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RESUMO 

 

A atual crise energética torna indispensável a adoção de novas alternativas de 

produção de energia capazes de suprir a crescente demanda. No Brasil a energia 

solar surge como uma fonte energética alternativa bastante promissora, uma vez que 

o país possui grande potencial para o aproveitamento deste tipo de recurso em razão 

dos elevados índices de irradiação solar. A regulamentação apresentada no módulo 

3 dos Procedimentos de Distribuição (PRODIST) e na Resolução Normativa 482/2012 

da ANEEL, formalizaram o uso das fontes renováveis na geração distribuída, incluindo 

a geração fotovoltaica, de modo que, seja viável a transformação da unidade 

consumidora em uma unidade de produção. Neste contexto, este trabalho apresenta 

um estudo do dimensionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede para o 

Centro Educacional Municipal de Paulo Afonso (CEMPA) levando em conta requisitos 

técnicos, de segurança e de qualidade exigidos pelas normas aplicáveis, além de 

apresentar um estudo quanto a viabilidade econômica, de forma que é possível avaliar 

a rentabilidade dessa tecnologia para o município de Paulo Afonso-BA. Quanto a 

realização do projeto do sistema, utilizou-se principalmente as normas da COELBA, a 

NBR5410, Resolução Normativa 482/2012 e Módulo 3 do PRODIST; além de 

softwares como RADIASOL 2 para análise de intensidade da radiação solar, SunData 

para cálculo da irradiação solar, SketchUp para modelagem tridimensional, AutoCAD 

para digitalização do projeto, além do auxílio do Microsoft Excel. Como resultados 

principais, dimensionou-se um sistema de 37,4 kWp com geração estimada de 

54993,56 kWh/ano. O investimento do sistema foi de R$ 195.988,80 com retorno do 

investimento em aproximadamente sete anos e seis meses. 

 

Palavras-chave: Sistema fotovoltaico, unidade educacional, viabilidade econômica. 

  



STUDY OF THE SIZING OF A GRID-CONNECTED PHOTOVOLTAIC SYSTEM 
AND ECONOMICAL VIABILITY ANALISYS FOR THE PAULO AFONSO 

MUNICIPAL EDUCATIONAL CENTER (CEMPA) 
 

 

ABSTRACT 

 

The current energy crisis makes it imperative to adopt new energy production 

alternatives capable of meeting growing demand. In Brazil, solar energy appears as a 

very promising alternative energy source, since the country has great potential for the 

use of this type of resource due to the high solar irradiation rates. The regulations 

presented in module 3 of the Distribution Procedures (PRODIST) and ANEEL's 

Normative Resolution 482/2012, formalized the use of renewable sources in distributed 

generation, including photovoltaic generation, so that it is feasible to transform the 

consumer unit into production unit. In this context, this work presents a study of the 

design of a grid-connected photovoltaic system for the Paulo Afonso Municipal 

Educational Center (CEMPA), taking into account the technical, safety and quality 

requirements of the applicable standards, and also an analisys of economic feasibility, 

so that it is possible to evaluate the profitability of this technology for the city of Paulo 

Afonso-BA. As for the realization of the system design, the standards of COELBA, 

NBR5410, Normative Resolution 482/2012 and Module 3 of PRODIST were used; in 

addition to software such as RADIASOL 2, for analysis of solar radiation intensity, 

SunData for solar irradiation calculation, SketchUp for 3D modeling, AutoCAD for 

design project, and Microsoft Excel for further analisys. The main results were a 37.4 

kWp system with an estimated generation of 54993.56 kWh / year. The value of the 

system was R$ 195,988.80 with return on investment in approximately seven years 

and six months. 

 

Key words: grid-connected photovoltaic system, school, economic viability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atual crise energética constitui uma das maiores preocupações da 

sociedade e dos profissionais da área. Sendo assim, surge a necessidade de adoção 

de novas alternativas de produção de energia, de forma que seja capaz de suprir uma 

grande demanda e que seja de baixa emissividade de gases de efeito estufa, 

causando, assim, menores problemas ambientais.  

Conforme o estudo mais recente realizado pela Empresa de Pesquisa 

Energética, para o período de 2013-2050, há uma projeção de crescimento de 

aproximadamente 200% na demanda de eletricidade a ser atendida pelo Sistema 

Elétrico Nacional (EPE, p.154, 2016). Nesta perspectiva, se faz necessário, além do 

aumento da geração, uma diversificação da matriz energética brasileira.  

Além disto, vale ressaltar que, de acordo com o Relatório Final do Balanço 

Energético Nacional1, o setor elétrico nacional caracteriza-se pela grande incidência 

de energia elétrica proveniente de hidroelétricas. Logo, torna-se notório que uma crise 

hídrica também seria responsável pelo comprometimento do fornecimento de energia 

elétrica do país. 

Deste modo, a energia solar surge como uma fonte energética, renovável e 

não convencional bastante promissora para o abastecimento de energia, uma vez que 

o Brasil possui grande potencial para o aproveitamento deste tipo de recurso em razão 

dos elevados índices de irradiação solar. Assim, a geração fotovoltaica consiste na 

conversão direta da energia eletromagnética presente na radiação solar em energia 

elétrica. 

A regulamentação apresentada no módulo 3 dos Procedimentos de 

Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e na Resolução Normativa 482/2012 da 

ANEEL, sendo que esta foi aprimorada pela Resolução Normativa 687/2015(ANEEL, 

2015), formalizaram o uso das fontes renováveis na geração distribuída, incluindo a 

geração fotovoltaica, de modo que seja viável a transformação da unidade 

consumidora em uma unidade de produção. 

No Brasil, quase 45% da energia elétrica consumida é utilizada por 

edificações residenciais, comerciais e públicas; sendo o setor residencial responsável 

                                            
1 BEN – Relatório Final 2017, EPE. 



 15 

por 21,3% do total do consumo nacional e os setores comercial e público responsáveis 

por 23,4% (EPE, 2016). Pegando como base o período de maior demanda de energia 

elétrica desses tipos de edifícios, ela ocorre simultaneamente ao período de maior 

radiação solar. Dessa forma, sistemas solares fotovoltaicos integrados a edifícios 

públicos, com conexão à rede, podem ser soluções viáveis que resultariam, através 

da geração distribuída, em benefícios socioeconômicos para toda a sociedade. 

Dentro desse panorama, o presente trabalho pretende expor o 

dimensionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede para o Centro 

Educacional Municipal de Paulo Afonso (CEMPA), realizando um estudo econômico 

do projeto, de forma que seja analisada a viabilidade do sistema, bem como os 

possíveis benefícios socioeconômicos para o município de Paulo Afonso-BA. 

 

1.1 Objetivo 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O trabalho tem como objetivo projetar e estudar a viabilidade econômica de 

um sistema de microgeração distribuída, utilizando sistema fotovoltaico conectado à 

rede de energia elétrica, para compensação do consumo ativo de energia elétrica do 

Centro Educacional de Paulo Afonso (CEMPA), no intuito de apresentar os benefícios 

socioeconômicos da instalação desse sistema pelo órgão público municipal. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos para realização do presente projeto, pretende-se: 

 Fazer o levantamento bibliográfico relacionado ao tema deste trabalho; 

 Coletar, através de autorização do órgão responsável, informações básicas a 

respeito do CEMPA - Centro Educacional de Paulo Afonso; 

 Coletar informações atualizadas referentes à demanda e ao consumo de 

energia elétrica anual da instalação; 

 Levantar informações adequadas do recurso energético (energia solar) 

disponível no local da aplicação; 

 Dimensionar e projetar o Sistema de Energia Solar Fotovoltaico Conectado à 

Rede (SFCR) para a unidade consumidora; 
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 Analisar a viabilidade econômica, por meio do estudo da análise de viabilidade 

de projetos, para implantação do SFCR. 

 

1.2 Motivação 

 

O interesse pela temática está correlacionado com a atual situação energética 

do Brasil, que apesar de possuir grande potencial para o aproveitamento de energia 

solar, ainda se encontra em estágio inicial de desenvolvimento para utilização dos 

sistemas fotovoltaicos interligados à rede. Sendo assim, vale ressaltar que, em 

detrimento da localização intertropical do país e a grande incidência solar, os sistemas 

fotovoltaicos são sistemas promissores, ou seja, constitui um mercado com grande 

perspectiva de crescimento.  

Desta forma, torna-se fundamental o correto conhecimento das técnicas de 

projeto, além do correto dimensionamento e da instalação de um sistema fotovoltaico 

conectado à rede, tendo em vista a extrema importância de tais conhecimentos para 

o ingresso nessa nova realidade do mercado. 

Além do interesse pessoal, surgem às inquietações sobre quais benefícios 

socioeconômicos estes sistemas fotovoltaicos podem trazer para a sociedade, assim 

como para o meio ambiente, visto que essas tecnologias diminuem a emissão de 

gases do efeito estufa. 

Sendo assim, o tema desse trabalho foi escolhido para mostrar que sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede, instalados em órgãos públicos, podem trazer 

benefícios para a sociedade, além de disseminar maneiras alternativas de geração de 

energia elétrica. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O sol como fonte de energia 

 

Antes de abordar o processo de geração de eletricidade proveniente da 

energia solar, é necessário conceituar e caracterizar o sol. Deste modo, o Centro de 

Referência para as Energias Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito (2014) entende que: 

 
O Sol é a principal fonte de energia para a Terra. Além de ser responsável 
pela manutenção da vida no Planeta, a radiação solar constitui-se numa 
inesgotável fonte energética, havendo um enorme potencial de sua utilização 
por meio de sistemas de captação e conversão em outra forma de energia, 
como por exemplo, a térmica e a elétrica.  

 

É a partir da energia do Sol que se dá a evaporação, possibilitando o 

represamento e a geração de eletricidade. A radiação solar também induz a circulação 

atmosférica (os ventos). Desta forma, a energia eólica consiste de uma forma indireta 

da energia solar. Além deste, o petróleo, o carvão, o gás natural e a cana-de-açúcar 

obtiveram do recurso solar a energia para seu desenvolvimento (CRESESB, 2014). 

Na presente pesquisa o foco será a utilização da energia solar para a 

produção de energia elétrica (conversão direta da luz em eletricidade). 

 

2.1.1 Radiação Solar 

 

O termo “radiação solar” pode ser referenciado em termos de fluxo de 

potência, quando é especificamente denominado de irradiância solar, ou em termos 

de energia por unidade de área, quando é denominado de irradiação solar. 

Segundo Trenberth (2009), cerca de 54% da irradiância total incide sobre o 

topo da atmosfera terrestre (refletida 7% e absorvida 47%). Desta forma, os outros 

46% são absorvidos e refletidos diretamente na atmosfera, de modo que cerca de 

93,9 x 10¹² kW chegam efetivamente na superfície terrestre. 

A radiação global que chega à superfície terrestre e incidente sobre uma 

superfície receptora é constituída por três componentes: a componente direta que 

percorre o caminho Sol, superfície sem sofrer espalhamento ou reflexão; a 

componente difusa que é a porção que atinge a superfície absorvedora após ter sido 

espalhada pelos gases atmosféricos ou refletida pelas nuvens; e o albedo que 

corresponde à componente da radiação que atinge o corpo receptor após ter sido 
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refletida pelo solo e por outros objetos próximos (CRESESB,2014, p.78). 

Anualmente o sol abastece a atmosfera terrestre com aproximadamente 0,81 

x 10¹⁸ kWh de energia, um valor considerável e muito maior que o consumo mundial 

de energia neste período. Sendo assim, é necessário utilizar apenas 0,01% desta 

energia para abastecer a demanda total da humanidade (BARROS, 2011). 

 

2.1.2 Distribuição da irradiação solar 

 

Conhecer a distribuição da irradiação solar média é fundamental para o 

desenvolvimento e para a aplicação de tecnologias destinadas a conversão da energia 

solar em eletricidade, uma vez que o valor da irradiação solar permite calcular a 

energia elétrica que pode ser convertida por um sistema fotovoltaico fixo. Cumpre 

salientar que tais sistemas normalmente exigem uma irradiação de no mínimo 3 a 4 

kWh/(m²*dia) (CRESESB, 2014, p.81). 

A Figura 1 apresentada a seguir apresenta a radiação solar média para o 

Brasil. 

 
Figura 1- Radiação solar Global Horizontal Média do Brasil. 

 

 

Fonte: PEREIRA et al, 2006. 
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No Brasil, o valor máximo de irradiação global é de 6,5 kWh/m²/dia (norte da 

Bahia) e a menor de 4,25 kWh/m²/dia (norte de Santa Catarina). Em qualquer região 

do território brasileiro a irradiação solar global média varia de 1500 a 2500 kWh/m²/ano 

que são valores superiores a maioria dos países desenvolvidos da Europa, conforme 

apresenta a Figura 2, onde a tecnologia fotovoltaica é disseminada para a produção 

de energia elétrica (PEREIRA et al, 2006). 

 

Figura 2 - Mapa europeu de irradiação solar em média anual. 

 

Fonte: CRESESB, 2014, p.84. 

 

Ante o exposto, nota-se que o Brasil, em razão da sua localização intertropical, 

possui grande potencial para o aproveitamento de energia solar durante todo o ano, 

tendo em vista que recebe elevados índices de irradiação solar com médias anuais 

uniformes e relativamente altas em todo país (PEREIRA et al, 2006).  

 

2.2 Geração Distribuída 

 

A geração distribuída (GD) representa o oposto da geração centralizada, 

sendo caracterizada pela produção de energia elétrica por grandes unidades 

geradoras, distantes dos centros consumidores, como por exemplo, as grandes usinas 

hidroelétricas (ZILLES et al, 2012), conforme a Figura 3 abaixo. 
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Figura 3 - Geração Centralizada x Geração Distribuída. 

 

Fonte: VILLALVA, 2015, p.26. 

 

No Brasil, o Decreto Lei nº 5.163/2004, em seu artigo 14, define a geração 

distribuída como a produção de energia elétrica proveniente de empreendimentos de 

agentes concessionários, permissionários ou autorizados, conectados diretamente no 

sistema elétrico de distribuição do comprador. 

De maneira mais simples, a ANEEL (2016) conceitua a geração distribuída 

como a produção de energia elétrica, a partir de fontes renováveis ou mesmo 

utilizando combustíveis fósseis, próximos aos locais de consumo. Além disso, a 

geração distribuída é caracterizada como microgeração quando se refere a uma 

potência instalada menor ou igual a 75kW, e a minigeração quando consiste em uma 

potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3(MW) (fonte hídrica), ou 5 

MW (demais fontes) (ANEEL,2016). 

A geração distribuída, assim como as fontes alternativas de energia elétrica, 

tem crescido em todo mundo e também no Brasil. A energia solar fotovoltaica, por 

exemplo, conforme ANEEL (2017a), representa 70,35% do potencial instalado para 

utilização na geração distribuída de eletricidade no Brasil, seguido da energia eólica 

(8,9%), biomassa (6,97%), hídrica (6,19%), biogás (4,53%) e cogeração qualificada 

(3,06%). 

Ainda conforme ANEEL (2017a) verifica-se que de unidades instaladas das 

fontes mencionadas anteriormente, 98,9% correspondem a energia solar. Ademais, 

conforme BEN (2017), a fonte solar fotovoltaica no país possui 53,6 GWh de geração 

e 56,9 MW de potência instalada.  

Estes dados denotam a ideia de que o cenário está mudando e há uma 

excelente expectativa de expansão para a energia solar, embora atualmente a 

participação dos sistemas fotovoltaicos seja desprezível na matriz energética 
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brasileira. Mas, em suma, percebe-se que a energia solar fotovoltaica representa a 

fonte alternativa que mais tem recebido atenção. Isso acontece devido a tais sistemas 

poderem ser instalados em qualquer local onde haja incidência de luz e devido a 

praticamente todo território brasileiro receber elevados índices de irradiação solar 

durante todo ano (VILLALVA, 2015, p.27). 

 

2.2.1 Resolução Normativa Nº 482, e suas alterações pela Resolução Normativa Nº 

687 

 

Em 2012, a ANEEL, com o objetivo de ampliar a geração distribuída, criou a 

Resolução Normativa nº 482 (ANEEL, 2012) que estabelece as condições gerais para 

o acesso de micro e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia 

elétrica e criou o sistema de compensação de energia elétrica correspondente.  

Visando reduzir os custos e o tempo para conexão da GD, aumentar o público 

alvo, melhorar o sistema de compensação, tornando a GD mais atrativa, a ANEEL 

percebeu a necessidade de realizar alterações na REN nº 482/2012. Desta forma, em 

2015, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 687 (REN nº 687/2015), que 

revisou a REN nº 482/2012 e a seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST (ANEEL, 2017b). 

Com a REN nº 687/2015 (ANEEL, 2015), destacam-se as seguintes 

redefinições para micro e minigeração distribuída e para o sistema de compensação 

de energia: 

 
I - Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, 
conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia 
elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de 
unidades consumidoras;  
II - Minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência 
instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou 
menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes renováveis de energia 
elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de 
unidades consumidoras;  
III - Sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia 
ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração 
distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e 
posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa.  

 

Além disso, a REN nº 687/2015 (ANEEL, 2015) trouxe algumas inovações, as 

quais se destacaram: 

-Art. 6, § 1: a energia injetada na rede gerará um crédito em quantidade de 
energia ativa que deve ser utilizado em até sessenta meses;  
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- Art. 7, inc. XIV: a fatura dos consumidores deve conter informações mínimas 
podendo ser fornecidas eletronicamente; 
- Art. 13-A, determina que distribuidora disponibilize, a partir de 1º de janeiro 
de 2017, um sistema eletrônico que permita ao consumidor o envio da 
solicitação de acesso e documentação necessária; 
- Art. 2, § 6 cria uma nova modalidade de GD onde empreendimentos de 
múltiplas unidades consumidoras (condomínio) tenham acesso a micro ou 
minigeração distribuída, onde a energia gerada pode ser repartida entre as 
unidades consumidoras; 
- Art. 2, § 6, inc. VII: surge geração compartilhada que possibilita a união de 
consumidores, por meio de consórcio ou cooperativa, instalando um sistema 
de micro ou minigeração distribuída em local diferente das unidades 
consumidoras nas quais a energia excedente será compensada. 

 

2.2.1.1 Sistema de Compensação de Energia Elétrica 

 

O Sistema de Compensação de Energia Elétrica, apresentado na Figura 4, foi 

a grande inovação apresentada na REN nº 482/2012 e, posteriormente, alterada pela 

REN nº 687/2015. Este sistema é responsável pela injeção, por uma unidade 

consumidora com micro ou minigeração, da energia gerada na rede da distribuidora.  

A energia ativa injetada no sistema de distribuição será cedida a título de 

empréstimo gratuito para a distribuidora. Assim, quando a energia injetada for maior 

que a consumida, o consumidor receberá um crédito em energia (kWh) que poderá 

ser utilizado para abater na fatura dos meses subsequentes (ANEEL, 2016). 

A REN nº 687/2015 (ANEEL, 2015), trouxe a possibilidade de o consumidor 

utilizar os créditos em outras unidades previamente cadastradas dentro da mesma 

área de concessão, definidas da seguinte forma:  

 
VI - empreendimento com múltiplas unidades consumidoras: caracterizado 
pela utilização da energia elétrica de forma independente, no qual cada fração 
com uso individualizado constitua uma unidade consumidora e as instalações 
para atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade 
consumidora distinta, de responsabilidade do condomínio, da administração 
ou do proprietário do empreendimento, com microgeração ou minigeração 
distribuída, e desde que as unidades consumidoras estejam localizadas em 
uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas, sendo vedada a 
utilização de vias públicas, de passagem aérea ou subterrânea e de 
propriedades de terceiros não integrantes do empreendimento;  
VII - geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, 
dentro da mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio 
ou cooperativa, composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade 
consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente 
das unidades consumidoras nas quais a energia excedente será 
compensada;  
VIII - autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras de 
titularidade de uma mesma Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, ou 
Pessoa Física que possua unidade consumidora com microgeração ou 
minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras, 
dentro da mesma área de concessão ou permissão, nas quais a energia 
excedente será compensada. 
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Figura 4 - Sistema de Compensação de Energia Elétrica. 

 

Fonte: ANEEL, 2016. 

 

Vale ressaltar que, mesmo que a energia injetada na rede seja superior ao 

consumo, as unidades consumidoras conectadas em baixa tensão - BT (grupo B) 

deverão pagar o valor referente ao custo de disponibilidade2. De forma análoga, os 

consumidores conectados em alta tensão - AT (grupo A) terão de pagar a parcela 

referente à demanda contratada. Quando o crédito de energia for utilizado, não deve 

ser abatido o montante referente ao custo de disponibilidade (ANEEL, 2016). 

 

 

 

 

                                            
2   “O custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicável ao faturamento mensal de consumidor 
responsável por unidade consumidora do grupo B, é o valor em moeda corrente equivalente a: 
 I – 30 kWh, se monofásico ou bifásico a 2 (dois) condutores; 
 II – 50 kWh, se bifásico a 3 (três) condutores; ou 
 III – 100 kWh, se trifásico. 
§ 1° O custo de disponibilidade deve ser aplicado sempre que o consumo medido ou estimado for 
inferior aos referidos neste artigo, não sendo a diferença resultante objeto de futura compensação. 
§ 2º Para as unidades consumidoras classificadas nas Subclasses. ” (RN nº 414/2010; Seção V; Art. 
98). 
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2.2.2 Geração Distribuída com Sistemas Fotovoltaicos 

 

A energia solar fotovoltaica consiste na energia obtida através da conversão 

direta da luz em eletricidade, aproveitando a radiação solar incidente. Os sistemas 

fotovoltaicos atualmente já estão sendo utilizados com geradores distribuídos, tanto 

no abastecimento de cargas isoladas, como conectadas à rede de distribuição elétrica 

(ZILLES et al, 2012). 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (2008), os 

Sistemas Fotovoltaicos (SF) classificam-se quanto à interligação ou não com a rede, 

que se subdivide em sistemas conectados à rede elétrica e sistemas isolados (não 

possuem ligação com a rede de distribuição de energia elétrica); e quanto à 

configuração do sistema, que são classificados como puros ou híbridos. 

Enfatizando os Sistemas conectados à rede elétrica (SFCR), estes são os 

sistemas que possuem ligação com a rede de distribuição de energia elétrica, isto é, 

que operam em paralelismo com a rede elétrica, a fim de reduzir ou eliminar o 

consumo de energia da rede elétrica, podendo inclusive gerar excedente de energia 

(VILLALVA, 2015, p. 30). 

Os principais componentes que formam estes sistemas são o painel 

fotovoltaico e o inversor, que são somados aos elementos de proteção e de comando. 

Além destes, há a presença de um medidor bidirecional, embora não haja a presença 

do banco de baterias, uma vez que a energia é injetada diretamente na rede 

(CESESB,2014, p.298). 

A Figura 5 ilustra o fluxo desde a geração até a conexão com a rede, onde a 

tensão contínua vinda dos painéis fotovoltaicos é convertida, no inversor, em tensão 

alternada com a mesma fase, frequência e tensão da rede elétrica a qual está 

conectado. 

Figura 5 - Componentes de um sistema fotovoltaico conectado à rede. 

 

Fonte: CESESB, 2014, p.291. 
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2.3 Componentes de um Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede 

 

Nesta seção serão apresentados os principais componentes de um SFCR, 

destacando-se as características técnicas e a função que exercem no sistema. 

 

2.3.1 Módulos Fotovoltaicos 

 

A ABNT (2013a) define os módulos fotovoltaicos como o conjunto de células 

fotovoltaicas, interligadas eletricamente e encapsuladas, com o objetivo de gerar 

energia elétrica em corrente contínua. Os módulos são representados pelo símbolo 

elétrico exemplificado na Figura 6 com o triângulo representando o polo positivo. 

 

Figura 6 - Símbolo Elétrico dos Módulos Fotovoltaicos. 

 

Fonte: ABNT, 2013a. 

 

Nesta perspectiva, vale ressaltar que para que os módulos apresentem 

tensões adequadas, os fabricantes conectam várias células em série. Enquanto que 

a corrente elétrica produzida pela célula depende da área, haja vista que a corrente 

depende diretamente da quantidade de luz captada pelas células (VILLALVA, 2015, 

p. 74). 

Vale destacar que as células fotovoltaicas de material c-Si (silício) dominam o 

mercado fotovoltaico em razão da sua confiabilidade, tendo em vista que possuem 

garantia contra defeitos de fabricação de 3 a 5 anos, garantia de rendimento mínimo 

durante 25 anos, degradação entre 0,5 e 1,0% por ano, garantia de uma potência de 

pico mínima de 90% da nominal, dentre outras garantias que justificam o seu destaque 

no mercado fotovoltaico (CRESESB, 2014, p. 132). 

 

2.3.1.1 Características Elétricas dos Módulos 

 

Os módulos fotovoltaicos são identificados pela sua potência elétrica de pico 

(WP), no qual tem-se como principais parâmetros elétrico a máxima potência (PMP), a 
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corrente de máxima potência (IMP), a tensão de máxima potência (VMP), a corrente de 

curto-circuito (ISC) e a tensão de circuito aberto (VOC), todas definidas em condições-

padrão de ensaio (STC), considerando irradiância solar de 1.000 W/m², distribuição 

espectral padrão para AM 1,5 e temperatura de célula de 25 °C (CRESESB, 2014, 

p.118). 

Os valores destes parâmetros especificam os módulos de acordo com as 

seguintes condições: radiação, temperatura de operação de célula e massa de ar. 

Sendo assim, a análise da curva I-V (figura 7-A) é fundamental para a determinação 

destes valores (PRIEB, 2002). 

A representação típica da saída de tensão e corrente dos módulos é dada 

pela curva I-V, conforme a Figura 7-(A). Cada ponto desta curva representa uma 

potência gerada determinada pelo produto entre tensão e corrente. Além desta, existe 

uma curva de potência em função da tensão (curva P-V) que mostra como a potência 

do módulo varia em função da sua tensão, conforme a Figura 7-(B). 

 

Figura 7 - Curva Característica (A) I-V e (B) P-V. 

 

Fonte: VILLALVA, 2015, p.75 

 

A tensão de circuito aberto (VOC) é gerada quando os seus terminais de saída 

do módulo fotovoltaico estão abertos, ou seja, sem carga. A corrente de curto-circuito 

(ISC) surge quando os terminais de saída são curto-circuitados. A máxima potência 

(PMP) é o produto entre a corrente de máxima potência (IMP) e a tensão de máxima 

potência (VMP). 

As curvas I-V e P-V mostram que a tensão de circuito aberto (VOC) e a corrente 

de curto-circuito (ISC) são, respectivamente, as máximas tensões e correntes que o 
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módulo pode fornecer. Entretanto, em ambos os pontos, a energia gerada é nula. 

Sendo assim, existe apenas um ponto nas curvas onde o módulo fornece a máxima 

potência (PMP), e é nele que se deve operar, uma vez que a produção de energia é 

maior (VILLALVA, 2015, p.77). 

 

2.3.1.2 Arranjos Fotovoltaicos 

 

Segundo Miranda (2014), para lograr a potência requisitada em um projeto, 

os módulos fotovoltaicos são arranjados em série, paralelo ou misto de série e 

paralelo, de forma a atender as exigências desejadas e respeitar os limites e 

especificações de corrente e tensão dos componentes no lado de corrente contínua. 

Na ligação em série, o terminal positivo de um módulo fotovoltaico é 

conectado ao terminal negativo de outro módulo e assim por diante, sendo esta 

ligação denominada de fileiras ou strings, conforme a Figura 8-(A). Desta forma, nos 

arranjos em série, a tensão de saída corresponde a soma da tensão fornecida por 

cada módulo (VSAÍDA = V1 + V2 + ... + VN).  Já a corrente que circula pelo conjunto é a 

mesma em todos os módulos (IT = I1 = I2 = ... = IN) (HECKTHEUER, 2001). 

No caso da conexão em paralelo, os terminais de mesma polaridade são 

unidos entre si (figura 8-B). Assim, a tensão de saída do conjunto é a mesma tensão 

individual de cada módulo (VSAÍDA = V1 = V2 = ... = VN), enquanto a corrente é a soma 

das correntes de cada modulo do arranjo (IT = I1 + I2 + ... + IN) (CRESESB, 2008). 

 

Figura 8 - Associação em (A) série e (B) em paralelo, respectivamente. 

 

Fonte: CRESESB, 2008. 

 

A Figura 9-(A) ilustra a curva I-V de um conjunto de módulos associados em 

série. Percebe-se o aumento de tensão diretamente proporcional ao aumento dos 

módulos FV, enquanto que a corrente permanece a mesma, conforme mencionado 

anteriormente. De forma contrária acontece na Figura 9-(B), no qual ilustra a curva I-

V de um conjunto de módulos associados em paralelo. Nesta verifica-se o aumento 
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da corrente com o aumento dos módulos enquanto a tensão permanece a mesma. 

 

Figura 9 - Curva I-V dos módulos associados em (A) série e (B) paralelo. 

 

Fonte: CRESESB, 2014, p.157-158. 

 

2.3.1.3 Fatores que afetam as características elétricas do módulo 

 

Entre os fatores que influenciam na geração dos módulos fotovoltaicos, cita-

se a influência da irradiância solar (figura 10-A) e a influência da temperatura (figura 

10-B).  

 

Figura 10 - Influência da (A) radiação solar e (B) temperatura na operação dos módulos. 

 

Fonte: VILLALVA, 2015, p.78 e CRESESB, 2014, p.150. 
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Na primeira, ocorre que a corrente elétrica que o módulo fotovoltaico fornece 

depende diretamente da radiação solar que incide sobre suas células, ou seja, a 

corrente elétrica gerada pelo módulo aumenta com o aumento da irradiância solar. 

(PRIEB, 2002). Quando ocorre o efeito de sombreamento (quando uma ou mais 

células recebem pouca ou nenhuma luz), a passagem da corrente elétrica para outras 

células é impedida, prejudicando assim os conjuntos de módulos, e, 

consequentemente, o sistema produz menos energia (VILLALVA, 2015, p.89). 

Para minimizar o efeito de sombreamento são adicionados diodos de desvio 

ligados em paralelo com as células e, desta forma, a corrente da célula problemática 

é desviada (VILLALVA, 2015, p.91). Além disso, o diodo de desvio evita a ocorrência 

de “pontos quentes” que podem colocar em risco os módulos parcialmente 

sombreados, uma vez que a potência elétrica gerada é dissipada no próprio módulo 

afetado (CRESESB, 2014, p. 160). 

O outro fator é a influência da temperatura que segundo Villalva (2015, p.79), 

influencia na tensão de saída do módulo fotovoltaico, uma vez que em temperaturas 

baixas as tensões são maiores e em temperaturas mais altas as tensões são menores. 

Ainda menciona-se a corrente de curto circuito que tem um leve incremento com o 

aumento da temperatura conforme Figura 10-(B). No entanto, cumpre ressaltar que 

este aumento não é suficiente para compensar a perda de potência causada pela 

diminuição da tensão (PRIEB, 2002). 

 

2.3.2 Inversores 

 

O inversor tem como principal função a conversão da corrente contínua, 

proveniente do gerador fotovoltaico, em corrente alternada (CRESESB,2014, p.216). 

É representado pelo símbolo elétrico conforme a Figura 11. 

 

Figura 11 - Símbolo elétrico do inversor. 

 

Fonte: ABNT, 2013a. 
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De acordo com Villalva (2015, p.157), nos sistemas conectados à rede, os 

inversores funcionam como fonte de corrente (injetam corrente na rede elétrica 

convencional). Para isto, é necessário que a tensão de saída do inversor esteja 

totalmente sincronizada com a tensão da rede. Neste sentido, vale citar que as 

principais características elétricas dos inversores conectado à rede são: 

• Proteção: Devem desconectar automaticamente da geração de energia 

quando o sistema elétrico estiver fora de operação (proteção anti-ilhamento3)  

(CRESESB, 2014, p.238). 

• Rastreamento do Ponto de Máxima Potência4 (MPPT): Garante que os 

módulos operem no seu ponto de máxima potência independentemente das 

condições de operação, o que fornece o máximo desempenho da instalação e, assim, 

proporciona maior rendimento do sistema (VILLALVA, 2015, p. 164). 

• Transformador de Isolação: Os inversores para SFCR podem possuir um 

transformador de isolação que protege o sistema, possibilitando o isolamento 

completo entre o lado C.C. e o lado C.A. Além disso, permite que o inversor trabalhe 

com qualquer configuração de sistema de distribuição (VILLALVA, 2015, p.170). 

 

2.3.3 Caixa de Junção, Strings, Cabos e Conectores 

 

Caixa de junção, strings, cabos e conectores são elementos que facilitam a 

ligação entre os módulos e organizam as instalações elétricas do sistema. A primeira, 

a caixa de junção, é uma caixa de conexão presente na parte traseira dos módulos 

fotovoltaicos, que recebe os terminais elétricos do módulo e aloja os diodos de by-

pass (VILLALVA, 2015, p.92). 

As strings5 são ligadas entre si através de uma caixa de conexão conhecida 

como strings box ou caixa de strings, que concentra os cabos elétricos das fileiras em 

dois barramentos, positivo e negativo. Ainda possui elementos de proteção como 

fusíveis e diodos de bloqueio (VILLALVA, 2015, p.189-190). 

No caso dos cabos, recomenda-se que nas instalações elétricas fotovoltaicas 

sejam usados cabos que cumpram os requisitos mínimos para as diferentes 

aplicações, como cabos de módulo ou de fileira, cabo principal CC e cabo CA. 

                                            
3 Anti-islanding. 
4 Seguimento de ponto de potência máxima (SPPM). 
5 Fileiras. 
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Os “cabos das fileiras” estabelecem a ligação entre os módulos individuais e 

a caixa de junção. Por questões de segurança, os condutores positivos e negativos 

não podem ser colocados lado a lado. Assim, recomenda-se que sejam instalados 

cabos solares monocondutores com dupla camada de isolação, resistentes aos raios 

ultravioletas e às diferentes condições climáticas (GREENPRO, 2004). 

O cabo principal CC estabelece a ligação entre a caixa de junção do gerador 

e o inversor. Pode-se utilizar cabos solares ou cabos padrão, estes últimos devem ser 

entubados, uma vez que não são resistentes aos raios ultravioletas (GREENPRO, 

2004). 

Os cabos de ligação C.A. ligam o inversor à rede elétrica da concessionária 

ou ao transformador por meio de um equipamento de proteção (GREENPRO, 2004). 

 

2.3.4 Proteção 

 

Dispositivos de proteção contribuem para a minimização ou eliminação de 

falhas nas instalações fotovoltaicas. Neste trabalho cita-se o diodo de bloqueio e by-

pass; aterramento; fusíveis e disjuntores; DPS; chaves de seccionamentos; dispositivo 

de seccionamento visível e quadros de proteção C.C. e C.A. 

O diodo de by-pass é utilizado para evitar a ocorrência dos “pontos quentes”, 

oferecendo um caminho alternativo para a corrente e, assim, limitando a dissipação 

de potência nas células sombreadas. Com isso, a perda de energia e o risco de 

danificar o módulo são reduzidos (CRESESB, 2014, p.160). Já o diodo de bloqueio, 

tem a função de impedir o fluxo de corrente de um conjunto série com tensão maior 

para um com tensão menor (CRESESB, 2014, p.161) 

Os sistemas de aterramento, por sua vez, são utilizados pela necessidade de 

realizar o aterramento da carcaça dos equipamentos (módulo e inversor) e o 

aterramento do sistema através do condutor neutro no lado C.A. com o objetivo de 

impedir riscos de choques elétricos, estabilizar a tensão do sistema e proteger os 

equipamentos de correntes excessivas decorrentes de uma falha (CRESESB, 2014, 

p.386-387). 

Quanto ao fusível e ao disjuntor, são utilizados para proteger cabos, 

equipamentos e demais componentes nos casos de correntes elevadas provenientes 

de curto circuito, sobrecargas ou falhas no aterramento (CRESESB, 2014, p. 385). 

Ademais, o fusível é utilizado para proteger uma associação série de módulos 



 32 

fotovoltaicos e deve ser colocado na saída de cada arranjo, tanto no polo positivo 

quanto no polo negativo; e o disjuntor pode ser utilizado como chave para desativar a 

alimentação C.A. do sistema (CRESESB, 2014, p.393). 

O Dispositivo de Proteção Contra Surtos ou, simplesmente, DPS desvia a 

corrente proveniente de um surto e limita as sobretensões transitórias, devendo ser 

instalado nos lados C.C. e C.A. de um SFCR. 

No caso das chaves de seccionamentos, consistem no dispositivo utilizado 

para a interrupção do fluxo de corrente durante situações de emergência e 

manutenção. Devem ser instalados no lado C.C., desconectando as fileiras de 

módulos dos inversores (MELO, 2014). 

O Dispositivo de Seccionamento Visível (DSV) é o elemento de proteção que 

interliga o sistema fotovoltaico à rede elétrica da concessionária, desconectando-o 

durante o processo de manutenção do sistema. Deve ser instalado após a caixa de 

medição do padrão de entrada e dimensionado para que a abertura e a capacidade 

de condução sejam compatíveis com a potência instalada (MELO, 2014). 

Por fim, tem-se os quadros de proteção C.C. e C.A. que possuem os 

dispositivos de proteção do referido lado, conforme Figura 12 (VILLALVA, 2015, 193). 

 

Figura 12 - Quadro de proteção C.C. e C.A. 

 

Fonte: VILLALVA, 2015, p.193 - 194. 
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2.4 Procedimentos Formais Para Elaboração De Projeto De Um Sistema 

Fotovoltaico Conectado À Rede (SFCR) 

 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos para a elaboração do 

projeto de um sistema fotovoltaico conectado à rede, que se inicia pela concessão de 

acesso a rede de distribuição local conforme apresenta seção a seguir. 

 

2.4.1 Concessão de conexão com a rede de distribuição 

 

A ANEEL desenvolveu várias resoluções e diretrizes para regulamentar a 

conexão do sistema fotovoltaico com a rede de distribuição. No módulo 3 do PRODIST 

(ANEEL, 2017b) estão estabelecidas as condições para o acesso, incluindo a conexão 

e o uso ao sistema de distribuição, a definição dos critérios técnicos e operacionais, 

os requisitos do projeto, as informações, os dados e a implementação da conexão dos 

indivíduos que possuem este acesso.  

Desta forma, cabe ressaltar que os procedimentos de acesso devem atender 

aos padrões de qualidade do serviço, resguardando a segurança, a eficiência e a 

confiabilidade dos sistemas de distribuição já existentes (ANEEL, 2017b). 

 

2.4.2 Etapas para Viabilização do Acesso 

 

As etapas que constituem os procedimentos de viabilização do acesso ao 

sistema de distribuição são apresentadas na Figura 13. As etapas que devem ser 

seguidos pelo consumidor estão destacados em azul e pela distribuidora, estão em 

vermelho. 

Figura 13 - Etapas para viabilização do acesso. 

 

Fonte: ANEEL, 2016. 
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As etapas correspondem a sequência: consulta de acesso, informação ao 

acesso, solicitação de acesso e parecer do acesso. A primeira, a consulta de acesso, 

é facultada ao acessante e caso seja realizada torna-se obrigatória à elaboração da 

informação de acesso. Tem como objetivo obter informações técnicas que subsidiem 

os estudos pertinentes ao acesso, sendo livre a indicação de um ou mais pontos de 

conexão de interesse (ANEEL, 2016). 

No caso da informação de acesso, esta é a reposta formal e obrigatória da 

acessada para a consulta. Quanto à solicitação de acesso, é o requerimento 

preenchido pelo acessante que deve conter o Formulário de Solicitação de Acesso 

para micro e minigeração distribuída acompanhado dos documentos pertinentes 

acrescidos do projeto das instalações de conexão, incluindo o memorial descritivo, a 

localização, o arranjo físico e os diagramas (ANEEL, 2016). 

Na quarta etapa, o parecer de acesso, é a resposta à solicitação de acesso 

que deve ser emitido pela distribuidora através de um documento formal obrigatório 

apresentando informações referentes às condições de acesso e os requisitos técnicos 

que possibilitam a conexão das instalações do acessante (ANEEL, 2016). 

Vale ressaltar que após a conclusão das obras necessárias para o início da 

operação do sistema, o acessante deve solicitar vistoria à Distribuidora. Durante a 

vistoria, serão verificadas as instalações e as suas adequações ao projeto 

apresentado durante o parecer. Ademais, serão realizados testes que comprovem o 

funcionamento do sistema anti-ilhamento (ANEEL, 2017b). 

 

2.5 Requisitos de Projeto para Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) 

 

Nesta etapa serão apresentados os requisitos técnicos, de qualidade, de 

segurança e ademais informações para a conexão de microgeração distribuída, com 

potência instalada menor ou igual a 75 kW, conectada à rede de distribuição por meio 

de instalações de unidades consumidoras, baseados nas normas técnicas da 

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e na seção 3.7 do Módulo 

3 do PRODIST. 
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2.5.1 Requisitos técnicos: Conexão ao sistema de distribuição 

 

Conforme a NOR.DISTRIBU-ENGE-0002 (COELBA, 2016a), os acessantes 

com microgeração devem ser interligados ao sistema elétrico de BT da Distribuidora 

no mesmo ponto de conexão da unidade consumidora, sendo a forma de conexão em 

função da potência instalada e das tensões padronizadas (220/127 e 380/220 V), 

como mostra a Tabela 01. 

 

Tabela 1 - Forma de conexão em função da potência. 

Forma de Conexão Potência instalada 

Tensão da Rede 220/127 V 380/220 V 

Monofásico, bifásico ou trifásico < 10 kW < 15 kW 

Bifásico ou trifásico 10 a 20 kW 15 a 25 kW 

Trifásico > 20 kW > 25 kW  

Fonte: COELBA, 2016b. 

 

Os sistemas, que se conectam à rede através de inversores, devem se basear 

no esquema simplificado da Figura 14. 

 

Figura 14 - Esquema simplificado com inversor na interface de conexão. 

 

Fonte: COELBA, 2016a e COELBA, 2016b. 
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Para a interligação com a rede é necessário que o inversor tenha função ativa 

de anti-ilhamento. Além disto, é importante frisar que os microgeradores que utilizam 

inversores para conexão à rede não necessitam de DSV (COELBA, 2016a). 

Para aderir ao sistema de compensação e se conectar à rede de baixa tensão 

é necessário que as unidades consumidoras cumpram os requisitos mínimos de 

proteção, conforme a Tabela 02.  

 

Tabela 2 - Requisitos mínimos em função da potência instalada. 

EQUIPAMENTOS Potência Instalada ≤ 75 kW 

Elemento de desconexão Sim 

Elemento de interrupção Sim 

Transformador de acoplamento Não 

Proteção de sub e sobretensão Sim 

Proteção de sub e sobrefreqüência Sim 

Proteção contra desequilíbrio de corrente Não 

Proteção contra desbalanço de tensão Não 

Sobrecorrente direcional Não 

Sobrecorrente com restrição de tensão Não 

Relé de sincronismo Sim 

Anti-ilhamento Sim 

Medição Sistema de Medição Bidirecional 

Fonte: COELBA, 2016a e COELBA, 2016b. 

 

2.5.2 Requisitos técnicos, de qualidade e segurança 

 

A energia fornecida pelos sistemas de GD às cargas locais e à rede elétrica 

da Distribuidora deve atender aos critérios de qualidade estabelecidos no Módulo 8 

do PRODIST. De modo geral, pode-se mencionar como requisitos necessários que os 

projetos contenham análises quanto a perda de tensão (ilhamento), variações de 

tensão e frequência, reconexão, aterramento, proteção contra curto-circuito, 

seccionamento, religamento automático da rede e sinalização de segurança.  

 Para a perda de tensão, o sistema de microgeração conectado à rede deve 

garantir a desconexão entre a rede de distribuição e as instalações elétricas internas 

à unidade consumidora, incluindo a parcela de carga e de geração, sendo vedada a 

conexão ao sistema da distribuidora durante a interrupção do fornecimento.  

No caso de variações de tensão e frequência acima ou abaixo dos limites 

definidos na rede elétrica, é necessária uma resposta do sistema de microgeração 
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conectado a essa rede, a fim de garantir a segurança e de evitar danos aos 

equipamentos conectados, incluindo o próprio sistema de geração distribuída. 

Reconexão com a rede é necessária depois de uma “desconexão” devido a 

uma condição anormal da rede, devendo retornar o fornecimento em 180 segundos 

depois que as condições normais de tensão e da frequência da rede normalizarem. 

Além disso, o sistema de microgeração deve estar conectado ao sistema de 

aterramento da unidade consumidora. Para mais, o sistema de microgeração deve 

possuir um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes, a fim de limitar ou 

interromper o fornecimento de energia, bem como proporcionar proteção à rede da 

Distribuidora contra eventuais defeitos a partir do sistema de geração distribuída.  

Se necessário, método de isolação e seccionamento visível do equipamento 

de interface com a rede deve ser disponibilizado, sendo instalado após a caixa de 

medição do padrão de entrada, com capacidade de condução e abertura compatível 

com a potência da unidade consumidora. Vale mencionar também que o sistema de 

microgeração deve ser capaz de suportar o religamento automático fora de fase, isto 

é, nas piores condições possíveis. 

Por fim, deve-se ser instalada no ponto de conexão, junto ao padrão de 

entrada, uma sinalização indicando a existência de geração própria na unidade 

consumidora, conforme a Figura15. 

 

Figura 15 - Modelo da Placa de Advertência. 

 

Fonte: COELBA, 2016a. 
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2.6 Cálculos para dimensionamento de Sistemas Conectados à Rede Elétrica 

(SFCR) 

 

Para o dimensionamento de Sistemas Conectados à Rede Elétrica (SFCR) 

alguns cálculos devem ser realizados. A seguir apresenta-se as equações relevantes 

e utilizadas para o desenvolvimento da presente pesquisa. 

 

2.6.1 Potência instalada 

 

A potência do gerador FV do SFCR pode ser calculada pela Equação 01 

(CRESESB, 2014, p.329). 

 

𝑃𝐹𝑉 =
𝐸

𝑇𝐷∗𝐻𝑆𝑃
                                                  (01) 

 

Onde: 

PFV - Potência de pico do painel FV; 

E (Wh/dia) - Consumo diário médio anual da edificação ou fração deste;  

HSP (h/dia) - Média diária anual das HSP incidente no plano do painel FV;  

TD (adimensional) - Taxa de desempenho. 

 

2.6.2 Quantidade de módulos 

 

Conhecendo a potência do sistema (PFV) e a potência nominal cada módulo 

(PN), é possível calcular o número de módulos para a instalação pela Equação 02 

(MELO, 2014). 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
𝑃𝐹𝑉

𝑃𝑁
                                                   (02) 

 

2.6.3 Correção dos parâmetros elétricos de um módulo fotovoltaico 

 

Os principais parâmetros elétricos de um módulo fotovoltaico sofrem 

influência da temperatura. Sendo assim, é necessário corrigir os valores de VOC, VMPP, 

ISC e IMPP para as temperaturas máxima e mínima do local onde o sistema será 

instalado. 
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A temperatura de operação dos módulos pode ser determinada a partir da 

Equação 03 mostrada a seguir (CRESESB, 2014, p.152). 

 

𝑇𝑚𝑜𝑑 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + 𝐾𝑡 ∗ 𝐺                                            (03) 

 

Onde: 

Tmod (°C): Temperatura do módulo; 

Tamb (°C): Temperatura ambiente; 

G (W/m²): Irradiância incidente sobre o módulo; 

Kt (°C/W*m²): Coeficiente térmico para o módulo, podendo ser adotado o valor 

padrão de 0,03. 

 

Valores de temperatura mínima de operação do módulo (Tmod_mín) e 

temperatura máxima de operação do módulo (Tmod_máx) podem ser encontradas 

considerando uma irradiância (G) de 1000 W/m² para o período em que a temperatura 

é máxima e zero no período em que a temperatura é mínima. 

Para representar o efeito da temperatura nas características dos módulos 

utilizam-se os coeficientes de temperatura, presente nas folhas de dados dos 

fabricantes. Ressalta-se que estes efeitos podem ser calculados conforme as 

Equações 04 a 08 apresentadas a seguir (CRESESB, 2014, p.150; MELO, 2014). 

 

𝑉𝑂𝐶(𝑇) = 𝑉𝑂𝐶𝑆𝑇𝐶
∗ (1 + 𝛽 ∗ (𝑇 − 25))                               (04) 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑇) = 𝑉𝑀𝑃𝑃𝑆𝑇𝐶
∗ (1 + 𝛽′ ∗ (𝑇 − 25))                             (05) 

𝐼𝑆𝐶(𝑇) = 𝐼𝑆𝐶𝑆𝑇𝐶
∗ (1 + 𝛼 ∗ (𝑇 − 25))                                (06) 

𝐼𝑀𝑃𝑃(𝑇) = 𝐼𝑀𝑃𝑃𝑆𝑇𝐶
∗ (1 + 𝛼 ∗ (𝑇 − 25))                              (07) 

𝑃𝑀𝑃𝑃(𝑇) = 𝑉𝑀𝑃𝑃𝑆𝑇𝐶
∗ 𝐼𝑀𝑃𝑃𝑆𝑇𝐶

∗ (1 + 𝛾 ∗ (𝑇 − 25))                    (08) 

 

Onde: 

T (°C): Temperatura do modulo; 

β (%/°C): Coeficiente de variação da tensão de circuito aberto; 

β’(%/°C): Coeficiente de variação da tensão de máxima potência; 

α (%/°C): Coeficiente de variação da corrente de curto-circuito; 

γ (%/°C): Coeficiente de variação da potência máxima. 
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2.6.4 Dimensionamento do inversor 

 

Dimensiona-se o inversor com uma potência nominal inferior à do gerador FV, 

uma vez que a potência do gerador FV dificilmente se aproxima de seu valor nominal. 

Vale ressaltar que a utilização de um inversor de menor capacidade tende a baratear 

a energia gerada (CRESESB, 2014, p.332). 

O fator de dimensionamento do inversor (FDI) é a relação entre a potência do 

inversor (Pinv) e a potência máxima do gerador fotovoltaico (PFV), uma grandeza 

adimensional dada pela Equação 09 (CRESESB, 2014, p.332). 

 

𝐹𝐷𝐼 =
𝑃𝑖𝑛𝑣

𝑃𝐹𝑉
                                                    (09) 

 

Onde:  

Pinv (W): Potência nominal do inversor; 

PFV (W): Potência nominal do gerador FV. 

 

2.6.5 Número Máximo de Módulos por Fileira 

 

A tensão máxima da entrada do inversor ocorrerá durante a operação de 

circuito aberto na temperatura mínima de operação do módulo (Tmod_mín), vide na 

Tabela 08 (subseção 4.4.3). O número de módulos deve ser escolhido de modo que 

a tensão na fileira seja inferior à faixa de tensão da entrada CC do inversor para não 

danificar o equipamento, mantendo a operação normal do mesmo. O número máximo 

de módulos pode ser obtido pela Equação 10 (CRESESB, 2014, p.333). 

 

𝑁°𝑚á𝑥 <
𝑉𝑚á𝑥 𝑖𝑛𝑣.

𝑉𝑂𝐶 (𝑇𝑚𝑜𝑑_𝑚í𝑛)
                                              (10) 

 

Onde:  

N°máx (adimensional): Número máximo de módulos; 

Vmáx inv(V): Máxima tensão C.C. admitida pela entrada do inversor; 

VOC (𝑇𝑚𝑜𝑑_𝑚í𝑛) (V): Tensão em circuito aberto do módulo FV considerando a 

temperatura mínima de operação dos módulos. 
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2.6.6 Determinação da faixa de tensão de operação do MPPT do inversor 

 

Em elevadas temperaturas, os módulos de um sistema FV apresentarão uma 

redução nos valores de tensão estabelecidos nas folhas de dados do fabricante. Se a 

tensão do gerador cair abaixo da tensão MPPT mínima do inversor, a eficiência global 

do sistema diminui, podendo provocar a interrupção do funcionamento do inversor 

(CRESESB, 2014, p.334).  

Esta diminuição da eficiência global do sistema também ocorre nos períodos 

frios. Assim, é necessário que o número de módulos conectados em série, nas devidas 

temperaturas de operação, atenda à faixa de tensão MPPT do inversor, conforme a 

Equação 11 (CRESESB, 2014, p.334). 

 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑖𝑛𝑣 mín)

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑎𝑥
)

< 𝑁° 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 <
𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑖𝑛𝑣 máx)

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑖𝑛
)

                       (11) 

 

Onde: 

VMPP (invmín) (V): Mínima tensão de operação do MPPT do inversor; 

VMPP (invmáx) (V): Máxima tensão de operação do MPPT do inversor; 

VMPP (𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑎𝑥
) (V): Tensão no ponto de máxima potência do módulo 

considerando a temperatura máxima de operação dos módulos;  

VMPP (𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑖𝑛
) (V): Tensão no ponto de máxima potência do módulo 

considerando a temperatura mínima de operação dos módulos. 

 

2.6.7 Cálculo do número de fileiras em paralelo 

 

Para se ter conhecimento quanto ao número de fileiras em paralelo é 

necessário verificar se em algum momento a corrente do gerador FV ultrapassa o 

limite máximo da corrente de entrada do inversor. Para garantir que este valor não 

seja ultrapassado, calcula-se o número máximo de fileiras, conectadas em paralelo, 

com auxílio da Equação 12, apresentada a seguir (MELO, 2014). 

 

𝑁°𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 ≤
𝐼𝑚á𝑥 𝑐𝑐 (𝑖𝑛𝑣)

𝐼𝑆𝐶 (𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑎𝑥)
                                             (12) 
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Onde: 

N°fileiras: Número máximo de fileiras; 

Imáxcc (inv) (A): Corrente máxima C.C nominal do inversor; 

ISC (𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑎𝑥
) (A): Corrente nominal C.C da fileira corrigida para operação 

considerando a temperatura máxima de operação dos módulos (pior caso). 

 

2.6.8 Dimensionamento dos Cabos 

 

Para o dimensionamento dos cabos C.C e C.A serão utilizados dois critérios: 

a capacidade de condução de corrente do condutor e a queda de tensão. 

No caso do dimensionamento dos cabos C.C das fileiras, deve-se levar em 

consideração a máxima corrente admissível, a queda de tensão e a seção transversal 

dos cabos das fileiras. Segundo o Greenpro (2004), a norma europeia IEC 60364-7-

712 define que os cabos C.C, devem suportar no mínimo 1,25 vezes a corrente 

máxima de curto circuito (ISC), conforme a Equação 13.  

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 ≥ 1,25 ∗ 𝐼𝑆𝐶 (𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑎𝑥
)                                          (13) 

 

O primeiro critério utilizado para determinar a seção do condutor será a 

capacidade máxima de condução de corrente. Este critério leva em consideração a 

temperatura ambiente, o agrupamento dos condutores e o tipo da instalação elétrica, 

baseando-se na NBR 5410:2008.  

Outro método utilizado para determinar a seção transversal dos cabos das 

fileiras é o critério da queda de tensão admissível. Segundo Villalva (2015, p.199), a 

a queda de tensão nos cabos C.C deve estar entre 1% e 3%. Além disso, o critério da 

queda de tensão leva em consideração a resistividade do condutor escolhido, a 

corrente corrigida (Equação 13) e o comprimento do cabo, cuja a queda de tensão 

deseja determinar.  

A Equação 14 mostrada a seguir permite calcular a seção do condutor pelo 

critério da queda de tensão (GREENPRO, 2004).  

 

𝑆 =
2∗𝐿∗𝜌∗𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎²

∆𝑉∗𝑃𝑀𝑃𝑃 (𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑎𝑥)∗𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑠é𝑟𝑖𝑒
                                 (14) 
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Onde: 

S (mm²): Seção do condutor; 

L (m): Comprimento do condutor; 

ρ (Ω*mm²/m): Coeficiente de resistividade do cobre; 

Icorrigida(A): Capacidade de condução de corrente suportadas (cabos C.C); 

Nºmódulos em série: Número de módulos em série; 

PMPP (𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑎𝑥
) (W): Potência do módulo no ponto de máxima potência 

considerando a temperatura máxima de operação dos módulos. 

 

Para o dimensionamento dos cabos C.C principais, segue-se o mesmo 

raciocínio do dimensionamento dos cabos C.C das fileiras, porém, neste caso, o cabo 

deve suportar no mínimo 1,25 vezes a corrente máxima de curto circuito (ISC) de duas 

fileiras ligadas em paralelo, conforme a Equação 13. O critério da capacidade máxima 

de condução de corrente também pode ser utilizado conforme mencionado 

anteriormente. Se for utilizado o critério da queda de tensão admissível, a Equação 

14 permite calcular a seção do condutor.  

Para o dimensionamento dos cabos CA, o critério da capacidade máxima de 

condução pode ser encontrado semelhante ao que já foi mencionado antes. Pelo 

critério da queda de tensão admissível observa-se que conforme a norma 

NOR.DISTRIBU-ENGE-0002 (COELBA, 2016a) a máxima queda de tensão 

admissível é de 3%. O dimensionamento será feito pelo critério da máxima queda de 

tensão admissível, conforme a Equação 15 (GREENPRO, 2004) 

 

𝑆 =
√3∗𝐿∗𝜌∗𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎∗𝑐𝑜𝑠𝜑

∆𝑉∗𝑉𝑁
                                        (15) 

 

Onde: 

S (mm²): Seção do condutor; 

L (m): Comprimento do condutor;  

ρ (Ω*mm²/m): Coeficiente de resistividade do cobre para a temperatura a ser 

considerada; 

Icorrigida (A): Corrente máxima C.A do trecho; 

VN: Tensão nominal da rede; 

Cos φ: fator de potência do inversor. 
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2.6.9 Cálculo para dispositivo de seccionamento 

 

Dispositivos de seccionamento serão utilizados nos cabos C.C das fileiras, 

cabos C.C principais e no lado C.A (CRESESB, 2014, p.393). Deve-se dimensionar o 

dispositivo de seccionamento principal para seccionar o gerador FV da entrada do 

inversor, que deve ser adequado para operação C.C (GREENPRO, 2004). Segundo 

NBR 5410:2008, os disjuntores devem ser dimensionados conforme a Equação 16:   

 

𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑑 < 𝐼𝑚á𝑥                                                  (16) 

 

Onde: 

IN (A): Corrente nominal do circuito; 

Id (A): Corrente nominal do disjuntor; 

Imáx (A): Corrente máxima permitida no condutor. 

 

2.6.10 Dimensionamento dos fusíveis 

 

Segundo Villalva (2015, p.199), o dimensionamento do fusíveis C.C é feito 

considerando a Equação 17 a seguir. 

 

1,1 ∗ 𝐼𝑆𝐶 ≤ 𝐼𝑓𝑢𝑠í𝑣𝑒𝑙 ≤ 𝐼𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎                                   (17) 

 

Onde: 

ISC (A): Corrente de curto circuito do modulo no pior caso (Tmod_max); 

Ifusível (A): Corrente do fusível; 

Ireversa (A): Corrente reversa do módulo. 

 

2.6.11 Dimensionamento dos diodos de bloqueio 

 

O diodo de bloqueio ligado em serie com o conjunto de módulos fotovoltaicos 

deve suportar o dobro da tensão da fileira, conforme a Equação 18 (VILLALVA, 2014, 

p.201). 

 

𝑉𝐷 ≥ 2 ∗ 𝑉𝑂𝐶 (𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑖𝑛
)                                       (18) 
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Onde: 

VD (V): Tensão reversa suportada pelo diodo; 

VOC (𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑖𝑛
) (V): Tensão da fileira no pior caso. 

 

2.7 Estimação da geração de energia 

 

Para estimar a produção de energia é preciso analisar os parâmetros que 

envolvem a energia solar que incide sobre o local em que os módulos FV serão 

instalados. A estimativa de energia ideal gerada no mês pode ser calculada conforme 

a Equação 19 apresentada a seguir (MELO, 2014). 

 

𝐸𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝑃𝐹𝑉 ∗ 𝑁𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 𝐻𝑆𝑃                                       (19) 

 

Onde: 

E ideal (kWh): Energia ideal gerada; 

PFV (WP): Potência do SFCR; 

Ndias: Número de dias no mês; 

HSP (h/dia): Hora de sol pleno.   

 

É possível avaliar as perdas do SFCR em relação à produção de energia 

elétrica ideal considerando a Taxa de Desempenho (TD), cujo resultado é a relação 

entre a energia ideal e a energia elétrica real esperada. Portanto, é possível calcular 

a energia real do SFCR utilizando a Equação 20 (MELO, 2014). 

 

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐸𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑇𝐷                                            (20) 

 

Onde: 

E real (kWh): Energia real gerada (com perdas); 

E ideal (kWh): Energia ideal gerada; 

TD: Taxa de desempenho. 

 

A TD avalia a geração de energia elétrica levando em consideração as 

possíveis perdas do sistema FV real e as variações da irradiação solar e da 

temperatura. No Brasil, a taxa de desempenho varia de 70% a 80% (CRESESB, 2014, 
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p.329). Segundo Almeida (2012) e Miranda (2014), as perdas típicas de SFCR variam 

de acordo com a Tabela 03. 

 

Tabela 3 - Perdas típicas de SFCR. 

Perdas Variação mínima e máxima das Perdas 

Temperatura das Células FV 0,3% a 0,4% a cada 1°C 

Espectro da radiação solar 4% a 10% 

Degradação 0,8% ao ano 

Sombreamento 0% a 100% 

Sujeiras nos Módulos 2% a 25% 

Descasamento de Parâmetros 2% a 7% 

Transformadores 2% a 4% 

Perdas no lado CC 1% a 3% 

Perdas no lado CA 0,7% a 2% 

Eficiência do Inversor na conversão 1% a 15% 

Mismatch no MPPT 1,5% a 3% 

Diodos e conexões 0,3% a 0,5% 

Sistema Solar-Tracking 0% a 2% 

Indisponibilidade do sistema 0% a 0,5% 

Fonte: ALMEIDA, 2012 e MIRANDA, 2014. 

 

2.8 Cálculo de viabilidade econômica 

 

Nesta seção abordam-se as equações necessárias para análise da viabilidade 

do projeto de SFCR, destacando-se os principais indicadores econômicos como o 

Payback, o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR). 

 

2.8.1 Payback 

 

O payback é um indicador econômico utilizado para avaliar o tempo de retorno 

de um investimento inicial, que pode ser calculado segundo a Equação 21 

(MARQUEZAN e BRONDANI, 2006). 

 

 𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 =
𝐼𝑂

𝑡∗𝐸𝐺𝐸𝑅𝐴𝐷𝐴 (𝑎𝑛𝑜)
                                   (21) 

Onde: 

IO (R$): Investimento inicial; 

t (R$/kWh): Tarifa de energia elétrica; 
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EGERADA (kWh): Energia gerada no ano. 

 

2.8.2 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

O Valor Presente Líquido (VPL), segundo Puccini (2011, p.166), é a soma 

algébrica do valor atual de todos os fluxos de caixa, considerando as taxas de juros 

apropriadas e pode ser calculado conforme Equação 22 a seguir. 

 

𝑉𝑃𝐿 =  [∑
𝑃𝑀𝑇𝑗

(1+𝑖)𝑗
𝑛
𝑗=0 ] − 𝐼𝑂                                             (22) 

 

Onde: 

VPL: Valor presente líquido descontado de uma taxa i; 

i: Taxa Mínima de Atratividade (TMA); 

j: É o período (j = 0 a j = n), percorrendo todo fluxo de caixa; 

PMT: Fluxos esperados de entrada de caixa; 

IO: Investimento inicial. 

 

2.8.3 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) representa a rentabilidade gerada por 

determinado investimento, representando a taxa de juros compostos que impõe a 

condição de nulidade do VPL, conforme a Equação 23 (PUCCINI, 2011, p.166). 

 

𝑉𝑃𝐿 =  [∑
𝑃𝑀𝑇𝑗

(1+𝑖)𝑗
𝑛
𝑗=0 ] − 𝐼𝑂 = 0                                        (23) 

 

Onde: 

VPL: Valor presente líquido descontado de uma taxa i; 

i: TIR; 

j: Período (j = 0 a j = n), percorrendo todo fluxo de caixa; 

PMT: Fluxos esperados de entrada de caixa; 

IO: Investimento inicial.  
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3 METODOLOGIA 

 

O termo pesquisa pode ser definido como um procedimento sistemático que 

busca o conhecimento da realidade e a obtenção de respostas para os problemas que 

são propostos, utilizando-se de métodos e técnicas científicas. Nesta perspectiva, Gil 

(2002, p. 17) preconiza que: 

 
A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos 
disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros 
procedimentos científicos. Na realidade, a pesquisa desenvolve-se ao longo 
de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação 
do problema até a satisfatória apresentação dos resultados. 

 

Portanto, não diferente do que Gil (2002, p.17) mencionou, o presente estudo 

foi realizado em várias etapas. A primeira etapa consistiu na obtenção das 

informações necessárias por meio da técnica de pesquisa bibliográfica, de modo que 

foi possível a análise das principais contribuições teóricas sobre o tema.  

Como fonte de pesquisa bibliográfica utilizadas no presente trabalho, 

destacam-se as informações da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Balanço 

Energético Nacional (BEN), dos Procedimentos de Distribuição (PRODIST) e 

regulamentações elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

além de normas da concessionária de distribuição de energia local, isto é, da 

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), além de normativas 

internacionais. 

A segunda etapa do estudo consistiu na realização do estudo de caso e da 

pesquisa de campo, tendo em vista a necessidade de investigação empírica e de 

coleta sistemática de dados para o acréscimo de valor a este projeto. Neste sentido, 

Fonseca (2002, p. 32) entende que a pesquisa de campo caracteriza investigações 

em que para além da pesquisa bibliográfica e/ou documental se coletam dados junto 

de pessoas, utilizando diversos tipos de pesquisa.  

Dentro da segunda etapa, no que tange a forma de abordagem, o tipo de 

pesquisa empregado foi o tipo qualitativo. Esta metodologia está relacionada com a 

ideia de levantamento de dados com base no estudo sobre pessoas, grupos ou 

lugares. Neste sentido, Goldenberg (2004, p. 63) entende que: “[...] A pesquisa 

qualitativa é útil para identificar conceitos e variáveis relevantes de situações que não 

podem ser estudadas quantitativamente”. Ademais, a abordagem qualitativa 

pressupõe a explicação do porquê das coisas, sem que haja preocupações com os 
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dados estatísticos e com a quantificação de valores.  Sendo assim, torna-se notório 

que este tipo de pesquisa preza pelo contato direito entre o pesquisador e o seu objeto 

de estudo. 

No que concerne os objetivos da pesquisa, foi utilizado o tipo exploratório. 

Sobre a pesquisa exploratória, Gil (2002, p. 41) destaca que:  

 
Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-
se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento 
de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, 
bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados 
aspectos relativos ao fato estudado. 

 

Neste contexto, a segunda etapa foi realizada através do levantamento de 

informações no Centro Educacional de Paulo Afonso (CEMPA), localizado na travessa 

Luiz Viana Filho - Zona Urbana - Centro de Paulo Afonso - BA. O levantamento foi 

dividido nas seguintes etapas: 

 

1. Verificação e análise do espaço físico externo do CEMPA utilizando o 

mapas e imagens fornecidas pelo programa Google Earth para 

determinação do local da instalação do sistema fotovoltaico levando em 

consideração o objetivo de contemplar o suprimento energético do centro 

educacional e acréscimo educacional aos estudantes; 

2. Levantamento das informações referentes ao consumo de energia elétrica 

do CEMPA, além da obtenção projeto arquitetônico do CEMPA por meio 

de solicitação ao departamento de eletromecânica do município de Paulo 

Afonso - BA;  

3. Cálculo da demanda e da geração de energia elétrica anual (seção 2.7) do 

CEMPA com base no consumo de energia elétrica e observando instruções 

e informações da Resolução Normativa nº 482/2012 (ANEEL, 2012) da 

ANEEL e do CRESESB (2014); 

4. Obtenção das características e recursos solares de Paulo Afonso – BA, 

Água Branca – AL e Petrolândia – PE (cidades mais próximas do CEMPA) 

a partir do programa SunData do CRESESB e, através de um método para 

tratamento de dados, por meio da formação de um plano moldado a partir 

das três cidades, determinou-se as características e recursos solares do 

CEMPA considerando a inclinação de 10°, conforme Silva (2015); 
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5. Dimensionamento dos componentes e equipamentos do sistema 

fotovoltaico conectado à rede (SFCR) para o CEMPA (seção 2.6) seguindo 

orientações de pesquisas e orientações, principalmente, do CRESESB 

(2014), Melo (2014), Villalva (2015), Greenpro (2004) e normas como 

NBR5410 (2008) e IEC 60364 (norma europeia). 

6. Elaboração do projeto do sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR) 

para o CEMPA utilizando softwares como RADIASOL 2 (LABSOL, 2017), 

SunData (CRESESB, 2016) e SketchUp Make 2017 (SKETCHUP, 2016) e 

seguindo as normas VR01.01-00.12 e NOR.DISTRIBU-ENGE-0002 

atualmente vigentes da concessionária de energia local - COELBA. 

7. Digitalização do projeto fotovoltaico, com a utilização do software AutoCAD 

2013, com a confecção do diagrama unifilar completo da planta do sistema 

de geração própria e do diagrama de interligação; 

8. Levantamentos dos dados referentes aos custos totais do projeto que tem 

como base os preços dos insumos praticados no mercado ou valores de 

referência com base em pesquisas bibliográfica. Sendo assim, os valores 

dos módulos fotovoltaicos e o inversor foram determinados através de uma 

pesquisa de mercado (Apêndice E) onde a empresa Serrana (2017) 

apresentou a melhor relação custo/benefício e os demais valores foram 

estimados com base em uma pesquisa bibliográfica seguindo orientações 

apresentadas por Dassi et al. (2015 apud FERREIRA, 2016); 

9. Estudo referente às tarifas elétricas e taxas de juros do país conforme 

Benedito (2009), Puccini (2011) e em sites como o Portal Brasil (2017); 

10. Análise de Viabilidade do Projeto (AVP), levando em consideração 

dados atuais e projeções futuras com o uso das técnicas de engenharia 

econômica e com o intuito de calcular o tempo de retorno do investimento. 

Os indicadores econômicos utilizados para análise do projeto, foram o 

Payback, a Amortização, VPL (Valor Presente Líquido) e a TIR (Taxa 

Interna de Retorno). As equações para cálculo dos indicadores foram 

apresentadas na seção 2.8. 

11. Análise dos benefícios que as instalações de sistemas fotovoltaicos para 

geração de energia podem trazer para o CEMPA e, consequentemente, 

para o município. 

De forma a detalhar mais os tópicos 5 e 6, para a realização do 
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dimensionamento e do projeto foram utilizadas como referência as pesquisas e 

documentos legais: Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos do 

CRESESB-CEPEL (2014) e autores como: Zilles (2012), Melo (2014), Villalva (2015), 

Almeida (2012), Da Costa (2010), Benedito (2009) e Puccini (2011). 

Quanto as normas e resoluções: Resolução Normativa nº 482(ANEEL, 2012) 

que estabelece as condições gerais para o acesso de micro e minigeração distribuída 

aos sistemas de distribuição de energia elétrica, sistema de compensação de energia 

elétrica, e outras providências; Módulo 3 do PRODIST - Acesso ao Sistema de 

Distribuição (ANEEL, 2017b);Módulo 8 do PRODIST - Qualidade da Energia Elétrica 

(ANEEL, 2017c); ABNT NBR5410 (2008) – Instalações elétricas de baixa tensão; e 

normas da concessionária do município NOR.DISTRIBU-ENGE-0002 (COELBA, 

2016a) referente a conexão de Microgeradores ao Sistema de Distribuição e VR01.01-

00.12 (COELBA, 2016b) referente a conexão de microgeradores ao Sistema de 

Distribuição em Baixa Tensão; IEC 60364:2005 - Instalações elétricas de edifícios e 

IEC 60364-7-712:2017 - Requisitos para instalações ou locais especiais: Sistemas de 

energia solar fotovoltaica (FV) que menciona que as quedas de tensão nos cabos C.C 

devem estar entre 1% e 3%. 

Alguns softwares também foram utilizados com a finalidade de agregar ao 

desenvolvimento do projeto sendo estes: RADIASOL 2 (LABSOL, 2017) para análise 

de intensidade da radiação solar em superfícies inclinadas, SunData (CRESESB, 

2016)para cálculo da irradiação solar diária média mensal em qualquer ponto do 

território nacional, ScketchUp (SKETCHUP, 2016) para modelagem tridimensional 

(criação), estudo e análise do sistema fotovoltaico, AutoCAD (AUTODESK, 2017) para 

digitalização do projeto fotovoltaico, além do auxílio de planilhas do Microsoft Excel 

(Apêndice F) para geração de gráficos e para facilitar cálculos matemáticos. 

Por fim, a terceira etapa da pesquisa será a análise e a interpretação dos 

dados obtidos durante as etapas de coleta, uma vez que tais dados não demonstram, 

de forma clara, a abordagem do objeto do estudo. Nesta concepção, Gil (2008, p. 156) 

estabelece que: 

 
A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que 
possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 
investigação. Já a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais 
amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 
conhecimentos anteriormente obtidos. 
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Sendo assim, torna-se perceptível a necessidade de análise dos dados 

colhidos durante a pesquisa, no sentido de que se possam verificar a proporção de 

utilização de energia elétrica em residências ou prédios comerciais, verificar a tarifa 

de consumo de energia elétrica, verificar de que maneira a energia solar fotovoltaica 

poderá auxiliar na redução do consumo da energia elétrica e verificar a viabilidade 

econômica do projeto. 

 

  



 53 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Verificação e análise do espaço físico da instalação 

 

Nesta seção foi utilizado como caso-exemplo, para instalação do sistema 

fotovoltaico conectado à rede, o Centro Educacional Municipal de Paulo Afonso - 

CEMPA localizado na cidade de Paulo Afonso - Bahia, na Travessa Luiz Viana Filho, 

no Centro, cuja latitude e longitude são 09°24'02.74" S e 38°13'38.57" O, 

respectivamente. Na Figura 16, tem-se a visão aérea do local, conforme dados do 

Google Earth (GOOGLE EARTH, 2017). No mesmo verifica-se uma área de 9166,03 

m². 

 

Figura 16 - Visão aérea do CEMPA. 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2017. 

 

Conforme a parte em destaque na Figura 17, o CEMPA possui uma área de 

cerca de 2440 m² sem utilização, e tal espaço seria ideal para instalação dos módulos 

fotovoltaicos, uma vez que o local não apresenta sombreamento. A instalação nesse 

local seria mais prática, tendo em vista o fato de que, visando fins também didáticos, 

o SFCR seria de solo, ou seja, instalado no chão. 
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Figura 17 - Espaço ideal para instalação dos módulos FV. 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2017. 

 

4.2 Demanda, consumo e geração de energia elétrica anual da instalação 

 

O local se enquadra na classe “Poder Público - Municipal Trifásico”, unidade 

consumidora de baixa tensão (Grupo B), com tensão padronizada de 220/127 V.  

Para o dimensionamento, considerou-se o consumo anual de energia elétrica 

do estabelecimento (tabela 4), sendo necessária a realização da coleta da fatura de 

energia elétrica para a análise do histórico de consumo.  

Na Figura 18 tem-se uma das faturas de energia elétrica do Centro 

Educacional de Paulo Afonso (CEMPA) referente ao consumo do mês de junho de 

2017 e com vencimento em julho de 2017 com um valor total a pagar de R$2532,89 

(dois mil reais, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos). 
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Figura 18 - Fatura elétrica do CEMPA (junho de 2017). 

 

 

A Tabela 04 apresenta o histórico de consumo de energia elétrica referente 

ao período de julho de 2016 a junho de 2017, totalizando 12 meses. 

 

Tabela 4 - Histórico do consumo em 12 meses. 

MÊS CONSUMO (kWh/mês) 

Julho/16 2572 

Agosto/16 3536 

Setembro/16 4487 

Outubro/16 4760 

Novembro/16 4308 

Dezembro/16 4392 

Janeiro/17 1700 

Fevereiro/17 3638 

Março/17 5317 

Abril/17 5804 

Maio/17 5391 

Junho/17 5260 

MÉDIA 4263,75 

TOTAL 51165 
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Ante o exposto, nota-se que a média anual é de 4263,75 kWh/mês e que nos 

meses de janeiro e fevereiro o consumo foi menor em razão do período das férias 

escolares, apresentando uma variação de consumo considerável em relação aos 

outros meses.  

Diante dos dados de consumo, o SFCR poderia ser projetado para gerar cerca 

de 4260 kWh/mês, o equivalente a 51165 kWh/ano, compensando em 100% (cem por 

cento) o consumo de energia. Todavia, mesmo que o consumo seja compensado em 

sua totalidade, o consumidor deverá pagar o valor referente ao custo de 

disponibilidade, que para os consumidores do grupo B trifásico equivale a 100 

kWh/mês, conforme as disposições da alínea I do artigo 7º da REN nº 482/2012 

(ANEEL, 2012). Deste modo, a energia ideal gerada mensalmente pelo sistema 

fotovoltaico deve limitar-se ao consumo mensal subtraída da taxa de disponibilidade 

(CRESESB,2014, p.328). Em outras palavras, a geração ideal será de 

aproximadamente 4163,75 kWh/mês ou 49965 kWh/ano. 

Pensando em uma futura expansão da instituição e na possibilidade da 

energia excedente ser utilizada por outras unidades previamente cadastradas e dentro 

da mesma área de concessão, utilizou-se um fator de crescimento de 110% (cento e 

dez por cento) na energia ideal gerada. Sendo assim, o SFCR será projetado para 

gerar cerca de 4580,13 kWh/mês ou 54961,5 kWh/ano. 

 

4.3 Recurso energético solar disponível no local da instalação 

 

Esta etapa do projeto é caracterizada pela a avaliação do potencial energético 

solar, no intuito de quantificar a radiação solar global incidente sobre os painéis 

fotovoltaicos, de forma que se possa calcular a estimativa de energia gerada. 

 

4.3.1 Níveis de Irradiação no local e nas proximidades 

 

Para estimar a produção de energia elétrica deve-se considerar a energia total 

diária incidente sobre a superfície dos painéis fotovoltaico. Assim, uma forma bastante 

conveniente de expressar o valor acumulado de energia solar ao longo do dia é 

através do número de Horas de Sol Pleno (HSP). Esta grandeza representa o número 

de horas em que a radiação solar permanece constante ou igual a 1.000W/m². 
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Para obter-se a irradiação do local, conforme descrito no item 1 da segunda 

etapa da metodologia (seção 3), utilizou-se o programa SunData (CRESESB, 2016), 

fornecido pelo CRESESB. De acordo com o ponto de interesse informado, o programa 

fornece os dados de irradiação incidente no plano inclinado convertidos para o seu 

valor médio diário em kW/m²/dia, utilizando o valor numérico HSP.  

Ao inserir as coordenadas, descritas no item 4.1., foi possível obter os valores 

de irradiação solar de três localidades distintas: Paulo Afonso - BA (11,2 km), 

Petrolândia - PE (45,4 km) e Água Branca - AL (38,9 km). Tais localidades são 

apresentadas na Figura 19. 

 

Figura 19 - Plano com três localidades mais próximas do local da instalação. 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2017. 

 

Os valores de irradiação informado pelo SunData, para as 3 estações de 

medição, considerando o ângulo de inclinação igual a latitude local, são apresentados 

na Tabela 05. 
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Tabela 5 - Valores de irradiação para as 3 estações distintas. 

Irradiação solar diária média mensal [kWh/m²*dia] 

Cidade Água Branca Paulo Afonso Petrolândia 

Coordenadas 9,2°S/37,937777°O 9,3°S/38,222222°O 9°S/38,303055°O 

Jan 5,18 5,49 5,56 

Fev 5,00 5,51 5,69 

Mar 5,40 5,70 5,70 

Abr 4,83 5,21 5,53 

Mai 4,28 4,64 5,29 

Jun 3,94 4,38 4,79 

Jul 4,28 4,63 5,48 

Ago 5,13 5,52 5,86 

Set 4,96 5,52 5,76 

Out 5,50 6,23 6,13 

Nov 6,09 6,19 5,98 

Dez 5,17 5,81 5,58 

Média 4,98 5,40 5,61 

Fonte: CRESESB, 2016. 

 

Com os cálculos detalhados no Apêndice A, foi possível determinar os valores 

de irradiação diária média mensal em kWh/m² para o local desejado. Tais valores 

estão presentes na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Irradiação Solar CEMPA. 

CEMPA - 9,400761°S/38,22738°O 

MÊS Irradiação solar mensal [kWh/m²*dia] 

Jan 5,49 

Fev 5,49 

Mar 5,72 

Abr 5,14 

Mai 4,46 

Jun 4,28 

Jul 4,39 

Ago 5,44 

Set 5,48 

Out 6,31 

Nov 6,26 

Dez 5,93 

Média 5,37 
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A estimação do nível de radiação no local onde o SFCR será implantado, 

conforme determinado na Tabela 6 anteriormente, foi realizado utilizando-se um 

método para tratamento de dados, através da formação de um plano moldado a partir 

das três cidades mais próximas. Cada uma destas cidades representa um ponto 

inserido num sistema de coordenadas definido pela latitude, longitude e pela radiação 

diária mensal, num determinado mês. 

Portanto, o valor de irradiação solar utilizado para o dimensionamento foi o 

valor médio de 5,37 kWh/m²*dia, o que equivale a 5,37 h/dia (HSP). 

 

4.4 Dimensionamento e projeto de Sistema de energia solar Fotovoltaico 

Conectado à Rede (SFCR) 

 

Nesta seção abordar-se-á o dimensionamento e a elaboração de um SFCR 

com base no Centro Educacional de Paulo Afonso (CEMPA) para compensação do 

consumo ativo do mesmo. 

 

4.4.1 Orientação dos módulos 

 

Segundo Villalva (2015, p.48), a orientação correta dos módulos fotovoltaicos 

maximiza a quantidade de radiação captada, melhorando o desempenho do sistema 

de geração fotovoltaica. Logo, a melhor maneira para instalar um módulo fotovoltaico 

é orientá-lo com a face voltada para o norte. Essa orientação melhora o 

aproveitamento da radiação solar, visto que durante todo o tempo estará incidindo 

raios solares sobre a superfície do módulo, sendo a maior incidência no período do 

meio-dia. 

Outra observação importante para melhorar o desempenho do sistema de 

geração fotovoltaica é a inclinação dos módulos fotovoltaicos. Neste sentido, vale 

salientar que, para obter a geração máxima de energia durante o ano, o ângulo de 

inclinação deve ser igual à latitude do local onde o sistema será instalado. Desta 

forma, as pequenas variações na inclinação não resultam em grandes mudanças na 

energia gerada anualmente (CRESESB, 2014, p.367). 

Para latitude entre 0° a 10° recomenda-se que o ângulo ideal de inclinação 

seja de 10°, pois esta inclinação favorecer a autolimpeza dos módulos, evitando assim 

o acúmulo de poeira (VILLALVA, 2015, p.57). 
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No presente projeto o ângulo utilizado será de 10°, tendo em vista que a 

latitude local é de aproximadamente 9,4°. 

 

4.4.2 Dimensionamento do Gerador Fotovoltaico: Potência instalada 

 

Conforme Almeida (2012), um sistema FV com ótimo desempenho apresenta 

uma TD de 75%. Sendo assim, este será o valor adotado neste projeto considerando 

uma perda total de 25%. Com todos os valores definidos e a partir da Equação 01, 

tem-se que a potência instalada do sistema FV será, conforme Resultado 01 a seguir, 

de 37,4 kWp. 

 

𝑃𝐹𝑉 =
54961,5

365

0,75∗5,37
= 37,4 𝑘𝑊𝑝                                   R.01 

 

4.4.3 Quantidade e dimensionamento dos parâmetros elétricos dos Módulos 

Fotovoltaicos 

 

Os módulos fotovoltaicos escolhidos para este projeto são do PERLIGHT 

SOLAR modelo CORAL 260 P-60, homologados pelo INMETRO com classificação “A” 

de eficiência energética, potência de pico de 260Wp, tecnologia de silício policristalino 

com vida útil de pelo menos 25 anos em que 90% da potência nominal pode ser 

extraída ao longo de 10 anos e 80% após 25 anos (SERRANA ENERGIA, 2017c). A 

Figura 20 mostra as curvas características da corrente versus tensão (I-V), fornecidas 

pelo fabricante, para diferentes valores de irradiância e temperatura. 

 

Figura 20 - Curvas características I x V 

 

Fonte: SERRANA ENERGIA, 2017c. 
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As maiores tensões são obtidas durante o inverno em detrimento das baixas 

temperaturas. Já as tensões mais baixas são obtidas durante os meses do verão, 

devido às temperaturas máximas ser maiores que 25°C. O inverso ocorre com a 

corrente, já que seus valores são maiores durante o verão e menores durante o 

inverno (MELO, 2014). 

As especificações elétricas detalhadas do módulo FV estão apresentadas na 

Tabela 07 a seguir. 

 

Tabela 7 - Especificações do Módulo Fotovoltaico 

Especificações do Módulo Fotovoltaico 

Módulo Fotovoltaico Coral 260 P-60 

Potência 260 Wp 

Tensão de MPPT (VMPP) 32,1 V 

Corrente de MPPT (IMPP) 8,1 A 

Tensão de Circuito Aberto (VOC) 37,92 V 

Corrente de Curto Circuito (ISC) 8,64 A 

Corrente Reversa 15 A 

Comprimento 1,64 m 

Largura 0,992 m 

Área 1,63 m² 

Coeficientes de temperatura (%/°C) 

Circuito Aberto (β): -0,3 

Tensão de Potência de Pico(β’): -0,35 

Curto Circuito (α): 0,06 

Potência de Pico (γ): -0,4 

Garantia em 25 anos: 80% 

Eficiência: 15,98% 

Fonte: SERRANA ENERGIA, 2017c. 

 

Através da Equação 02 (subseção 2.6.2) é possível calcular o número de 

módulos para a instalação. Desta forma, obtém-se uma quantidade de 144 módulos, 

conforme Resultado 02 a seguir. 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
37,4 𝑘𝑊𝑝

260 𝑊𝑝
= 144 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠                            R.02 

 

A área de captação solar para os 144 módulos será de 234,7 m². Logo, será 

necessário dispor de uma área relativamente maior para evitar o sombreamento. 
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Analisando a curva característica I-V, da Figura 20-(B), apresentada 

anteriormente, nota-se que há uma queda de tensão considerável com o aumento da 

temperatura da célula. Já a corrente sofre uma elevação muito pequena que não 

compensa a perda causada pela diminuição da tensão. 

Desta forma, os principais parâmetros elétricos de um módulo fotovoltaico 

(VOC, VMPP, ISC e IMPP) sofrem influência da temperatura, o que se faz necessário a 

correção de tais valores para as temperaturas máximas e mínimas do local onde o 

sistema será instalado. 

Segundo os dados do software RADIASOL 2, o município de Paulo Afonso - 

BA apresenta uma temperatura mínima de 19°C e máxima de 34,6°C, como mostra o 

Apêndice A. A temperatura de operação dos módulos é determinada a partir da 

Equação 03. O cálculo é mostrado a seguir. 

 

𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑖𝑛
= 19 + 0,03 ∗ 0 = 19°𝐶                                   R.03 

𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑎𝑥
= 34,6 + 0,03 ∗ 1000 = 64,6°𝐶                           R.04 

 

No cálculo foi considerado uma irradiância de 1000 W/m² para o período em 

que a temperatura é máxima e zero no período em que a temperatura é mínima, pois 

nesta localidade as temperaturas mais baixas se encontram durante a noite, quando 

a irradiância incidente é nula. Enquanto as temperaturas mais altas são durante o dia. 

Desta forma, tem-se como resultados uma temperatura mínima de 19ºC e temperatura 

máxima de operação do módulo de 64,6ºC.  

Logo, para representar o efeito da temperatura nas características dos 

módulos, utilizam-se os coeficientes de temperatura presente nas folhas de dados dos 

fabricantes. Tais efeitos são calculados conforme as Equações 04 a 08, já 

apresentadas. Os resultados destes cálculos são apresentados na Tabela 08 a seguir. 

 

Tabela 8 - Valores corrigidos dos parâmetros elétricos dos Módulos FV 

Parâmetros T. Mínima 19°C T. Máxima 64,6°C 

VOC 38,60 V 33,42 V 

VMPP 32,77 V 27,65 V 

ISC 8,62 A 8,85 A 

IMPP 8,07 A 8,29 A 

PMPP 266,24 WP 218,82 WP 
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Destaca-se que tais parâmetros servirão para definir a compatibilidade das 

fileiras de módulos fotovoltaicos com o inversor. 

 

4.4.4 Dimensionamento do Inversor 

 

A escolha do inversor é realizada de acordo com as especificações do sistema 

ao qual está conectado. O inversor deve ser dimensionado para que não trabalhe por 

muito tempo em potências demasiadamente abaixo da nominal nem seja 

sobrecarregado (CRESESB, 2014, p.331). 

Segundo Da Costa (2010), a faixa de potência de operação do inversor é de 

0,75 a 1,2 da potência nominal do gerador FV. O seu ajuste ótimo permite ao SFCR 

utilizar ao máximo a energia gerada com uma maior eficiência. 

Além disso, existem três tipos de configurações de inversores adotadas em 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica: o inversor central, os inversores de 

cadeia de módulos e os inversores integrados.  

Neste projeto, optou-se pela configuração com um inversor central, em que 

todos os módulos são ligados a ele, uma vez que o inversor escolhido suporta o 

arranjo FV e não impacta na quantidade de energia e na confiabilidade do sistema, 

além disso a energia gerada tende a ser mais barata. A potência nominal do inversor 

é de 33kW e, consequentemente, pela equação 09, um FDI de 0,88.  

Cabe ressaltar que para um inversor operar com a máxima eficiência, 

recomenda-se que o FDI seja de 0,9 (DA COSTA, 2010). Neste projeto, o FDI é 

ligeiramente inferior ao valor ideal, algo que não afetará a eficiência do sistema, uma 

vez que o valor se enquadra na faixa de potência de operação do inversor. 

A Tabela 09 apresenta-se as especificações elétricas do inversor Trifásico 

utilizado neste trabalho. Na escolha do inversor levou-se em consideração, além da 

potência nominal, a tensão de entrada do inversor, a faixa de tensão MPPT do 

inversor, a corrente máxima de entrada C.C e os requisitos de segurança e de 

qualidade definidos pela concessionária de energia.  

Importante destacar que o inversor selecionado efetua o paralelismo e o 

sincronismo com a rede elétrica automaticamente, já contendo as proteções anti-

ilhamento. Além disso, possui as certificações nacionais, internacionais e o registro 

do INMETRO. 
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Tabela 9 - Especificações elétricas do inversor 

Dados do Inversor Dados do Inversor 

Inversor Cabernet 33000 27L 

Número de Fases Trifásico 

ENTRADA ENTRADA 

Potência máx. DC (PNCC) 33000 W 

Tensão Máxima (VCCMAX) 1000 V 

Tensão Mínima (VCCMIN) 200 V 

Corrente Máx. Curto Circuito (ICCMAX) 21A (x3) 

Corrente de MPPT Máx. (IMPPMAX) 23A (x3) 

Tensão MPPT Mín. (VMPPMIN) 480 V 

Tensão MPPT Máx(VMPPMAX) 900 V 

Quantidade de MPPT 3 

SAÍDA SAÍDA 

Potência Nominal (PNAC) 33000 VA 

Tensão Nominal da Rede Elétrica 380/220 V 

Corrente Máx. (IACMAX) 41,7A (x3) 

Tensão Nominal Fase 220V 

Frequência 60 Hz 

Eficiência 98,6 % 

Fonte: SERRANA ENERGIA, 2017a. 

 

O inversor escolhido apresenta um excelente custo-benefício, tendo em vista 

que possui classe de proteção IP656, três entradas distintas com MPPT e garantia de 

até 10 anos.  

Cabe salientar que para efetuar a ligação com a rede será necessário a 

utilização de um transformador trifásico de 35KVA, uma vez que a saída do inversor 

é de 380/220 e a rede de distribuição local é 220/127 V. 

 

4.4.5 Verificação dos limites de tensão e configuração dos módulos e inversor 

 

A tensão de entrada do inversor é a soma das tensões individuais dos 

módulos conectados em série numa fileira, sendo a tensão do módulo e a tensão total 

do gerador fotovoltaico dependentes da temperatura. Portanto, deve-se garantir a 

compatibilidade entre as tensões do gerador FV com a faixa de tensão de operação 

do inversor (CRESESB, 2014, p.332). 

 

                                            
6 Protegidos por invólucros que impedem a penetração de poeira, evitam o contato a partes internas ao 
invólucro e suportam jatos de água de baixa pressão. 
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4.4.5.1 Número Máximo de Módulos por Fileira 

 

Como mencionado na subseção 2.6.5, o número de módulos é determinado 

de modo que a tensão na fileira seja inferior à faixa de tensão da entrada CC do 

inversor. No caso da tensão máxima da entrada do inversor, a mesma ocorrerá 

durante a operação de circuito aberto na temperatura de 19°C, como pode ser 

observado na Tabela 08.  Desta forma, e conforme equação 10, o número máximo de 

módulos é apresentado a seguir. 

 

𝑁°𝑚á𝑥 <
1000

38,6
< 25,91 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠                                  R.05 

 

Logo, o número máximo de módulos por fileiras, suportado pelo inversor sem 

danifica-lo, é igual a 25 módulos. 

 

4.4.5.2 Faixa de tensão de operação do MPPT do inversor 

 

É necessário que o número de módulos conectados em série, nas devidas 

temperaturas de operação, atenda à faixa de tensão MPPT do inversor, que é dada 

conforme a Equação 11, que, reajustada, é expressa conforme apresentado a seguir. 

 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑖𝑛𝑣 mín)

𝑉𝑀𝑃𝑃(64,6°𝐶)

< 𝑁° 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 <
𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑖𝑛𝑣 máx)

𝑉𝑀𝑃𝑃(19°𝐶)

 

480

27,65
< 𝑁° 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 <

900

32,77
 

17,36 < 𝑁° 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 < 27,46                                  R.06 

 

Portanto, conforme cálculos acima, para que o sistema FV opere de forma 

correta são necessários no mínimo 18 módulos ligados em série na entrada do 

inversor. Já o número máximo de módulos de uma fileira, de acordo com a faixa de 

tensão MPPT do inversor, é igual a 27 módulos.  

Todavia, este número excede o limite suportado pela máxima tensão de 

entrada do inversor, de forma que o número máximo de módulos conectados em série 

é igual a 26 módulos, atendendo ao critério da faixa de tensão MPPT e ao critério da 

máxima tensão de entrada do inverso. 
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4.4.5.3 Determinação do número de fileiras em paralelo 

 

O inversor solar possui uma corrente máxima de entrada C.C. Através da 

Equação 12 é possível calcular o número máximo de fileiras, conectadas em paralelo, 

para garantir que a corrente do gerador FV não ultrapasse o limite máximo da corrente 

de entrada do inversor. Desta forma, tem-se o número máximo de fileiras conectadas 

em paralelo apresentadas a seguir. 

 

𝑁°𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 ≤
21

8,85
≤ 2,37 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠                                  R.07 

 

O inversor utilizado neste projeto possui três entradas independentes com 

MPPT. Sendo assim, podem ser conectados em cada entrada deste inversor no 

máximo 2 fileiras. 

 

4.4.5.4 Configuração do arranjo do sistema e compatibilidade do inversor 

 

O inversor utilizado apresenta três entradas independentes com MPPT, em 

cada entrada serão ligadas 2 fileiras em paralelo contendo 24 módulos cada, 

totalizando 144 módulos conforme Resultado 08 abaixo. Tal valor apresenta 

conformidade com o valor encontrado na seção 4.4.3. 

 

𝑁º𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 3 ∗ 2 ∗ 24 = 144 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠                     R.08 

 

Para verificar se o arranjo FV é compatível com o inversor é necessário 

analisar se as tensões de cada fileira estão respeitando os limites máximos e mínimos 

da faixa de operação da tensão MPPT e que a corrente das fileiras não exceda a 

máxima corrente CC do inversor. 

Como foi apresentada nas seções anteriores, a tensão no arranjo FV é maior 

para menores temperaturas, logo a tensão máxima do ponto de máxima potência da 

fileira é determinada multiplicando-se a tensão VMPP (vide Tabela 08, seção 4.4.3) 

considerando a temperatura dos módulos em 19°C pelos 24 módulos de uma fileira, 

conforme Resultado 09 a seguir.  
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𝑉𝑀𝑃𝑃 (𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎 19°𝐶) = 24 ∗ 32,77 = 786,49 𝑉                             R.09 

 

A tensão VMPP (fileira 19°C) está abaixo do valor da tensão limite máxima do 

inversor que é igual a 900V, estando dentro dos limites do inversor.  

É necessário verificar ainda se a tensão de circuito aberto da fileira VOC (19°C), 

determinada pelo cálculo a seguir, não excede a máxima tensão de entrada do 

inversor. 

 

𝑉𝑂𝐶 (𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎 19°𝐶) = 24 ∗ 38,60 = 926,40 𝑉                             R.10 

 

Com o Resultado 10 verifica-se que a tensão máxima de circuito aberto (VOC 

(fileira 19°C)) é inferior a tensão máxima de entrada do inversor que é igual a 1000 V, 

respeitando o valor estabelecido pelo fabricante. 

Deve-se também constatar se a tensão mínima do ponto de máxima potência 

da fileira, considerando a temperatura máxima da fileira, é superior a tensão mínima 

do ponto de máxima potência do inversor. 

 

𝑉𝑀𝑃𝑃 (𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎 64,6°𝐶) = 24 ∗ 27,65 = 663,60 𝑉                      R.11 

 

Conforme Resultado 11, o VMPP (fileira 64,6°C) da fileira é superior a tensão mínima 

do inversor que é igual a 480 V, atendendo ao limite mínimo estabelecido pelo 

fabricante. 

A corrente máxima de curto circuito (ISC) das duas fileiras em paralelo deve 

ser menor que a corrente máxima de entrada do inversor, assim como a corrente de 

operação no ponto de máxima potência (IMPP) deve ser menor que a corrente máxima 

do ponto de máxima potência do inversor. Como foi apresentado anteriormente, o 

comportamento da corrente em relação a temperatura é proporcional, ou seja, quando 

a temperatura for maior, a corrente assume o valor máximo. 

 

𝐼𝑆𝐶 (2 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 64,6°𝐶) = 2 ∗ 8,85 = 17,70 𝐴                          R.12 

𝐼𝑀𝑃𝑃 (2 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 64,6°𝐶) = 2 ∗ 8,29 = 16,58 𝐴                          R.13 
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A corrente máxima de entrada e a corrente no ponto de máxima potência de 

cada entrada do inversor são, respectivamente, 21 e 23 A. Sendo assim, conforme 

Resultados 12 e 13, os valores das correntes máximas das fileiras em paralelo são 

inferiores aos valores suportados pelo inversor. 

A partir da Tabela 10 é possível comparar os parâmetros e concluir que o 

arranjo FV é compatível com o inversor. 

 

Tabela 10 - Compatibilidade entre as Fileiras e o Inversor. 

Fileira Inversor 
Compatibilidade 

Parâmetros Valores Parâmetros Valores 

VMPP mín (64,6°C) 663,6 V VMPP mín 480 V Ok 

VMPP máx (19°C) 786,5 V VMPP Max 900 V Ok 

VOC máx (19°C) 926,4 V VCC Max 1000 V Ok 

ISC máx (64,6°C) 17,7 A ICC Max 21 A Ok 

IMPP máx (64,6°C) 16,58 A IMPP Max 23 A Ok 

* Tensão dos 24 módulos em série; 

** Corrente das 2 fileiras em paralelo. 

 

Além disso, de posse do número total de módulos (144 módulos FV), número 

de fileiras (2 fileiras por string), número de módulos por fileira (24 módulos), é possível 

montar o arranjo do sistema fotovoltaico. A Figura 21 apresenta o arranjo do sistema 

desenhado no AutoCAD 2013. 

 

Figura 21 - Arranjo Fotovoltaico para o SFCR do CEMPA. 
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4.4.6 Dimensionamento dos Condutores 

 

Nesta seção abordar-se-á o dimensionamento dos condutores. É importante 

ressaltar que os cabos C.C devem suportar a tensão de circuito aberto dos módulos 

das fileiras. No pior caso em 19°C, cujo o valor é 926,4 V, a tensão de isolação dos 

cabos deste projeto será de 1000 V. 

 

4.4.6.1 Dimensionamento dos Cabos C.C das Fileiras 

 

Na presente seção será apresentado o dimensionamento dos cabos C.C das 

fileiras, no qual se leva em consideração a máxima corrente admissível, a queda de 

tensão e a seção transversal dos cabos das fileiras. 

Para encontrar a seção do condutor através do critério da capacidade de 

condução de corrente, pode-se utilizar a Equação 13 (subseção 2.6.8), e 

considerando a temperatura de operação máxima de 64,6°C. Como resultado, tem-se 

que a capacidade de condução de corrente do condutor deve ser maior que 11,07 A. 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 ≥ 1,25 ∗ 8,85 ≥ 11,07𝐴                                     R.14 

 

Os cabos das fileiras são agrupados em eletrodutos até a caixa de junção, 

classificado segundo a NBR 5410 (2008) como método B1. A temperatura de 

operação máxima, como já mencionado, é de 64,6°C, sendo seu fator de correção de 

0,65, conforme a Tabela 40 encontrada da NBR 5410, o fator de correção de 

agrupamento presente na Tabela 42 (NBR 5410:2008) é de 0,8.  

Assim, com base na Tabela 36 da NBR 5410 (2008) e com a aplicação dos 

fatores de correção determinou-se que a seção do condutor para o critério de máxima 

corrente admissível é de 2,5 mm². 

Também é possível utilizar o critério da queda de tensão para encontrar a 

seção do condutor. Desta forma, pode-se utilizar a Equação 14 (subseção 2.6.8). O 

coeficiente de resistividade do cobre para 64,6°C é de 0,02024 Ω*mm²/m e a queda 

de tensão admissível será de 1%. 

 

𝑆 =
2∗40∗0,02024∗11,07²

0,01∗218,82∗24
= 3,78 𝑚𝑚2 = 4 𝑚𝑚²                         R.15 
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Confrontando os resultados obtidos nos dois critérios, determina-se que a 

seção dos cabos C.C das fileiras será de 4 mm². Outros critérios poderiam ser 

utilizados, entretanto, tais critérios satisfazem um correto dimensionamento. 

 

4.4.6.2 Dimensionamento dos Cabos C.C principais 

 

Para o dimensionamento dos cabos C.C principais, utiliza-se a Equação 13 

(vide subseção 2.6.8). Conforme equação obtém-se um resultado uma corrente de 

22,13 A.  

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 ≥ 2 ∗ 1,25 ∗ 8,85 ≥ 22,13 𝐴                              R.16 

 

Conforme critério da capacidade máxima de condução de corrente (NBR 

5410:2008) considera-se a temperatura ambiente, o agrupamento dos condutores e o 

tipo da instalação elétrica. Os cabos principais são agrupados em eletrodutos da caixa 

de junção até a entrada do inversor, classificado segundo a NBR 5410 como método 

B1, a temperatura de operação máxima é de 64,6°C, sendo seu fator de correção de 

0,65, conforme a Tabela 40 encontrada da NBR 5410, o fator de correção de 

agrupamento presente na Tabela 42 (NBR 5410:2008) é de 0,8.  

Assim, com base na Tabela 36 da NBR 5410 (2008) e com a aplicação dos 

fatores de correção determinou-se que a seção do condutor para o critério capacidade 

máxima de condução de corrente é de 10 mm². 

Se for utilizado o critério da queda de tensão admissível, a Equação 14 

(subseção 2.6.8) permite calcular a seção do condutor. O coeficiente de resistividade 

do cobre para 64,6°C é de 0,02024 Ω*mm²/m e a queda de tensão admissível será de 

1%. Como resultado, obtém-se a seção do condutor de 6 mm² como mostrado a 

seguir. Vale ressaltar ainda que cada cabo principal liga duas fileiras em paralelo a 

uma entrada do inversor, portanto o cabo deve suportar o dobro da potência da fileira 

no ponto de máxima potência, além de suportar o dobro da corrente de curto circuito 

corrigida. 

 

𝑆 =
40∗0,02024∗22,13²

0,01∗218,82∗24
= 5,66 𝑚𝑚2 = 6 𝑚𝑚²                            R.17 
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Confrontando os dois resultados obtidos, determina-se que a seção dos cabos 

C.C principais será de 10 mm². 

 

4.4.6.3 Dimensionamento dos Cabos CA 

 

Os cabos C.A ligam o inversor à rede receptora. Neste projeto os cabos C.A 

serão divididos em dois trechos: o primeiro trecho liga o inversor ao transformador 

com a tensão 380/220 e uma corrente máxima de 41,7 A e o segundo trecho é a 

ligação entre o transformador e a rede elétrica local com a tensão de 220/127 e um 

corrente máxima de 72,24 A. 

Pelo primeiro critério, isto é, da capacidade máxima de condução de corrente, 

verifica-se que os cabos principais são agrupados em eletrodutos da caixa de junção 

até a entrada do inversor, classificado segundo a NBR 5410 como método B1, a 

temperatura de operação máxima é de 35°C, sendo seu fator de correção de 0,94, e 

conforme a Tabela 40 encontrada da NBR 5410, o fator de correção de agrupamento 

presente na Tabela 42 (NBR 5410:2008) é de 1,0.  

Sendo assim, com base na Tabela 36 da NBR 5410 (2008) e com a aplicação 

dos fatores de correção determinou-se que a seção dos condutores para o critério 

capacidade máxima de condução de corrente no primeiro e segundo trecho serão de 

16 mm² e 25 mm², respectivamente. 

Pelo critério da queda de tensão admissível, utiliza-se a Equação 15 

(subseção 2.6.8). Como são dois trechos, tem-se duas seções de condutores. O 

comprimento do primeiro trecho será maior, já que a corrente nesse trecho é menor, 

adotando 40 m. Com todos os parâmetros definidos a seção do condutor para o 

primeiro trecho é determinada como se segue. 

 

𝑆𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 =
√3∗40∗0,02024∗52,13∗1

0,03∗380
= 6,41 𝑚𝑚2                        R.18 

 

No segundo trecho o cálculo será o mesmo, porém o valor da corrente máxima 

suportada pelos cabos é de 90,3 A e a tensão nominal da rede é 220/127 V. Este 

trecho ficará próximo ao ponto de ligação com a rede, assim será adotado um 

comprimento de 10 m. O valor da seção do segundo trecho é determinado como se 

segue. 
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𝑆𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 =
√3∗10∗0,02024∗90,3∗1

0,03∗220
= 9,59 𝑚𝑚2                           R.19 

 

Confrontando os resultados obtidos nos dois critérios, determina-se que a 

seção dos cabos C.A do primeiro e segundo trecho serão, respectivamente, 16 e 25 

mm². A seção do neutro será igual a seção dos condutores de fase, dimensionado 

conforme a Tabela 48 da NBR 5410 (2008). 

 

4.4.7 Dispositivos de seccionamento 

 

4.4.7.1 Dispositivo de seccionamento nos cabos C.C das fileiras, nos cabos C.C 

principais e no lado C.A 

 

Para dispositivo de seccionamento, utiliza-se a Equação 16 (subseção 2.6.9). 

Para dimensionar o dispositivo de seccionamento de uma fileira foi levado em 

consideração a corrente corrigida da fileira (11,07 A) e a corrente máxima suportada 

pelo condutor de 4 mm² que segundo a Tabela 36 da NBR 5410 (2008) é igual a 32 

A. Portanto, o disjuntor utilizado para seccionamento das fileiras será de 15 A. 

 

11,07𝐴 ≤ 𝐼𝑑 < 32𝐴                                              R.21 

11,07𝐴 ≤ 15𝐴 < 32𝐴                                            R.22 

 

O dimensionamento do dispositivo de seccionamento que tem como função 

interromper a conexão entre o gerador FV e a entrada do inversor, leva em 

consideração a corrente corrigida das fileiras em paralelo que é igual a 22,13 A e a 

corrente máxima suportada pelo condutor de 10 mm² é de 57 A. Portanto, o disjuntor 

utilizado para seccionamento do conjunto de fileiras será de 25 A. 

 

22,13𝐴 ≤ 𝐼𝑑 < 57𝐴                                          R.23 

22,13𝐴 ≤ 25𝐴 < 57𝐴                                        R.24 

 

Para o dimensionamento do dispositivo de seccionamento do lado C.A será 

utilizado como corrente nominal do circuito a máxima corrente de saída do inversor, 

corrigida pelo fator de 0,94, que é igual a 44,36 A, e a corrente máxima suportada pelo 
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condutor de 16 mm² que é igual a 76 A. Portanto, o disjuntor utilizado no lado C.A será 

de 50 A. 

 

44,36𝐴 ≤ 𝐼𝑑 < 76𝐴                                       R.25 

44,36𝐴 ≤ 50𝐴 < 76𝐴                                     R.26 

 

Além destes dispositivos de seccionamento a concessionaria local exige um 

dispositivo de seccionamento visível (DSV), instalado para fora da unidade 

consumidora (COELBA, 2016a). Porém, fica dispensado o uso deste dispositivo no 

presente caso, uma vez que, o inversor possui proteção ativa de anti-ilhamento. 

 

4.4.8 Dimensionamento dos fusíveis 

 

Conforme Equação 17 (subseção 2.6.10) o dimensionamento para os fusíveis 

C.C é de 10 A. 

 

1,1𝑥8,85 ≤ 𝐼𝑓𝑢𝑠í𝑣𝑒𝑙 ≤ 15 

9,73𝐴 ≤ 𝐼𝑓𝑢𝑠í𝑣𝑒𝑙 ≤ 15𝐴                                   R.27 

 

Com o fusível escolhido sendo de 10 A, o mesmo suporta a corrente de curto 

circuito e atua se houver a ocorrência de uma corrente reversa. Recomenda-se 

instalar tanto no condutor negativo quanto no positivo. 

 

4.4.9 Dimensionamento dos diodos de bloqueio 

 

Conforme a Equação 18 (vide subseção 2.6.11), o diodo de bloqueio ligado 

em série com o conjunto de módulos fotovoltaicos deve suportar o dobro da tensão 

da fileira. Desta forma, tem-se que: 

 

𝑉𝐷 ≥ 2 ∗ 926,4 ≥ 1852,8 𝑉                                   R.28 

 

Portanto, o diodo de bloqueio deve ser dimensionado para suportar no mínimo 

1852,8 V. 
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4.4.10 Dimensionamento do Dispositivo de Proteção Contra Surto (DPS) 

 

Os dispositivos de proteção contra surto (DPS) protegem as instalações 

elétricas e pessoas contra surtos elétricos, proveniente de descargas atmosféricas e 

de outros eventos causadores de sobretensões. 

Segundo a NBR 5410 (2008), o local onde o sistema FV será instalado está 

em uma área sujeita a descargas atmosférica, classificada conforme a Tabela 14 da 

NBR 5410 (2008) como AQ3 (sujeita a descargas diretas) e AQ2 (sujeita a descargas 

indiretas). Sendo assim, por questões de segurança das pessoas e dos 

equipamentos, os DPS serão instalados neste sistema. 

Conforme Villalva (2015, p.202), a norma europeia IEC 60364:2005 

recomenda a instalação de DPS Classe II no lado C.C do sistema FV, estes 

dispositivos devem ser instalados o mais próximo possível dos terminais do inversor 

e, quando a distância do gerador FV ao inversor seja maior que 10m, então deve ser 

instalado DPS nas duas extremidades. 

Segundo o CRESESB (2014, p.393), no lado C.A deve ser instalado DPS 

Classe I + II o mais próximo possível do inversor. Podem ser instalados também nas 

duas extremidades dos cabos de saída do inversor até o medidor. 

Segundo a NBR 5410 (2008), os DPS devem ser selecionados de acordo com 

o nível de proteção, a máxima tensão de operação contínua, a suportabilidade a 

sobretensões temporárias, corrente nominal de descarga ou corrente de impulso e a 

suportabilidade à corrente de curto-circuito. 

Neste projeto serão instalados DPS nas duas extremidades do lado C.C e 

próximo ao inversor no lado C.A. Na Tabela 11 estão os códigos e especificações dos 

dispositivos de proteção contra surto utilizado no projeto. 

 

Tabela 11 -  Dispositivos de Proteção Contra Surto (DPS) 

Lado C.C. Lado C.A. 

7P.23.9.000.1020 - Classe II (1000V) 
7P.24.8.275.1020 - Classe I + II 

(Trifásico) 
Fonte: VILLALVA, 2015, p.203. 
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4.4.11 Resumo do dimensionamento: Especificações dos componentes do SFCR 

 

Com os dados anteriores, é possível montar a Tabela 12 na qual apresenta 

todos os componentes e especificações resumidas do dimensionamento do projeto 

do sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR) para o CEMPA.  

Tabela 12 – Componentes e suas especificações do SFCR para o CEMPA. 

Componente Quantidade Especificação resumida 

Painel solar 144 Perlight Solar – CORAL 260 P-60(260 Wp) 

Inversor 01 Cabernet 33000 27L – 33 kW 

Cabos C.C das Fileiras - 4 mm² - Cabo Flexível HEPR 90°C 0,6/1kV 

Cabos C.C principais - 10 mm² - Cabo Flexível HEPR 90°C 0,6/1kV 

Cabos CA do 1º trecho - 16 mm² - CaboFlexível BWF 450/750V 

Cabos CA do 2º trecho - 25 mm² - CaboFlexível BWF 450/750V 

Transformador 1 Chenin 40000 3 

Disjuntor das fileiras 6 15 A - Disjuntor Schneider (A9N61659)  

Disjuntor principal 3 25 A - Disjuntor Schneider (A9N61659) 

Disjuntos lado CA 1 50 A - Disjuntor Schneider (K32a3C50) 

Fusíveis C.C 12 10 A - LF310PV 

Diodo de bloqueio 6 1852,8 V (mínimo) 

DPS lado CC 6 7P.23.9.000.1020 - Classe II (1000V) 

DPS lado CA 3 7P.24.8.275.1020 - Classe I + II (Trifásico) 

Fonte: SERRANA ENERGIA 2017a, 2017b e 2017c; CORFIO, 2016; NEOSOLAR, 2017a e 2017b; SCHNEIDER 
ELECTRIC, 2014; HAGER, 2017 e FINDER, 2017. 

 

As folhas de dados dos componentes especificados estão presentes no 

Apêndice D. 

 

4.4.12 Estrutura mecânica: Fixação dos módulos ao solo 

 

Os módulos fotovoltaicos serão montados sobre uma estrutura rígida e com 

geometria adequada para dar a orientação e o ângulo de inclinação corretos, capaz 

de assegurar a máxima captação da luz solar (CRESESB,2014, p.369). 

A estrutura de sustentação do modulo será instalada no solo, conforme 

apresenta a Figura 22 modelada no SketchUp. 
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Figura 22 - Estrutura de sustentação do modulo. 

 

 

 

A altura da estrutura para manter a inclinação desejada, que neste caso é 10°, 

conforme apresentado na subseção 4.4.1, será determinada conforme a Equação 24 

mostrada a seguir. 

 

ℎ = 𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃)                                                 (24) 

 

Onde:  

h (m): Altura da fileira; 

L (m): Comprimento da fileira;  

Sen (𝜃): Seno do ângulo desejado. 

 

Com a Equação 24 acima é possível encontrar a altura da fileira (h) em metros 

para que a inclinação desejada, isto é, para uma inclinação dos módulos de 10º. O 

resultado de h é apresentado a seguir, correspondendo a 0,57 m. 

 

ℎ = 2 ∗ 1,64 ∗ 𝑠𝑒𝑛(10°) = 0,57 𝑚                                R.29 

 

Nessa instalação as fileiras de módulos serão colocadas uma atrás da outra, 

como mostra a Figura 23. Portanto, deve-se calcular corretamente a distância entre 

uma fileira e outra para que as mesmas não façam sombras umas nas outras. 
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Figura 23 - Estrutura do Arranjo Fotovoltaico. 

 

 

Segundo Villalva (2015, p.62), pode-se empregar a Equação 25 para 

determinar o espaçamento correto entre as fileiras. 

 

𝑑 = 3,5 ∗ ℎ                                                 (25) 

 

Onde:  

d (m): Distância entre as fileiras. 

 

A Equação 25 apresentada acima tem suas variáveis na Figura 24 abaixo. 

Através da mesma se reduz as perdas ocasionadas pelas sombras, e, 

consequentemente, maximiza a eficiência do sistema FV. 

 

Figura 24 - Distância entre as estruturas. 
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Portanto, segundo a Equação 25 e o Resultado 30, correspondente à altura 

da fileira, tem-se: 

 

𝑑 = 3,5 ∗ 0,57 = 1,99 ≅ 2 𝑚                                    R.30 

 

Destarte, para manter a inclinação correta à estrutura fixada ao solo deve 

apresentar uma altura de aproximadamente 60 cm e para evitar o sombreamento as 

fileiras devem estar afastadas uma das outras 2 m. 

 

4.4.13 Aterramento 

 

O aterramento será feito utilizando uma haste de cobre, interligando toda a 

instalação elétrica, incluindo a parte metálica dos módulos fotovoltaicos, a estrutura 

de fixação dos mesmos e o inversor. 

A haste de aterramento do sistema FV deve estar conectada com a haste de 

aterramento já existente na unidade consumidora, neste caso o CEMPA. 

 

4.4.14 Sistema de medição: Medidor Bidirecional 

 

O sistema de medição de energia utilizado deve ser bidirecional, ou seja, deve 

medir a energia ativa injetada na rede e a energia ativa consumida da rede.  

Cabe ressaltar que a distribuidora local é a responsável por adquirir e instalar 

o sistema de medição, sem custos para o acessante no caso de microgeração 

distribuída, assim como pela sua operação e manutenção, incluindo os custos de 

eventual substituição (COELBA, 2016a). 

 

4.4.15 Ligação com a Rede Elétrica 

 

Para obter o acesso a rede elétrica local é necessário que o SFCR, esteja de 

acordo com as exigências, estabelecidas na norma NOR.DISTRIBU-ENGE-0002 

(COELBA, 2016a). 

A conexão com a rede elétrica deverá ser trifásica, conforme a Tabela 01 

apresentada anteriormente na subseção 2.5.1, uma vez que a potência instalada do 

SFCR é maior que 20kW. 
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O inversor usado para a interligação com à rede atende aos requisitos de 

segurança e qualidade exigidos pela concessionaria local, uma vez que este 

apresenta os certificados atestando que foi ensaiado e aprovado conforme as normas 

técnicas brasileiras e internacionais, além de possuir registro do INMETRO.  

Os requisitos mínimos de segurança são atendidos como pode ser observado 

na Tabela 13 a seguir. Além disso, nos Apêndices B, C e D são apresentados os 

diagramas unifilar e multifilar, solicitação de acesso, memorial descritivo e as folhas 

de dados do módulo FV e do inversor e dos componentes utilizados, respectivamente. 

 

Tabela 13 - Requisitos mínimos atendidos 

Equipamentos 
Potência Instalada 

≤ 75 Kw 
Requisitos 
Atendidos 

Elemento de desconexão Sim Ok 

Elemento de interrupção Sim Ok 

Transformador de acoplamento Não Ok 

Proteção de sub e sobretensão Sim Ok 

Proteção de sub e sobrefreqüência Sim Ok 

Proteção contra desequilíbrio de corrente Não Ok 

Proteção contra desbalanço de tensão Não Ok 

Sobrecorrente direcional Não - 

Sobrecorrente com restrição de tensão Não - 

Relé de sincronismo Sim Ok 

Anti-ilhamento Sim Ok 

Medição 
Sistema de Medição 

Bidirecional 
Medidor 

Bidirecional 

 

4.4.16 Geração de energia esperada 

 

A estimativa de geração de energia se dá através da Equação 19 e 20 (seção 

2.7) no qual analisa-se os parâmetros que envolvem a energia solar que incide sobre 

o local em que os módulos serão instalados. Na Tabela 14 são apresentados os 

valores de energia ideal e real estimados para cada mês do ano. 
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Tabela 14 - Geração de energia elétrica estimada. 

Mês 
Consumo Ativo 

(kWh) 
Geração Mensal C/ 
Perdas (kWh/mês) 

Geração Total 
Mensal (kWh/mês) 

Janeiro 1700 4778,94 6371,91 

Fevereiro 3638 4316,46 5755,28 

Março 5317 4979,15 6638,86 

Abril 5804 4329,15 5773,25 

Maio 5391 3882,34 5176,45 

Junho 5260 3605,47 4807,30 

Julho 2572 3821,41 5095,21 

Agosto 3536 4735,41 6313,88 

Setembro 4487 4616,35 6155,14 

Outubro 4760 5492,73 7323,64 

Novembro 4308 5273,42 7031,23 

Dezembro 4392 5161,95 6882,60 

TOTAL 51165 54993,56 73324,74 

 

Nota-se que a geração anual com perdas atende ao critério estabelecido na 

seção 4.2, gerando anualmente cerca de 54993,56 kWh/ano, ou seja, a energia 

consumida anualmente será totalmente compensada, além de gerar um excedente de 

10% que pode ser utilizado por outras unidades consumidoras ou em caso de uma 

possível expansão. 

 

4.5 Análise de viabilidade do projeto 

 

Neste capítulo são apresentadas as estimativas do investimento total do 

sistema proposto, bem como a análise de viabilidade do projeto considerando os 

principais indicadores de engenharia econômica para análise de projetos, sendo estes 

Payback, VPL (Valor Presente Líquido) e TIR (Taxa Interna de Retorno). 

Vale mencionar que o período utilizado para avaliar o investimento será de 25 

anos, uma vez que a vida útil de uma planta fotovoltaica é de no mínimo 25 anos para 

produção de pelo menos 80% da potência nominal, ou seja, uma depreciação de 0,8% 

ao ano (MIRANDA, 2014), conforme já apresentado na Tabela 3. 
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4.5.1 Investimento Total do Sistema Fotovoltaico 

 

Para realizar a análise de viabilidade do projeto é preciso determinar os custos 

envolvidos para a implantação do sistema FV proposto. Sendo assim é necessário 

realizar uma pesquisa comercial com os valores atuais dos painéis fotovoltaicos e do 

inversor.   

Contudo, segundo Dassi et al. (2015 apud FERREIRA, 2016), para determinar 

o valor total do investimento, é preciso levar em consideração, além dos painéis e 

inversor, o valor do projeto elétrico, os encargos da empresa responsável pela 

instalação, o valor da interligação com a rede elétrica já existente, os equipamentos 

de proteção, o custo da instalação e o custo da Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) do CREA.  

A Tabela 15 apresenta as taxas cobradas para cada um desses serviços 

mencionados anteriormente e dos custos dos painéis fotovoltaicos e inversor 

determinados através de uma pesquisa de mercado (detalhado no Apêndice E). 

 

Tabela 15 - Levantamento do custo inicial da instalação 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PESQUISA DE PREÇO 
CUSTOS 

(R$) 

Inversor / Cabernet 33000 27L Pesquisa de Mercado 18.960,00 

Módulos FV / Coral 260 P-607 Pesquisa de Mercado 84.240,00 

Suporte de Fixação Pesquisa de Mercado 9.300,00 

Projeto elétrico, encargos da 
empresa de instalação 

20,0 % do valor (painéis + inversor) 20.640,00 

Interligação com a rede existente 2,0 % do valor (painéis + inversor) 2.064,00 

Painel de proteção 2,5 % do valor (painéis + inversor) 2.580,00 

Instalação elétrica dos painéis 16,4 % do valor (painéis + inversor) 16.924,80 

ART 40,0 % do valor (painéis + inversor) 41.280,00 

Valor inicial do investimento 195.988,80 

Fonte: FERREIRA, 2016 e SERRANA ENERGIA, 2016b. 

 

Perante tais estimativas, calculou-se o investimento inicial de R$ 195.988,80 

(cento e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos). A 

partir desse valor será possível calcular os principais indicadores econômicos 

necessários para avaliar a viabilidade do projeto. 

                                            
7 Valor dos 144 módulos utilizados no projeto foi de R$ 585,00 a unidade. 
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4.5.2 Payback do projeto 

 

O payback é um indicador econômico simples, utilizado para avaliar a 

atratividade de um investimento, uma vez que determina o prazo de recuperação do 

mesmo (MARQUEZAN e BRONDANI, 2006). 

Portanto, conforme Equação 21 (subseção 2.8.1) apresentada anteriormente 

e considerando a tarifa para o consumidor “Grupo B”, subgrupo B3 Poder Público – 

Municipal, cujo o valor é de R$/kWh 0,46995539 já com os tributos, PIS/COFINS 

inclusos, temos o seguinte payback: 

 

𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 =
195.988,80

0,46995539∗54.993,56
= 7 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠  R.31 

 

Porém, é possível realizar uma projeção de payback mais detalhada, levando 

em consideração a depreciação dos módulos (0,8% ao anona presente pesquisa 

conforme tabela 3) e o reajuste tarifário.  

Segundo Benedito (2009), a tarifa de energia elétrica sofre um reajuste médio 

anual em torno de 8,1%, devido à necessidade de investimentos por parte das 

empresas geradoras, pelas variações dos custos administráveis e não administráveis 

e pela correção inflacionária. 

Ainda nesta projeção, o custo economizado anualmente é adicionado ao fluxo 

de caixa, de modo que se obtenha o tempo de recuperação do investimento inicial, ou 

seja, quando a soma dos fluxos de caixa for igual ao investimento inicial ou quando o 

saldo passa a ser “positivo” (REIS, VALVERDE, MENDONÇA, 2015), conforme Figura 

25 a seguir, que leva em consideração o ajuste tarifário anual e a depreciação do 

painel de 0,8% ano. 
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Figura 25 - Payback simples durante 25 anos. 

 

 

Conforme a Figura 25 e o Resultado 31, o tempo de retorno do investimento, 

ou seja, o payback é na faixa de 7 anos após instalação do sistema. Ainda segundo o 

payback, ao final da vida útil de projeto (25 anos), é possível ter uma projeção de R$ 

1.377.672,20 de lucro (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta 

e dois reais e vinte centavos). Este valor poderá ser utilizado pelo Poder Público 

Municipal para outros fins, tais como saúde, educação, lazer e segurança, 

beneficiando a população de um modo geral. 

 

4.5.3 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

O Valor Presente Líquido (VPL), muito utilizado na análise de investimentos, 

é uma soma algébrica do valor atual de todos os fluxos de caixa, considerando as 

taxas de juros apropriadas (PUCCINI, 2011, p.166). 

O exame da viabilidade de um projeto, através deste indicador, é bastante 

simples, já que para garantir o investimento que possibilite o retorno mínimo esperado, 

basta que o VPL seja maior ou igual a zero.  

Para encontrar, portanto, os valores de VPL para o presente projeto, utiliza-

se da Equação 22 (subseção 2.8.2). Os resultados de VPL no período de ano a ano 

são apresentados na Figura26. 

 

R$ 400.000,00

R$ 200.000,00

R$ 0,00

R$ 200.000,00

R$ 400.000,00

R$ 600.000,00

R$ 800.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.200.000,00

R$ 1.400.000,00

R$ 1.600.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Payback Simples



 84 

Figura 26 - Valor Presente Líquido ano a ano (VPL). 

 

 

Segundo Reis, Valverde, Mendonça (2015), a Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA) representa o mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando se faz um 

investimento. Neste trabalho a TMA utilizada é igual ao rendimento médio da 

poupança no ano de 2017, que foi de 0,5713% ao mês e aproximadamente 6,86% 

ano (PORTAL BRASIL, 2017). 

Na Tabela 16 apresenta-se de forma resumida (período de 5 em 5 anos) os 

resultados de VPL. 

 

Tabela 16 - Projeção do VPL a cada 5 anos. 

ANOS VPL 

5 -R$ 75.736,54 
10 R$ 46.811,37 
15 R$ 172.155,72 
20 R$ 300.360,33 
25 R$ 431.490,46 

 

 

Assim, conforme a Figura 26, a partir do oitavo ano o investimento se tornará 

viável, uma vez que nesse período o VPL é maior que zero. Ao final da vida útil de 

projeto (25 anos), tem-se um VPL de R$ 431.490,46 (quatrocentos e trinta e um mil, 

quatrocentos e noventa reais e quarenta e seis centavos). 
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4.5.4 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

Para que o projeto seja considerado atraente, a TIR deve superar a taxa 

mínima de atratividade (o retorno médio obtido pela empresa em suas atividades) 

(PUCCINI, 2011, p.168). Em outras palavras, a TIR representa a rentabilidade gerada 

por determinado investimento. 

A solução da Equação 23 (subseção 2.8.3) resultará em valor para i que 

equivale ao valor da TIR. Importante destacar que, para a análise do investimento, é 

necessário comparar o valor da TIR com o valor da TMA. Assim, se a TIR superar a 

TMA, o investimento é classificado como economicamente atraente (PUCCINI, 2011, 

p.168). 

Desta forma, na Figura 27 estão calculados de acordo com a Equação 23 os 

valores da TIR para o período de 5 em 5 anos. 

 

Figura 27 - TIR a cada 5 anos. 

 

 

Portanto, segundo a análise da Figura 27, a partir o décimo ano o projeto se 

mostrará rentável, que corresponde ao momento em que a TIR será maior que a TMA 

(11,21%). 
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5. CONCLUSÃO 

 

Na perspectiva do uso de fontes alternativas de energia - com foco na energia 

solar fotovoltaica - de forma a contribuir com o desenvolvimento sustentável, com o 

suprimento de energia elétrica e, também, no intuito de apresentar os benefícios 

socioeconômicos da instalação dos sistemas fotovoltaicos pelo órgão público 

municipal, o presente trabalho tem como objetivo realizar e estudar o 

dimensionamento e a viabilidade econômica de um sistema fotovoltaico conectado à 

rede de energia elétrica para compensação do consumo ativo no Centro Educacional 

de Paulo Afonso (CEMPA). 

O município de Paulo Afonso – BA, local onde o estudo proposto foi realizado, 

apresentou ótimas condições para a instalação de sistemas de geração solar 

fotovoltaica, devido aos seus ótimos valores de radiação solar ao longo de todo ano, 

que, conforme o programa SunData do CRESESB, é de 5,37 kWh/m²*dia. 

O levantamento bibliográfico, referente a temática abordada neste trabalho, 

permitiu conhecer a fundo um SFCR, desde os seus componentes básicos até as 

normas vigentes para acesso a rede local e elaboração de um projeto. Esclareceu-se 

as dúvidas referente a REN nº 482/2012 e suas alterações trazidas na REN nº 

687/2015, além de um entendimento aprofundado sobre o sistema de compensação 

de energia elétrica. 

Além disso, com o estudo do dimensionamento de um SFCR, foi possível 

aprender as metodologias aplicadas na elaboração de um projeto deste tipo, tomando 

como base os requisitos técnicos, de qualidade e de segurança exigidos nas normas 

da concessionária local baseadas no módulo 3 do PRODIST. 

No dimensionamento, determinou-se o arranjo fotovoltaico composto por 144 

módulos divididos em 6 fileiras cada uma contendo 24 módulos, considerou-se uma 

faixa de temperatura de operação de 19 a 64,5ºC para verificar a compatibilidade do 

arranjo FV com o inversor que foi de 33 kW, e possui 3 entradas com MTTP em cada 

uma será conectado 2 fileiras em paralelo. Além disso, permitiu a escolha adequada 

dos cabos, dos dispositivos de proteções CA/CC e aterramento. Ficou evidente 

também o quanto a temperatura de operação dos módulos FV afeta a eficiência do 

SFCR. 

Para a realização da viabilidade econômica, foi necessário estimar a energia 

gerada anualmente, que ficou em 54993,56 kWh/ano. Para que este valor fique mais 
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próximo da realidade considerou-se as perdas de 25%. Além disso, levou-se em 

consideração a depreciação dos módulos FV e o aumento anual das tarifas.  

Dentro do estudo da viabilidade, foram utilizados três indicadores econômicos: 

o payback, o valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR). O tempo 

de retorno (payback) do investimento está entre 7 anos e 6 meses, o que representa 

um tempo de retorno pequeno em relação à vida útil dos painéis fotovoltaicos, de 25 

anos. Conforme a análise do VPL, o investimento será rentável entre 8 a 9 anos, 

período em que o VPL passa a ser positivo, produzindo ao fim da vida útil do projeto, 

um fluxo de caixa positivo de R$ 431.490,46. A taxa interna de retorno em 10 anos 

será de 11,21% e ao fim da vida útil do projeto será de 19,41%, ou seja, a partir do 9º 

ano o TIR é maior que a TMA, sendo o investimento considerado atraente. 

Vale ressaltar que a vida útil de um inversor varia de 10 a 15 anos em média, 

portanto, qualquer retorno acima da vida útil do inversor resultaria em um sistema 

inviável, o que não foi o caso. Com todas essas análises, fica evidente que o projeto 

é viável, portanto, conclui-se que é recomendável a execução do projeto de 

implantação de um SFCR no Centro Educacional de Paulo Afonso (CEMPA). 

Caso seja implantado pelo Poder Público Municipal, o SFCR irá gerar um 

retorno financeiro de 11,21% em 10 anos. O valor economizado poderá ser utilizado 

para outros fins, tais como saúde, educação, lazer e segurança, beneficiando a 

população de um modo geral. Vale ressaltar que o SFCR também possui fins 

educacionais, auxiliando os professores e os demais profissionais do sistema de 

ensino, despertando nos alunos um sentimento de preservação do meio ambiente 

através da geração de energia elétrica através de fontes renováveis.  

No mais, tal sistema serviria como um excelente incentivo para a sociedade 

em geral, demonstrando a tecnologia para a população de Paulo Afonso – BA e 

mostrando que é viável investir em microgeradores fotovoltaicos conectados à rede. 

Como trabalhos futuros, sugere-se o confronto entre a energia gerada e a 

estimada pelo SFCR na presente pesquisa, de forma a analisar as estimativas de 

geração e determinar a taxa de desempenho (TD) do sistema, além de analisar os 

impactos na fatura do consumidor e determinar a viabilidade econômica de maneira 

mais detalhada. Além disso sugere-se um estudo da temperatura real de operação 

dos módulos fotovoltaicos do CEMPA confrontado com os valores teóricos e 

analisando a influência da temperatura na geração de energia elétrica. 
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