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Resumo 

 

Este trabalho tem o objetivo principal de estudar uma micro usina fotovoltaica 

(FV) conectada à rede em funcionamento e propor melhorias ao sistema para a 

maximização da geração de energia. Inicialmente, é apresentada a teoria envolvendo a 

geração FV, a legislação atual aplicada e o passo a passo para o dimensionamento desse 

tipo de sistema. Descreve-se ainda o desenvolvimento de um módulo de medição de 

radiação solar (MMRS), um equipamento de baixo custo capaz de fazer medições da 

luminosidade (relacionando-se com a radiação solar) em diferentes configurações de 

instalação dos painéis (como horizontal, inclinado, aplicado à seguidores solares), o que 

dá a possibilidade de calcular a energia disponível em cada uma delas e verificar a 

configuração que apresenta maior energia disponível. 

Ainda, desenvolveu-se um sistema de rastreamento solar de um eixo, a ser 

utilizado nas medições. No entanto, este sistema não apresenta um funcionamento 

correto, o que não impede que medições sejam feitas nas outras duas configurações, de 

onde se pôde verificar o correto funcionamento do sistema e analisar a diferença de 

energia disponível em cada uma dessas configurações. 

Um estudo de caso então é feito para a micro usina FV em funcionamento, onde o 

sistema em questão é analisado e, juntamente com as informações do projeto 

disponibilizadas e das características do local obtidas através de verificações e medições 

(com o MMRS, por exemplo), melhorias são propostas com o intuito de maximizar a 

geração de energia elétrica no sistema FV. Por fim, são feitas análises dos resultados 

obtidos no trabalho e apresentadas sugestões para trabalhos futuros baseados no que foi 

desenvolvido neste trabalho. 
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Abstract 

The main goal of this work is to analyse a working micro photovoltaic (PV) power 

plant connected to the grid and propose improvements to maximize the energy 

generation of this plant. 

Initially, the photovoltaics theory, the current legislation regarding these systems 

and the proceedings for the implementation of a PV power plant are presented. It is 

described, as well, the development of a solar radiation measurement module (MMRS), a 

low cost equipment capable of measuring the solar radiation for different configuration 

of solar panels installation (as horizontally or inclined, for example), in order to calculate 

the energy available for each of these configuration. 

Furthermore, a solar tracker of one axis is developed to be used in the 

measurements. However, this tracker did not work properly, which did not prevent 

measurements being taken on the other configurations. The measurements results are 

used to verify the correct operation of the MMRS and to analyse the difference of the solar 

energy that is available for each of the configuration. 

A study case is made for the working PV power plant. The system is analysed from 

information given and measured (through the MMRS, for example) and improvements are 

proposed aiming the maximization of energy generation of the PV power plant. At last, 

analysis of the results and suggestions for future work, based on what was made in this 

work, are presented. 
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Capítulo 1 

Introdução 

As fontes renováveis de energia vêm ganhando destaque com o desenvolvimento 

de novas tecnologias e com a crescente aplicação em residências e empresas. Uma das 

fontes renováveis com maior potencial no Brasil é o Sol. O país recebe altos índices de 

radiação durante todo o ano, o que é favorável para a geração de energia elétrica através 

de células fotovoltaicas (FV) que fazem esta conversão. No entanto, essa conversão de 

energia ainda é pouco eficiente, sendo necessário otimizar o processo de conversão 

através de melhor disposição de placas, maior incidência à radiação solar, melhorias da 

eficiência dos componentes presentes nos sistemas FV, assim como outras possibilidades. 

 

1.1. Relevância do Tema em Investigação 

Conforme dados divulgados em (BP, 2016), as fontes renováveis passaram a ter 

uma participação de 24,1% na geração de energia no Mundo em 2015, parcela maior do 

que os 21,5% de participação na geração energética em 1973. Já para a geração de energia 

elétrica, as fontes renováveis representaram 75,5% da produção total no Brasil em 2015 

(Ministério de Minas e Energia, 2016), o que mostra que elas foram responsáveis por mais 

de três quartos da geração elétrica. Ao analisar a matriz elétrica do Brasil em 2015, 

observa-se que a geração hidrelétrica representou 84,4%, que só não foi maior devido à 

crise hídrica ocorrida naquele ano, quando regimes de chuva abaixo da média no Brasil 

provocaram problemas no abastecimento de água e na geração de energia elétrica (Sousa, 

2015). Com isto, ficou evidente a necessidade de se diversificar a matriz elétrica no país, 

e fontes renováveis como o Sol passaram a ser boas opções para a geração de energia 

elétrica, pois as mesmas podem ser instaladas em unidades residenciais e comerciais, o 

que aumenta a viabilidade de instalação. 
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A partir dos raios luminosos oriundos do Sol que chegam à Terra, é possível gerar 

energia elétrica a partir de células FV presentes em sistemas de geração FV. Entretanto, a 

eficiência desses sistemas ainda é baixa, o que demanda melhorias para torná-los mais 

eficientes, como a otimização do posicionamento das placas FV, melhorias na eficiência 

dos componentes, a aplicação de métodos de rastreamento de ponto de máxima potência, 

dentre outras. 

Por meio de estudos de projetos de sistemas de geração FV, é possível propor 

melhorias viáveis economicamente ao sistema para que seja possível aumentar a 

eficiência do mesmo. 

 

1.2. Objetivos do Trabalho 

O objetivo principal deste trabalho é fazer um estudo de caso de uma micro usina 

FV visando melhorias no projeto original para otimizar a geração de energia. Para isto, o 

projeto original e seus componentes são analisados, juntamente com informações das 

características do local de instalação das placas geradoras, como a energia disponível. A 

construção de um módulo de medição de radiação é feita para se levantar a energia solar 

disponível aos painéis para diferentes configurações de instalação dos módulos. A partir 

da análise dos dados, será possível fundamentar a proposição de melhorias viáveis ao 

sistema gerador. 

 

1.3. Metodologia 

O trabalho é desenvolvido em quatro etapas: revisão bibliográfica, 

desenvolvimento de um módulo de medição de radiação solar a partir da luminosidade e 

levantamento de dados de medições no local do projeto, análise do projeto da micro usina 

FV e proposição de melhorias ao mesmo.  

Na primeira etapa do trabalho, é feita uma revisão bibliográfica da matriz 

energética e elétrica no Brasil e no Mundo, dos conceitos envolvidos para a geração de 
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energia solar, dos componentes presentes nos sistemas FV e das normas e leis vigentes 

para este tipo de geração.  

Em seguida, um módulo de medição de radiação solar de baixo custo é 

desenvolvido. O componente principal deste módulo é um LDR (do inglês Light Dependent 

Resistor), que é um resistor que varia seu valor de resistência de acordo com a 

luminosidade a ele aplicada. São utilizados três LDRs, cada um em uma posição (paralela 

ao solo, paralela ao módulo gerador instalado na propriedade e com um dispositivo 

seguidor solar) e os dados de tensão na saída dos circuitos dos LDRs são armazenados a 

fim de se comparar os dados de luminosidade (relacionando os dados medidos à radiação 

solar) para cada configuração e de se obter o melhor posicionamento dos geradores, ou 

seja, a posição onde existe maior incidência dos raios solares. 

Na próxima etapa, é feito um estudo de caso em uma usina solar residencial 

englobando a análise de seu projeto atual (estudo do dimensionamento dos 

equipamentos do projeto), dos valores de medição de radiação solar no local da unidade 

geradora, além de outras características pertinentes às análises propostas neste trabalho.  

Por fim, a partir das informações colhidas e das análises feitas, são propostas 

melhorias economicamente viáveis no sistema para se ter maior eficiência na geração de 

energia solar. 

1.4. Organização do Trabalho 

Este trabalho é composto por 6 capítulos. O primeiro capítulo introduz o tema em 

estudo, apresentando a relevância, os objetivos, a metodologia e como o mesmo é 

organizado. No Capítulo 2, é feita uma revisão bibliográfica do panorama elétrico e 

energético no Brasil e no Mundo, dos conceitos teóricos envolvidos na geração FV de 

energia, dos componentes presentes nos sistemas de microgeração FV, das normas 

existentes no Brasil e das etapas para o dimensionamento de sistemas deste tipo. Em 

seguida, no 0, é apresentado o desenvolvimento de um sistema de medição de radiação 

solar a partir da luminosidade. O Capítulo 4 descreve a metodologia e os resultados 

obtidos durante a medição da radiação solar no local do projeto. O Capítulo 5 apresenta a 

análise do projeto existente e a proposição de melhorias. Por fim, conclui-se o trabalho 

mostrando como os objetivos foram alcançados.  
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica dos assuntos principais a serem 

abordados neste trabalho. Inicialmente, dados mais atuais das matrizes energéticas e 

elétricas no Brasil e no Mundo são apresentados, mostrando o percentual de utilização 

das fontes renováveis em relação às fontes disponíveis, com maior foco para a energia 

solar. Em seguida, é feita uma revisão teórica do princípio de geração de energia solar FV 

e os principais componentes de um sistema de geração deste tipo. Por fim, é apresentada 

a situação atual da microgeração FV distribuída e as normas vigentes no Brasil. 

2.1. Matriz Energética e Elétrica Mundial e Brasileira 

A matriz energética representa, de forma quantitativa, as fontes de energia 

existentes em um país ou região. Já a matriz elétrica representa, também 

quantitativamente, as fontes energéticas utilizadas exclusivamente para a geração de 

energia elétrica. A partir dos dados destas matrizes, é possível observar quais são os 

recursos mais disponíveis/utilizados em cada país e fazer um paralelo com suas 

características como economia, geografia, geologia, dentre outras. 

São inúmeras as fontes de energia disponíveis no Mundo, tendo as fontes não-

renováveis uma participação majoritária na matriz energética. No entanto, as fontes de 

energia renováveis estão se tornando cada vez mais importantes, por se utilizarem de 

recursos de disponibilidade garantida a longo prazo e por agredirem menos o meio 

ambiente, o que é desejável devido a algumas questões ambientais como a escassez de 

recursos e o aquecimento global. Por isso, observa-se uma redução da utilização de fontes 

não-renováveis e o aumento das fontes renováveis no Brasil e no Mundo através dos anos, 

principalmente para a produção de energia elétrica. 

No ano de 2015, as fontes renováveis de energia representaram 41,2% da energia 

total produzida no Brasil, enquanto que no Mundo as mesmas representaram 14,3% 
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(Ministério de Minas e Energia, 2016).  Já para a eletricidade essa diferença é ainda maior, 

sendo 75,5% da oferta de energia elétrica proveniente de fontes renováveis no Brasil e 

apenas 24,1% no Mundo, conforme mostrado na Tabela 2.1. A Figura 2.1 mostra com mais 

detalhes a participação das diferentes fontes na geração de energia elétrica no Brasil em 

2015. 

 

Tabela 2.1 – Oferta Interna de Energia Elétrica no Brasil e no Mundo (%). Fonte: (Ministério de Minas e 
Energia, 2016) - Adaptado 

Fonte 
Brasil Mundo 

1973 2015 1973 2015 

Óleo 7,2 4,2 24,6 3,5 

Gás 0,5 12,9 12,2 22,4 

Carvão 1,7 3,1 38,3 39,2 

Urânio 0 2,4 3,3 10,5 

Hidro 89 64 21 17,3 

Outras não renováveis 0 2 0,1 0,2 

Outras Renováveis 1,2 11,5 0,6 6,8 

Biomassa sólida 1,2 8 0,5 1,9 

Eólica 0 3,5 0 3,3 

Solar 0 0,01 0 1,2 

Geotérmica 0 0 0,1 0,3 

Total (%) 100 100 100 100 

dos quais renováveis 90,6 75,5 21,5 24,1 

 

 

 

Figura 2.1 – Oferta Interna de Energia Elétrica - 2015 (%). Fonte:  (Ministério de Minas e Energia, 2016) 
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Ao analisar a participação da energia solar, vê-se que ela ainda possui 1,5% da 

participação na geração de energia elétrica no Mundo e apenas 0,010% da Oferta Interna 

de Energia Elétrica (OIEE) no Brasil. No entanto, esta fonte de energia elétrica foi a que 

mais cresceu em relação a 2014, com 266,4%, o que mostra um avanço da mesma na 

participação do OIEE. Dentre as fontes renováveis, a solar apresenta 0,0127% da 

estrutura de geração elétrica, sendo a maior parte representada por centrais elétricas 

autoprodutoras, incluindo autoprodução injetada e não injetada no Sistema Público de 

Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (EPE, 2016). 

Enquanto no Brasil a parcela de geração solar ainda não é muito representativa na 

matriz de energia elétrica e o aumento não é tão significativo, no Mundo, a China teve 

grande crescimento e ultrapassou a Alemanha como o maior produtor de energia solar 

pela primeira vez na história (BP, 2016). Apenas em 2015, foram adicionados 15,13 GW 

de capacidade e a capacidade instalada passou para 43,18 GW, conforme indicou a 

Administração Nacional de Energia da China em (NEA, 2016). 

2.2. Geração de Energia Solar Fotovoltaica 

Anualmente, chega à Terra 1,5 x 1018 kWh de energia solar (CRESESB, 2006). Esta 

quantidade representa 10 mil vezes o consumo mundial de energia na atualidade. Pode-

se dizer que a radiação solar é uma fonte inesgotável de energia que está disponível e que 

pode ser utilizada através de um meio de captação e conversão em outra forma de energia. 

Buscando métodos para captar e converter a energia solar em energia elétrica, o 

físico francês Alexandre-Edmond Becquerel observou, no ano de 1839, que alguns 

materiais, quando expostos à luz, produziam uma corrente elétrica (Möller, 1993), e é 

neste efeito, chamado Efeito Fotovoltaico, que se baseia a conversão da energia do Sol em 

energia elétrica. Anos mais tarde, as primeiras células FV foram desenvolvidas a partir 

dos estudos do americano Charles Edgar Fritts. Elas eram feitas de selênio e tinham 

eficiência de aproximadamente 1%  (Fahrenbruch & Bube, 1983), o que não despertava 

um grande interesse econômico no momento. 

Foi a partir dos anos 1950, quando Daryl Chapin, Calvin Fuller e Gerald Pearson 

anunciaram a produção da primeira célula FV com eficiência de 6% (valor aceitável de 

eficiência) usando uma célula monocristalina de silício (Perlin, 2004), que as pesquisas se 
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intensificaram, também influenciadas pela corrida espacial. Somando-se a isso, veio a 

crise energética internacional da década de 70, onde havia a busca pela diversificação das 

fontes de energia, intensificando ainda mais os estudos das células FV. No início da década 

de 80, a eficiência da célula de silício já era de 24% (em ambientes laboratoriais) (UNIDO, 

2016). 

Atualmente, as principais células FV produzidas em larga escala são as constituídas 

de silício monocristalino e policristalino, que atingem eficiências entre 15% e 20%, 

dependendo do grau de pureza do silício. O limite teórico de eficiência do silício é de 29% 

(Green, 2002). Todavia, algumas outras tecnologias vêm ganhando espaço nos últimos 

anos, como dispositivos de filmes finos (Green, 2006), que apresentaram eficiências 

maiores do que 40% de acordo com (Fraunhofer ISE, 2009) e as células FV orgânicas, que 

utilizam materiais orgânicos no lugar dos semicondutores (Kippelen, 2007). 

2.2.1. Efeito Fotovoltaico e o Funcionamento da Célula Fotovoltaica 

O efeito FV pode ser explicado ao analisar o que acontece com as células de silício 

citadas anteriormente. O silício é um material semicondutor que apresenta uma banda de 

valência (preenchida com elétrons) e uma banda de condução (que não apresenta 

elétrons) a baixas temperaturas. A energia que separa as duas bandas (gap de energia) é 

da ordem de 1eV, valor bem abaixo dos isolantes, que apresentam valores aproximados 

entre 5-10 eV (ITA, 2013). Com isso, existe a possibilidade de que os fótons, na faixa do 

visível e com energia superior ao gap do material, transmitam sua energia aos elétrons de 

valência do semicondutor, rompendo suas ligações e os deixando livres para se 

movimentarem pelo material. O rompimento de uma ligação, formando a ausência de um 

elétron, se chama lacuna e, assim como os elétrons, também podem se mover através do 

semicondutor. A locomoção de elétrons e das lacunas em sentidos opostos pode criar uma 

corrente elétrica. No entanto, este efeito não garante o funcionamento das células FV e é 

necessária uma estrutura apropriada para que haja circulação de corrente, sem haver a 

recombinação direta de elétrons e lacunas dentro do próprio silício. 

Para isso, são utilizados outros dois materiais: um que apresenta excesso de 

elétrons e outro que apresenta deficiência de elétrons em relação ao silício, sendo que os 

mais comuns são o fósforo e o boro, respectivamente. O fósforo cria, em uma das 
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extremidades da célula, uma área com maior densidade de elétrons denominada capa n, 

enquanto que o boro forma uma área com maior densidade de lacunas, na outra 

extremidade da célula, denominada capa p. A partir da diferença de densidade de elétrons 

e lacunas entre essas áreas, denominada junção pn, surge um campo elétrico permanente 

que impede que os elétrons do lado n passem para o lado p. Com isso, caso haja um circuito 

conectado entre as duas extremidades da célula de silício e ela seja exposta a fótons com 

energia maior que o gap, uma corrente elétrica irá se deslocar devido a esta diferença de 

potencial (UNIDO, 2016). A Figura 2.2 ilustra a explicação. 

 

 

Figura 2.2 – Princípio de Funcionamento da Célula FV. Fonte: (UNIDO, 2016) 

 

A corrente gerada pela célula FV pode ser representada como a diferença entre a 

corrente gerada devido aos fótons 𝐼𝐿 e a corrente de diodo ou escura 𝐼𝐷 , devido à 

recombinação de portadores produzida pela tensão externa, conforme apresentado na 

Equação (2.1). 

 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷(𝑉) (2.1) 

 

Pode-se representar 𝐼𝐷 segundo a teoria de Shockley, como na Equação (2.2), em 

que 𝐼0 é a corrente invertida de saturação do diodo, 𝑉𝑡 = 𝑘𝑇/𝑒 é a tensão térmica, 𝑘 é a 

constante de Boltzman, 𝑇 a temperatura em Kelvin, 𝑒 a carga do elétron e 𝑚 o fator ideal 
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do diodo (segundo a teoria de Shockley, este fator deveria ser igual a 1, porém diodos de 

silício solares apresentam valores de 𝑚 > 1 e, por isso, o fator m deve ter um valor 

ajustável para cada caso, buscando integrar, de forma simples, os desvios em relação ao 

caso ideal). É importante ressaltar que esta equação considera um dispositivo ideal. Para 

os casos reais, devem ser observadas as resistências de contato e quedas de tensão na 

célula. 

 

𝐼𝐷(𝑉) = 𝐼0. 𝑒𝑉/𝑚𝑉𝑡  (2.2) 

 

Todavia, ainda existem limitações para a conversão da energia do Sol em energia 

elétrica. Um dos limitadores está presente na Equação (2.2), que é a perda de 

recombinação na célula devido à recombinação de pares elétron-lacuna que podem ser 

produzidos durante a conversão. Tem-se ainda o calor gerado na célula devido ao excesso 

de energia, já que cada fóton só é capaz de excitar um elétron, e mais de um fóton é exposto 

à célula. Podem-se também citar os elétrons que são excitados, mas que não são coletados 

e não contribuem para a corrente. E, por fim, existe a limitação em relação ao espectro da 

radiação, pois, para o caso do silício, apenas a parcela com comprimento de onda inferior 

a aproximadamente 1µm é capaz de excitar os elétrons, como mostrado na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 – Espectro da conversão de energia solar que em uma célula de silício. Fonte: (CRESESB, 2014) 
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Pode-se calcular a eficiência quântica através da Equação (2.3), em que a eficiência 

quântica 𝑄𝐸(𝜆) é o resultado da multiplicação do coeficiente de absorção do material 𝛼(𝜆) 

pela fração de portadores efetivamente retirados do dispositivo 𝜂(𝜆) quando a célula é 

iluminada com fótons de comprimento de onda conhecido, 𝜆. Ela é importante pois indica 

se a célula está coletando fótons de diferentes comprimentos de onda (UNIDO, 2016). 

  

𝑄𝐸(𝜆) = 𝛼(𝜆). 𝜂(𝜆) (2.3) 

 

Através da potência luminosa incidente 𝑆𝑅(𝜆), é possível relacionar a resposta 

espectral com a eficiência quântica da célula 𝑄𝐸(𝜆) através da Equação (2.4), em que 𝑒 é 

a carga de elétron, ℎ é a constante de Planck e 𝑐 é a velocidade da luz. 

 

𝑆𝑅(𝜆) =
𝑒𝜆

ℎ𝑐
𝑄𝐸(𝜆) (2.4) 

 

Com as informações obtidas através das Equações (2.3) e (2.4), podem-se 

identificar problemas e defeitos na célula e na calibração das células ao analisar a corrente 

𝐼𝐿 , que é calculada a partir da Equação (2.5), em que 𝐸(𝜆) é a distribuição espectral da 

radiação incidente e 𝐴 é a área do dispositivo. 

 

𝐼𝐿 = 𝐴 ∫ 𝑆𝑅(𝜆) 𝐸(𝜆) 𝑑𝜆 =
𝑒𝐴

ℎ𝑐
∫ 𝑄𝐸(𝜆) 𝐸(𝜆) 𝜆 𝑑𝜆

∞

0

∞

0

 
(2.5) 

 

Uma célula FV pode ser representada por uma curva característica IxV, que mostra 

a característica corrente-tensão da célula, podendo-se ter todas as possíveis combinações 

de corrente e tensão da mesma. A Figura 2.4 mostra um exemplo de curva característica 

de uma célula FV, em que 𝐼𝑠𝑐 é a corrente de curto-circuito (máxima corrente corresponde 

a uma tensão nula), 𝑉𝑜𝑐 é a tensão de circuito aberto (máxima tensão correspondente a 

uma corrente nula) e 𝑃𝑚𝑎𝑥  é a potência máxima (correspondente à equação 𝐼x𝑉). Tem-se 

ainda o fator de preenchimento 𝐹𝐹 (calculado pela Equação (2.6), o qual possui o melhor 

fator quanto maior for seu valor) e a eficiência da célula solar 𝜂 (calculado pela Equação 

(2.7) em que 𝑃𝐿 é a potência da radiação solar incidente). 
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𝐹𝐹 = 𝑃𝑚𝑎𝑥/ (𝐼𝑠𝑐𝑉𝑜𝑐)  (2.6) 

 

𝜂(%) = 𝑃𝑚𝑎𝑥/𝑃𝐿  (2.7) 

 

 

 

Figura 2.4 – Curva característica I-V de uma célula FV. Fonte: (UNIDO, 2016) 

2.2.2. Componentes do Sistema de Geração Fotovoltaico 

A energia gerada por uma célula FV não é suficiente para alimentar cargas 

convencionais por não possuir potência suficiente e não apresentar um sinal modulado 

corretamente. Por isso, essas células devem ser agrupadas, formando um bloco chamado 

gerador FV. O sinal que sai deste bloco deve ser então condicionado, por meio dos 

inversores de frequência, para que o sinal fique compatível para ser utilizado nas cargas 

em corrente alternada. Toda a energia gerada pode ainda ser armazenada em 

armazenadores de energia, que são aplicados juntamente com os controladores de carga. 

Todos esses componentes, além dos conceitos de rastreamento solar e rastreamento de 

ponto de potência máxima são apresentados a seguir. 
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2.2.2.1. Gerador Fotovoltaico 

O gerador FV é composto por um conjunto de módulos FV, que por sua vez são 

compostos por conjuntos de células FV conectadas eletricamente em série-paralelo, de 

acordo com os valores desejados de corrente e tensão. A Figura 2.5 mostra a seção 

transversal da configuração convencional de um módulo FV, onde se vê que, além das 

células FV, há também as conexões entre as mesmas (geralmente de alumínio ou aço 

inoxidável), a superfície frontal (deve possuir alta transmissão de ondas luminosas, ser 

resistente a impactos, ter baixa resistência térmica e ser impermeável, sendo que os 

materiais mais utilizados são o vidro, acrílicos e polímeros), cobertura posterior (deve ter 

baixa resistência térmica e ser impermeável, normalmente utilizando-se uma camada de 

Tedlar (é um material de fluoreto de polivinilo desenvolvido pela empresa DuPont™, que 

atende a essas especificações) e o encapsulamento (utilizado para aderir as células à 

superfície frontal e posterior). A Figura 2.6 mostra diferentes modelos de módulos FV. 

 

 

 

Figura 2.5 – Seção transversal da configuração convencional de um módulo FV. Fonte: (UNIDO, 2016) 
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Figura 2.6 – Exemplos de Módulos FV com diferentes tecnologias. Fonte: (UNIDO, 2016) 

 

A curva característica do módulo FV difere-se da curva característica da célula FV 

de acordo como elas estão conectadas entre si. A Figura 2.7 exemplifica bem variação na 

curva. Observa-se na curva para o caso com 36 células em série no ponto de potência 

máxima, 46 W, a tensão 𝑉𝑜𝑐 é de aproximadamente 18 V e a corrente 𝐼𝑠𝑐 é de 

aproximadamente 2,5 A. Já para o caso em que dois conjuntos de 18 células em série estão 

conectados em paralelo, consegue se obter os mesmos 46 W para valores menores de 

tensão 𝑉𝑜𝑐 (≈ 8,5 V) e maiores de corrente 𝐼𝑠𝑐 (≈ 5,5 A). Caso a configuração tenha três 

conjuntos de 12 células em série conectados em paralelo, a corrente 𝐼𝑠𝑐 eleva-se ainda 

mais, chegando a aproximadamente 8 A. Com isso, pode-se moldar a curva característica 

conforme a configuração das células FV no módulo. 
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Figura 2.7 – Esquema de conexão série Ns e paralelo Np (esquerda) e curvas características obtidas através 
de 36 células FV (direita). Fonte: (UNIDO, 2016) 

 

Existem ainda outros fatores que afetam a curva característica, como a irradiância 

e a temperatura. A Figura 2.8 mostra que a irradiância é diretamente proporcional à 

corrente, enquanto a temperatura é inversamente proporcional à tensão. O ideal, 

portanto, é buscar aproveitar ao máximo a irradiância sem permitir que a temperatura 

aumente nos módulos, aumentando assim a geração de energia. 

 

 

Figura 2.8 – Variação da curva característica do módulo FV à irradiância (esquerda) e à temperatura 
(direita). Fonte: (UNIDO, 2016) 

 

Uma maneira de representar células e módulos FV é a partir de circuitos 

equivalentes e de suas consequentes equações. Nestas equações, podem-se adicionar 

resistências para representar as perdas (perdas em série 𝑅𝑆 e em paralelo 𝑅𝑠ℎ) e assim 

representar de maneira satisfatória o módulo real. Embora existam circuitos equivalentes 

mais complexos, apresenta-se um circuito de complexidade intermediária (mostrado na 
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Figura 2.9), pois o mesmo consegue representar a curva IxV do gerador a partir dos dados 

de projeto disponíveis. A equação característica para este circuito é mostrada na Equação 

(2.8), em que 𝐼𝐿 é a corrente gerada devido aos fótons, 𝐼𝐷 é a corrente de saturação do 

diodo, 𝐼 é a corrente de saída e 𝑉 é a tensão de saída do gerador FV (UNIDO, 2016). 

 

 

Figura 2.9 – Circuito equivalente para a características I-V de um gerador FV. Fonte: (UNIDO, 2016) 

 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 −
𝑉 + 𝑅𝑆𝐼

𝑅𝑠ℎ
 (2.8) 

 

Com isso, pode-se calcular a eficiência do bloco gerador a partir da energia 

incidente e da energia obtida na saída do dispositivo. A Equação (2.9) descreve esta 

equação, em que 𝜂 é a eficiência de um gerador FV com 𝑃𝑚𝑎𝑥  de potência de saída, 𝐺𝑇 é a 

radiação solar incidente e 𝐴 é a área do dispositivo (de acordo com a precisão desejada, 

pode ser considerada apenas a área das células ou a área total com molduras e 

conectores). 

𝜂 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴. 𝐺𝑇
  (2.9) 

2.2.2.1.1. Sistemas com Rastreamento 

A fim de conseguir maior aproveitamento da energia solar disponível, podem ser 

utilizados sistemas de rastreamento que mantêm as células solares em uma posição mais 
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próxima da perpendicular em relação ao Sol. Alguns exemplos de sistemas de 

rastreamento mais comuns são os sistemas em dois eixos (Figura 2.10 (a)), em um eixo 

polar (Figura 2.10 (b)), em um eixo azimutal (Figura 2.10 (c)) e em um eixo horizontal 

(Figura 2.10 (d)). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 2.10 – Exemplos de Sistemas de Rastreamento Solar. Fonte: (UNIDO, 2016) 

2.2.2.2. Armazenadores de Energia 

A energia gerada pelos geradores FV pode ser utilizada instantaneamente em 

cargas (diretamente ou ligado à rede de distribuição) ou pode ser armazenada para a 

utilização em horários alternativos ao horário de geração da mesma. Para isso, existem os 

armazenadores de energia. Esses armazenadores são, basicamente, baterias (a Figura 

2.11 mostra exemplos de baterias que são utilizadas em sistemas FV). Elas são 

importantes, principalmente, em sistemas autônomos (sem conexão à rede de 

distribuição) e em locais onde a oferta de energia não é constante. 

A capacidade de armazenamento deve ser calculada a partir da capacidade de 

geração FV, das cargas e do período de autonomia desejado. Um superdimensionamento 

pode fazer com que o gerador FV não seja capaz de carregar as baterias totalmente, 

enquanto um subdimensionamento não daria autonomia suficiente e poderia provocar 

falta de energia na ausência de Sol por um período maior. No momento de projetar o 

sistema, devem-se escolher as baterias de acordo com: a corrente de descarga (em A), a 

tensão desejada (em V), o número de ciclos (número de vezes que a bateria pode ser 
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carregada e descarregada) e a capacidade total (em A.h) (Abella, 2002). As baterias podem 

então ser arranjadas em série ou em paralelo, dependendo da capacidade e dos valores 

de tensão desejadas na saída do sistema armazenador de energia. A Figura 2.12 

exemplifica a diferença entre a ligação em série e em paralelo de três baterias de 2,1 V e 

90 Ah. 

 

 

 

Figura 2.11 – Exemplos de baterias para aplicação FV. Fonte: (Abella, 2002) 

 

  

(a) (b) 

Figura 2.12 – Baterias associadas em série (a) e em paralelo (b). Fonte: (Abella, 2002) 

 

Atualmente, a maior parte das baterias utilizadas em aplicações FV são as baterias 

de chumbo-ácido. Sua maior utilização dá-se em veículos, mas também possuem grande 

utilização em sistemas FV devido à grande disponibilidade. Além disso, podemos citar sua 

confiabilidade, sua capacidade de trabalhar em variáveis níveis de temperatura, e o alto 

número de ciclos. Suas desvantagens são o peso elevado e a redução da vida útil quando 

conectadas a cargas de menor potência (UNIDO, 2016). 
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2.2.2.3. Reguladores de Carga 

Em sistemas que possuem armazenadores de energia, se faz muito importante a 

utilização de reguladores de carga. Esses dispositivos são responsáveis por manter o 

processo de carregamento e descarregamento das baterias em seu estado ótimo, através 

de algoritmos matemáticos, evitando a sobrecarga e a sobre descarga, e aumentando sua 

vida útil. Eles são conectados entre o gerador FV e o banco de baterias. Suas principais 

características elétricas são sua tensão nominal e a intensidade máxima de trabalho. Além 

das funções já citadas, os reguladores ainda podem fazer análises de outras variáveis do 

sistema, como tensão e temperatura das baterias, estado das cargas, correntes de carga e 

descarga, dentre outras (UNIDO, 2016). 

Os reguladores de carga têm um custo aproximado de 5% de um sistema FV, porém 

eles têm influência direta na vida útil das baterias, que compõe entre 20% e 40% do custo 

total dos sistemas em que as mesmas estão presentes. Com isso, a escolha dos reguladores 

se torna muito importante. Deve-se levar em conta a capacidade de geração do sistema 

FV (o autoconsumo pode ser elevado em sistemas FV de baixa potência), qual a 

necessidade de controle de variáveis (reguladores mais completos também têm um 

grande incremento no valor), condições climáticas locais (temperatura, umidade relativa, 

etc.), dentre outros (Abella, 2002). A Figura 2.13 mostra alguns exemplos de reguladores 

de carga utilizados em aplicações FV. 

 

 

 

Figura 2.13 – Exemplos de reguladores de carga aplicados a sistemas FV. Fonte: Setor de reguladores de 
carga da empresa Neosolar1  

 

                                                
1 Disponível em: < http://www.neosolar.com.br/loja/controlador-de-carga-solar.html>. Acesso 

em nov. 2016. 

http://www.neosolar.com.br/loja/controlador-de-carga-solar.html
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2.2.2.4. Inversores de Frequência 

Enquanto o gerador FV produz corrente contínua, a ampla maioria das cargas é 

alimentada por corrente alternada. Com isso, antes que a energia gerada no gerador FV 

seja utilizada nas cargas, ela deve ser convertida para corrente alternada. Para isso, são 

utilizados os inversores de frequência (vide exemplos na Figura 2.14). Esses dispositivos, 

que podem ser monofásicos ou trifásicos, modulam e regulam a onda de acordo com a 

forma de onda e o valor eficaz da carga, respectivamente. A Figura 2.15 exemplifica a 

aplicação de um inversor de frequência que modula um sinal de 12 V de tensão contínua 

para um sinal de tensão de 220 𝑉𝑅𝑀𝑆 a uma frequência de 50 Hz. 

Um inversor deve operar em diferentes valores de tensão DC de entrada, possuir 

autoproteção, regular a tensão e frequência de saída, fornecer potência AC na saída, 

buscar sempre o ponto máximo de potência, operar em diferentes condições de 

temperatura e umidade relativa e ser capaz de fazer a conexão com a rede de distribuição 

com segurança. 

 

 

Figura 2.14 – Exemplos de inversores de frequência aplicados a sistemas FV. Fonte: Setor de Inversores de 
Frequência da empresa Neosolar2 

 

Figura 2.15 – Exemplo da aplicação de um inversor de frequência (UNIDO, 2016) 

                                                
2 Disponível em: < http://www.neosolar.com.br/loja/inversor.html>. Acesso em nov. 2016. 

http://www.neosolar.com.br/loja/inversor.html
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A escolha de um inversor de frequência varia de acordo com sua utilização e com 

as especificações desejadas. As mais importantes em um dispositivo como esse são: 

tensão, corrente, frequência, forma de onda, limite de tensão de entrada, potência de 

saída, taxa de distorção harmônica (TDH), fator de potência, dentre outras (Abella, 2002). 

2.2.2.5. Rastreadores de Ponto de Máxima Potência 

Os rastreadores de ponto de máxima potência (MPPT, do inglês “Maximum Power 

Point Tracking”) são dispositivos capazes de encontrar o ponto de máxima potência  𝑃𝑚𝑎𝑥  

do gerador FV, conforme curva da Figura 2.4. Eles garantem que sempre há máxima 

transferência de potência entre o gerador e a carga, aproveitando-se ao máximo da 

energia gerada no painel FV.  

Este rastreamento é muito importante tanto em sistemas isolados e com 

armazenamento, quanto em sistemas conectados diretamente à rede de distribuição de 

energia, pois aumentam consideravelmente a eficiência de geração FV (em torno de 15%). 

Os MPPTs são normalmente conversores DC/DC de alta frequência com relés de 

estado sólido. São implementados nos inversores de frequência de sistemas conectados 

diretamente à rede, porém é opcional sua aplicação em sistemas autônomos com 

armazenamento de energia, nos quais os MPPTs podem ser implementados nos 

reguladores de carga. Caracterizam-se por serem bastante eficientes e não introduzirem 

perdas significativas ao sistema. O sistema de rastreamento dá-se por algoritmos 

aplicados à microprocessadores, podendo ser diretos ou indiretos. O método direto 

utiliza-se dos valores medidos de corrente e tensão de entrada e os compara com os 

valores pré-processados de ponto máximo para cada caso. Já o método indireto se utiliza 

de um sinal externo para estimar o ponto de potência máxima através de valores medidos 

de irradiância, temperatura, ou corrente de curto-circuito e tensão de circuito aberto de 

referência da célula FV. 

Embora os MPPTs aumentem a eficiência da geração e sejam normalmente 

aplicados a sistemas ligados à rede (CRESESB, Manual de Engenharia para Sistemas 

Fotovoltaicos, 2014), deve ser analisado caso a caso a necessidade de se instalar esses 

dispositivos em um sistema de geração FV com armazenamento. A complexidade desses 
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dispositivos faz com que seu preço aumente, não sendo viável em sistemas de geração de 

baixa potência. 

2.2.3. Normas Vigentes no Brasil 

Embora existam sistemas de geração de energia solar isolados, a maior parte dos 

sistemas estão conectados à rede de distribuição. Para normatizar essa atividade, a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) criou, em 17 de abril de 2012, a Resolução 

Normativa nº 482, que estabelece as normas para o acesso de micro e minigeração 

distribuída aos sistemas de energia elétrica no Brasil.  Em 24 de novembro de 2015, 

através da Resolução Normativa nº 687, a ANEEL fez algumas alterações na Resolução 

Normativa nº 482 buscando atualizá-la para um cenário energético mais atual. 

Atualmente, é possível existir um empreendimento com múltiplas unidades geradoras 

(como em condomínios residenciais), com autoconsumo remoto (caso em que uma pessoa 

física possui uma unidade consumidora com geração distribuída em local diferente das 

unidades consumidoras onde a energia excedente será compensada) e com geração 

compartilhada (caracterizada pela reunião de consumidores, que têm sua energia 

compensada a partir da energia excedente gerada nas unidades com geração distribuída). 

A diferença entre a minigeração e a microgeração está na potência instalada da 

central geradora. Enquanto a microgeração é representada por uma central geradora com 

potência instalada de até 75kW, porém limitada à potência disponibilizada para a unidade 

consumidora onde a central geradora está conectada, a minigeração representa centrais 

com potência instalada superior a 75 kW e inferior a 3 MW.  No caso da microgeração 

distribuída individual, os custos para eventuais melhorias ou reforços no sistema de 

distribuição, assim como os custos com o sistema de medição, a operação e a manutenção 

são de inteira responsabilidade da distribuidora. 

2.2.3.1. Sistema de Compensação de Energia 

No Brasil, diferentemente de países como a Alemanha, não existe o pagamento da 

energia gerada pela distribuidora. Enquanto na Alemanha os consumidores recebem um 

valor em dinheiro para a energia gerada, a (Resolução Normativa nº 687, 2015) da ANEEL 
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estabelece que o excedente da energia gerada (diferença entre a energia injetada e a 

energia consumida) pela unidade consumidora será convertido em créditos de energia a 

ser consumida em até 60 meses. Com isso, o retorno financeiro da instalação de um 

sistema de microgeração distribuída, no Brasil, é feito a partir da energia gerada que é 

consumida na residência e não através do recebimento direto de dinheiro em troca da 

energia que é gerada. 

Atualmente, o valor da energia elétrica consumida é igual em qualquer horário de 

qualquer dia da semana. No entanto, os consumidores passarão a ter uma segunda opção 

para a cobrança da energia consumida, a chamada Tarifa Branca. 

2.2.3.2. Tarifa Branca 

Em 6 de setembro de 2016, a ANEEL aprovou uma medida em que as unidades 

consumidoras de baixa tensão (127, 220, 380 ou 440 volts) passam a ter a opção de tarifa 

em que existe uma variação do valor da energia conforme o dia e o horário de consumo. 

Até 2020, todos os consumidores de baixa tensão (exceto para aqueles classificados como 

baixa renda, beneficiários de descontos previstos em Lei, e para a iluminação pública) 

poderão optar por este tipo tarifário, denominado Tarifa Branca. 

 Conforme ilustrado na Figura 2.16, vê-se que existem variações na tarifa de 

energia dependendo do dia e do horário. No fim de semana, nos feriados e fora do horário 

de ponta, a energia é mais barata que o valor atual, enquanto que nos horários de ponta e 

intermediária, a energia é mais cara. 

O consumidor passa a poder escolher a tarifa que melhor se encaixe em seu perfil 

de consumo. Quanto maior for o consumo fora do horário de ponta e intermediária, maior 

será a diferença entre as duas tarifas e maiores serão os benefícios da tarifa branca. Já 

para aqueles que têm o perfil de consumo majoritariamente em horários de ponta e 

intermediário, é aconselhável manter-se no modelo convencional. 

A tarifa branca também influenciará a energia gerada na microgeração distribuída. 

Como o Sol está presente durante os horários fora de ponta, se a energia gerada for 

injetada diretamente na rede, ela gerará um valor econômico de energia mais baixo do 

que o que for consumido nos horários de ponta. Com isso, vê-se a necessidade de uma 

análise ainda mais criteriosa, considerando a possibilidade de instalação de um sistema 
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que armazene a energia gerada fora do horário de ponta e a injete na rede nos horários 

de ponta, por exemplo. 

 

 

Figura 2.16 – Comparativo entre a Tarifa Branca e a Tarifa Convencional. Fonte: (ANEEL, 2016) 

2.3. Projeto de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFCR) 

A configuração que é normalmente aplicada em residências que estão conectadas 

à rede é o SFCR. Estes sistemas permitem que a energia gerada pela usina FV que não 

estiver sendo consumida na residência possa ser injetada na rede de distribuição. Quando 

a geração não supre a demanda da residência, a energia da rede de distribuição é utilizada. 

Existe então esse sistema de compensação de energia que é consumida e que é gerada 

pelo sistema (mais informações no item 2.2.3.1). 

Esse tipo de sistema possui como elementos principais, basicamente, o gerador 

fotovoltaico (painéis FV) e o sistema de controle e condicionamento de potência (inversor 

de frequência), conforme mostrado no diagrama de bloco da Figura 2.17. Além deles, têm-

se ainda os cabos para conexão bem como sistema de proteção contra surtos e descargas, 

por exemplo. Pode-se ainda utilizar um sistema de armazenamento de energia e 

controladores de carga junto ao sistema, no entanto não é muito comum nas aplicações 

conectadas à rede, que são as mais utilizadas atualmente. 
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Figura 2.17 – Diagrama de blocos de sistemas fotovoltaicos conectados à rede (CRESESB, Manual de 
Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, 2014). 

 

Torna-se importante então entender as etapas que envolvem o projeto de um 

SFCR, desde as etapas preliminares quando da avaliação do recurso solar e da demanda 

de energia do imóvel até as etapas de dimensionamento dos componentes do projeto. 

2.3.1. Etapas Preliminares de um Projeto de SFCR 

2.3.1.1. Localização de instalação dos painéis e Avaliação do Recurso 
Solar Disponível no Local 

Após a definição do local onde os painéis FV serão instalados no imóvel onde o 

projeto é aplicado, deve-se levantar o recurso solar disponível para este local. 

Normalmente, a energia total disponível é obtida a partir de dados históricos da radiação 

diária média anual disponíveis em (Reis & Tiba, 2016) e (CEPEL, 2017). No entanto, essas 

fontes não consideram sombreamentos artificiais que podem existir na área onde as 

placas serão instaladas. O sombreamento artificial é ocasionado por outras residências, 

edifícios, árvores ou qualquer outro elemento no entorno. 

Com isso, torna-se importante o levantamento do sombreamento para a obtenção 

do recurso solar disponível real no local do projeto quando o mesmo apresenta muitos 

elementos que possam causar sombreamentos nas placas durante alguma época do ano. 

O passo a passo para o levantamento do recurso solar considerando o sombreamento é 

apresentado em (rimstar.org, s.d.). No caso de o local do projeto não apresentar elementos 

que possam causar sombreamentos, utilizam-se os dados disponíveis para energia total 

disponível. 
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2.3.1.2. Levantamento da Quantidade de Energia Elétrica à ser 
Gerada 

Para o correto dimensionamento da potência dos painéis fotovoltaicos, além da 

quantidade de energia solar disponível, deve-se calcular a quantidade de energia elétrica 

que o sistema FV deve gerar. A quantidade normalmente considerada é a energia 

consumida no local, pois desta forma o sistema será capaz de gerar a energia suficiente 

para suprir a energia consumida no local. Este cálculo pode ser feito de duas maneiras: 

 

1. Caso a relação de aparelhos eletrônicos (com suas respectivas potências 

nominais 𝑃𝑒)  presentes no local seja disponibilizada, bem como 

informações de dias em que são utilizados (𝐷𝑚) a cada mês e a quantidade 

de horas que são utilizadas a cada dia (𝑁𝑑), o consumo mensal (𝐶𝑚) é 

calculado a partir da equação (2.10). 

 

𝐶𝑚 =
𝑃𝑒𝑁𝑑𝐷𝑚

1000
  (2.10) 

 

 

2. Para o caso em que a relação de aparelhos não está disponível, pode-se 

calcular a energia média mensal consumida através do cálculo da média da 

energia consumida no local durante um ano. A informação da energia 

consumida mensalmente pode ser obtida em uma conta de energia 

fornecida pela concessionária de energia elétrica que atende ao imóvel 

onde o projeto será aplicado. 

 

Pode-se considerar ainda o caso em que houver uma previsão de ampliação do 

consumo de energia no local de instalação do sistema ou para o caso em que houver a 

geração de energia para mais de uma residência pertencentes ao mesmo CPF. Nestes 

casos, a energia consumida será maior do que o valor calculado inicialmente, podendo ser 

considerada para o dimensionamento dos componentes do sistema FV. 
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2.3.2. Dimensionamento dos Componentes 

Com posse dos dados da localização da instalação e suas características, a energia 

solar disponível no local e a demanda de energia, é possível fazer o dimensionamento dos 

componentes mais importantes do sistema de forma que a eficiência seja a maior possível. 

2.3.2.1. Dimensionamento do Gerador Fotovoltaico 

O gerador FV deve ter uma potência instalada (𝑃𝑓𝑣[𝑊𝑝]) que seja capaz de gerar a 

energia necessária para suprir a demanda mensal de energia elétrica do imóvel (𝐸 

[kWh/mês]) de acordo com a energia total disponível no local de instalação dos painéis 

FV (𝐻𝑆𝑃𝑚𝑎𝑥  [1 HSP = 1000 W/m² em 1 hora]) e considerando a taxa de desempenho dos 

painéis (𝑇𝐷, que varia entre 70% e 80% e representa as perdas da placa com o calor e 

com a sujeira depositada sobre elas, dentre outros fatores não ideais). O cálculo da 

potência é feito a partir da equação (2.11) (CRESESB, Manual de Engenharia para Sistemas 

Fotovoltaicos, 2014). 

 

𝑃𝑓𝑣 =
𝐸/𝑇𝐷

𝐻𝑆𝑃𝑚𝑎𝑥
  (2.11) 

2.3.2.2. Dimensionamento do Inversor de Frequência  

A próxima etapa é dimensionar o inversor de frequência, responsável por 

condicionar o sinal gerado nos painéis FV. A escolha do inversor está intimamente 

atrelada às condições de potência levantadas anteriormente e os painéis FV escolhidos. 

Além disso, por se tratar de um dispositivo de elevado custo e com papel fundamental no 

desempenho sistema, fatores como confiabilidade e qualidade do fabricante devem ser 

levados em consideração na escolha deste elemento. 

Para um desempenho satisfatório, a escolha do inversor deve ser feita 

cuidadosamente, de forma a proporcionar sua operação próxima aos valores nominais. 

Isso garantirá a máxima eficiência da operação. Um bom parâmetro é tentar utilizar o 

nível de potência do inversor o mais próximo possível da potência de pico dos painéis FV 
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(𝑃𝑓𝑣). A verificação do desempenho do sistema com o inversor e os painéis escolhidos é 

feito a partir do cálculo do fator de desempenho do inversor (FDI), conforme a equação 

(2.12), que relaciona a potência de saída do inversor (𝑃𝑁𝑐𝑎 [W]) com a potência de pico 

dos painéis FV (𝑃𝑓𝑣 [𝑊𝑝]). O FDI deve ser mantido entre 0,75 e 1,05 de acordo com 

(CRESESB, Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, 2014). 

 

𝐹𝐷𝐼 =
𝑃𝑁𝑐𝑎

𝑃𝑓𝑣
  (2.12) 

 

Deve-se também considerar, para a escolha do inversor, os níveis máximos de 

tensão e corrente na sua entrada. Desta forma é feito o dimensionamento do número de 

painéis FV que podem ser conectados em série/paralelo de forma que esses níveis não 

danifiquem o inversor escolhido. O número de módulos em série (𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠𝑠é𝑟𝑖𝑒) é 

calculado pela equação (2.13) a partir da tensão máxima permitida na entrada do inversor 

(𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥
 [V]) e tensão de circuito aberto do módulo fotovoltaico na menor temperatura de 

operação prevista (𝑉𝑜𝑐𝑇𝑚𝑖𝑛
[V]). Já o número máximo de módulos em paralelo 

(𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜) é calculado pela equação (2.14) considerando a corrente máxima 

permitida na entrada do inversor (𝐼𝑖𝑚𝑎𝑥
[A]) e a corrente de curto circuito (𝐼𝑠𝑐 [A]) do 

painel FV nas condições padrões de teste (STC3). 

 

𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠𝑠é𝑟𝑖𝑒 <
𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑜𝑐𝑇𝑚𝑖𝑛

  (2.13) 

 

𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 <
𝐼𝑖𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑠𝑐
  (2.14) 

 

Geralmente, os inversores de frequência utilizados em sistemas FV apresentam 

seguidores de máxima potência (MPPT) para a maior eficiência na geração de energia FV. 

Esses sistemas possuem tensão mínima (𝑉𝑖𝑀𝑃𝑃𝑇𝑚𝑖𝑛
[V]) e máxima de operação 

(𝑉𝑖𝑀𝑃𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥
[V]) e é importante que a tensão de potência máxima do módulo FV na maior 

                                                
3 Sob condições de teste padrão: radiação solar de 1000 W/m², espectro AM 1.5 e temperatura da 

célula de 25°C. 
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temperatura (𝑉𝑚𝑝𝑇𝑚𝑎𝑥
[V]) e na menor temperatura prevista (𝑉𝑚𝑝𝑇𝑚𝑖𝑛

[V]) esteja dentro 

desses níveis. Com o auxílio da equação (2.15) dos dados de tensão do MPPT e dos painéis 

FV, calcula-se a faixa de módulos FV que podem ser colocados em série (𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠𝑠é𝑟𝑖𝑒). 

 

𝑉𝑖𝑀𝑃𝑃𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑝𝑇𝑚𝑎𝑥

< 𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠𝑠é𝑟𝑖𝑒 <
𝑉𝑖𝑀𝑃𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑚𝑝𝑇𝑚𝑖𝑛

  (2.15) 
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Capítulo 3 

Módulo Medidor de Radiação Solar 

Com o objetivo de analisar possíveis melhorias para o sistema fotovoltaico 

residencial instalado que é avaliado nesse trabalho, faz-se necessário o estudo do 

aproveitamento energético dos painéis fotovoltaicos instalados no local. Para isso, um 

módulo medidor de radiação solar, chamado de MMRS para simplificação, é desenvolvido. 

Este módulo será importante para que o levantamento da energia solar disponível no local 

de instalação dos painéis seja realizado para diferentes configurações. 

O instrumento de medição de radiação solar global (radiação direta e difusa) mais 

utilizado é o piranômetro [Manual FV 2014]. Como é desejado fazer uma análise 

comparativa de 3 diferentes configurações dos painéis, seriam necessários ao menos 3 

desses medidores. No entanto, devido ao alto custo desses equipamentos e de acordo com 

as necessidades do trabalho, propõe-se a criação de um MMRS, o qual atende às 

necessidades, apresenta um custo de produção muito mais baixo que o valor de um 

piranômetro e traz desafios para o estudante. 

Neste capítulo, as etapas de desenvolvimento e calibração desse módulo são 

apresentadas.  

3.1. Desenvolvimento do Módulo Medidor de Radiação Solar  

O MMRS a ser desenvolvido deve ser capaz de medir a radiação solar global em 

diferentes configurações (inclinação e posicionamento) e guardar os dados medidos em 

um cartão de memória para posterior análise. Para isso, é necessário o desenvolvimento 

de um circuito eletrônico para os sensores e um sistema de aquisição de dados. 
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3.1.1. Circuito Eletrônico dos Sensores 

O elemento sensor utilizado no circuito é o LDR. Este componente tem como 

vantagem o baixo custo e a resposta rápida às variações de luminosidade, porém 

apresenta menor precisão por variar com a luminosidade (que não varia de forma igual à 

radiação)e por ter uma resposta espectral limitada (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 – Sensibilidade Espectral do Medidor do LDR. Fonte: datasheet do LDR4 - adaptado 

 

Para a obtenção de uma faixa da radiação solar (a faixa visível), aplica-se o 

elemento sensor em um divisor de tensão (conforme mostrado na Figura 3.2). A variação 

da luminosidade varia a resistência do LDR, o que provoca a variação da tensão na saída 

do divisor de tensão. Esse valor de tensão vai ser proporcional à luminosidade disposta 

ao LDR. 

 

                                                
4 Disponível em: < http://kennarar.vma.is/thor/v2011/vgr402/ldr.pdf >. Acesso em junho 2017. 

http://kennarar.vma.is/thor/v2011/vgr402/ldr.pdf
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Figura 3.2 – Circuito divisor de tensão. Fonte: Aecx Robótica – Arduino – Aula 12 – Entradas Analógicas 
(adaptado)5 

A escolha da resistência presente no circuito divisor de tensão deve ser feita de 

acordo com a resposta do LDR. Inicialmente foi escolhido um resistor de 1kΩ para o 

circuito divisor de tensão, porém o sensor estava saturando enquanto exposto à radiação 

da ordem de 800 W/m². Analisando os LDRs utilizados, percebeu-se que os mesmos 

possuem um comportamento (da ordem de Ω na luz solar e da ordem de MΩ quando no 

escuro). Com isso, através de experimentos e medições, viu-se que uma resistência de 

220Ω não satura o sistema, permitindo a medição dos valores de radiação até os níveis 

máximos de radiação que podem ser medidos. 

3.1.2. Sistema de Aquisição de Dados 

Já o sistema de aquisição de dados é o responsável por receber os sinais dos 

circuitos dos sensores e gravá-los em um cartão de memória SD para posterior análise. 

Para isso, é utilizado um Arduino UNO6, que foi escolhido devido ao baixo custo de 

aquisição e à disponibilidade de material referente ao mesmo. Ele possui um 

microcontrolador Atmega328P de 8-bit, disponibiliza conexão USB, 6 entradas analógicas 

e saídas de 5V, GND e 3,3V, características necessárias para a aplicação desejada.  

                                                
5 Disponível em: < http://aecxrobot.blogspot.com.br/p/arduino-aula-12-entradas-analogicas.html >. 

Acesso em junho 2017. 
6 Disponível em: < https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 >. Acesso em junho 2017 

http://aecxrobot.blogspot.com.br/p/arduino-aula-12-entradas-analogicas.html
https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3
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Para se gravar os dados em um cartão SD, utiliza-se um módulo SD. Este módulo 

permite a leitura e a escrita de dados em cartão SD. A comunicação com o Arduino é feita 

pela interface SPI (pinos MOSI, SCK, MISO e CS). As conexões entre o Arduino UNO e o 

módulo SD são mostradas na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 – Esquema de ligação entre o Arduino UNO e o Módulo SD. Fonte: Webtronico – Como ler e 
escrever em SD Card com Arduino (adaptado)7 

 

Através do código apresentado no Anexo 1, o sistema de aquisição de dados vai 

fazer uma leitura do sinal dos 3 sensores a cada 1 segundo e gravá-los em um arquivo .csv 

diretamente em um cartão SD. Os valores medidos, convertidos a partir de um conversor 

analógico/digital, são gravados em bits, sendo 1024 bits igual a 5V. 

3.2. Calibração 

Para se calcular a energia disponível no local, devem ser obtidas as informações de 

radiação. Torna-se necessário então calibrar o sistema de medição para que se tenha o 

valor de radiação solar relacionado com cada valor medido pelos sensores do módulo. 

                                                
7 Disponível em: < http://blog.webtronico.com/?p=152 >. Acesso em junho 2017. 

http://blog.webtronico.com/?p=152
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A calibração do sistema é feita de duas maneiras. Inicialmente, através de um 

medidor de radiação instantânea Icel Manaus SP-2000 disponibilizado pelo CPEI, de onde 

não foi obtida uma relação entre os dados medidos pelo sensor e a radiação solar. Como 

este método não é considerado para a calibração do sistema, ele é mostrado no Anexo 3. 

Em seguida, utilizando-se de um medidor de radiação presente na Estação Meteorológica 

Davis Vantage Pro2 Plus™ do Centro de Pesquisa em Energia Inteligente (CPEI – CEFET-

MG), mostrado nesta seção.  

3.2.1. Procedimentos de Calibração através da Estação 
Meteorológica Davis Vantage Pro2 Plus™ 8 

Para a calibração utilizando a estação meteorológica Davis Vantage Pro2 Plus™ , 

utilizou-se um procedimento semelhante ao aplicado para o medidor Icel. Os três 

sensores do MMRS são colocados no mesmo plano do sensor de radiação da estação 

meteorológica, conforme mostrado na Figura 3.4. A diferença fica por conta do fato de que 

a estação meteorológica faz medições e as salvam em um arquivo, assim como acontece 

com os sensores desenvolvidos. A distinção entre eles é o intervalo entre as medições, 

sendo de 1 minuto para o sensor da estação meteorológica (valor este sendo a média do 

minuto) e de 1 segundo para o MMRS (medição instantânea). 

O sensor presente na estação meteorológica é composto por um fotodiodo de 

silicone (transdutor) com resposta espectral entre 400 e 1100 nm. Faz medições entre 0 

e 1800 W/m² com resolução de 1 W/m², apresentando precisão de ±5% na escala total. 

Ainda, a radiação medida pelos sensores varia em ±0.12% por °C quando em temperatura 

diferente da temperatura de referência (25°C) (Davis Instruments, 2014). 

Para adequar os dados medidos pelo MMRS desenvolvido, que obtém os dados a 

cada 1 segundo, é calculado o valor médio em cada minuto através do código desenvolvido 

em Matlab (mostrado no Anexo 2). Após a adequação desses dados, eles são então 

comparados aos dados medidos pela estação meteorológica. Para isso, os pontos são 

plotados em uma curva, de onde se pode verificar uma tendência para essa relação e obter 

uma equação que relaciona a unidade medida pelo MMRS (bits) e a unidade desejada 

(W/m²). 

                                                
8 Disponível em: < http://www.davisnet.com/solution/vantage-pro2/ >. Acesso em junho 2017. 

http://www.davisnet.com/solution/vantage-pro2/
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Figura 3.4 – Configuração dos três sensores do MMRS no mesmo plano do sensor de radiação da Estação 
Meteorológica Davis Vantage Pro2 Plus™. 
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3.2.2. Resultados da Calibração através da Estação Meteorológica 
Davis Vantage Pro2 Plus™  

A calibração dos sensores do MMRS utilizando-se do sensor de radiação da estação 

meteorológica foi feita a partir de medições executadas durante os dias 21 e 22 de junho 

de 2017, mostradas na Figura 3.5 e Figura 3.6, respectivamente. Para relacionar cada um 

dos sensores do MMRS com o sensor da estação meteorológica, é utilizada a aplicação 

Curve Fitting Tool do software Matlab.  

Na aplicação, como é desejado se obter uma referência de radiação para cada valor 

em bits em cada um dos sensores, os dados medidos dos sensores são colocados no eixo 

x enquanto os dados medidos pela estação Davis são colocados no eixo y, que são 

apresentadas na Figura 3.7, Figura 3.8 e Figura 3.9 para os sensores 1, 2 e 3, 

respectivamente. Desta forma, através da equação obtida como saída, que relaciona as 

variáveis, é possível calcular qual o valor de radiação [W/m²] relativa a cada valor medido 

pelos sensores [bits]. 

No entanto, percebeu-se que os sensores do MMRS não são capazes de realizar 

medições para valores maiores que 800 bits pois apresentam saturação nesta faixa. Ainda, 

é possível observar incoerência nos valores medidos em alguns pontos das curvas da 

Figura 3.5 e Figura 3.6, onde os sensores do MMRS medem um mesmo valor de bits para 

dois valores distintos de radiação (em W/m²), como por volta de 11:25 em ambos os dias 

de medição, quando mediu-se 800 bits para 600 W/m² (no dia 21/06) e 1100 W/m² (no 

dia 22/06). Desta forma, faz-se a calibração apenas na faixa onde o sensor consegue 

realizar as medições, entre 0 e 700 bits. 

A partir da verificação das aproximações disponíveis na aplicação, a que 

apresentou a melhor aproximação foi a aproximação exponencial, descrita pela equação 

(3.1), onde f(x) é o valor em [W/m²] para cada valor de x, que é dado em [bits], e a e b são 

os coeficientes. É feito um ajuste de offset (𝑓(0) = 𝑎(𝑒0𝑏 − 1) = 0 na Equação (3.1)) no 

sistema pois para uma radiação de 0 W/m², foi obtido 0 bits nos sensores do MMRS e a 

equação de calibração apresenta um valor diferente de zero quando a radiação é nula. 

 

𝑓(𝑥) = 𝑎 × (𝑒𝑏.𝑥 − 1)  (3.1) 
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Figura 3.5 – Medição feita dia 21/06/2017 para a calibração dos sensores do MMRS a partir da estação 
meteorológica 

 

 

 

Figura 3.6 – Medição feita dia 22/06/2017 para a calibração dos sensores do MMRS a partir do sensor da 
estação meteorológica Davis 
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Figura 3.7 – Curva de tendências para a calibração do Sensor 1 (medições realizadas nos dias 21 e 22 de 
junho de 2017) 

 

Figura 3.8 – Curva de tendências para a calibração do Sensor 2 (medições realizadas nos dias 21 e 22 de 
junho de 2017) 
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Figura 3.9 – Curva de tendências para a calibração do Sensor 3 (medições realizadas nos dias 21 e 22 de 
junho de 2017) 

 

Tabela 3.1 – Calibração através da relação entre os sensores do MMRS e o sensor da estação meteorológica 

Sensor Faixa (bits) Equação 

Sensor 1 0 – 700 𝑓(𝑥) = 8,049 × (𝑒0.00557.𝑥 − 1) 

Sensor 2 0 – 700 𝑓(𝑥) = 5,668 × (𝑒0.005765.𝑥 − 1) 

Sensor 3 0 – 700 𝑓(𝑥) = 10,87 × (𝑒0.005218.𝑥 − 1) 

 

A Tabela 3.1 mostra a equação que relaciona os dados medidos pelos três sensores 

do MMRS com os dados medidos pelo sensor da estação meteorológica para a faixa de 0 a 

700 bits. Infelizmente não foi possível calibrar o sistema para valores maiores do que 700 

pois verificou-se a saturação após as medições para a calibração a partir da estação 

meteorológica e não houve tempo hábil para uma alteração no circuito do sensor. 

Entretanto, para este trabalho, considera-se a relação obtida nesta etapa da calibração 

pois será possível comparar as curvas medidas nas configurações propostas. 
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3.3. Considerações Finais 

Conforme descrito anteriormente, foi desenvolvido um MMRS de baixo custo pois 

o mesmo teria um custo menor do que os sensores mais utilizados, como o piranômetro, 

além de trazer mais desafios ao aluno do que para o caso de se utilizar um sensor 

comercial. O desenvolvimento do módulo foi dividido em duas partes: sensor e aquisição 

de dados. A escolha dos componentes do sensor foi feita de maneira que o mesmo não 

apresentasse saturação para os valores em que as medições serão feitas. Já o sistema de 

aquisição de dados é capaz de gravar os dados obtidos nos três sensores em um cartão 

SD, para análise posterior.  

Com o sistema em funcionamento, tornou-se necessário a calibração, pois o mesmo 

apresentava resultados em uma unidade diferente da unidade comumente usada para 

radiação solar, W/m². Foram utilizados os dados obtidos através do sensor de radiação 

presente na estação meteorológica Davis Vantage Pro2 Plus. Todavia, durante as 

medições para calibração através da estação meteorológica percebeu-se que os sensores 

do MMRS estavam saturando para valores próximos à 800 bits. Como as medições foram 

feitas na última semana (devido à disponibilidade tardia da estação meteorológica), não 

houve tempo hábil para se alterar o circuito sensor de forma que o mesmo não saturasse. 

Desta forma, embora a calibração não valha para todos os valores de bits dos 

sensores do MMRS, a relação obtida durante a calibração com a estação meteorológica 

será utilizada nas próximas etapas deste trabalho para relacionar os dados medidos pelos 

sensores do MMRS e utiliza-los com a unidade correta (W/m²) para o cálculo da energia. 

No entanto, é sugerido que sejam feitas alterações no circuito do sensor e que sejam feitas 

novas medições para a calibração, utilizando a estação meteorológica, em toda a faixa de 

radiação (entre 0 e 1200 W/m²), já que assim a relação pode ser obtida de uma melhor 

maneira. 
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Capítulo 4 

Medição da Energia Disponível no Local do Projeto 

Para se estudar uma melhoria energética possível a partir das configurações de 

instalações dos painéis fotovoltaicos, faz-se medições com os sensores de radiação 

desenvolvidos em três configurações diferentes: horizontal, inclinada em 17° e aplicada 

em um sistema com rastreamento. Os sensores para a medição horizontal e inclinada são 

fixos e tem sua posição e inclinação definidos no momento da instalação, enquanto que o 

sistema com rastreamento deve ser capaz de se movimentar e manter o painel 

direcionado para o Sol. 

4.1. Desenvolvimento de um Sistema com Rastreamento  

Para se fazer as medições com um sistema com rastreamento, é desenvolvido é do 

tipo horizontal (ver Figura 2.10 (d)). Como este sistema será responsável apenas pela 

sustentação de um sensor para a medição de radiação, e o mesmo tem um tamanho 

reduzido, ele é criado em escala menor do que os sistemas utilizados em sistemas 

fotovoltaicos. 

O princípio de funcionamento desse sistema é simples: o painel vai acompanhar o 

Sol de acordo com a diferença de luminosidade existente entre os dois sensores (LDR) 

existentes nas extremidades das placas fotovoltaicas, conforme ilustrado na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Princípio de funcionamento de um sistema com rastreamento 
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A rotação será feita através de um servo motor, que tem seu eixo ligado ao eixo da 

placa utilizada para sustentação. Para que o sistema seja capaz de executar um 

movimento rotacional do eixo das placas em busca do correto direcionamento para o Sol, 

deve-se desenvolver um sistema capaz de perceber as variações de luminosidade entre os 

dois LDRs (circuito sensor), comparar esses sinais (circuito subtrator) e aplica-los no 

acionamento do motor (circuito atuador – interface de potência). 

4.1.1. Circuito do Sensor 

O circuito do sensor é composto por dois divisores de tensão, sendo que um deles 

possui um potenciômetro, utilizado para manter ambos os divisores de tensão em 

equilíbrio, quando em uma mesma intensidade luminosa. A tensão de cada circuito divisor 

de tensão vai variar de acordo com a variação da resistência dos LDRs empregados no 

circuito. Os resistores empregados são de 1% de precisão. A representação esquemática 

do circuito é mostrada na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Representação Esquemática do Circuito Sensor do Sistema Seguidor Solar 
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4.1.2. Circuito Subtrator: amplificador de diferenças 

Os sinais obtidos dos divisores de tensão são usados em um circuito subtrator, que 

é responsável por calcular a diferença entre os sinais recebidos e amplificá-los, de modo 

que estejam em níveis suficientes para que o motor seja acionado. O circuito utilizado é 

mostrado na Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 – Representação Esquemática do Circuito Subtrator do Sistema Seguidor Solar 

4.1.3. Interface de Potência 

No entanto, apenas o sinal na saída do circuito subtrator não é capaz de acionar o 

motor pois a potência do sinal é baixa. Faz-se necessária a aplicação de um circuito que 

fará a interface de potência entre a diferença de sinal dos sensores e o motor. Este circuito, 

mostrado na Figura 4.4, recebe o sinal do amplificador de diferenças nas bases dos 

transistores TIP31 e TIP32, que vão aplicar esse sinal de tensão no motor, porém com 

potência adequada para acioná-lo. Neste trabalho não é utilizado um circuito de 

desacoplamento para o circuito de potência, estando o circuito de sinais desprotegido 

contra sinais de potência oriundos de possíveis faltas no mesmo. No entanto, é importante 

a aplicação deste sistema para a maior proteção do circuito de sinais. 
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Figura 4.4 – Representação Esquemática do Circuito Interface de Potência do Sistema Seguidor Solar 

4.1.4. Fonte de Tensão Simétrica 

Para se acionar o motor, é necessária a utilização de uma fonte de tensão simétrica 

(+5V/-5V), que é montada a partir de um transformador (127Vac/±9Vcc), um circuito 

retificador (AC/DC) e dois reguladores de tensão (+5V/-5V), conforme ilustrado na Figura 

4.5. Essa fonte, parte do projeto do Centro de Monitoramento de Usos Finais – CMUF (Jota, 

Jota, & Nobre, 2006), então vai disponibilizar duas saídas: +5Vcc e -5Vcc, com potência 

adequada. 

 

 

Figura 4.5 – Representação Esquemática da Fonte de Tensão -5V/+5V simétrica (Jota, Jota, & Nobre, 2006) 
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4.1.5. Estrutura Mecânica 

A principal conexão entre o circuito eletrônico e a estrutura mecânica é feita a 

partir do eixo da placa e o eixo do servo motor empregado. O correto acoplamento dos 

eixos é importante para o funcionamento ideal do sistema. Por isso, a estrutura 

desenvolvida deve ser robusta. Na Figura 4.6 é mostrada a estrutura desenvolvida. 

 

 

Figura 4.6 – Estrutura mecânica do Seguidor Solar 
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4.1.6. Resultados 

Após a montagem da estrutura mecânica e da conexão de todos os circuitos, o 

sistema foi testado. O circuito sensor apresentava equilíbrio e tinha, em suas saídas, o 

mesmo valor de tensão, o que é o esperado quando uma mesma intensidade luminosa é 

aplicada aos dois LDRs. Os sinais da saída do circuito do sensor são subtraídos no circuito 

amplificador de precisão, que apresenta a diferença entre os sinais de entrada com um 

ganho na forma correta. O sinal da saída do circuito subtrator pode ser visto, com potência 

suficiente para o acionamento do motor, na saída do circuito interface de potência, 

funcionando da maneira correta.  

Inicialmente, o circuito sensor não tinha sensibilidade suficiente para acionar o 

motor que rotaciona o painel. Foram feitos vários ajustes nos componentes, como 

alteração das resistências, o que aumentou a sensibilidade e permitiu que o painel 

seguisse uma luz artificial. No entanto, percebeu-se que a sensibilidade para pequenas 

variações de luminosidade (que é o caso em que o sistema está “seguindo” o Sol) não é 

suficiente para acionar o motor para que ele rotacione. 

Uma provável melhoria para esse sistema é a troca das resistências dos divisores 

de tensão do circuito dos sensores com o intuito de se aumentar ainda mais a 

sensibilidade do sistema. Ainda, pode-se trocar o LDR por um componente mais sensível 

à variação da luz, como o fotodiodo. Por fim, a adição de um sistema de controle ao sistema 

pode melhorar a resposta do sistema durante o acionamento do motor. 

4.2. Metodologia de Medição 

Devido à dificuldade de instalação dos sensores no local onde os painéis 

fotovoltaicos estão instalados, os sensores do MMRS são instalados em um local próximo 

ao local de instalação do projeto, também na cidade de Montes Claros, estado de Minas 

Gerais, nas coordenadas 16° 43' 16.405" S 43° 51' 34.835" O. Um sensor é colocado na 

posição horizontal e o outro é colocado na mesma inclinação e direção em que os painéis 

do projeto analisado estão instalados, 17° no azimute de 355°. 

Foram realizadas medições por três dias seguidos. Desses dados, é possível obter 

a curva de radiação para cada um dos dias. Em seguida, seleciona-se a curva com menos 
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influência de sombreamentos e é feita a manipulação da mesma para que os 

sombreamentos artificiais (postes, árvores, etc) e os naturais (nuvens) sejam 

desconsiderados, mantendo a curva uniforme, de onde será possível fazer o cálculo da 

energia e comparar as configurações. A manipulação é feita a partir da modificação dos 

valores de radiação medidos nos momentos de sombreamento por valores esperados, a 

partir da tendência obtida nos momentos adjacentes ao sombreamento. 

 

4.3. Resultados de Medição 

As medições foram feitas do dia 05/06/2017 às 17:45 até o dia 09/06/2017 às 

08:00. Das três curvas obtidas na medição feita em Montes Claros (mostradas no Anexo 

4), a curva obtida no dia 07/06/17 (ver Figura 4.7) foi a que apresentou menos 

sombreamento dentre as três curvas, após a análise visual das mesmas. Esta curva é então 

manipulada, da forma descrita anteriormente, para que as posições em que houve o 

sombreamento seja desconsiderada, e é apresentada na Figura 4.8 (o eixo Y representa os 

valores em [bits]). A manipulação é feita através da substituição dos valores de radiação 

nos horários com sombreamento por valores que seguem a tendência das curvas antes e 

após esses horários.  

Para que seja possível comparar as curvas apresentadas na Figura 4.8 é necessário 

representá-las com os valores calibrados, dados em [W/m²]. Para isso, utiliza-se a 

calibração feita com a estação meteorológica Davis. As curvas calibradas são apresentadas 

na Figura 4.9.  

A partir do cálculo da energia (cálculo esse feito a partir da soma da radiação 

medida a cada minuto) em cada uma das curvas medidas, modificadas e calibradas, é 

possível comparar qual das duas configurações apresenta melhor aproveitamento 

energético. Nota-se que há um deslocamento na curva inclinada durante a tarde. Isto pode 

ser explicado devido ao fato de o sensor estar deslocado 5° para o oeste, no azimute de 

355°. Desta forma, a radiação solar disponível para este período é maior para o plano 

inclinado do que para o plano horizontal. A curva com melhor aproveitamento energético 

é a do sensor que está inclinado em 17° enquanto que para o caso do sensor na horizontal, 

a energia é 98,2% da energia para o caso inclinado. 
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Figura 4.7 – Curva medida no dia 07/06/2017 original 

 

Figura 4.8 – Curva medida no dia 07/06/2017 modificada para que não sejam considerados os 
sombreamentos 
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Figura 4.9 – Curva medida no dia 07/06/2017 modificada e calibrada 

4.4. Análise dos Resultados de Medição 

A partir dos dados de medição obtidos, é possível verificar que o caso horizontal é 

o que apresenta menor radiação solar disponível, durante o dia em que a medição foi feita. 

Isto ocorre pois como a medição foi feita no mês de junho, quando o Sol apresenta, ao 

meio dia, uma elevação máxima de aproximadamente 50° no local onde o projeto está 

instalado (ver Figura 5.2). Contrariamente, a energia disponível durante o mês de janeiro, 

por exemplo, teoricamente seria maior para o caso horizontal, pois o Sol teria, ao meio 

dia, uma elevação de 90° (ver Figura 5.2) e ficaria perpendicular às placas FV instaladas 

nesta posição, favorecendo a geração de energia nesta configuração durante este mês. 

Quando, no local de instalação dos painéis FV, existem períodos de sombreamento 

em alguma época do ano, a análise da inclinação se torna ainda mais importante. Isto 

porque, a partir do levantamento da curva de sombreamento, conforme descrito em (Jota 

P. R., 2017), é possível verificar a janela solar (horários de Sol disponível durante cada dia 

do ano) e assim levantar a energia solar disponível em cada época do ano para o local, o 

que influencia na melhor inclinação dos painéis. Para exemplificar esta situação, imagine 
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que exista um edifício próximo ao local disponível para instalação dos painéis FV que 

cause sombreamento de maio até julho entre 10:00 e 14:00. Este é o horário em que a 

maior energia solar do dia incide, o local estando sombreado, a energia solar diária média 

disponível durante esses meses é baixa. Neste caso, torna-se interessante uma angulação 

que favoreça a geração de energia durante os outros meses do ano, quando a energia 

disponível é maior. 

No caso do local de instalação dos painéis analisados neste trabalho, o 

sombreamento é desprezível, já que o mesmo só existe próximo ao nascer e ao pôr do Sol, 

quando a energia solar é baixa. Com isso, torna importante fazer as medições de radiação 

das configurações desejadas durante todos os 365 dias do ano, pois desta forma seria 

possível calcular a diferença energética durante o ano e poder selecionar a melhor 

configuração para a instalação. 

4.5. Considerações Finais 

As medições em três configurações diferentes (horizontal, na inclinação igual a 

latitude do local e com o seguidor solar) foram pensadas inicialmente para se fazer um 

estudo comparativo da energia disponível em cada uma delas, a fim de propor possíveis 

melhorias para a configuração de instalação dos painéis do sistema FV instalado no local 

do projeto. No entanto, durante o processo de desenvolvimento do seguidor solar, foram 

enfrentados problemas, descritos em 4.1.6, que não permitiram o correto funcionamento 

do mesmo com tempo para se fazer todas as medições necessárias e analisá-las. 

Ainda que o sistema seguidor solar não tenha funcionado corretamente, as 

medições foram feitas com as outras duas configurações, pois desejava-se utilizar o MMRS 

para fazer as medições de radiação solar para os quais foram projetados, verificando o 

correto funcionamento do mesmo. Na análise das medições feitas durante o dia 

07/06/2017, observou-se que o sistema horizontal apresentou uma energia menor do 

que a energia medida na configuração inclinada 17°. Como o Sol varia sua posição no 

zênite durante todos os dias do ano, para uma análise mais completa, as medições com o 

MMRS devem ser estendidas para outras épocas do ano. 

Com isso, mesmo que as medições não tenham ocorrido da maneira prevista 

inicialmente devido ao não funcionamento do seguidor solar, as medições feitas foram 
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importantes para se comparar a energia disponível para os painéis em diferentes 

configurações de instalação (na horizontal e inclinados 17°), e também para mostrar que 

o sistema de medição e aquisição de dados funciona da maneira para que foram 

projetados. 
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Capítulo 5 

Sistema Fotovoltaico em Estudo 

O sistema fotovoltaico à ser analisado neste trabalho foi escolhido devido à 

disponibilidade de informações acerca do mesmo, que permitem o estudo visando propor 

melhorias energéticas no sistema. 

5.1. Localização 

O SFCR está instalado em Montes Claros/MG (mostrado em destaque na Figura 

5.1). As coordenadas do local de instalação são 16° 43' 16.405" S 43° 51' 34.835" O. A 

partir das coordenadas, é possível obter a carta solar do local, mostrada na Figura 5.2. A 

carta solar apresenta as informações da posição solar no zênite celeste durante todas as 

épocas do ano. Essas informações são importantes para a obtenção da energia total 

disponível considerando o sombreamento. 

 

 

Figura 5.1 – Destaque para o local de instalação do SFCR à ser estudado. Fonte: Google Maps9 - modificado 

                                                
9 Disponível em: < https://www.google.com.br/maps >. Acesso em junho de 2017. 

https://www.google.com.br/maps
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Figura 5.2 – Carta Solar do local do projeto. Fonte: Website Sun Earth Tools em Sun Position10 

5.2. Características do Local de Instalação 

O local onde o sistema está instalado é uma residência de dois pavimentos com 

telha colonial. Os painéis estão instalados sobre o telhado com espaçamento mínimo, 

inclinados à 17° deslocado 5° à oeste, no azimute de 355°. A partir de uma imagem aérea, 

mostrada na Figura 5.3, é possível observar os painéis FV instalados sobre o telhado da 

residência. 

                                                
10 Disponível em: < https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php >. Acesso em maio 2017. 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php
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Figura 5.3 – Painéis FV instalados sobre o telhado do imóvel. Fonte: Disponibilizada pelo responsável pelo 
projeto. 

5.3. Componentes do Sistema 

O sistema é composto por um inversor de frequência ABB UNO 4.2 kW, 2 conjuntos 

de 8 módulos fotovoltaicos, Canadian Solar 260 Wp CSP-260p em série, ligados em 

paralelo, além de sistemas de proteção (composto por uma string box) e cabos para 

conexão dos componentes. A potência total instalada é de 4,16 kWp e a corrente máxima 

é de 18,3 A. Os módulos estão instalados com inclinação de 17° em relação à horizontal e 

na direção 355°, ou seja, deslocado do Norte em 5° à oeste, sobre um telhado de cerâmica. 

Como não há construções muito altas no entorno da residência onde os módulos estão 

instalados, o sombreamento só existe durante as primeiras e as últimas horas do dia, 

quando a energia disponível ainda é baixa, e com isso, não tem grande influência na 

energia disponível durante qualquer época do ano. 
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5.3.1. Painéis FV: Canadian Solar CSP-260p11 

Fabricados pela Canadian Solar, os módulos fotovoltaicos são compostos por 60 

células policristalinas arranjadas em 10 conjuntos (constituído de 6 células em série) em 

paralelo. A proteção física das mesmas é feita por um vidro temperado de 3,2 mm. As 

informações são mostradas na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Dados Elétricos do módulo fotovoltaico Canadian Solar CSP-260p sob irradiância de 1000 
W/m² e 25°C 

Dados Valores 

Potência Nominal Máxima 260 W 

Tensão de Máxima Potência 30,4 V 

Corrente de Máxima Potência 8,56 A 

Tensão de Circuito Aberto 37,5 V 

Corrente de Curto Circuito 9,12 A 

Faixa de Tensão de Saída 5-60 V 

Máxima Corrente de Saída 15 A 

Eficiência 16,16% 

Área Total do Painel FV 1,6085 m² 

Peso de um Painel FV 18 kg 

 

 

A Figura 5.4 mostra as curvas IxV típicas disponibilizadas deste painel, 

disponibilizadas pelo fabricante do painel em (Canadian Solar, 2017). É possível observar 

como a corrente e a tensão de saída do painel variam para diferentes valores de radiação 

solar e de temperatura. Vê-se que a corrente é diretamente proporcional à radiação e é a 

variável que mais influencia na geração FV. Ainda, há um aumento da corrente e uma 

queda na tensão com o aumento da temperatura nos módulos. Como para um aumento de 

temperatura qualquer, a tensão tem uma queda proporcional maior do que o aumento da 

corrente, acontece uma queda na potência gerada pelos módulos, já que a potência é 

diretamente proporcional à corrente e a tensão. Para a irradiância de 1000 W/m² e 

espectro AM 1,5 e para um aumento de 25°C na temperatura, há um aumento de 0,2% na 

corrente de curto circuito e uma queda de 30% na tensão de circuito aberto (CRESESB, 

Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, 2014). 

                                                
11 Disponível em: < https://www.canadiansolar.com/solar-panels/standard.html >. Acesso em abril 2017. 

https://www.canadiansolar.com/solar-panels/standard.html
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Figura 5.4 – Curvas IxV dos painéis FV Canadian Solar CSP-260p (Canadian Solar, 2017) 

5.3.2. Inversor de Frequência: ABB UNO-4.2-TL-OUTD12 

O inversor de frequência utilizado no projeto é de fabricação da empresa ABB. Ele 

é de uma linha de inversores de frequência desenvolvidos para a aplicações em sistemas 

fotovoltaicos e possuem conectores Plug and Play nos lados CA e CC, facilitando a 

instalação. Neste inversor estão aplicados MPPT, que são responsáveis por manter o 

sistema operando sempre em máxima potência, aumentando a sua eficiência. Os dados de 

entrada e saída deste inversor são mostrados na Tabela 5.2. 

Do lado da entrada (CC), embora a corrente máxima seja 12,5 A, é possível fazer 

uma conexão interna e liberar a entrada de painéis em paralelo (ABB, 2015), o que 

aumenta a corrente de entrada CC para 25 A. Ainda, possui proteção contra inversão de 

polaridade a partir de uma fonte de corrente limitada e proteção contra sobretensão a 

                                                
12 Disponível em: < http://new.abb.com/power-converters-inverters/solar/string/single-

phase/uno-2-0kw-3-0kw-3-6kw-4-2kw-tl >. Acesso em abril 2017. 

http://new.abb.com/power-converters-inverters/solar/string/single-phase/uno-2-0kw-3-0kw-3-6kw-4-2kw-tl
http://new.abb.com/power-converters-inverters/solar/string/single-phase/uno-2-0kw-3-0kw-3-6kw-4-2kw-tl
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partir de um varistor. Já no lado da saída (CA monofásico), possui uma proteção contra 

sobrecorrente de saída de 25 A e proteção contra sobretensão dada por 2 varistores (fase-

neutro e fase-terra). 

 

Tabela 5.2 – Dados Técnicos do inversor de frequência ABB UNO-4.2-TL-OUTD 

Entrada do Inversor (CC) Valores Saída do Inversor (CA) Valores 

Potência nominal na entrada 4500 W Potência nominal de saída 4200 W 

Tensão máxima absoluta de entrada 850 V Máxima potência aparente na saída 4200 VA 

Tensão de start-up na entrada 380 V Tensão nominal de saída 230 V 

Tensão de operação de entrada 350-820 V Tensão de operação na saída 180-264 V 

Tensão de operação do MPPT 380-700 V Máxima corrente de saída 20 A 

Tensão nominal na entrada 600 V Frequência de operação 50/60 Hz 

Máxima corrente de entrada 12,5 A   

Dados Gerais Valores   

Eficiência máxima 98,40 %   

Potência de alimentação 8 W   

Potência de alimentação durante a noite < 0,1 W   

 

 

 

Figura 5.5 – Curvas de Eficiência do inversor de Frequência ABB UNO-4.2-TL-OUTD 
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As curvas de eficiência em razão da potência de saída do UNO-4.2-TL-OUTD em 

tensões de funcionamento do MPPT estão mostradas na Figura 5.5. Vê-se que a eficiência 

é menor (≈ 92,8%) quando a potência de saída é de aproximadamente 2,5% de seu valor 

nominal e a tensão de entrada tem valores próximos ao valor máximo de funcionamento 

(700 V), enquanto que a eficiência tem seu maior máximo (≈ 98,40%) quando operando 

com 380 V na entrada e com aproximadamente 30% da potência nominal na saída. 

Quando o inversor opera com valores próximos à 100% da potência nominal na saída, a 

eficiência é próxima de 97,25%. 

5.4. Quantidade de Energia 

Um parâmetro muito importante no projeto de uma usina FV é a quantidade de 

energia que se deseja gerar na usina FV. É interessante se projetar o sistema para que ele 

gere energia próxima à energia desejada para o sistema não fique sub- ou 

superdimensionado. 

Como não é disponibilizada a relação dos aparelhos eletroeletrônicos presentes no 

imóvel, a quantidade de energia no local é calculada a partir de uma fatura de energia 

disponibilizada (ver Anexo 5). A conta mostra o histórico de consumo, apresentando a 

energia consumida entre maio de 2016 e maio de 2017, de onde se calcula um consumo 

médio mensal de 359,88 kWh/mês ou aproximadamente 12 kWh/dia. 

Todavia, o projeto é feito considerando a adição de um ar condicionado, o que traz 

um aumento médio de 3,5 kWh/dia (valor calculado considerando que o ar seja ligado em 

máxima potência durante 4 horas nos dias úteis dos seis meses mais quentes do ano), 

necessitando de uma geração média de 15,5 kWh/dia. 

 

5.5. Recurso Solar Disponível 

Como o local de instalação dos painéis FV não apresenta elementos que possam 

causar sombreamento, a energia disponível no local é levantada a partir de dados 

históricos. De acordo com o Atlas Solarimétrico desenvolvido pela CEMIG (Reis & Tiba, 

2016), a radiação solar diária média é de 5,6 (kWh/m²)/dia, enquanto que de acordo com 
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(CEPEL, 2017), a radiação é de 5,22 (kWh/m²)/dia. Ambas as fontes apresentadas levam 

em conta dados históricos de radiação, armazenados durante anos de medições em 

estações solarimétricas existentes e calculadas de acordo com as metodologias utilizadas 

em cada um deles. Levando em conta o pior caso, dentre essas fontes de informação, é 

considerado o segundo valor de radiação apresentado. Com base nisso, estão disponíveis 

para o local 5,22 Horas de Sol Pleno (HSP), que é o número de horas em que a radiação 

solar é igual a 1000 W/m². 

 

5.6. Análise do Projeto Existente 

Ao analisar os detalhes do projeto como a localização, a residência onde está 

instalado e seu balanço energético, a configuração do sistema e seus componentes, é 

possível identificar potenciais melhorias para o mesmo. 

5.6.1. Dimensionamento dos painéis FV 

A partir da demanda média do local do projeto (15,5 kWh/dia), bem como a 

energia solar disponível (5,22 HSP) e a taxa de desempenho dos painéis (considerada 

75% (CRESESB, Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, 2014)), a potência de 

pico dos painéis FV é calculada, através da equação (2.11), em 3,96 kWp. Como estão 

instalados 4,16 kWp de painéis, a potência instalada está de acordo com a potência 

calculada. 

Os painéis estão instalados em uma inclinação de 17° deslocados 5° à oeste em 

relação ao norte (azimute 355°) sobre telha colonial. O local onde os painéis FV estão 

instalados não apresenta edificações vizinhas que possam apresentar algum 

sombreamento artificial ou superfícies reflexivas, porém estão instalados rentes ao 

telhado, o que faz com que a temperatura de operação seja elevada (65°C) devido à baixa 

circulação de ar. 

 

 



 
 

68 
 

5.6.2. Dimensionamento do inversor de frequência  

Para fazer a conversão da energia CC-CA do sinal dos painéis, é utilizado o inversor 

ABB UNO-4.2-TL-OUTD, que tem potência de saída de 4,2 W. O fator de dimensionamento 

do inversor (FDI), calculado a partir da equação (2.12), é igual a 1,0096 e está dentro dos 

valores recomendados por fabricantes (CRESESB, Manual de Engenharia para Sistemas 

Fotovoltaicos, 2014).  

Todavia, considerando que os painéis estão conectados em 2 conjuntos de 8 

módulos fotovoltaicos em série, ligados em paralelo, a tensão está fora da faixa de 

operação do MPPT do inversor, pois de acordo com a equação (2.15), o número de 

módulos em série deve ser entre 16 e 21. Ainda, da maneira em que está conectado 

atualmente, a tensão dos painéis não atinge a tensão mínima de funcionamento do 

inversor (350 V) nem quando estão em circuito aberto (quando a tensão atinge 300 V), 

comprometendo o desempenho do sistema.  

Acerca da corrente de entrada no inversor, que tem valor máximo 18,3 A, o valor 

está acima dos limites (12,5 A), e verifica-se que ultrapassa os limites do inversor quando 

calculado o número máximo de conjuntos em paralelo através da equação (2.14). No 

entanto, a conexão se torna possível devido à uma conexão feita internamente ao inversor 

(ver (ABB, 2015)), que habilita a conexão em paralelo e aumenta o limite da corrente para 

25 A. 

5.6.3. Outros componentes 

Além dos painéis FV e do inversor, existem ainda o sistema de proteção e a 

interligação entre todos os dispositivos. O sistema de proteção, além da proteção interna 

dos painéis e do inversor, é composto por uma string box CC (responsável por proteger a 

instalação e as placas solares contra descargas elétricas). Existem ainda chaves 

seccionadoras em ambos os lados CC e CA. A ligação entre os dispositivos é feita através 

de cabos com seção transversal compatíveis com a corrente que passa por eles (CRESESB, 

Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, 2014). 
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5.6.4. Geração Fotovoltaica 

Através da fatura de energia disponibilizada, apresentada no Anexo 5, é possível 

verificar que durante o mês de abril, a energia elétrica produzida pelo SFCR instalado e 

injetada na rede foi de 327 kWh. De acordo com dados históricos apresentados em 

(CEPEL, 2017) para o mês de abril, a energia disponível para o local do projeto é 

𝐻𝑆𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 = 5,44 kWh/m².dia para os painéis instalados à 17° N. Considerando que os 

painéis têm uma área total 𝐴𝑓𝑣 = 25,74 m² (16 painéis de 1,6085 m² cada) e eficiência 

𝐸𝑓𝑣 = 16,16%, a energia total que poderia ser gerada durante o mês (𝐸𝑚𝑎𝑥)  seria de 

678,74 kWh, valor mais do que 2 vezes a energia gerada no mês. Essa energia é calculada 

através da equação (5.1). 

 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝐻𝑆𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 × 𝐴𝑓𝑣 × 𝐸𝑓𝑣 × 30  (5.1) 

 

Desta forma, vê-se que o sistema gera, atualmente, energia muito abaixo da sua 

capacidade de geração, operando desta forma com baixa eficiência. A baixa eficiência pode 

ser devida a algum problema na conexão dos painéis FV ou a condição desses painéis (caso 

algum destes esteja danificado, com algumas células danificadas, ele pode estar limitando 

a corrente de todo um conjunto de placas). Neste capítulo serão investigadas os possíveis 

motivos para tal comportamento do sistema. 

5.6.5. Tarifação da Energia Fotovoltaica Gerada 

Atualmente, o preço da geração e do consumo de energia elétrica em SFCR é igual, 

conforme pode ser visto na conta de energia apresentada no Anexo 5. No entanto, com a 

entrada em vigor da tarifa branca, onde a energia consumida é cobrada de forma diferente 

de acordo com o dia e a hora (mais detalhes no item 2.2.3.2), podem haver alterações na 

tarifação também da energia gerada. Caso isto ocorra, é interessante o estudo da adição 

de um sistema de armazenamento para que a energia seja injetada apenas durante o 

horário de pico. 
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5.7. Melhorias Propostas 

A partir das informações do projeto do SFCR em estudo disponibilizadas, foram 

identificados alguns problemas, como a alta temperatura de operação dos painéis, que 

reduz a sua eficiência. Destaca-se ainda a forma em que os painéis FV estão ligados e 

conectados ao inversor, não operando nos limites de tensão do MPPT, o que reduz a sua 

eficiência. Visando aumentar a eficiência do sistema, melhorias que ajudam a reduzir as 

perdas são apresentadas.  

5.7.1. Colocar um suporte entre o telhado e os painéis  

De acordo com as informações acerca do projeto, disponibilizadas pelo 

responsável, a temperatura de operação dos painéis FV é de aproximadamente 65°C. Uma 

das razões que podem explicar esta alta temperatura é que os painéis estão instalados 

rentes às telhas coloniais, o que dificulta a circulação de vento e a consequente troca de 

calor dos mesmos com o ambiente. 

No item 5.3.1, as informações do painel FV utilizado no projeto são descritas. A 

Figura 5.4 mostra a curva I x V para diferentes temperaturas, de onde é possível analisar 

que existe uma queda na potência de saída conforme há um aumento da temperatura de 

operação dos painéis FV. 

Nas condições atuais, à 65°C e operando com a máxima potência, o painel 

apresenta na saída: corrente próxima de 9,6 A, tensão aproximada de 24 V e potência 

próxima de 230,4 𝑊𝑝. Para exemplificar uma situação genérica de redução da temperatura 

de operação dos painéis FV, calcula-se que se a temperatura das placas for reduzida em 

20°C (de 65 para 45°C) e se as mesmas operarem com a potência máxima, a corrente 

continua próxima à 9,5 A enquanto a tensão fica em torno de 27 V, disponibilizando 256,5 

𝑊𝑝 na saída. Vê-se então que a redução da temperatura dos painéis em 20°C provoca o 

aumento da potência dos mesmos em aproximadamente 26,1 W, ou 11,3%. Analisando o 

conjunto de painéis, constituídos de 16 painéis, a potência máxima disponibilizada por 

eles aumenta em 417,6 𝑊𝑝 caso haja esta redução na temperatura de operação dos 

painéis. 
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Note que este aumento da estrutura não ocasionará necessariamente a queda de 

20°C na temperatura de operação dos painéis, porém reduzirá a temperatura devido à 

maior ventilação das placas. Com isso, torna-se interessante criar uma solução mecânica 

para elevar a estrutura das placas, pois a redução da temperatura provocará o aumento 

da eficiência de geração de energia FV dos painéis.  

5.7.2. Mudar a conexão dos painéis FV 

Conforme descrito em 5.6.2, a atual configuração da conexão dos painéis FV não 

atende os níveis de tensão de funcionamento do inversor e do MPPT do inversor. Por isso, 

adequar o arranjo das placas para possibilitar o atingimento desses níveis de operação se 

torna muito importante. 

De acordo com o que foi mostrado em 5.6.2, o número de módulos FV deve ser 

entre 16 e 21. Mantendo os 16 painéis atualmente utilizados, é proposto que os mesmos 

sejam conectados todos em série. Isto faria com que a tensão de operação em máxima 

potência fosse de 486,4 V, valor compatível com os níveis de tensão de funcionamento do 

MPPT (apresentadas na Tabela 5.2). 

Não é possível calcular qual seria o ganho na geração de energia para este caso, 

pois existem outras variáveis que influenciam a geração de energia, como a variação da 

radiação e da temperatura. No entanto, é aceitável imaginar que a energia gerada 

aumentaria, já que os painéis FV estariam operando em máxima potência mesmo com a 

maior temperatura de operação prevista (65°C), e a geração seria otimizada. 

Exemplificando o ganho de energia para o caso de a energia disponível ser de 5,44 

HSP e o sistema operar em máxima potência na temperatura prevista (com corrente 

𝐼𝑃𝑓𝑣
= 9,6 A e tensão 𝑉𝑃𝑓𝑣

= 24 V em cada placa uma das 𝑛 = 16 placas) devido ao 

funcionamento do MPPT, a energia total gerada durante os 30 dias do mês de abril seria 

de 601,62 kWh, de acordo com a equação (5.2). O aumento da geração, comparado com o 

que foi obtido no mês de abril de 2017, seria de 83,98 %. 

 

𝐸𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐻𝑆𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 × 𝑛 × 𝑉𝑃𝑓𝑣
× 𝐼𝑃𝑓𝑣

× 30  (5.2) 

 

 



 
 

72 
 

5.8. Considerações Finais 

O sistema FV escolhido para o estudo visando a análise de possíveis melhorias de 

geração apresenta problemas com a baixa eficiência na geração de energia elétrica. A 

partir dos estudos acerca do mesmo, constatou-se pontos de melhoria no projeto da 

ligação das placas e a maneira com que foram instaladas. Na forma que está funcionando 

não é possível a operação do MPPT presente no inversor de frequência e a alta 

temperatura de operação dos painéis FV prejudica a potência máxima de saída. 

Visando o aumento da eficiência desse sistema, melhorias são propostas para 

reduzir a limitação da energia gerada devido aos problemas encontrados no projeto. O 

aumento da distância dos painéis FV em relação às telhas coloniais onde estão instaladas, 

utilizando-se de uma base mecânica, aumentaria a circulação de ar sob as placas, o que 

reduziria a temperatura de operação das mesmas. Ainda, a conexão delas em série faz com 

que as mesmas estejam de acordo com a quantidade necessária de placas que devem ser 

instaladas para o correto funcionamento do MPPT do inversor. 

Não foi possível fazer a análise da melhoria energética do sistema aplicando os 

painéis FV a um seguidor solar. Todavia, devido às condições do local disponível para a 

instalação das placas (telhas coloniais inclinadas em 17°) e da quantidade de placas (com 

peso total de 288 kg), seria de difícil execução a aplicação do sistema com seguidor. Isto 

porque o sistema deveria possuir uma estrutura mecânica com espaço para se 

movimentar, o que não seria possível devido às telhas. Outro fator que impede a aplicação 

desse sistema é o peso das placas, que tornaria necessária a utilização de um motor com 

potência elevada, que possui também um elevado consumo de energia. 

Desta maneira, acredita-se que a aplicação das propostas de melhoria provocará 

um aumento na energia gerada pelo sistema devido ao aumento da eficiência de geração, 

o que reduzirá o tempo de retorno de investimento do SFCR instalado. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

O objetivo principal deste trabalho é a análise de um SFCR existente. Para isso, 

torna-se necessário um estudo amplo acerca desse tipo de sistema, entendendo o seu 

funcionamento, dimensionamento e quais fatores influenciam na sua eficiência. É 

proposto ainda o desenvolvimento de um sistema de medição para se analisar melhor 

aproveitamento energético para diferentes configurações dos painéis FV com o intuito de 

se aplicar conhecimentos adquiridos durante o curso. 

Com o aumento da temperatura mundial e o declínio de algumas fontes 

energéticas, torna-se muito importante abrir o leque de opções energéticas, 

principalmente as renováveis. Dentre as fontes de energia que apresentam maior 

crescimento no mundo, está a energia fotovoltaica. No Brasil, embora a utilização desta 

fonte de energia ainda seja reduzida, ela está crescendo bastante durante os últimos anos, 

o que acarreta a redução no preço dos componentes desse tipo de sistema de geração de 

energia elétrica. Outro fator que auxilia no crescimento da geração FV no país é a energia 

disponível no Brasil, que apresenta alto valor médio devido à sua localização entre os 

trópicos. 

Apresenta-se então a teoria da geração FV de energia elétrica e dos componentes 

presentes em sistemas deste tipo. Vê-se que a tecnologia de conversão de energia FV ainda 

é relativamente nova e continua em constante desenvolvimento. Embora células de filmes 

finos com eficiência maior que 40% já tenham sido desenvolvidas, nenhuma apresentou 

viabilidade econômica para a produção em grande escala. Com isso, as células mais 

utilizadas nos sistemas atualmente são aquelas feitas com silício, que apresentam 

eficiência teórica máxima de até 29%. Os sistemas de geração FV podem ser isolados ou 

conectados à rede com ou sem sistema de armazenamento de energia. Em todos os casos, 

é imprescindível a presença dos geradores FV e dos inversores de frequência. Para um 

projeto de um sistema FV eficiente se torna importante levantar dados como a localização 

disponível para os painéis e a energia disponível para esse local, a demanda de energia do 
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imóvel para não haver sub- ou superdimensionamento, a escolha de painéis FV e inversor 

de frequência dentro dos limites de operação dos mesmos, buscando sempre o melhor 

aproveitamento dos componentes para se ter a melhor eficiência possível. 

Objetivando o estudo do aproveitamento energético de um SFCR existente, um 

sistema de medição de radiação solar com três sensores foi desenvolvido. Ele é 

constituído de um circuito eletrônico e um sistema de aquisição de dados, e foi calibrado 

para uma faixa entre 0 e 700 bits (houve uma saturação para valores de aproximadamente 

800 bits) a partir da um sensor de radiação presente em uma estação meteorológica Davis 

Vantage Pro2 Plus com o intuito de se ter a relação entre os dados medidos pelo módulo 

de medição de radiação solar (MMRS) e a radiação solar, em W/m². 

Os sensores do MMRS desenvolvidos seriam utilizados para fazer medições em 

três configurações distintas dos painéis FV (plano horizontal, inclinado 17° N e em um 

seguidor solar), de onde seria levantada a energia solar disponível para cada uma das 

configurações. No entanto, durante o desenvolvimento do sistema seguidor, ocorreram 

erros que não permitiram o correto funcionamento desse sistema. Ainda, a medição da 

radiação nas duas configurações estáticas (plano horizontal e inclinado) foram 

executadas próximas ao local do projeto, buscando avaliar o correto funcionamento do 

MMRS e avaliar a diferença energética existente entre elas. 

Em seguida, apresenta-se o projeto do SFCR para estudo. Este sistema apresenta 

geração abaixo do nível projetado e precisa de melhorias para que possa operar com 

maior eficiência. Avaliou-se o projeto e constatou-se alguns pontos de melhoria na 

configuração e na instalação dos painéis FV: nível de tensão dos painéis FV não estão 

dentro dos níveis de operação do MPPT e a temperatura de operação dos mesmos é de 

65°C. Apresentam-se melhorias que possam reduzir as perdas relativas à esses problemas 

observados: aumento da distância entre os painéis FV e o telhado – que provoca o 

aumento da circulação de ar e redução da temperatura de operação, aumentando a 

potência gerada pelas placas – e a conexão dos painéis em série – que faz com que a tensão 

de entrada CC esteja dentro dos níveis de operação do MPPT. 

Propõe-se para trabalhos futuros a modificação dos componentes do circuito 

sensor do MMRS para que não haja a saturação e que o mesmo possa medir todas as faixas 

de radiação esperadas (entre 0 e 1200 W/m²), além da calibração do MMRS desenvolvido 

utilizando-se de equipamentos e locais indicados (local que apresenta as condições 

padrões de medições) para isso. Ainda, propõe-se o melhoramento do sistema seguidor 
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solar desenvolvido, bem como a análise do ganho energético de um sistema onde tal é 

aplicado. Por fim, o estudo de outras prováveis melhorias ao sistema também é 

interessante, como a utilização de sistemas de armazenamento (para cargas primordiais 

ou no caso de a tarifa branca também se aplicar à energia injetada na rede), ou a análise 

do projeto para uma expansão do sistema atual. 

Acredita-se que este trabalho foi importante para que novos conhecimentos 

fossem adquiridos e que conhecimentos adquiridos durante o curso fossem aplicados. Os 

acertos certificam a correta aprendizagem e os erros provocam a análise crítica do aluno 

e o aumento do conhecimento adquirido quando da busca pela sua correção. O estudo de 

um projeto de engenharia elétrica aplicado traz uma visão ainda mais ampla para o futuro 

profissional. Com isso, os objetivos do trabalho são alcançados. 
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Anexo 1 – Código aplicado ao Arduino para aquisição 
dos dados e sua gravação em um cartão SD 

Este código foi adaptado a partir de um exemplo presente no software Arduino 

para a gravação de dados em um cartão SD utilizando-se do módulo SD. Este exemplo 

pode ser acessado, na versão Arduino 1.8.1, acessando os seguintes menus: File -> 

Examples -> SD -> Datalogger. 

Como a partir do código exemplo, a aquisição dos dados é feita de acordo com o 

clock do microcontrolador, foi adicionada um atraso (delay) para que os dados fossem 

gravados a cada 1 segundo. O código completo utilizado é mostrado abaixo: 

 

#include <SPI.h> 

#include <SD.h> 

const int chipSelect = 4; 

void setup() { 

  // Abre a comunicação serial e espera a porta abrir: 

  Serial.begin(9600); 

  while (!Serial) { 

    ; // aguarda a porta serial conectar. 

  } 

  Serial.print("Initializing SD card...") 

  // verifica se o cartão SD está inserido e pode ser inicializado: 

  if (!SD.begin(chipSelect)) { 

    Serial.println("Card failed, or not present"); 

    // Não faz mais nada: 

    return; 

  } 

  Serial.println("card initialized."); 

} 
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void loop() { 

  // cria uma string para reunir os dados de entrada: 

  String dataString = ""; 

 

  // lê três sensores e acrescenta à string: 

  for (int analogPin = 0; analogPin < 3; analogPin++) { 

    int sensor = analogRead(analogPin); 

    dataString += String(sensor); 

    if (analogPin < 2) { 

      dataString += ","; 

      delay((30*1000)/60); // delay(30*1000) = 60 seg 

    } 

  } 

 

  // abre o arquivo para salvar os dados: 

  File dataFile = SD.open("datalog7.csv", FILE_WRITE); 

  // se o arquivo estiver disponível, os dados são escritos nele:  

  if (dataFile) { 

    dataFile.println(dataString); 

    dataFile.close(); 

    // grava na porta serial tambem: 

    Serial.println(dataString); 

//    unsigned long time; 

//    Serial.print("Time: "); 

//    time = millis(); 

//    Serial.println(time); 

//    delay(1000); 

  } 

  // se o arquivo não abrir, mostrar o seguinte erro:  

  else { 

    Serial.println("error opening datalog.txt"); 

  } 

} 
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Anexo 2 – Códigos desenvolvidos em Matlab 
 

 

 

Para o cálculo do valor médio dos dados medidos pelo MMRS, usa-se o seguinte 

código em Matlab: 

 

% Cálculo do valor médio a cada n segundos  

% VarName1, VarName2 e VarName3 são as colunas com os valores medidos para 

os sensores 1, 2 e 3 respectivamente. 
n = 10; 
LDR1 = arrayfun(@(i) mean(VarName1(i:i+n-1)),1:n:length(VarName1)-n+1)'; 
LDR2 = arrayfun(@(i) mean(VarName2(i:i+n-1)),1:n:length(VarName2)-n+1)'; 
LDR3 = arrayfun(@(i) mean(VarName3(i:i+n-1)),1:n:length(VarName3)-n+1)'; 

 

 

Para o cálculo do valor da energia, que é igual a área abaixo das curvas medidas 

pelos sensores do MMRS, usa-se o seguinte código em Matlab: 

 

%% Cálculo Energia das Curvas do Sensor 

i = 781; % Número de pontos das curvas consideradas 
E_Sensor1 = cumtrapz(Sensor1); 
E_Sensor1(i,1) % Valor Total da energia medida pelo sensor 1 
E_Sensor2 = cumtrapz(Sensor2); 
E_Sensor2(i,1) % Valor Total da energia medida pelo sensor 2 
E_Sensor3 = cumtrapz(Sensor3); 
E_Sensor3(i,1) % Valor Total da energia medida pelo sensor 3 
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Anexo 3 – Calibração do MMRS com o Medidor de 
Radiação Icel 

Procedimento de Calibração com o Medidor de Radiação Icel SP -
2000 

 

Figura A.1 – Medidor de Radiação Solar Icel SP-2000. Fonte: Setor de Luxímetros da Icel13 

Para a calibração neste método são feitas diversas medições com os sensores do 

módulo e o medidor de radiação Icel (configurado para a medição em W/m²). Este 

medidor possui resolução de 1 W/m², exatidão de ±5%, taxa de amostragem de 0,25 

segundos, coeficiente de temperatura de ±0,38 (W/m²)/°C (Icel Manaus, 2016) e resposta 

espectral mostrada na Figura A.2. 

                                                
13 Disponível em: < http://www.icel-manaus.com.br/produtos.php?cat=11 >. Acesso em junho 2017. 

http://www.icel-manaus.com.br/produtos.php?cat=11
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Figura A.2 – Sensibilidade Espectral do Medidor de Radiação Solar Icel SP-2000. Fonte: Página de venda do 
SP-200014 

 

Em todas as medições, os sensores do módulo de medição e o sensor do medidor 

Icel são colocados em uma mesmo plano e sempre na mesma direção, como mostrado na 

FiguraA.3. Como a taxa de amostragem dos sensores (1 segundo) e do medidor (0,25 

segundos) são diferentes, e a visualização dos dados dos sensores só é possível 

posteriormente, é utilizada uma câmera para fazer filmagens do visor do medidor Icel por 

um período mínimo de 1 minuto. A sincronização das medições foi feita a partir da ligação 

simultânea dos sensores do MMRS e da câmera. 

Os dados então são tratados para que possam ser comparados corretamente. Em 

um minuto de medições, têm-se 60 pontos de medição dos sensores. Através do código 

desenvolvido em Matlab (ver Anexo 2), é feita a média dos valores medidos a cada 10 

segundos, de onde é obtido apenas um ponto. Com isso, têm-se 6 pontos a cada minuto de 

medição. Do medidor Icel são então obtidos 6 pontos (um a cada 10 segundos). 

Devem ser feitas medições em variadas intensidades de radiação para que se possa 

obter valores diferentes para a calibração. Todos esses pontos devem ser plotados em um 

gráfico, de onde se pode obter a relação entre eles através de uma curva de tendências. 

 

                                                
14 Disponível em: < http://www.icel-manaus.com.br/produto_descricao.php?id=609 >. Acesso em junho 

2017. 

http://www.icel-manaus.com.br/produto_descricao.php?id=609
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Figura A.3 – Configuração dos três sensores do MMRS no mesmo plano do sensor do medidor de radiação 
Icel, e câmera fazendo gravações do display do medidor. 
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Resultados da Calibração através do Medidor de Radiação Icel SP -
2000 

Os dados obtidos durante a calibração utilizando-se do medidor de radiação Icel 

são comparados através de um gráfico entre as medidas dos três sensores do MMRS e as 

medidas feitas pelo medidor Icel em 4 dias distintos, mostrados na Figura A.4 para o 

Sensor 1, na Figura A.5 para o Sensor 2 e na Figura A.6 para o Sensor 3. Ao analisar os 

dados, vê-se que para valores próximos à 400 W/m² e à 550 W/m² de radiação, houve 

medidas distintas nos três sensores. Como as medições foram feitas em dias, horários e 

localizações diferentes, e sabendo que a radiação medida pelo medidor de radiação Icel e 

pelos LDRs do MMRS varia de acordo com a temperatura, com a radiação indireta e com 

a sensibilidade espectral, uma provável explicação para a diferença dos valores medidos 

é uma variação na temperatura ambiente e no espectro durante as medições feitas, que 

varia de forma distinta entre esses dois sensores. Durante a manhã, por exemplo, a 

temperatura ambiente é geralmente menor do que ao meio dia e pode ser um fator que 

varia de forma desigual no LDR e no sensor Icel. Outro fator que também pode influenciar 

a variação da medição são os raios solares que não estão na faixa do visível (como o 

ultravioleta e o infravermelho) que influenciam a variação da resistência dos LDRs e a 

medição da radiação no medidor Icel de forma distinta (devido às respostas espectrais 

diferentes para os dois componentes, mostradas na Figura 3.1 para o LDR e na Figura A.2 

para o sensor de medição Icel). Essas diferenças podem ter influenciado os dados medidos 

pelos sensores do MMRS e pelo medidor de radiação Icel. 

 

 

Figura A.4 – Relação dos valores medidos pelo Sensor 1 e pelo medidor de radiação solar Icel 
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Figura A.5 – Relação dos valores medidos pelo Sensor 2 e pelo medidor de radiação solar Icel 

 

 

Figura A.6 – Relação dos valores medidos pelo Sensor 3 e pelo medidor de radiação solar Icel 

 

Observa-se ainda, ao analisar os dados medidos, que existe uma relação próxima à 

linear entre os valores medidos pelo MMRS e a radiação medida pelo medidor Icel, porém 

a faixa medida é pequena, de menos de 200 bits em cada um dos sensores. Desta forma, 

considerando que a relação observada em 3.2.2 é exponencial, espera-se esse mesmo 

comportamento para este caso quando a medição for feita para uma faixa maior. Vale falar 

que a falta de dados em uma faixa mais ampla foi devido à dificuldade de se obter os dados 

medidos pelo medidor Icel, modo este descrito no Procedimento de calibração a partir 

deste medidor. 
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Ainda, foram feitas medições, mostradas na Tabela A.1, sob mesmas condições 

(sensores no mesmo plano) e em dias distintos comparando os dados medidos pelo 

medidor Icel e pela estação meteorológica Davis. No primeiro dia de medições verificou-

se que os dados medidos pelo medidor Icel apresentavam um valor de aproximadamente 

71% do valor medido pela estação. Já no segundo dia de medida, obteve uma relação de 

aproximadamente 95% entre os dados medidos.  

 

Tabela A.1 – Medições para a comparação do medidor Icel com a estação meteorológica Davis  

Dia 
Medição Davis 

[W/m²] 

Medição Icel 

[W/m²] 

Medição Icel/ 

Medição Davis 

13/06 963 689 71,5% 

13/06 965 694 72,0% 

13/06 969 696 71,8% 

13/06 984 700 71,1% 

26/06 1250 1200 96,0% 

26/06 1150 1090 94,8% 

 

Acredita-se então, que a calibração através do medidor de radiação Icel não deve 

ser considerada, pois além de ter sido feita para uma faixa pequena (o que não caracteriza 

a relação entre os valores medidos no MMRS e no instrumento da calibração), verificou-

se uma inconstância na aquisição de dados com o equipamento em medições feitas 

comparando os dados medidos por este medidor com os dados medidos pela estação 

meteorológica. Por isso, a calibração feita desta forma não será considerada. 
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Anexo 4 – Curvas obtidas durante a Medição em 
Montes Claros 

As curvas obtidas durante as medições dos dias 06/06/17, 07/06/17 e 08/06/17 

são mostradas nesta seção.  

 

 

Figura A.1 – Medição original da radiação solar em Montes Claros, em bits, durante o dia 06/06/2017 
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Figura A.2 – Medição original da radiação solar em Montes Claros, em bits, durante o dia 07/06/2017 
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Figura A.3 – Medição original da radiação solar em Montes Claros, em bits, durante o dia 08/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0
5

:1
5

:0
0

0
5

:4
1

:5
3

0
6

:0
8

:4
6

0
6

:3
5

:3
9

0
7

:0
2

:3
2

0
7

:2
9

:2
5

0
7

:5
6

:1
8

0
8

:2
3

:1
1

0
8

:5
0

:0
4

0
9

:1
6

:5
7

0
9

:4
3

:5
0

1
0

:1
0

:4
3

1
0

:3
7

:3
6

1
1

:0
4

:2
9

1
1

:3
1

:2
2

1
1

:5
8

:1
5

1
2

:2
5

:0
8

1
2

:5
2

:0
1

1
3

:1
8

:5
4

1
3

:4
5

:4
7

1
4

:1
2

:4
0

1
4

:3
9

:3
3

1
5

:0
6

:2
6

1
5

:3
3

:1
9

1
6

:0
0

:1
2

1
6

:2
7

:0
5

1
6

:5
3

:5
8

1
7

:2
0

:5
1

1
7

:4
7

:4
4

1
8

:1
4

:3
7

1
8

:4
1

:3
0

Inclinado 17° Horizontal



 
 

91 
 

Anexo 5 – Fatura de Energia do Local do Projeto 

 


