
𝑃𝑒. 𝐻𝑑. 𝐷𝑚

1000
 (6.4) 

Onde Cm (kWh/mês) é o consumo médio mensal, Pe (W) é a 

potência nominal do equipamento, Hd (h/dia) é o número médio de horas 

diárias de utilização do equipamento e Dm é o número médio de dias de 

utilização do equipamento por mês. 

É possível fazer uma estimativa do consumo médio de energia 

mensal a partir de uma conta de energia elétrica da unidade consumidora, 

uma vez que esta, geralmente, apresenta o histórico de consumo anual. 

A maneira mais precisa de obter o consumo médio mensal é através 

da curva de carga real do local. A concessionária de energia pode fornecer 
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a memória de massa do estabelecimento e então a curva de carga real 

pode ser construída. A memória de massa representa valores de demanda 

registrados a cada 15 minutos durante um determinado período de 

fornecimento de energia. 

Portanto, uma vez de posse da curva de carga, pode-se estimar a 

demanda média diária, o consumo médio diário, mensal e anual. 

6.4. Etapa 4 - Dimensionamento do gerador fotovoltaico 
e Escolha da Tecnologia dos Módulos 

Esta etapa consiste na escolha dos módulos e na determinação da 

capacidade que será instalada. 

A Potência de um micro ou minigerador que compõe um sistema 

fotovoltaico conectado à rede é dada por: 

 𝑃(𝑊𝑝) =
(𝐸/TD)

𝐻𝑆𝑃
 (6.5) 

Onde, P (Wp) é a potência de pico do painel FV; E (Wh/dia) é o 

consumo diário médio anual da edificação ou fração deste; HSP (h) é a 

média diária anual das HSP incidente no plano do painel e TD 

(adimensional) é a Taxa de desempenho. 

O desempenho de um SFV é medido pela Taxa de Desempenho (PR- 

Performance Ratio), que é a relação entre o desempenho real do sistema 

sobre o desempenho máximo teórico possível. Essa taxa leva em 

consideração a potência real do sistema sob condições de operação e as 

perdas envolvidas, como perdas por queda de tensão, sujeira na superfície 

do painel, sombreamento, eficiência do inversor, carregamento do 

inversor, descasamento entre módulos (diferença entre as suas potências 

máximas), resposta espectral, temperatura operacional, dentre outras. 

Para as condições de radiação encontradas no Brasil pode-se 

considerar uma TD entre 70 e 80% em sistemas bem ventilados e não 

sombreados. (PINHO e GALDINO, 2014) O ideal é que se utilize softwares 
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no dimensionamento do sistema que possuem recursos para calcular as 

perdas e assim estimar melhor o desempenho do sistema. 

Segundo a Resolução Normativa N° 482/2012 da (ANEEL, 2012b), a 

potência instalada do participante do sistema de compensação de energia 

elétrica é limitada à carga instalada, no caso de consumidor do grupo B ou 

à demanda contratada, no caso de consumidor do grupo A. 

Após o dimensionamento do sistema, deve-se escolher qual 

tecnologia melhor atende ao projeto. Atualmente, têm-se comercialmente 

disponíveis diversas tecnologias, sendo as principais as células de silício 

monocristalino, policristalino e de filme fino. Os módulos de filme fino são 

menos eficientes e de maior área, porém possuem custo mais baixo, 

enquanto os módulos de c-Si são mais eficientes e de menor área. Os 

painéis de silício monocristalino são mais eficientes do que os de silício 

policristalino devido a sua pureza, porém são bem mais caros devido ao 

processo de fabricação.  

Na escolha da tecnologia deve-se avaliar os parâmetros elétricos e 

de eficiência, como tensão nominal, potência, coeficiente de temperatura 

e de irradiância, além das características arquitetônicas, peso e custo. 

Outro fator importante é a escolha do fabricante que deve ser uma 

empresa de credibilidade com relação ao produto e à garantia do produto. 

O módulo fotovoltaico deve ter certificado de qualidade do INMETRO. A 

garantia de um módulo fotovoltaico é geralmente de 20 a 25 anos. 

6.5. Etapa 5 - Dimensionamento dos inversores 

O dimensionamento de um inversor depende principalmente da 

potência do gerador fotovoltaico e da tecnologia e características elétricas 

do módulo escolhido. Além disso, características ambientais do local e de 

localização do inversor devem ser consideradas. É também importante a 

escolha do fabricante, que deve ser de credibilidade para garantir a 
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qualidade e a garantia do equipamento. O inversor deve ter certificado do 

INMETRO. A garantia de um inversor é geralmente de 5 a 10 anos. 

 

Potência Nominal 

O inversor deve trabalhar próximo de sua potência nominal para 

melhor eficiência. Sua potência nominal deve ser igual à potência de pico 

do gerador ou pode-se fragmentar a potência total do gerador em vários 

inversores de menor capacidade (menor custo). A vantagem de um único 

inversor consiste na maior simplicidade na instalação e manutenção. Já o 

uso de vários inversores deixa o sistema mais flexível em caso de falhas, 

não comprometendo todo o sistema. No entanto, devido ao coeficiente de 

temperatura negativo dos módulos, que representa redução da potência 

com aumento da temperatura, pode-se dimensionar o inversor com 

potência nominal inferior à potência do gerador. Isso porque mesmo com 

uma irradiância de 1000 W/m2, a potência do gerador nunca chegará a 

sua potência nominal. Além disso, o SPPM incorporado ao inversor limita a 

potência de entrada. Por outro lado, caso os inversores estejam sujeitos a 

elevadas temperaturas, devido ao local de instalação, como em telhados 

ou lajes, recomenda-se que sua potência seja igual ou superior ao do 

gerador.  

De forma prática, utiliza-se o Fator de Dimensionamento de 

Inversores (FDI), que representa a relação entre a potência nominal do 

inversor e a potência de pico do gerador, para determinar a potência do 

inversor. Valores recomendados por fabricantes e instaladores para o FDI 

estão na faixa de 0,75 a 0,85, sendo o limite superior máximo de 1,05. 

Assim, a potência nominal do inversor é dada por: 

 𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑊) = 𝐹𝐷𝐼 𝑥 𝑃𝐹𝑉 (𝑊𝑝) (6.6) 

Onde PFV é a potência de pico do gerador fotovoltaico, Pnominal é a 

potência nominal em corrente alternada do inversor e FDI é o fator de 

dimensionamento do inversor. 
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Tensão de Entrada CC 

A tensão de entrada do inversor é a soma das tensões de circuito 

aberto dos módulos em série e deve-se considerar o efeito da 

temperatura, ou seja, as condições extremas de inverno e verão 

(temperaturas mínima e máxima). Assim, a tensão de entrada mínima em 

CC ocorre para temperaturas mais elevadas e a tensão de entrada 

máxima em CC ocorre para temperaturas baixas. Para determinar a 

tensão do módulo em temperaturas diferentes da nominal (25°C) deve-se 

consultar os dados técnicos do fabricante para verificar o coeficiente de 

temperatura (β) para a tensão de circuito-aberto, que é dado geralmente 

em mV/°C ou em %/°C. O número máximo de módulos em série deve, 

ainda, respeitar a tensão máxima suportável pelo módulo, normalmente 

em torno de 1000 V. Assim, a tensão de entrada máxima do inversor é 

dada por: 

 𝑉𝑖𝑀𝐴𝑋 > 𝑁 𝑥 𝑉𝑂𝐶𝑇𝑚𝑖𝑛  (6.7) 

Onde ViMAX é a máxima tensão cc admitida pela entrada do inversor, 

VocTmín é a tensão de circuito-aberto do módulo FV na menor temperatura 

de operação e N é número de módulos em série. 

 

Faixa de tensão de operação do SPPM do inversor 

Como dito anteriormente, a tensão CC do módulo varia 

significativamente com a mudança de temperatura, assim, a tensão de 

operação dos módulos deve estar dentro da faixa de tensão do SPPM do 

inversor para que sua eficiência não seja comprometida. Se a tensão dos 

módulos for inferior à mínima do SPPM pode ocorrer a desconexão. A 

tensão máxima dos módulos na menor temperatura deve ser inferior a 

tensão máxima do SPPM. Assim, a relação entre a faixa de tensão do 

SPPM do inversor e a faixa de operação dos módulos é dada por: 

 𝑉𝑖𝑆𝑃𝑃𝑀𝑚𝑎𝑥 > 𝑁 𝑥 𝑉𝑚𝑝𝑇𝑚𝑖𝑛 (6.8) 

 𝑉𝑖𝑆𝑃𝑃𝑀𝑖𝑛 < 𝑁 𝑥 𝑉𝑚𝑝𝑇𝑚𝑎𝑥 (6.9) 
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Onde ViSPPMmax (V) é a máxima tensão cc de operação do SPPM, 

ViSPPMmin (V) é a mínima tensão cc de operação do SPPM, VmpTmin (V) é a 

tensão de potência máxima de um módulo FV na menor temperatura de 

operação prevista, VmpTmax é a tensão de potência máxima de um módulo 

FV na maior temperatura de operação prevista e N é número de módulos 

em série. 

 

Corrente máxima CC do inversor 

A corrente máxima de entrada CC do inversor é dada pela soma das 

correntes de curto-circuito na condição de maior irradiância de cada 

conjunto série (string) conectado em paralelo. Assim a corrente máxima 

de entrada do inversor é dada por: 

 𝐼𝑖𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔_𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑥 𝐼𝑠𝑐   (6.10) 

Onde Iimax (A) é a corrente máxima cc admitida na entrada do 

inversor, Isc (A) é a corrente de curto-circuito do módulo FV nas condições 

padrão de ensaio e Nstring é número de strings conectadas em paralelo. 

 

Tensão de Saída CA e Frequência 

O inversor deve fornecer a tensão na saída referente à tensão nas 

cargas, 127 ou 220 V, na frequência de 60Hz.  

 

Forma de onda e THD 

A forma de onda da tensão CA produzida deve ser a senoidal pura e 

a distorção harmônica total (THD) deve ser inferior a 5% em qualquer 

potência nominal de operação, segundo a norma (ABNT NBR 16149, 

2013).  

 

Grau IP de proteção, temperatura ambiente e umidade 

A temperatura ambiente máxima deve ser considerada na 

especificação do inversor, pois a temperatura afeta sua eficiência. O local 

de instalação deve ser ventilado e não pode ser muito úmido. Caso haja 
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muita umidade uma proteção adequada deve ser solicitada. O grau de 

proteção IP normalmente utilizado é a partir de IP55. O grau de proteção 

IP é referente à proteção das partes energizadas sem isolamento e das 

partes móveis contra o contato e contra a entrada de corpos estranhos, 

poeira, água, etc. 

 

Eficiência 

A eficiência dos inversores depende da potência demandada pela 

carga e de seu fator de potência. É recomendado que  trabalhe com um 

nível de tensão que priorize a curva de eficiência de melhor desempenho 

do inversor. Caso o fabricante não forneça essa informação, sugere-se 

trabalhar com a maior tensão cc possível. 

 

Proteção anti-ilhamento 

O regulamento (ANEEL - MÓDULO 3 - PRODIST, 2012a), na seção 

3.3 item 5, exige a proteção anti-ilhamento para os sistemas conectados à 

rede. Por isso, os inversores para SFCR devem possuir a função anti-

ilhamento, que implica na desconexão automática da rede elétrica de 

distribuição, sempre que esta for desenergizada por motivo de falha ou 

manutenção. 

 

Compatibilidade Eletromagnética 

Devido à elevada frequência de chaveamento dos pulsos PWM, os 

inversores podem gerar perturbações eletromagnéticas. Por isso, deve-se 

considerar aspectos de compatibilidade eletromagnética que podem ser 

minimizados com uso de filtros adequados e blindagem do equipamento. 

O INMETRO ainda não prevê ensaios de compatibilidade eletromagnética, 

mas pode-se utilizar a norma internacional IEC 61.000 para 

especificações. Inversores com transformador apresentam menor 

interferência eletromagnética. 
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6.6. Etapa 6 - Configuração das Strings 

A configuração dos módulos em série e paralelo são determinadas 

principalmente pelos parâmetros de entrada do inversor, conforme foi 

explicado na seção anterior. Assim, os seguintes critérios devem ser 

atendidos: 

Módulos em Série 

 A soma das tensões de circuito-aberto (Voc) na menor 

temperatura prevista dos módulos em série deve ser menor 

que a tensão máxima de entrada CC admitida pelo inversor. 

 A soma das tensões de potência máxima (Vmp) na menor 

temperatura prevista dos módulos em série deve ser inferior a 

tensão de máxima da faixa do SPPM do inversor. 

 A soma das tensões de potência máxima (Vmp) na maior 

temperatura prevista dos módulos em série deve ser maior 

que a tensão mínima da faixa do SPPM do inversor. 

 O número de módulos em série deve respeitar a tensão 

máxima suportável pelo módulo, em torno de 1000V. 

Módulos em paralelo 

 A soma das correntes de curto-circuito de cada conjunto série 

(strings) de módulos ligados em paralelo deve ser menor ou 

igual a corrente de entrada máxima CC admitida pelo inversor. 

Os valores de tensão e correntes dos módulos deve considerar as 

variações dos mesmo com a temperatura e com a radiação solar. 

Além das restrições do inversor, deve-se considerar uma distância 

mínima entre as strings para evitar o sombreamento de um módulo sobre 

o outro e um espaço também deve ser reservado para manutenção dos 

módulos e ventilação. Essa distância pode ser calculada com a equação 

Erro! Fonte de referência não encontrada. de sombreamento. 
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6.7. Etapa 7 - Projeto Elétrico 

Esta etapa do projeto aborda o cabeamento de interconexão dos 

componentes e todos os dispositivos de segurança e proteção exigidos por 

normas e regulamentos aplicáveis às instalações elétricas. 

 

Cabeamento 

O dimensionamento dos cabos para o SFV deve seguir a norma 

(ABNT NBR 5410) para instalações elétricas de baixa tensão. Em geral, os 

critérios de dimensionamento são a capacidade de condução de corrente, 

a queda de tensão, sobrecarga, curto-circuito e o nível de perdas 

pretendido. Além destes, os cabos CC devem ser resistentes a intempéries 

e aos raios UV, isolamento adequado ao nível de tensão utilizado, não 

propagar fogo e de longa vida útil. A temperatura de operação dos cabos 

CC deve ser de 90°C e a corrente de curto-circuito deve ser igual a 

corrente de cada string. Para o cabeamento CA a temperatura ambiente é 

de 30° e os mesmos critérios de dimensionamento se aplicam. 

 

Proteção e equipamentos de interrupção e manobra 

Os principais componentes utilizados com a função de proteger os 

equipamentos e as pessoas são: chaves, fusíveis, disjuntores e os 

dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Em geral, o 

dimensionamento destes ocorre em função dos valores máximos de 

corrente e tensão em cada trecho do circuito. A corrente de curto-circuito 

deve ser considerada na condição de maior irradiância.  As 

recomendações de instalação encontram-se nas normas (CEMIG ND 5.30, 

2014) para baixa tensão, (CEMIG ND 5.31, 2015) para média tensão e 

(ABNT NBR 5410, 2008). 
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 Fusíveis de proteção – devem ser de corrente contínua e são 

colocados na saída de cada série fotovoltaica tanto no polo 

positivo quanto no negativo. Protegem os módulos de uma 

corrente reversa no caso de algum curto-circuito ocorrer em 

algum dos cabos CC. Recomenda-se fusíveis do tipo “PV”. 

 Disjuntores – atentem os requisitos de seccionamento e 

proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Devem ser 

utilizados no lado CA. 

 DPS – devem ser colocados em cada série de string, nos 

inversores e outros equipamentos. Devem ser adequados para 

o lado CC e CA. 

 Chaves – a abertura de todos os circuitos CC deve ser feita 

por chaves de seccionamento com comando de abertura do 

circuito sob carga, para evitar o surgimento de arco-voltaico. 

 DSV – Dispositivo de seccionamento visível para desconexão 

do sistema de geração da rede de distribuição, exclusivo para 

atuação da distribuidora. Este deve ser colocado junto à caixa 

de medição. Esta é uma exigência da norma (ANEEL - 

MÓDULO 3 - PRODIST, 2012a). 

 Transformador de acoplamento – este é uma exigência da 

norma (ANEEL - MÓDULO 3 - PRODIST, 2012a) para geração 

acima de 100kW e deve possuir a seguintes características, 

segundo a ND 5.31: tensão primária igual ao do alimentador 

da rede; conexão estrela aterrada no lado CEMIG e delta no 

lado do acessante; tapes fixos: +2x2,5%. Para consumidores 

já existentes, os quais já possuem um transformador de 

conexão em delta no lado CEMIG e ligação em estrela aterrada 

no lado do acessante, deve-se utilizar um transformador de 

aterramento no lado CEMIG. 

 SPDA – As normas não exigem um sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas, no entanto, é recomendado e o 

dimensionamento deve seguir a NBR 5419:2005.  
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 Aterramento – é necessário fazer o aterramento de proteção 

dos equipamentos e do sistema. O aterramento do lado CA é 

feito conectando o condutor neutro ao terra e do lado CC 

depende da tecnologia do módulo e do inversor utilizado. A 

tecnologia de filme fino deve ter uma das polaridades 

aterrada, já as de silício cristalino, ficam em flutuação. Os 

inversores sem transformadores não podem ser aterrados. Em 

geral, deve-se consultar o manual do equipamento. As caixas 

dos equipamentos e as estruturas metálicas de suporte dos 

módulos devem ser conectadas ao terra. A malha de 

aterramento deve ser feita com cabo de cobre nu e pode ser 

conectada a malhas de outros sistemas, se necessário. 

 Outros dispositivos de proteção: a norma (CEMIG ND 5.31, 

2015) prevê uma série de dispositivos de proteção como 

religadores, relés, entre outros cujos detalhes de instalação 

devem ser conferidos na norma. 

 

Medição e Faturamento 

Segundo a norma (CEMIG ND 5.31) média tensão, o sistema de 

medição deve ser: 

 Faixa 1 (acima de 75kW até 100kW) – bidirecional indireta, 

com medição distinta da energia ativa consumida e a injetada 

na rede. A medição é feita no lado de baixa tensão. 

 Faixa 2 (acima de 100kW até 300kW) – medição indireta em 

baixa tensão em quatro quadrantes, com distinção da energia 

ativa e reativa consumidas e injetadas na rede. Medição no 

lado de baixa tensão. 

 Faixa 3 (acima de 300kW até 500kW) e Faixa 4 (acima de 

500kW até 1000kW)  – medição em baixa tensão indireta em 

quatro quadrantes, com medição distinta da energia ativa e 

reativa consumidas e injetadas na rede. O quadro de medição 

é instalado no lado de média tensão. 
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Além disso, os medidores devem ser capazes de registrar alguns 

indicadores de qualidade do produto definidos no PRODIST e ter registro 

do INMETRO. 

 

Fator de Potência 

A norma (CEMIG ND 5.31, 2015) define que o fator de potência no 

ponto de conexão deve ter os limites mínimos de 0,90 para geradores 

sobre-excitados (fornecendo energia reativa) e 0,95 para geradores sub-

excitados (absorvendo energia reativa). Aplica-se apenas a consumidores 

de média tensão.  

6.8. Etapa 8 – Instalação 

Fixação dos Módulos – a estrutura suporte dos módulos tem como 

função posicioná-los de maneira estável e possibilitar ajustes de inclinação 

e orientação desejados. Além disso, ela deve assegurar ventilação 

adequada e rigidez mecânica suficiente para protegê-los contra ventos 

fortes. Os módulos devem ser instalados com uma pequena distância 

entre si para evitar danos mecânicos devido à dilatação dos mesmos. As 

strings estar distantes o suficiente para não causar sombreamento sobre 

os módulos de outra string. A estrutura metálica deve ser devidamente 

aterrada e protegidas contra corrosão. 

Existem três maneiras usuais de instalação dos módulos 

fotovoltaicos, elas são ilustradas na Figura 6.4. 
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Figura 6.4 – Métodos usuais de instalação de módulos fotovoltaicos: (1) solo, (2) poste, 

(3) fachada, (4) telhado. Fonte: (PINHO e GALDINO, 2014) 

 

Sala de Inversores – Os inversores podem ser instalados 

diretamente na parede ou dentro de caixas, porém deve-se assegurar que 

o ambiente de instalação seja seco, ventilado e sombreado. Geralmente 

utilizam-se telas para proteção contra insetos e poeira. Devem ser 

instalados próximo ao gerador para minimizar as perdas.  

 

Cabeamento – Todos os cabos devem ser posicionados 

adequadamente em eletrodutos ou eletrocalhas, evitando-se balanços, 

tensões e estrangulamentos. Os eletrodutos e eletrocalhas devem ser 

construídos em chapa de aço e devem ser protegidos contra corrosão por 

galvanização eletrolítica. 

6.9. Etapa 9 – Cálculo da Energia Gerada 

A energia gerada pelo sistema fotovoltaico em cada mês é dada por: 

 𝐸𝑚ê𝑠(𝑘𝑊ℎ) = 𝐼𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙
 𝑥 𝐴𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑥 𝑁°𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑥 𝜂𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑥 𝑇𝐷 𝑥 𝑁° 𝑑𝑖𝑎𝑠𝑚ê𝑠  (6.11) 

 

Onde: Emês (kWh) - energia gerada no mês 

Imédia_mensal (kWh/dia.m2) – irradiação média mensal 

Amódulo (m
2) – área útil do módulo 

N°módulos – número de módulos 
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𝜂módulo – Eficiência do módulo 

TD – Taxa de desempenho do sistema 

N°dias_mês – número de dias no mês 
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CAPÍTULO 7 

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO  

O CEFET-MG é uma instituição de ensino público federal que 

abrange cursos técnicos de nível médio, cursos de graduação, pós-

graduação e de pesquisa e extensão. O Campus II do CEFET-MG está 

localizado na região oeste, bairro Nova Gameleira, da cidade de Belo 

Horizonte, estado de Minas Gerais. Mais precisamente, as coordenadas 

geográficas da instituição são: latitude 19°55’50¨Sul e longitude 

43°58’17¨ Oeste. O endereço de instalação é Av. Amazonas, 7675 – Nova 

Gameleira – Belo Horizonte – MG – Brasil.  

Este projeto tem por objetivo a implantação de um gerador de 

energia solar fotovoltaica com o menor custo de energia, conectado 

eletricamente à rede urbana e instalado fisicamente no Campus II do 

CEFET-MG. Além disso, o projeto visa o aproveitamento máximo das áreas 

disponíveis em cobertura para uma operação eficiente e de longa vida útil, 

com o menor impacto na instalação do consumidor. Para tal, busca-se os 

melhores arranjos técnicos e comerciais, considerando também a estética. 

Como restrições de projeto considera-se as restrições estruturais de cada 

prédio, tanto na construção quanto operação do sistema. Deve-se garantir 

fácil acesso a instalação para manutenção e considerar uso futuro da 

cobertura. 

Neste projeto, por conveniência, iniciou-se analisando as áreas 

disponíveis para a instalação do gerador e em seguida foi realizada a 

análise do recurso solar. 
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7.1. Etapa 1 – Localização dos Painéis 

O Campus II do CEFET-MG é composto por vários prédios com 

características diversificadas. Para conhecimento da área e identificação 

dos prédios a Planta Baixa do mesmo encontra-se no Anexo 3.  

Para determinação das áreas disponíveis para instalação dos painéis 

foi feita uma visita técnica de campo, que permitiu conhecer melhor as 

particularidades de cada prédio. Analisou-se a infraestrutura das 

coberturas, se estas apresentavam boas condições para a instalação, 

foram realizadas medições de ângulo dos telhados e a verificação de 

empecilhos que pudessem restringir a área. Foram selecionadas algumas 

coberturas, porém uma análise de cálculo estrutural mais precisa deve ser 

realizada após o dimensionamento do sistema. Este cálculo não é 

realizado neste trabalho e deve, portanto, ser realizado no Projeto 

Executivo por um engenheiro civil. 

Alguns fatores impossibilitavam ou não eram favoráveis à instalação 

dos painéis em determinados prédios, como por exemplo, a estrutura do 

telhado ser abaulada, como nos prédios 04 e 05; os prédios 08/09 da 

eletrotécnica não apresentavam base estrutural confiável para suportar os 

painéis; e alguns prédios, simplesmente, não apresentavam área 

suficiente atrativa. Assim, alguns prédios foram selecionados de acordo 

com as condições favoráveis à instalação. Dentre eles estão: o Prédio 01 

Escolar, o Prédio 02 do Restaurante, os Prédios 06 e 07 da Biblioteca, o 

Prédio 12 da Engenharia Civil, o Prédio 17 da Engenharia de Computação, 

o Prédio 18 Dec-Lab e o Prédio 20, em fase de construção. A numeração 

dos prédios está de acordo com a legenda da Planta Baixa do Campus 

(Anexo 3). 

As figuras seguintes mostram às áreas disponíveis de cada prédio e 

detalhes pertinentes a cada um deles. As áreas A1 até A13 representam 

as áreas escolhidas para instalação dos painéis. No entanto, as restrições 

de sombreamento ainda não foram consideradas. 
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 Prédio Escolar 01 

 

Figura 7.1 – Área de cobertura Prédio escolar. Fonte: (www.google.com.br/maps) 

 

 

 

Figura 7.2 – Área A3 do Prédio Escolar com antena que gera sombra. 
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 Prédios da Biblioteca 06 e 07 

 

Figura 7.3 – Área de cobertura Prédio da Biblioteca. Fonte: (www.google.com.br/maps) 

 

 Prédio da Engenharia Civil 12 

 

Figura 7.4 – Área de cobertura Prédio da Engenharia Civil. Fonte: 

(www.google.com.br/maps) 
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 Prédio da Engenharia da Computação 17 

 

Figura 7.5 – Área de cobertura Prédio da Engenharia da Computação. Fonte: 

(www.google.com.br/maps) 

 

 Prédio Dec-Lab 18 

 

Figura 7.6 – Área de cobertura Prédio Dec-Lab. Fonte: (www.google.com.br/maps) 
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 Prédio do Restaurante 02 

 

Figura 7.7 – Área de cobertura Prédio do Restaurante. Fonte: 

(www.google.com.br/maps) 

 

 Prédio 20 

 

Figura 7.8 – Área de Cobertura Prédio 20. Fonte: Projeto no “Sketchup”. 
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Figura 7.9 – Prédio 20. Fonte: Projeto no “Sketchup”. 

Sombreamento  

O campus II é muito arborizado e a presença de árvores altas 

próximas a alguns prédios geram sombras nos mesmos. Este é um fator 

indesejado, conforme explicado anteriormente, o sombreamento sobre os 

painéis reduz significativamente sua eficiência. É possível verificar o 

sombreamento de algumas árvores (destacadas pelas setas roxas) sobre 

os telhados nas figuras que apresentam as áreas. Para solucionar este 

problema propõe-se o corte destas árvores e, para outras, cortar alguns 

galhos é suficiente, uma vez que as sombras provocadas por estas 

árvores são bem extensas e cobrem boa parte do telhado. O local 

apresenta condições favoráveis de acesso para a poda ou corte destas 

árvores. Ressalta-se que é imprescindível o corte destes galhos e árvores 

para a instalação dos painéis.  

Além das árvores, há também as platibandas (pequena parede que 

rodeia o telhado) que produzem um pequeno sombreamento no mesmo, 

objetos como aparelhos de ar condicionado instalados em alguns prédios, 

uma antena no telhado do Prédio Escolar e o novo Prédio 20, ainda em 

construção, pode gerar sombra sobre o Prédio do Restaurante. O cálculo 

do sombreamento gerado por estes elementos é apresentado a seguir. 

Conforme explicado na seção 6.2 do Capítulo 6, a maior sombra 

ocorre no Solstício de Inverno, quando o sol encontra-se em sua posição 

mais baixa em relação ao plano do horizonte ao meio-dia solar, para a 
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região compreendida entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Os 

horários de melhor irradiância são entre 09 e 15 horas, portanto, estes 

são os horários de maior interesse nos quais não se deseja sombra. 

Assim, a projeção da sombra dos objetos foram calculadas para esta data 

(21 de Junho), horários e local dado pelas coordenadas geográficas do 

CEFET-MG Campus II. 

A primeira etapa no cálculo do sombreamento consistiu na obtenção 

da posição aparente do sol para a data, horários e local determinados. 

Para tal, utilizou-se a carta solar para o local obtida através do site 

(www.sunearthtools.com). A Figura 7.10 e Figura 7.11 mostram a carta 

solar para o Solstício de Inverno às 9 horas-solar e às 15 horas-solar, 

respectivamente, para o local. 

 

Figura 7.10 – Carta Solar para o CEFET-MG Campus II para a posição aparente do Sol no 

Solstício de Inverno às 09 horas-solar. Fonte: (www.sunearthtools.com) 
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Figura 7.11 - Carta Solar para o CEFET-MG Campus II para a posição aparente do Sol no 

Solstício de Inverno às 15 horas-solar. Fonte: (www.sunearthtools.com) 

As cartas solares apresentadas fornecem uma elevação de 

aproximadamente 28° para o sol e um azimute de 47° Leste às 09 horas e 

47° Oeste às 15 Horas. Para o cálculo do comprimento da sombra foi 

utilizada a equação Erro! Fonte de referência não encontrada. e para 

o deslocamento angular da sombra, a equação Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. O sombreamento sobre a área de 

cobertura de cada prédio é apresentado a seguir. 

 

 Sombreamento Prédio Escolar – Nas áreas A1, A2, A3 e A4 do 

telhado do prédio escolar há sombreamento devido às platibandas e na 

área A3 devido a uma antena. Medições “in loco” forneceram que a 

altura da platibanda neste prédio é de 0,8m e a antena possui altura 

de 1,0m e raio igual 0,6m. Assim, a partir da equação (6.2), o 
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comprimento da sombra da platibanda é 1,46m e da antena igual a 

3,28m, para a elevação de 28° no Solstício de Inverno.  O azimute 

fornecido às 09 horas-solar é de 47°, logo, a partir da equação (6.3), 

sua sombra estará deslocada 227° do norte (ou 47° do sul no sentido 

horário). E às 15 horas-solar, o azimute é de 312°, logo, a sombra 

estará deslocada 132° do norte (ou -47° do sul).  O prédio encontra-se 

rotacionado de 29,6° Oeste com relação ao norte geográfico. Assim, as 

sombras calculadas considerando todos estes fatores encontram-se na 

Figura 7.12, Figura 7.13, Figura 7.14 e Figura 7.15. 

 

Figura 7.12 – Sombreamento das platibandas na área A1 Prédio Escolar. 
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Figura 7.13 - Sombreamento das platibandas na área A2 Prédio Escolar. 

 

Figura 7.14 - Sombreamento das platibandas nas áreas A3 e A4 Prédio Escolar. 
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Figura 7.15 - Sombreamento da antena sobre a área A3 Prédio Escolar. 

 Sombreamento Prédios da Biblioteca – as áreas A5 e A6 deste 

prédio apresentam sombreamento somente devido às platibandas, 

cuja altura é 0,8m (desconsiderando o sombreamento das árvores). 

Este prédio também encontra-se rotacionado de 29,6° Oeste. Assim, o 

comprimento da sombra e o deslocamento angular da mesma serão os 

mesmos utilizados no Prédio Escolar. A Figura 7.16 mostra o 

sombreamento calculado para este prédio. 

 

Figura 7.16 - Sombreamento das platibandas nas áreas A5 e A6 Prédio da Biblioteca. 
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 Sombreamento Prédio da Engenharia Civil – as áreas A7 e A8 

deste prédio também apresentam sombreamento somente devido às 

platibandas, cuja altura é 0,4m. De acordo com a equação (6.2), a 

sombra possui comprimento igual a 0,73m. Os azimutes para a 

sombra são os mesmos e este prédio, também, encontra-se 

rotacionado de 29,6° Oeste. Assim, a Figura 7.17 ilustra o 

sombreamento sobre este telhado.   

 

Figura 7.17 - Sombreamento das platibandas nas área A7 e A8 Prédio da Engenharia 

Civil. 

 Sombreamento Prédio da Engenharia da Computação – a área 

A9 deste prédio apresenta sombreamento devido às platibandas, cuja 

altura é 0,6m, e à casa de máquinas, cuja altura é 3,8m. Assim, os 

comprimentos das sombras destes elementos são 1,10m e 6,94m, 

respectivamente. O prédio também encontra-se rotacionado de 29,6° 

Oeste e os azimutes das sombras são os mesmos. A Figura 7.18 ilustra 

o sombreamento sobre este telhado. 
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Figura 7.18 - Sombreamento das platibandas e da Casa de Máquinas na área A9 do 

Prédio da Engenharia da Computação. 

 Sombreamento Prédio da Dec-Lab – a área A10 apresenta as 

mesmas características construtivas de A9. O sombreamento sobre 

esta área encontra-se na Figura 7.19. 

 

Figura 7.19 - Sombreamento das platibandas e da Casa de Máquinas na área A10 do 

Prédio Dec-Lab. 

 Sombreamento Prédio do Restaurante – a área A11 apresenta 

sombreamento causado pelo Prédio 20. A altura deste prédio é de 17m 

e ele encontra-se distante aproximadamente 12m do prédio do 

restaurante, de acordo com a planta em “Sketchup” do Campus, uma 
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vez que este prédio ainda encontra-se em construção não foi possível 

realizar medições em campo. Assim, pela equação (6.2), o 

comprimento da sombra desse novo prédio é de 31m. Ambos os 

prédios encontram-se rotacionados de 29,6°Oeste. As sombras 

causadas pelo Prédio 20 às 09 horas solar e às 15 horas solar no 

solstício de inverno, são ilustradas na Figura 7.20.  

 

Figura 7.20 - Sombreamento do Prédio 20 na área A11 do Prédio do Restaurante. 

 Sombreamento Prédio 20 – as áreas A12 e A13 apresentam 

sombreamento devido às platibandas e a caixa d’água sobre telhado. 

 

Figura 7.21 – Sombreamento das platibandas e da caixa d’água sobre as áreas A12 e 

A13. 
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A análise do sombreamento sobre as coberturas fornece uma 

restrição nas laterais de todos os telhados, com dimensões especificadas 

nas figuras. Além desta, observou-se que a sombra do Prédio 20 cobre 

praticamente todo o telhado do Prédio do Restaurante no período da 

tarde, o que impossibilita o uso desta cobertura. A antena e as casas de 

máquina também restringem parte das áreas. 

 

Área Útil Disponível 

Para o cálculo da área escolhida para a instalação dos painéis deve-

se considerar a inclinação dos telhados. As figuras a seguir mostram as 

áreas disponíveis, considerando as restrições de sombreamento e a 

inclinação do telhado. A Tabela 7.1 mostra os valores das áreas 

efetivamente disponíveis para a instalação dos módulos. 

 

Figura 7.22 – Área útil de A1 do Prédio Escolar. 

 

 

Figura 7.23 - Área útil de A2 do Prédio Escolar. 
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Figura 7.24- Área útil de A3 do Prédio Escolar. 

 

 

Figura 7.25 - Áreas úteis de A5 e A6 do Prédio da Biblioteca. 
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Figura 7.26 - Áreas úteis de A7 e A8 do Prédio da Engenharia Civil. 

 

Figura 7.27 - Área útil de A9 do Prédio da Computação. 

 

 

Figura 7.28 – Área útil de A10 do Prédio Dec-Lab. 
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Figura 7.29 – Áreas úteis de A12 e A13 do Prédio 20.  

Tabela 7.1 – Área total disponível sobre cada cobertura 

  Área (m2) 

A1 (Prédio Escolar) 277,88 

A2 (Prédio Escolar) 415,93 

A3 (Prédio Escolar) 31,18 

A4 (Prédio escolar) 90,56 

A5 (Prédio da Biblioteca) 145,49 

A6 (Prédio da Biblioteca) 305,39 

A7 (Prédio da Engenharia Civil) 250,44 

A8 (Prédio da Engenharia Civil) 196,62 

A9 (Prédio da Engenharia da Computação) 135,42 

A10 (Prédio Dec-Lab) 173,26 

A12 (Prédio 20) 178,94 

A13 (Prédio 20) 130,66 

 

ÁREA ÚTIL TOTAL 
2.331,77 

 

A Tabela 7.1 mostra que o Campus II do CEFET-MG apresenta uma 

grande disponibilidade de área para a instalação dos painéis, o que mostra 

um grande potencial para a geração fotovoltaica. Porém, deve-se lembrar 

que não foram consideradas as sombras causadas pelas árvores no cálculo 

da área útil. Considerou-se o corte destas árvores. 
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Inclinação e Orientação 

Considerando as particularidades de cada cobertura, optou-se por 

instalar os painéis FV nas áreas do Prédio Escolar (A1, A2, A3, A4) e no 

Prédio da Engenharia Civil (A7, A8) fixadas no telhado, uma vez que estes 

apresentam inclinações favoráveis. Nestas coberturas, as inclinações dos 

telhados são aproximadamente 10°. Enquanto, as demais necessitam de 

suporte e os painéis serão instalados com inclinação igual a 12°. A escolha 

foi feita considerando que as perdas para inclinações diferentes da latitude 

para o local são mínimas (Ver Figura 7.32) e estas inclinações preservam 

a estética dos prédios, ao mesmo tempo, que são favoráveis a 

autolimpeza e asseguram maior resistência aos ventos.   

A orientação dos painéis deveria ser com a face voltada para o norte 

verdadeiro com correção do norte geográfico para a declinação magnética 

de aproximadamente 22° Oeste. No entanto, o ábaco da Figura 7.32 

mostra que desvios azimutais nos painéis até 80° para o local, garantem 

95% de irradiação sobre os mesmos. Logo, as perdas devido ao desvio 

azimutal são mínimas e é admissível que os painéis estejam deslocados 

de 29,6° Oeste (deslocamento dos prédios) do norte geográfico. 

7.2. Etapa 2 - Avaliação do Recurso Solar 

Para estimar a radiação solar no CEFET-MG Campus II foi utilizado o 

software Radiasol 2, desenvolvido no LABSOL da UFRGS, com a base de 

dados do Atlas Solarimétrico do programa (INPE) e dados meteorológicos 

do (INMET) da série de 1961 à 1990. 

Os parâmetros de entrada do programa foram: a escolha do local 

através de pontos pré-selecionados no mapa do Brasil (cidade de Belo 

Horizonte) e a orientação e inclinação do painel, além da base de dados. A 

Figura 7.30 ilustra a interface do programa com os parâmetros de 

entrada. 
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Figura 7.30- Interface do programa Radiasol 2 com os parâmetros de entrada.  

Conforme dito na seção anterior, as inclinações escolhidas para os 

painéis foram de 10° para fixação direta no telhado e de 12 ° com auxilio 

de suporte. Os painéis terão o azimute igual a -29,6°, que é o 

deslocamento angular dos prédios com relação ao norte geográfico. 

Assim, as curvas que estimam a irradiação solar no local consideram 

as inclinações iguais a 10° (pior caso) e azimute de -29,6°. A Figura 7.31 

mostra o gráfico de irradiação local para as condições determinadas. A 

irradiação considerada para fins de projeto é a irradiação média diária 

mensal no plano inclinado, destacada na cor marrom de acordo com a 

legenda do gráfico. Os dados de irradiação exportados do programa 

encontram-se na Tabela 7.2. 
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Figura 7.31 - Irradiação média diária mensal para Belo Horizonte-MG no plano horizontal 

(global e componentes direta e difusa) e no plano inclinado com inclinação igual à 10° e 

azimute de -30°. Fonte: Radiasol 2 

Tabela 7.2 - Irradiação média diária mensal (kWh/m2.dia) para a cidade de Belo 

Horizonte-MG no plano horizontal e inclinado com inclinação igual a 10° e azimute igual a 

-30°. 

Mês Irradiação Global (kWh/m2.dia) Irradiação Inclinada (kWh/m2.dia) 

1 6,49 6,32 

2 6,27 6,27 

3 5,62 5,80 

4 5,42 5,77 

5 4,48 4,90 

6 3,73 4,16 

7 4,26 4,69 

8 5,21 5,62 

9 5,21 5,47 

10 6,55 6,61 

11 5,03 4,99 

12 6,33 6,12 

 

De acordo com a Tabela 7.2 é possível observar que a cidade de 

Belo Horizonte possui uma boa disponibilidade de energia solar incidente 

ao longo do ano. Sendo sua média anual para o plano horizontal igual a 

5,38 kWh/m2.dia e para o plano inclinado de 10° igual a 5,56 

kWh/m2.dia. 
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Além da curva de Irradiação média diária mensal, foram obtidas as 

curvas de irradiância horária média para o dia típico de cada mês para 

Belo Horizonte-MG no plano inclinado com inclinação igual 10° e azimute 

igual a -30°. Os gráficos encontram-se no Apêndice A. 

 

Figura 7.32 – Ábaco do potencial de radiação solar em Belo Horizonte-MG para variações 

da inclinação e azimute do plano de superfície. Fonte: (SANTOS, 2013) modificada. 

A Figura 7.32 mostra que há garantia de disponibilidade do recurso 

solar, ao longo do ano, de no mínimo 95% na área demarcada em 

vermelho, que compreende um azimute de -80° a 80° e inclinações β até 

40°. Portanto, o deslocamento angular dos prédios de 29,6° Oeste 

praticamente não irá influenciar na disponibilidade de irradiação solar 

sobre a cobertura dos prédios. E a inclinação escolhida diferente da 

latitude também não implica em grandes perdas. Portanto, estes podem 

ser instalados com a inclinação dos telhados e seguindo a orientação dos 

mesmos (com desvio azimutal de 29,6° Oeste), visando uma boa estética 

e melhor aproveitamento da área. 

Os dados meteorológicos/solarimétricos utilizados na simulação 

obtidos no site do (INMET) e (INPE) encontram-se na Tabela 7.3. 
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Tabela 7.3 – Normais Climatológicas em Belo Horizonte (Fonte: INMET e SWERA) 

Mês 
Temp. 
Mín. 
(oC) 

Temp. 
Média (oC) 

Temp. 
Máx. (oC) 

Radiação 
(kWh/m2.dia) 

Umidade 
Rel. (%) 

Vel. de 
Vento (m/s) 

Janeiro 18,8 22,8 28,2 6,50 79,0 1,41 

Fevereiro 19,0 23,2 28,8 6,28 75,1 1,42 

Março 18,8 23,0 28,6 5,63 74,7 1,40 

Abril 17,3 21,1 27,5 5,43 73,9 1,47 

Maio 15,0 19,8 26,0 4,49 72,5 1,36 

Junho 13,4 18,5 25,0 3,74 71,4 1,44 

Julho 13,1 18,1 24,6 4,27 68,7 1,55 

Agosto 14,4 19,0 26,5 5,22 64,5 1,69 

Setembro 16,2 21,0 27,2 5,22 65,1 1,96 

Outubro 17,5 21,9 27,7 6,56 69,8 1,69 

Novembro 18,2 22,2 27,5 5,04 74,1 1,45 

Dezembro 18,4 22,2 27,3 6,34 78,0 1,40 

Média anual 16,7 21,1 27,1 5,37 72,2 1,52 

 

A Tabela 7.3 mostra que Belo Horizonte recebe alto índice de 

insolação ao longo do ano, com radiação mínima em Junho e máxima em 

Janeiro. Além disso, a velocidade de vento na região mostra que esta não 

é uma região favorável para geração de energia eólica. 

7.3. Etapa 3 – Levantamento da Curva de Carga 

A partir da memória de massa fornecida pela concessionária de 

energia CEMIG, com dados entre os meses Maio/2014 a Março/2015, foi 

elaborada a curva de carga para a instituição. A Figura 7.33 ilustra a 

curva de carga da demanda média horária e a curva de carga de um dia 

típico de alto consumo energético, onde a demanda máxima é alcançada.  
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Figura 7.33 – Curva de Carga da demanda média horária do CEFET-MG Campus II e a 

Curva de Carga de um dia típico de alto consumo energético. 

7.4. Etapa 4 - Dimensionamento do Gerador 
Fotovoltaico e Escolha da Tecnologia dos Módulos 

Escolha do Painel Fotovoltaico 

Considerando a dimensão do consumidor, baseando-se na curva de 

carga e considerando que a maioria dos painéis será instalada 

diretamente no telhado, optou-se por um painel fotovoltaico de maior 

potência, maior eficiência, menor área (menor peso) e menor custo 

possível, assim é possível alcançar a máxima geração sem comprometer a 

infraestrutura dos prédios. O modelo selecionado foi CS6P–260P de 

260W do fabricante Canadian Solar, cuja tecnologia é a de silício 

policristalino. As características técnicas deste módulo encontram-se no 

Anexo 4. A Canadian Solar é um fabricante de credibilidade que oferece 

garantia de 25 anos de eficiência dos módulos e 10 anos de garantia no 

material e assistência técnica, além disso, possui a certificação do 

INMETRO exigida. As principais características elétricas e mecânicas do 

módulo escolhido são mostradas na Tabela 7.4. Para o local de projeto as 
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características elétricas do módulo devem ser aquelas da condição padrão 

de teste, pois a temperatura na condição de teste (25°C) se aproxima 

mais da temperatura ambiente do local do que a temperatura na condição 

normal de operação (20°C).  

Tabela 7.4 – Características Elétricas na Condição Padrão de Teste (25°C e 1000W/m2) e 

Características Mecânicas - Módulo CS6P-260P-Canadian Solar  

Características Módulo Fotovoltaico 

Modelo CS6P-260P 
Fabricante Canadian Solar 
Potência Nominal Máxima (Wp) 260W 
Tensão de Máxima Potência (Vcc) 30,4 
Corrente de Máxima Potência (A) 8,56 
Tensão de Circuito-aberto (Vcc) 37,5 
Corrente de Curto-Cicuito (A) 9,12 
Eficiência (%) 16,16% 
Faixa de Temp. Operação   -40°C - 85°C 
Tensão Máxima (Vcc) 1000 
Tolerância 0-+5W 
Coeficiente de Temperatura (Voc) -0,0034%/°C 
Peso 18Kg 
Tipo de célula Silício Policristalino 

 

Dimensionamento do Gerador 

Para o dimensionamento do gerador foram consideradas as áreas 

úteis finais, com áreas de sombreamento suprimidas e considerou-se a 

retirada das árvores demarcadas. 

Primeiramente é obtida as Horas de Sol Pleno por dia no local 

através da equação (7.1): 

 𝐻𝑆𝑃 =
5,56 𝑘𝑊ℎ/𝑚2. 𝑑𝑖𝑎

1000 𝑊/𝑚2
= 5,56 ℎ/𝑑𝑖𝑎 (7.1) 

Para abastecer toda a carga instalada na instituição e considerando 

as perdas do sistema de geração (TD6=0,8), a potência do gerador 

deveria ser a partir da equação (7.2): 

                               
6 Taxa de desempenho do sistema (Performance Ratio - RT). 
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 𝑃(𝑊𝑝) =
2,69𝑀𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎

0,8 𝑥 5,56 ℎ/𝑑𝑖𝑎
= 604,8 𝑘𝑊𝑝 (7.2) 

Para verificar se seria possível um gerador com esta capacidade 

deve ser analisada a área disponível para a instalação dos painéis. A área 

útil total de cobertura dos prédios é de 2331 m2. Se cobríssemos toda 

esta área com o painel escolhido de 260 W, cujas dimensões são 

(1638x982x40)mm, portanto tem uma área de 1,61m2, a potência 

instalada seria aproximadamente 378 kWp. Ou seja, não é possível 

abastecer toda a carga da instituição.  

Assim, o dimensionamento do gerador será feito a partir da área 

disponível de cada prédio para a máxima geração possível. A Tabela 7.5 

estima a capacidade de Potência instalada de cada área, baseando-se 

somente na área disponível. 

Tabela 7.5 – Capacidade de potência instalada por área 

Prédio Área 
Área 

(m2) 

N° 

Painéis 

Potência Instalada 

(kWp) 

Prédio Escolar A1 277,88 173 44,98 

 
A2 415,93 259 67,34 

 
A3 31,18 19 4,94 

 
A4 90,56 56 14,56 

Prédio da 

Biblioteca 
A5 145,49 90 23,4 

 
A6 305,39 190 49,4 

Prédio da Eng. 

Civil 
A7 250,44 156 40,56 

 
A8 196,62 122 31,72 

Prédio da Eng. da 

Computação 
A9 135,42 84 21,84 

Prédio Dec-Lab A10 173,26 108 28,08 

Prédio 20 A12 178,94 111 28,86 

 
A13 130,66 81 21,06 

TOTAL 
 

2.331,77 1449 376,74 

 

A área útil disponível dos prédios fornece uma capacidade de 

potência para o gerador de 376,74 kWp, no entanto, não é permitido que 

o gerador tenha essa capacidade. Conforme dito anteriormente, a 

potência máxima instalada para um consumidor do tipo A deve ser igual à 
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demanda contratada. Para o CEFET-MG Campus II o limite é de 300 kWp. 

Assim, um estudo sobre quais áreas serão utilizadas será feito na seção 

7.6 da etapa Configuração das Strings. 

7.5. Etapa 5 - Dimensionamento do Inversor 

De acordo com a equação (6.6), a potência nominal do inversor para 

a capacidade de potência instalada de cada área da Tabela 7.5, para um 

fator de dimensionamento (FDI) igual a 0,8 é mostrada na Tabela 7.6. 

Tabela 7.6 – Cálculo da Potência Nominal do Inversor por área para FDI=0,80 

Prédio Área 

Potência 

Instalada 

(kWp) 

Potência Nominal 

Inversor (kW) 

Potência Nom. 

Inversor p/ 

Prédio (kW) 

Prédio Escolar A1 44,98 35,98 

105,45  
A2 67,34 53,87 

 
A3 4,94 3,95 

 
A4 14,56 11,65 

Prédio da 

Biblioteca 
A5 23,4 18,72 

58,24 

 
A6 49,4 39,52 

Prédio da Eng. 

Civil 
A7 40,56 32,45 

57,83 

 
A8 31,72 25,38 

Prédio da Eng. 

Computação 
A9 21,84 17,47 17,47 

Prédio Dec-Lab A10 28,08 22,46 22,46 

Prédio 20 A12 28,86 23,09 
39,94 

 
A13 21,06 16,85 

 

A Tabela 7.6 mostra que é possível utilizar um único inversor por 

prédio, cuja potência nominal está especificada na tabela, no entanto, 

optou-se por trabalhar com inversores de potência menor, de forma a 

fragmentar a potência gerada e utilizar inversores de mesma potência. A 

fragmentação garante maior confiabilidade e flexibilidade ao sistema de 

geração em caso de falhas e manutenção. A uniformidade nos inversores 

permite a comutação entre eles em casos de necessidade. Além disso, é 

interessante para a negociação com o fabricante. 
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Sendo assim, analisando a potência nominal sugerida por área, 

verifica-se que inversores de 15 kW ou 20 kW atenderiam bem. Os 

inversores de 20 kW seriam melhores para as maiores áreas, no entanto, 

as pequenas áreas ficariam com potência bem abaixo da nominal, 

considerando que a potência real instalada será inferior aos valores da 

Tabela 7.6, uma vez que deve-se considerar um espaço para circulação de 

pessoas entre as strings para manutenção ou afins. Portanto, optou-se 

por trabalhar com inversores de 15 kW que permite flexibilidade na 

configuração das strings, fazendo com que haja o maior aproveitamento 

da área e o máximo aproveitamento do inversor. 

Foram selecionados dois inversores de fabricantes diferentes cujas 

características encontram-se na Tabela 7.7. Os modelos escolhidos foram: 

Sunny Tripower 15000TL do fabricante SMA Solar Technology e 

15TL M400 do fabricante Ingeteam. Os dados técnicos de cada inversor 

encontram-se nos ANEXOS 5 e 6. De modo geral, ambos os inversores 

apresentam boas características que atendem ao projeto, merecendo 

destaque os dois MPPTs com entradas independentes, que dão bastante 

flexibilidade para a configuração das strings. As faixas de MPPT são boas, 

a eficiência também, os fabricantes são de credibilidade e oferecem 

garantia de 5 anos. Além disso, ambos os inversores possuem softwares 

para monitoramento da planta exigido pela ND 5.31 CEMIG e o inversor 

da Ingeteam apresenta a proteção anti-ilhamento também exigida pela 

norma, além das outras proteções e, por isso, foi o escolhido para o 

projeto.  

Tabela 7.7 – Características Técnicas Inversores 

Modelo/Fabricante Sunny Tripower 15000TL - SMA 15TL M400 - Ingeteam 

Potência Nominal (kW) 15 15 
Faixa de MPPT (Vcc) 360-800 200-820 
Tensão Máxima CC (Vcc) 1000 1000 
Corrente Máxima CC (A) 40/12,5 30/20 
Número de MPPT 2 2 
Número de Entradas CC/ MPPT 5/1 3/2 
Tensão de Saída (Vca) 160-280 187-528 
Frequência (Hz) 50/60 50/60 
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Fator de Potência 1 (ajustável) 1 (ajustável) 
Eficiência européia(%) 97,80% 98,3% 
Faixa de Temp. de Operação (°C) -25°C - 60°C -25°C - 65°C 
Peso (Kg) 59 57,8 
Número de fases 3 3 
THD ≤3% <3% 
Grau IP IP65 IP65 
Software de Monitoramento da Planta sim sim 

Proteção 
Polaridade reversa/curto-

circuito/sobrecarga/ detecta 
falha de string 

Polaridade reversa/curto-
circuito/sobrecarga/anti-
ilhamento automático/ 
detecta falha de string 

Garantia 5 anos 5 anos 

 

7.6. Etapa 6 - Configuração das Strings 

A distribuição das strings é feita de acordo com as características do 

inversor, conforme explicado na seção 6.6.  

 

Número máximo de módulos em série 

 Restrição 1: tensão de entrada CC 

 𝑉𝑖𝑀𝐴𝑋 > 𝑁 𝑥 𝑉𝑂𝐶𝑇𝑚𝑖𝑛  (7.3) 

Onde ViMAX é a máxima tensão cc admitida pela entrada do 

inversor, VocTmín é a tensão de circuito-aberto do módulo FV na 

menor temperatura de operação e N é número de módulos em 

série. 

 1000𝑉 > 𝑁 𝑥 37,5𝑉25°𝐶  (7.4) 

Assim, o número máximo de módulos em série dado pela 

restrição 1 é igual 26. 

 Restrição 2: faixa de operação do SPPM (MPPT) 

 𝑉𝑖𝑆𝑃𝑃𝑀𝑚𝑎𝑥 > 𝑁 𝑥 𝑉𝑚𝑝𝑇𝑚𝑖𝑛 (7.5) 
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 𝑉𝑖𝑆𝑃𝑃𝑀𝑖𝑛 < 𝑁 𝑥 𝑉𝑚𝑝𝑇𝑚𝑎𝑥 (7.6) 

Onde ViSPPMmax (V) é a máxima tensão cc de operação do 

SPPM, ViSPPMmin (V) é a mínima tensão cc de operação do SPPM, 

VmpTmin (V) é a tensão de potência máxima de um módulo FV na 

menor temperatura de operação prevista, VmpTmax é a tensão de 

potência máxima de um módulo FV na maior temperatura de 

operação prevista e N é número de módulos em série. 

 820𝑉 > 𝑁 𝑥 30,4𝑉25°𝐶 (7.7) 

 200𝑉 < 𝑁 𝑥 25𝑉65° (7.8) 

Assim, o número máximo de módulos em série deve ser 

igual a 26 e o mínimo igual a 8. Porém, a as características do 

inversor ainda diz que a tensão mínima CC para entradas 

paralelas deve ser no mínimo igual a 310V. Logo, o número 

mínimo de módulos em série é igual a 12. 

 

Número máximo de strings em paralelo 

 Restrição: corrente máxima CC do inversor 

 𝐼𝑖𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔_𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑥 𝐼𝑠𝑐 (7.9) 

Onde Iimax (A) é a corrente máxima cc admitida na entrada do 

inversor, Isc (A) é a corrente de curto-circuito do módulo FV nas 

condições padrão de ensaio e Nstring é número de strings conectadas 

em paralelo. 

O inversor oferece entradas com características diferentes, 

sendo 30A a corrente máxima para as entradas do primeiro SPPM e 

20A a corrente máxima para as entradas do segundo SPPM. 

 30𝐴 = 𝑁 𝑥 9,12𝐴 (7.10) 

 20𝐴 = 𝑁 𝑥 9,12𝐴 (7.11) 

Assim, o número máximo de strings em paralelo é 3 para o 

primeiro SPPM e 2 para o segundo. 
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Dessa maneira diversos arranjos para as strings podem ser feitos. A 

configuração padrão escolhida foi de 18 módulos em série formando uma 

string e 4 strings por inversor, sendo 2 em paralelo em cada SPPM, 

totalizando 72 módulos por inversor. No entanto, para melhor 

aproveitamento das áreas, em algumas situações configurações diferentes 

foram feitas. Os parâmetros da configuração padrão adotada são 

mostrados na Tabela 7.8 a seguir. 

Tabela 7.8 – Parâmetros da Configuração de Strings 

N° 
Módulos 
em série 

N° 
Strings 

em 
Paralelo 

por 
MPPT 

N° 
Strings 

por 
Inversor 

Tensão de 
Máxima 
Potência 

(Vcc) 

Tensão de 
Circuito 

Aberto (Vcc) 

Potência no 
inversor 

(TD=0,8) (W) 

Corrente 
de 

máxima 
potência 

(A) 

Corrente de 
Curto-

Circuito (A) 

18 2 4 547,2 675 14.976 17,12 18,24 

 

As Figuras seguintes ilustram as configurações nas áreas de cada 

prédio e a Tabela 7.9 mostra os detalhes da configuração, assim como, a 

potência total instalada. 

 

 Prédio Escolar 

 

 

 

Figura 7.34 – Distribuição das Strings Prédio Escolar 
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 Prédio da Biblioteca 

 

Figura 7.35 – Distribuição das strings Prédio da Biblioteca 

 

 Prédio Eng. Civil 

 

Figura 7.36 – Distribuição das Strings Prédio da Engenharia Civil 

 

 Prédio da Eng. Computação 

 

 

Figura 7.37 – Distribuição das Strings Prédio da Engenharia de Computação. 
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 Prédio Dec-Lab 

 

Figura 7.38 – Distribuição das Strings Prédio Dec-Lab 

 

 Prédio 20 

 

Figura 7.39 – Distribuição das Strings Prédio 20. 

 

Tabela 7.9 – Configuração das Strings e Potência Instalada 

Prédio Área String 
Qtd. Módulos 

(série) 
Inversor 

Potência 
FV do 

conjunto 
(Wp) 

Potência 
do 

Inversor 
(FDI= 
0,8) 
(kW) 

Potência 
FV 

Instalada 
p/ área 
(kWp) 

Potência 
FV 

Instalada 
p/ 

Prédio 
(kWp) 

Prédio 
Escolar 

A1 

1 18 1 

18720 14,976 

37,44 104,52 

2 18 1 

3 18 1 

4 18 1 

5 18 2 
18720 14,976 

6 18 2 
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7 18 2 

8 18 2 

A2 

9 18 3 

18720 14,976 

51,48 

10 18 3 

11 18 3 

12 18 3 

13 18 4 

18720 14,976 
14 18 4 

15 18 4 

16 18 4 

17 18 5 

18720 14,976 
18 18 5 

19 18 5 

A4 

20 18 5 

11,96 21 14 6 

10920 8,736 22 14 6 

A3 23 14 6 3,64 

Prédio da 
Biblioteca 

A5 

24 18 7 

18720 14,976 18,72 

56,16 

25 18 7 

26 18 7 

27 18 7 

A6 

28 18 8 

18720 14,976 

37,44 

29 18 8 

30 18 8 

31 18 8 

32 18 9 

18720 14,976 
33 18 9 

34 18 9 

35 18 9 

Prédio da 
Engenharia 

Civil 

A7 

36 18 10 

18720 14,976 

28,08 

50,7 

37 18 10 

38 18 10 

39 18 10 

40 18 11 

13260 10,608 41 18 11 

A8 

42 15 11 

22,62 

43 18 12 

18720 14,976 
44 18 12 

45 18 12 

46 18 12 
Prédio da 

Engenharia 
de 

Computação 

A9 

47 19 13 

16120 12,896 16,12 16,12 48 19 13 

49 24 13 

Prédio Dec- A10 50 21 14 17160 13,728 17,16 17,16 
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Lab 51 21 14 

52 24 14 

Prédio 20 

A12 

53 18 15 

18720 14,976 18,72 

32,76 

54 18 15 

55 18 15 

56 18 15 

A13 

57 18 16 

14040 11,232 14,04 58 18 16 

59 18 16 

TOTAL     1067 16       277,42 

 

A configuração das strings foi realizada para se obter o máximo 

aproveitamento da área, considerando corredores de acesso entre as 

strings suficientes para a circulação de pessoas para manutenção dos 

módulos. Estes corredores variam entre 0,70 m e 1,0 m. A distância entre 

os módulos é de 20 mm para evitar choques mecânicos devido a 

dilatação. 

De acordo com a configuração feita, a potência total instalada no 

CEFET-MG Campus II é de 277,42 kWp, inferior à demanda contratada e, 

portanto, permitida pela norma ANEEL-PRODIST-Módulo 3. 

7.7. Etapa 7 - Projeto Elétrico 

 Cabeamento – Os cabos utilizados no lado CC devem suportar 

no mínimo uma temperatura de 90°C e serem resistentes à 

radiação UV e às intempéries. O dimensionamento pelo critério 

de capacidade das correntes deve suportar a corrente de 

curto-circuito de cada conjunto, ou seja, 18,24A. A queda de 

tensão máxima deve ser de 1,5%. Assim, utilizando o catálogo 

da Pirelli, a seção do condutor que atende às especificações a 

partir do critério de capacidade de corrente é de 1,5mm2. Para 

uma queda de tensão máxima igual a 1,5% (8,2V) e 

considerando a maior distância na cobertura de cada prédio, a 
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seção do condutor deveria ser de 10mm2. No entanto, o 

condutor selecionado é de EPR – 1kV – sessão de 6mm2. 

 Proteção e Equipamentos de manobra – Na saída de cada 

string devem ser utilizados fusíveis Fotovoltaicos 1000V DC 

15A. Na saída de cada conjunto devem ser utilizados fusíveis 

Fotovoltaicos 1000V DC 32A. A abertura de todos os circuitos 

CC deve ser feita por chaves de seccionamento com comando 

de abertura do circuito sob carga.  Na saída do inversor devem 

ser utilizados disjuntores, os mesmos do quadro de 

distribuição. Devem ser colocados dispositivos DPS em cada 

série de string tanto no lado CC quanto no lado CA. O 

dispositivo de seccionamento visível (DSV) e os demais 

equipamentos de proteção serão dimensionados no projeto 

executivo. 

 Aterramento – Todas as estruturas metálicas do suporte de 

fixação dos módulos devem ser aterradas. O aterramento do 

lado CA deve ser feito conectando o condutor neutro ao terra. 

 SPDA – Não foi elaborado um sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas neste trabalho, devendo este ser feito 

no projeto executivo. 

 Transformador de Acoplamento - O transformador para 

conexão com a rede da distribuidora será o já existente na 

subestação do CEFET. Porém, para cumprir a norma ND 5.31, 

na qual a CEMIG exige que o lado CEMIG seja aterrado, será 

utilizado um transformador de aterramento, conforme a 

própria norma sugere.  

 Medidor - Deve-se utilizar um medidor bidirecional com 

medição indireta de quatro quadrantes, com distinção da 

energia ativa e reativa. A medição deve ser feita no lado de 

baixa tensão e o medidor deve estar próximo ao 

transformador de acoplamento. 
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7.8. Etapa 8 – Instalação 

 Fixação dos Painéis 

Os painéis dos prédios: Escolar, Biblioteca, Engenharia Civil e 

Prédio 20, serão instalados diretamente no telhado com 

suportes de fixação em trilho, com montagem conforme 

manual técnico do fabricante. Os painéis dos prédios da 

Engenharia de Computação e Dec-Lab devem utilizar suportes 

de fixação inclináveis, com inclinação igual a 12° e orientação 

igual a do prédio. Todas as estruturas metálicas devem ser 

aterradas adequadamente, conforme manual do fabricante. 

 Sala de Inversores 

Os inversores serão instalados próximo ao quadro de 

distribuição de cada prédio, em ambiente aberto e ventilado. 

 Cabeamento 

Todos os cabos devem ser posicionados adequadamente em 

eletrodutos ou eletrocalhas, de forma a evitar balanços, 

tensões e estrangulamentos. Os eletrodutos ou eletrocalhas 

devem ser protegidos contra corrosão por galvanização 

eletrolítica. 

7.9. Etapa 9 – Cálculo da Energia Gerada 

A partir da equação (6.11) foi calculada a energia média produzida 

ao longo do ano, considerando a variação de irradiação média em cada 

mês, o rendimento dos painéis e a eficiência do sistema (TD – Taxa de 

desempenho – Performance Ratio) igual a 0,8. 

 

 Dados: 
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Tabela 7.10 – Dados de Irradiação mensal, dias no mês, área painel, eficiência painel e 

TD do sistema. 

Mês 
Irradiação Média Plano 
Inclinado (kWh/m2.dia) 

N° 
Dias 

Área 
Painel 
(m2) 

Eficiência 
Painel (%) 

Taxa de Desempenho 
do sistema (TD) 

Jan 6,32 31 

1,609 16,16 0,8 

Fev 6,27 28 
Mar 5,80 31 
Abr 5,77 30 
Mai 4,90 31 
Jun 4,16 30 
Jul 4,69 31 

Ago 5,62 31 
Set 5,47 30 
Out 6,61 31 
Nov 4,99 30 
Dez 6,12 31 

Anual 5,56 365       

 

Tabela 7.11 – Número de Painéis por Prédio 

Número de Painéis 
Prédio 
Escolar 

Prédio 
Biblioteca 

Prédio Eng. 
Civil 

Prédio Eng. 
Computação 

Prédio 
Dec-Lab 

Prédio 
20 

402 216 195 62 66 126 

Total 
  

1067     

 

 Energia Gerada: 

Tabela 7.12 – Energia Produzida ao longo do ano pelo Sistema Fotovoltaico 

Energia Gerada (kWh) 

Mês 
Prédio 
Escolar 

Prédio 
Biblioteca 

Prédio 
Eng. Civil 

Prédio Eng. 
Computação 

Prédio 
Dec-Lab 

Prédio 20 
Total 
(kWh) 

Jan 16.382,95 8.802,78 7.946,96 2.526,72 2.689,74 5.134,96 43.484,11 
Fev 14.680,44 7.888,00 7.121,11 2.264,15 2.410,22 4.601,33 38.965,24 
Mar 15.034,99 8.078,50 7.293,09 2.318,83 2.468,43 4.712,46 39.906,30 
Abr 14.474,73 7.777,47 7.021,32 2.232,42 2.376,45 4.536,86 38.419,25 

Mai 12.701,97 6.824,94 6.161,41 1.959,01 2.085,40 3.981,22 33.713,95 
Jun 10.435,85 5.607,32 5.062,17 1.609,51 1.713,35 3.270,94 27.699,15 
Jul 12.157,60 6.532,44 5.897,35 1.875,05 1.996,02 3.810,59 32.269,06 

Ago 14.568,39 7.827,79 7.066,75 2.246,87 2.391,82 4.566,21 38.667,83 
Set 13.722,15 7.373,09 6.656,26 2.116,35 2.252,89 4.300,97 36.421,71 
Out 17.134,70 9.206,71 8.311,61 2.642,67 2.813,16 5.370,58 45.479,42 
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Nov 12.518,01 6.726,09 6.072,17 1.930,64 2.055,20 3.923,55 33.225,66 
Dez 15.864,51 8.524,21 7.695,47 2.446,76 2.604,62 4.972,46 42.108,03 

Anual                                                          450.359,72 

 

A Energia média gerada ao longo de um dia é dada por: 

 𝐸(𝑘𝑊ℎ) = 277,42 𝑘𝑊𝑝 𝑥 0,8 𝑥 5,56 ℎ/𝑑𝑖𝑎 = 1233,96 𝑘𝑊ℎ   (7.12) 

A geração ao longo do ano é ilustrada na Figura 7.34 e uma 

comparação entre a energia gerada em cada mês com o consumo nos 

Horários de Ponta e Fora de Ponta é feita na Figura 7.35.  

 

Figura 7.40 – Energia média produzida pelo gerador fotovoltaico ao longo do ano. 

 

Figura 7.41 – Comparativo entre o consumo no Horário de Ponta e Fora de Ponta com a 

Energia gerada. 
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A Tabela 7.12 mostra que o gerador tem a capacidade de geração 

igual 450,36 MWh/ano, correspondente a aproximadamente 45% do 

consumo anual. A Figura 7.40 mostra a variação da geração ao longo do 

ano, com a menor produção de energia em Junho e a máxima em 

Outubro, mês de maior insolação. No entanto, apesar de Junho ser o mês 

de menor geração este também é o mês de menor consumo, uma vez que 

sendo inverno diminui-se o uso dos aparelhos de ar-condicionado que são 

responsáveis por grande parte do consumo da instituição. Isso é mostrado 

no gráfico da Figura 7.41. Apesar da grande capacidade do gerador, ele 

não é capaz de suprir todo o consumo energético da instituição em 

nenhum mês, portanto, o CEFET praticamente nunca irá injetar energia na 

rede elétrica da concessionária, exceto em dias de feriado onde o 

consumo é baixo. De fato, o gerador garante o abastecimento em média 

de 50% da carga no horário fora de ponta na maioria dos meses, o que já 

representa uma grande vantagem. 

7.10. Análise de viabilidade 

A análise do retorno do investimento aplicado é realizada nesta 

seção através da estimativa do custo da energia gerada e do sistema de 

compensação da energia da CEMIG. 

 

 Custo da Energia produzida 

A primeira etapa para estimativa do custo da energia gerada é o 

levantamento dos custos de investimento do sistema. A Tabela 7.13 

mostra um orçamento estimado para os principais equipamentos e 

serviços que compõe o sistema de geração. A estimativa foi feita a partir 

de pesquisas de mercado para preços a varejo, com a compra de 

fornecedores comerciais locais, considerando o sistema de licitação que o 

CEFET adotaria em caso de compra e aquisição destes equipamentos. 
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Tabela 7.13 – Estimativa dos Custos do Investimento 

Custos de Investimento 

Equipamentos e Materiais Qtde Unidade Preço Unidade Preço Total 

Painel Fotovoltaico CS6P-260P - 
Canadian Solar 

1067 Un R$ 1.059,00 R$ 1.129.953,00 

Inversor 15TL M400 – Ingeteam 16 Un R$ 30.000,00 R$ 480.000,00 

Kit de montagem Schletter para 
telhado - 10 painéis 

107 kit R$ 2.688,00 R$ 287.616,00 

Cabos e proteções7 
   

R$ 324.000,00 

Medidor de Energia (c/ Gerenciador e 
Software) 

1 Un R$ 11.956,86 R$ 11.956,86 

     
Total Equipamentos e Materiais 

   
R$ 2.233.525,86 

     
Serviços 

    
Projeto/Instalação (20% valor total) 

   
R$ 446.705,17 

     
TOTAL 

   
R$ 2.680.231,03 

 

O custo da Energia produzida é dado a partir do custo do 

investimento do sistema somado aos custos de manutenção ao longo da 

vida útil da instalação e da energia produzida ao longo da vida útil. A 

equação 7.13 mostra o cálculo do custo da geração. 

 𝐶𝐸 =
𝐶𝐼 + 𝐶𝑀

𝐸𝑃
 (7.13) 

Onde: 

CE – Custo de geração (R$/kWh) 

CI – Custos de investimento (R$) 

CM – Custos de operação e manutenção ao longo da vida útil de 25 

anos (R$) 

EP – Energia produzida ao longo da vida útil de 25 anos (kWh) 

 

Foi considerada a vida útil do sistema como sendo 25 anos, sendo 

este um valor empírico, baseando-se principalmente na vida útil dos 

módulos FV, que garante a eficiência de 80% do sistema durante este 

                               
7 Estimado empiricamente para sistemas FV acima de 100kWp. (ABINEE, 2012)  
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período. No entanto, a vida útil de um inversor é em torno de 10 a 15 

anos, ou seja, haveria um acréscimo de despesas. Estas não são 

consideradas no cálculo do custo da energia. O custo de manutenção e 

Operação do gerador é estimado em 1% dos custos de investimento 

(ABINEE, 2012), sendo a manutenção necessária para os módulos FV 

mínima e concentrando-se principalmente nos inversores. 

Assim, o custo da energia gerada é dada por: 

 𝐶𝐸 (
𝑅$

𝑘𝑊ℎ
) =  

R$2.680.231,03 + 0,01 x R$ 2.680.231,03

450.359,72𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 𝑥 25 𝑎𝑛𝑜𝑠
= 0,24  (7.14) 

O custo da energia gerada pelo sistema fotovoltaico de capacidade 

instalada igual a 277,42Wp, com geração média de 450,46 MWh/ano, é de 

R$0,24/kWh. Este é um custo excelente para uma fonte de energia 

alternativa, sendo aproximadamente a metade do custo pago à 

concessionária de energia atualmente (aproximadamente R$0,47). 

Considerando ainda que, atualmente, a CEMIG isenta o autoprodudor do 

imposto ICMS sobre a energia gerada.  

Considerando a vida útil do sistema igual à 15 anos, devido aos 

inversores, o preço da energia gerada seria: 

 𝐶𝐸 (
𝑅$

𝑘𝑊ℎ
) =  

R$2.680.231,03 + 0,01 x R$2.680.231,03

450.359,72𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 𝑥 15 𝑎𝑛𝑜𝑠
= 0,40  (7.15) 

Portanto, o custo da energia gerada seria R$0,40/kWh, um valor 

ainda atrativo para uma fonte de energia alternativa e inferior ao pago à 

concessionária de energia. 

 

 Tarifa da Concessionária 

O CEFET-MG é um consumidor do tipo A4 (média tensão) e 

classificado na modalidade tarifária Tarifa Horo-Sazonal Verde. De acordo 

com a nota fiscal de energia elétrica o preço pago pela energia elétrica 

para a concessionária CEMIG no horário fora de ponta é R$0,46819399. 

Para fins de cálculo do retorno do investimento deve-se considerar a tarifa 
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fora do horário de ponta, uma vez que o sistema de geração fotovoltaica 

produz energia apenas neste horário. 

 

 Sistema de Compensação 

Em acordo com o sistema de compensação de energia proposto pela 

ANEEL na Resolução Normativa N°482/2012 e adotada pela CEMIG, a 

energia injetada na rede elétrica seria “vendida” pelo preço igual à tarifa 

no horário em que ocorreu a injeção. No caso do gerador fotovoltaico, a 

energia fornecida à rede ocorreria sempre no horário fora de ponta. No 

entanto, os dados mostram que o gerador do CEFET não produz energia 

suficiente para fornecer a rede elétrica, sendo sua geração inferior ao 

consumo diário. Assim, pode-se estimar apenas o quanto o CEFET 

economizaria diminuindo o consumo de energia vindo da concessionária. 

Para uma geração média mensal igual a 37.018,80 kWh/mês 

“vendida” a R$0,46819399, a economia mensal seria de R$17.331,98, 

equivalente a aproximadamente 32% da conta de energia paga à 

concessionária. O horário de maior demanda da instituição ocorre entre 

09h e 19h30min, com picos às 10h30min, 03h e 18h45min de acordo com 

a curva de carga, devido principalmente ao uso de aparelhos de ar-

condicionado, e o maior volume da geração ocorre entre às 09h e 15h. 

Assim, o gerador garantiria a não ultrapassagem da demanda contratada 

durante o horário fora de ponta e evitaria o excedente de energia pago à 

concessionária. No entanto, nos horários de ponta não há como evitar a 

ultrapassagem da demanda contratada, uma vez que a energia gerada 

não é armazenada. 

 

 Tempo de Retorno do Investimento 

O retorno do investimento aplicado é dado em função do 

investimento de implantação do sistema, somados aos custos de operação 

e manutenção ao longo da vida útil de 25 anos e da redução dos gastos 

com a energia paga à concessionária. Assim, o tempo de retorno do 

investimento é dado por: 
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 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 (𝑚ê𝑠) =  
𝐶𝐼(𝑅$) + 𝐶𝑀(𝑅$)

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 (𝑅$/𝑚ê𝑠)
 (7.16) 

 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 =  
R$2.680.231,03 + 0,01 x R$2.680.231,03

R$17.331,98/mês
= 156 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 (7.17) 

Portanto, o investimento seria pago em 13 anos. Sendo a vida útil 

do gerador de aproximadamente 25 anos, este é um investimento 

lucrativo. Já limitando a vida útil do sistema à 15 anos, devido aos 

inversores, o investimento não é muito atrativo. Porém, considerando-se a 

troca dos inversores, o tempo de retorno do investimento seria de 15 anos 

e a vida útil do sistema pode ser considerada como 25 anos. Portanto, 

este é um investimento viável economicamente. 

A viabilidade do investimento depende também do capital disponível 

para ser aplicado. Caso o CEFET tenha este capital disponível, este é um 

investimento lucrativo e, portanto, viável. No caso de capital restrito 

sugere-se a análise de implantação de um gerador fotovoltaico de menor 

capacidade nas áreas mais favoráveis. 

Se este fosse o caso de um consumidor comum, que não fosse uma 

instituição pública federal, a possibilidade de empréstimos financeiros se 

aplicaria, não havendo a necessidade de grande capital inicial, 

aumentando as chances de viabilidade do investimento. Atualmente, 

existe o Construcard e Producard, programa de financiamento da Caixa 

Econômica Federal, que fornece créditos para pessoas físicas e jurídicas 

para a compra de materiais de construção e equipamentos fotovoltaicos. 

Mas, isso não se aplica ao CEFET-MG. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho iniciou-se com um estudo sobre a radiação solar para 

estimação da quantidade de energia solar incidente na superfície terrestre 

e no plano inclinado. Foi estudado o movimento aparente do Sol e os 

ângulos da geometria solar, necessários para determinação da localização 

do Sol para fins de projeto. Foram apresentados os instrumentos de 

medição e fontes de dados solarimétricos para a determinação da radiação 

solar incidente em um local. A seguir foram estudados os componentes e 

configurações de um sistema de geração fotovoltaica, as tecnologias das 

células e módulos, principais características e princípio de funcionamento, 

assim como, fatores externos que influenciam na operação dos mesmos, 

que é a temperatura e a irradiância. Além destes, foram estudados outros 

componentes do sistema, como os inversores, controladores de carga, 

baterias, etc. Assim, foi possível entender o funcionamento de um sistema 

fotovoltaico como um todo e quais as características devem ser 

consideradas na escolha dos componentes. No que diz respeito às 

tecnologias disponíveis na indústria, os módulos de silício cristalino ainda 

dominam o mercado com o melhor preço e eficiência. 

Para a elaboração do projeto básico foi necessário o estudo das 

normas e regulamentos vigentes da micro e minigeração distribuída no 

Brasil. Sendo as normas ANEEL-Módulo 3 do PRODIST e CEMIG ND 5.31 

as principais utilizadas como base para o projeto. O sistema de 

compensação de energia estabelecido na Resolução Normativa ANEEL 

N°482/2012 foi uma das motivações do estudo, mostrando-se atrativo 

para a implantação do gerador fotovoltaico no CEFET-MG. 

Na elaboração do projeto básico, a análise do recurso solar do local 

mostrou que Belo Horizonte recebe um elevado índice de radiação solar ao 
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longo do ano, com uma média igual 5,56 HSP por dia, suficientes para 

uma boa geração. Além disso, o CEFET apresenta uma grande área 

disponível para a instalação do gerador, sendo a maioria dos telhados 

inclinados e com grande área livre. No entanto, o maior problema do 

Campus consistiu no sombreamento sobre as coberturas devido às 

árvores que rodeiam os prédios. Os principais prédios com maior área 

disponível são sombreados. Assim, na elaboração do projeto básico 

considerou-se o corte de algumas árvores e a poda de alguns galhos 

visando o maior aproveitamento das áreas para a máxima geração. 

O gerador dimensionado apresentou uma capacidade instalada de 

277,42 kWp, produzindo 450MWh/ano. O suficiente para suprir 45% do 

consumo anual da instituição. Sendo que na maioria dos meses, a geração 

supre 50% do consumo no horário fora de ponta. Como o CEFET não gera 

excedente de energia, ele praticamente nunca injetará energia na rede da 

distribuidora. A grande vantagem do gerador solar é que a maior geração 

de energia ocorre nos horários de maior demanda da instituição. No 

entanto, o gerador não é capaz de abastecer às cargas no horário de 

ponta, que também é um horário de alto consumo energético. 

O estudo de viabilidade mostrou um custo da energia produzida 

igual a R$0,24/kWh, considerando a vida útil do sistema igual à 25 anos, 

com garantia de 80% da geração. Porém, a vida útil do inversor é em 

torno de 15 anos, assim foi calculado o custo da energia produzida para a 

vida útil do sistema igual à 15 anos, totalizando em R$0,40/kWh. O preço 

da energia produzida em ambos os casos é inferior ao preço pago à 

concessionária de energia atualmente (aproximadamente R$0,46 HFP), o 

que mostra que o custo da energia gerada é muito bom para uma fonte 

de energia alternativa. 

O tempo de retorno para o investimento aplicado foi de 13 anos. 

Sendo a vida útil do sistema igual à 25 anos, este é um investimento 

lucrativo. Considerando a troca dos inversores, o tempo de retorno do 

investimento aumenta para 15 anos, mas o investimento continua viável 

economicamente. De fato, a viabilidade do investimento depende do 
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capital disponível para ser aplicado. Caso o CEFET tenha este capital 

disponível é considerado que o investimento é viável. Em caso de capital 

restrito, sugere-se a implantação de um gerador FV de menor capacidade 

nas áreas mais favoráveis. 

O estudo de viabilidade mostra também que mesmo quando se 

dispõe de uma grande área com potencial solar, igual ao CEFET, o tempo 

de retorno do investimento ainda é longo. Isso porque o custo dos 

equipamentos ainda é elevado por estes serem importados e dependerem 

da taxa de câmbio, além de impostos. 

Como considerações finais, a energia solar fotovoltaica é uma ótima 

fonte alternativa de energia para complementar à convencional, sendo 

esta uma fonte infinita e limpa. Além disso, o território brasileiro recebe 

alto índice de radiação solar anual, o que favorece o uso deste recurso 

energético. No entanto, a produção de energia por esta fonte se limita aos 

dias em que há radiação solar, assim ela não pode substituir as fontes 

convencionais, mas pode contribuir para o sistema elétrico de energia 

através da geração distribuída. No Brasil, o alto custo dos equipamentos 

do sistema fotovoltaico dificulta sua aplicação em massa. Os incentivos 

governamentais ainda são pequenos e pouco efetivos.  Os últimos leilões 

realizados pela ANEEL trazem perspectiva de crescimento da indústria 

fotovoltaica no país e há expectativa de baixa no preço dos equipamentos 

no mercado global. 

8.1. Propostas de continuidade 

 

 Análise do fator de potência da instituição após a inserção do 

gerador e correção do mesmo. 

 

 Elaborar um sistema supervisor de controle e aquisição de 

dados (SCADA) para monitorar parâmetros do sistema, tais 
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como: a irradiação no plano dos painéis, temperatura 

ambiente, velocidade do vento, tensão e corrente dos painéis, 

tensão e corrente entregues à rede, potência gerada e 

potência entregue à rede. 

 

 Avaliação da necessidade de instalação de SPDA e 

dimensionamento do sistema. 
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APÊNDICE A 

Irradiância Horária Média para o Dia Típico de cada Mês 

– Belo Horizonte-MG 
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Anexo 1 – Atlas Brasileiro de Energia Solar – Estações 

do Ano 

 

 

 

Figura 8.1 – Irradiação solar no território brasileiro em cada estação do ano. Fonte: 

(PEREIRA, E. B. MARTINS, F. R. ABREU, S. L. RÜTHER, R., 2006) 
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Anexo 2 – Planta Baixa do Campus II CEFET-MG 
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Anexo 3 – Conta de Energia Elétrica 
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Anexo 4 – Datasheet Painel Fotovoltaico CS6P-260P – 

Canadian Solar 
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Anexo 5 – Datasheet Inversor 20TL M400 - Ingeteam 
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Anexo 6 – Datasheet Inversor SUNNY 
TRIPOWER 15000TL 
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