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RESUMO 

O setor elétrico brasileiro passa por momentos de real dificuldade, por depender 

majoritariamente dos recursos hídricos, que estão limitados pela escassez de 

pluviosidade. As soluções utilizadas nesses momentos são a ativação de usinas 

termelétricas, o que torna o custo da energia elétrica, ao consumidor, alto e chega a 

inviabilizar certos processos produtivos. Nesse sentido, as fontes de energia 

renováveis surgem como possíveis auxiliadoras para que seja reduzida essa 

dependência das hidrelétricas. Portanto, os sistemas fotovoltaicos conectados à rede 

são alternativa para que as unidade consumidoras produzam a sua própria energia e 

promovam um certo alivio ao sistema elétrico de potência, através da microgeração 

distribuída, sistema regulamentado pela Resolução Normativa nº 482 de abril de 2012, 

da ANEEL. Este trabalho visou a implementação de um sistema fotovoltaico 

conectado à rede no escritório comercial da empresa Miguel Amorim Engenharia, 

utilizando como base artigos acadêmicos, trabalhos de conclusão de curso, teses de 

mestrado e doutorado, bem como materiais de empresas renomadas no setor de 

geração de energia elétrica através de células fotovoltaicas. Foi realizado o 

dimensionamento da potência do sistema para que este fosse capaz de suprir à 

demanda energética solicitada pelas instalações da empresa, com cautela para que o 

sistema não fosse superdimensionado e trouxesse ônus financeiro desnecessário. 

Então houve necessidade de elaborar o projeto executivo da instalação para que este 

fosse analisado pela concessionária de energia elétrica local, e obtendo a aprovação, 

foi iniciada a instalação, obedecendo o projeto e adequando algumas estruturas para 

que o sistema obtivesse o maior rendimento possível. Por fim, foram monitorados os 

dados reais de geração disponibilizados pelo sistema de monitoramento Wi-Fi 

acoplado ao inversor, e estes foram comparados com as previsões dadas, verificando 

um suprimento completo da demanda energética da unidade consumidora com a 

chegada da fatura de energia elétrica do mês de maio, que foi reduzida à taxa de 

disponibilidade da rede.    

Palavras chave: sistema elétrico; sistema fotovoltaico conectado à rede; 

microgeração distribuída; dimensionamento; monitoramento Wi-Fi.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A matriz energética do sistema elétrico nacional, segundo o Banco de 

Informação de Geração (BIG), disponível no site da ANEEL, é composta 

majoritariamente por geração de energia elétrica através do aproveitamento do 

potencial hidráulico brasileiro (cerca de 60%, também segundo o BIG) (ANEEL, 2018).  

No entanto em momentos de prolongada escassez de chuvas, como ocorreu 

nos últimos anos, há um risco considerável de racionamento de eletricidade devido ao 

baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. A solução de curto prazo, que 

normalmente é utilizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), é a 

diversificação de matriz energética pelo acionamento de usinas termelétricas 

(SIQUEIRA, 2015). Esta saída resolve momentaneamente o problema de suprimento 

da demanda de energia, porém traz consigo outros problemas de ordem financeira e 

ambiental, haja visto que o custo de produção de energia por termelétricas é 

significativamente superior ao custo de produzi-la por hidrelétricas, além de ser mais 

poluente (ROSA, 2007). Portanto o aproveitamento da energia proveniente do sol, 

sendo na forma de calor ou luminosidade, é um caminho promissor para uma efetiva 

diversificação da matriz energética nacional. 

 Com o avanço da tecnologia em torno da conversão de energia elétrica 

fotovoltaica, atrelado à redução de custo de produção dos painéis e ainda aos 

subsídios concedidos pelo governo, devidos à crise hídrica, os sistemas de micro e 

mini geração distribuída se apresentam como uma alternativa interessante aos 

consumidores finais, principalmente após a resolução normativa nº 482, de 17 de abril 

de 2012, da ANEEL, que regulamenta o acesso de micro e mini geração à rede de 

distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia, inclusive para 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede ou simplesmente SFCR (PASSARELA, 

2014). 

Contudo, a concretização de um projeto de SFCR possui várias frentes de 

trabalho, que requerem conhecimentos específicos de distintas áreas. Assim os 

objetivos do presente trabalho são: analisar a viabilidade técnica de um sistema de 

micro geração de energia elétrica fotovoltaica; exibir a metodologia de 

dimensionamento do gerador fotovoltaico; apresentar a elaboração e aprovação do 
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projeto junto à concessionaria distribuidora; a instalação do SFCR; e ainda o 

acompanhamento dos dados de geração após a interligação com o sistema. 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo de viabilidade técnica associado 

ao dimensionamento de um SFCR, elaboração e aprovação do projeto junto à 

concessionaria, instalação e monitoramento dos dados de geração deste, quando 

estiver interligado à rede. Todo esse estudo será feito em uma instalação em 

andamento na empresa Miguel Amorim Engenharia, que foi projetada pelo 

pesquisador, e a intenção é que a conta seja reduzida à taxa de disponibilidade 

cobrada pela concessionária. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

 Realizar levantamento bibliográfico sobre o tema; 

 Levantar os dados de consumo ativo do estabelecimento; 

 Dimensionar o sistema ideal para a necessidade do consumidor; 

 Elaborar projeto e conseguir a aprovação da concessionária para o acesso à 

rede; 

  Gerenciar a instalação, orientando sobre as eventuais necessidades de 

mudanças na estruturas físicas do local para que a geração venha a ter a menor 

perda por sombreamento possível; 

 Monitorar os dados de geração, após a interligação do sistema à rede e 

comparar com as previsões apresentadas no projeto. 

1.2 Justificativa 
 

A atual conjuntura do setor elétrico brasileiro pede de forma urgente a 

diversificação da matriz energética nacional, e que esta diversificação seja feita de 

modo a introduzir fontes renováveis e sustentáveis, para que sejam soluções que não 
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gerem novos problemas a longo prazo como seria o caso das usinas que utilizam 

combustíveis fosseis como matéria prima (LISITA JÚNIOR, 2005). 

Além disso, o custo fixo de uma residência, estabelecimento comercial ou industrial 

é fator de difícil redução, sem que existam prejuízos quanto a conforto e infraestrutura 

do local, prejuízos estes que não são de interesse dos proprietários desses 

estabelecimentos.  

 A energia solar fotovoltaica, objeto de pesquisas e desenvolvimento 

tecnológico, vem despontando como uma candidata a componente forte neste novo 

modelo de matriz energética, tendo em vista o grande potencial solar existente no 

país, principalmente na região nordeste (CAVALCANTI, 2010). Esses sistemas podem 

trazer benefícios ambientais de forte impacto, pois ao se produzir energia de forma 

limpa e sustentável, reduz-se também a emissão de gases poluentes, contribuindo 

diretamente para o controle das mudanças climáticas extremas pelo planeta 

(PACHECO, 2006). Aliado a isso, existe o fato de os sistemas fotovoltaicos poderem, 

pontualmente, auxiliar na manutenção de fornecimento de energia elétrica, já que 

permitem aos usuários da rede produzir a energia ativa que consomem e até deduzir 

de outros estabelecimentos desde que atendam às exigências da resolução normativa 

nº 482 da Aneel.   

Dentro desse panorama faz-se necessário que o mercado possua profissionais 

com capacidade de estudar a necessidade de cada consumidor, e projetar o sistema 

que lhe atenda da forma mais adequada, sem sub ou superdimensioná-lo, para que o 

retorno financeiro seja o mais rápido possível. Também é preciso que haja uma 

análise das variáveis envolvidas na instalação desse sistema, como estruturas físicas 

necessárias à fixação dos painéis e inversores, além de possíveis sombreamentos 

que venham a influenciar na geração efetiva do sistema. 

Há também a necessidade do conhecimento normativo das concessionárias para 

que o projeto a ser elaborado esteja dentro dos padrões normatizados e contenha 

todas as informações e dados necessários para a aprovação do mesmo.   

Neste caso, este tema é de significativa relevância na área da Engenharia Elétrica, 

tendo em vista a necessidade de resolução do problema da matriz energética 
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brasileira, aproveitando um recurso abundante no nosso país e que traz vários outros 

benefícios associados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Antes de entrar no âmbito da geração de energia através de células fotovoltaicas, 

é preciso conhecer as variáveis que estão envolvidas no processo, para que seja 

possível fundamentar os futuros cálculos e consequentemente o projeto a ser 

elaborado. Uma destas é a radiação solar, que consiste na energia proveniente do sol 

em forma de ondas eletromagnéticas. Esta é a fonte primária mais abundante a que 

se têm acesso, principalmente nas localidades mais próximas da Linha do Equador, 

onde a incidência dos raios solares se aproxima da perpendicularidade. 

2.1 Radiação solar média local 
 

Caracteriza-se por ser o recurso solar disponível na localidade em que têm-se a 

intenção de realizar a instalação fotovoltaica, dado em horas de sol pleno (HSP), que 

equivale ao número de horas em que a radiação solar deve ser constante e igual a 

1kW/m² (DANTAS, CARVALHO e NETO, 2012). 

Há institutos de pesquisa que dedicam esforços no estudo deste que é um dos 

fatores de maior relevância para o estudo da viabilidade técnica de sistemas 

fotovoltaicos, disponibilizando os dados colhidos em seus sites para serem 

consultados de forma gratuita. Os mais conhecidos e utilizados são o CRECESB e o 

SWERA, este último tendo sua interface apresentada na Figura 01:  

Figura 01 – Mapa de radiação solar do Brasil  

 

Fonte: SWERA, 2018 
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Este recurso depende alguns fatores geográficos e climáticos, para os quais deve-

se dedicar pesquisa e estudo, no intuito de entendê-los e quantificá-los (BLUESOL, 

2018). 

2.1.1 Radiação Solar 
 

É o processo de propagação de energia em forma de ondas eletromagnéticas, 

que têm por característica principal não necessitar de meio material para que a 

transferência de energia seja realizada de forma efetiva (DANTAS, CARVALHO & 

NETO, 2012). 

Estudar a radiação é tarefa de suma importância para adentrar-se à conversão 

de energia luminosa (solar) em energia elétrica, pois a partir desta radiação é possível 

quantificar quanta energia se pode converter, através de um sistema fotovoltaico. 

Estima-se que, anualmente, o sol fornece à atmosfera cerca de cem vezes a 

quantidade de energia demandada por todo o mundo (BARROS, 2011 apud SILVA, 

2017). 

2.1.2 Variações climáticas 
 

As intempéries do clima influenciam diretamente na produção de energia 

elétrica através de células fotovoltaicas, pois em dias nublados, é a luminosidade 

natural é notoriamente menor, fazendo com que a energia luminosa disponível para a 

conversão em energia elétrica seja menor que em dias ensolarados. 

2.2 Principais componentes de um SFCR 
 

Para que seja possível entender um sistema fotovoltaico conectado à rede, se 

faz necessário conhecer claramente alguns princípios básicos de funcionamento dos 

elementos componentes deste, que é o tipo de sistema que possui mais instalações 

realizadas no Brasil, e que será o tema deste trabalho. Para fundamentar o projeto, 

inicialmente serão exploradas as funções dos principais elementos componentes do 

referido sistema. 

 



17 
 

 
 

2.2.1 Célula fotovoltaica 
 

Seu funcionamento de baseia no efeito fotovoltaico, que segundo Edmond 

Becquerel, em 1839, trata-se do surgimento de uma diferença de potencial nas 

extremidades de um material semicondutor, quando este é exposto a luz e absorve-a 

(SERRA & BRITO, 1948).  

Com o desenvolvimento de inúmeras pesquisas na área de dopagem de 

materiais, ascendeu-se a microeletrônica que permitiu a concepção das primeiras 

células fotovoltaicas. Porém, seu custo era elevado, o que inviabilizava sua utilização 

em larga escala, ficando sua aplicação restrita a situações especiais como o 

fornecimento de energia para satélites. E desta forma, o primeiro satélite, o Vanguard 

I, equipado com células solares foi lançado em Março de 1958, seguido por muitos 

outros posteriormente (NASCIMENTO, 2004). 

2.2.2 Placas fotovoltaicas 
 

São o constituídas pelas células fotovoltaicas, ligadas de forma que se 

obtenham tensão e corrente nominais especificas, que serão determinadas pelo 

arranjo em que serão interligadas as células em seu interior. Porém as células 

fotovoltaicas não são componentes exclusivas de uma placa. Há muitos outros 

elementos que compõem as estruturas física e elétrica (RUTHER et al, 2006). 

A primeira camada de uma placa é composta por vidro especial. Este possui 

baixo teor de ferro em sua composição e é fabricado para refletir menos que o vidro 

comum, já que a luminosidade precisa chegar até as camadas mais internas, para um 

melhor aproveitamento. A função desta camada de vidro é proteger fisicamente as 

células fotovoltaicas, resistindo até a chuvas de granizo. 

Em seguida existe um filme encapsulante de EVA1, que reveste as células 

fotovoltaicas por cima e por baixo. É um material projetado para evitar o 

envelhecimento de células por ação dos raios ultra violetas, temperaturas elevadas e 

umidade. 

                                                           
1 Acetato-vinilo de etileno 
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Após a segunda camada de EVA, há uma camada de plástico chamado de 

Backsheet. Esta camada tem a função de proteger os componentes internos da placa, 

agindo também como isolante elétrico. Nele é fixada a caixa de junção, onde são feitas 

as conexões elétricas entre as associações de células da placa, juntamente com os 

diodos de by-pass.  

Em volta de toda essa estrutura da placa é colocada uma moldura de alumínio 

anodizado2. A função do alumínio é adicionar robustez ao painel, para que este 

suporte esforços sem danificar os componentes internos, principalmente as células 

fotovoltaicas, pois estas tem espessura muito reduzida. 

2.2.3 Inversor 
 

É o dispositivo responsável pela conexão do circuito gerador de energia elétrica 

fotovoltaica, em corrente contínua, com a rede elétrica convencional, que têm seu 

funcionamento em corrente alternada (MACÊDO, 2006). É a parte inteligente do 

sistema, e têm como algumas de suas atribuições, realizar o chaveamento da corrente 

continua através de tiristores, transformando-a em alternada, controlar o valor eficaz 

da tensão, a frequência e a fase da tensão de saída, para que estas estejam em 

sincronismo com o sistema elétrico. Só após todo esse controle o inversor realiza o 

paralelismo do sistema fotovoltaico com a rede elétrica, para que a inserção do 

sistema fotovoltaico na rede não cause nenhuma interferência no fornecimento da 

energia elétrica (ZILLES, 2016). 

Os inversores de sistemas de geração de energia elétrica fotovoltaica 

conectados à rede precisam atender à alguns requisitos básicos para que este 

interligue o sistema à rede. É necessário que a energia entregue pelo inversor atenda 

a alguns preceitos básicos de qualidade de energia elétrica, além de ter a capacidade 

de cessar o fornecimento de energia, caso haja uma falta ou defeito na rede. Para que 

isto seja cumprido, existem ensaios previstos pela NBR IEC 62116 que devem ser 

realizados, atestando a capacidade do inversor de atender aos quesitos mínimos 

estabelecidos pela norma supracitada. 

                                                           
2 Tratamento químico que banha o alumínio criando uma camada de óxido que não conduz 

eletricidade. 
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2.2.4 Quadro de proteção CC 
 

É composto por um conjunto de dispositivos de proteção e faz a conexão entre 

os painéis e o inversor. Responsável pela proteção do circuito de corrente contínua, o 

quadro de proteção CC ou “String box3”, é composto em sua maioria por fusíveis CC,                                                                                                                                                                                                    

disjuntores e dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Estes dispositivos devem 

ser dimensionados pelo projetista de acordo com os parâmetros do sistema a ser 

instalado, levando em consideração toda a filosofia da proteção envolvida nas 

especificidades do sistema. 

2.2.5 Quadro de proteção CA 
 

Semelhante ao quadro de proteção CC, este componente tem a função de 

proteger o circuito AC. Possui geralmente um disjuntor e um DPS. O disjuntor deve 

ser projetado levando-se em consideração os valores de saída, especificados da folha 

de dados do inversor. Para o projeto do DPS deve-se levar em conta a máxima tensão 

de surto suportada pelo inversor, para que este dispositivo cumpra sua função 

corretamente e garanta que surtos não venham a danificar o sistema de geração. 

2.2.6 Cabeamento 
 

Em uma instalação de sistema fotovoltaico são necessários dois tipos de cabos, 

os cabos comuns de cobre e isolação em PVC utilizados normalmente em corrente 

alternada e os cabos CC, que são específicos para esta utilização. Estes cabos CC 

têm propriedades diferentes dos cabos comuns, pois possuem dupla isolação e 

tratamento para suportar a exposição ao ambiente externo sem ressecar ou perder as 

propriedades isolantes. 

A seção dos cabos é determinada utilizando três métodos mais difundidos: o 

método da capacidade de condução de corrente; o método da queda de tensão; e o 

método da seção mínima (MAMEDE, 2001). Assim, é possível garantir que a 

instalação elétrica de sistema tenha uma vida útil prolongada, para que sejam 

reduzidos os custos futuros com a manutenção desta. Além disso os cabos CC 

                                                           
3 Termo em inglês que é utilizado por profissionais da área. Se refere ao quadro de proteção CC 
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possuem uma isolação especial com proteção ultra violeta, para que possam suportar 

as intempéries às quais estarão expostos. 

2.3 Dimensionamento de um SFCR 
 

2.3.1 Histórico de consumo  
 

Para se realizar o dimensionamento de um sistema fotovoltaico de maneira que 

este, minimamente, atenda à quantidade de energia solicitada pelo cliente, é 

necessário que, inicialmente, seja realizado um levantamento do histórico de consumo 

dos últimos 12 meses, para que se obtenha a média de consumo mensal (CHITOLINA, 

2017). Assim é possível determinar a quantidade de energia que o sistema de geração 

precisa produzir. O histórico de consumo de uma conta de energia elétrica exemplar 

da COELBA está apresentado na Figura 02 abaixo: 

Figura 02 – Recorte exemplar de conta de energia elétrica COELBA 

 

Fonte: COELBA, 2018 
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2.3.2 Energia diária 
 

 O conceito de energia diária utiliza a média de consumo mensal para que se 

possa determinar a quantidade de energia diária a ser produzida pelo sistema 

fotovoltaico (SILVA & MOISÉS, 2016). O cálculo é feito conforme a Equação 01 

abaixo: 

𝐸𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 =  
𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

30
 𝑘𝑤ℎ/𝑑𝑖𝑎 

[01] 

 

Divide-se a média por 30 dias para obter-se a média diária de consumo de 

energia elétrica. 

 2.3.3 Determinação do sistema ideal 
 

Para determinar a potência total do sistema em kWp, sem considerar as perdas, 

utilizam-se dois conceitos apresentados anteriormente neste trabalho nas seções 3.1 

e 3.3.2, que são respectivamente, radiação solar média e energia diária (SILVA & 

MOISÉS, 2016). A potência do sistema é encontrada através da relação entre os 

valores obtidos na pesquisa do valor da radiação solar média e nos cálculos da 

energia diária, como apresentado na Equação 02.  

 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =  
𝐸𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎(

𝑘𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

)

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑚é𝑑𝑖𝑎 (𝐻𝑆𝑃)
 𝑘𝑊𝑝 

[02] 

 

No entanto, desta forma, o sistema projetado não atenderia ao que se espera 

do mesmo em termos de geração efetiva, sendo necessário, para se obter o resultado 

esperado, considerar outras variáveis de importância significativa no 

dimensionamento de um SFCR. 
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2.3.4 Perdas totais na conversão de energia luminosa em elétrica 
 

Vários fatores, sejam existentes na edificação ou inerentes à instalação do 

SFCR, influenciam na real potência entregue pelo sistema à rede. A inclinação dos 

módulos fotovoltaicos, a distância dos arranjos ao inversor, a eficiência deste na 

conversão de CC em CA, entre outros fatores precisam ser considerados para que a 

projeção dada ao cliente seja atendida do forma plena (ARAÚJO, RANK & BUENO, 

2016).  

2.3.4.1 Perda por inclinação e desvio azimutal 
 

No intuito de auxiliar projetistas na correta estimativa de geração do sistema de 

geração fotovoltaica, foi desenvolvido pela Escola de Engenharia da UFRGS um 

software que possibilita estimar e corrigir a radiação solar média resultante da 

inclinação dos módulos, o RADIASOL 2. A interface de trabalho deste software está 

ilustrada na Figura 03. 

Figura 03 – Interface do software RADIASOL 2. 

 

Fonte: Autoria própria 
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Este software permite ao usuário alimentar o banco de dados com informações 

de radiação solar atualizadas, realizar interpolação de dados sobre localidades não 

cadastradas e, principalmente, corrigir a média de radiação solar pela inclinação e 

desvio azimutal do norte geográfico da instalação dos painéis fotovoltaicos na 

edificação. Como resultado desta correção, obtêm-se um valor de horas de sol pleno 

corrigido, representado aqui pela sigla HSPcorrigido (URBANETZ JÚNIOR et al., 2011).  

Além da possibilidade de diminuição da geração efetiva pela inclinação e desvio 

azimutal dos módulos, outras perdas são bastante significativas e precisam ser 

levadas em conta no momento da definição da real potência do sistema fotovoltaico. 

2.3.4.2 Perda por sombreamento 
 

Esta é uma perda com a qual deve se ter muita cautela, pois se o 

sombreamento for causado por estruturas físicas existentes na edificação do cliente, 

a influência deste na geração é causa de reanálise da viabilidade técnica na 

implantação de um sistema, uma vez que sombreando-se um módulo, a geração 

daquele arranjo fica bastante comprometida.  

Entretanto, não havendo sombreamento devido à construções, é necessário se 

considerar uma pequena perda devido à pássaros, pequenos animais e folhas que 

possam se desprender de árvores próximas e se depositem sobre os painéis. Os 

valores típicos considerados estão entre 1% e 10%, sendo necessário ao projetista 

avaliar cada caso de forma independente (BLUESOL, 2018). 

2.3.4.3 Perda por depósito de sujeira 

 

Eventualmente, sobre os módulos fotovoltaicos, podem se depositar elementos 

que causam pequenas perdas na geração, elementos estes que podem ser: poeira, 

fuligem e fezes de pássaros e outros animais. Tipicamente estas perdas giram em 

torno de 2% a 10%, dependendo do local onde os módulos estejam instalados. Esta 

perdas podem ser minimizadas com a limpeza regular dos módulos (ALMEIDA, 2012).    
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2.3.4.4 Mismatching  
 

A diferença entre as características elétricas dos painéis associados nos 

arranjos ou strings ocasiona um tipo de perda na geração fotovoltaica chamada de 

perda por mismatching. Ocorre uma limitação da potência dos módulos associados, 

nivelando-os pelo de menor potência, fazendo com que parte da potência a qual pode 

ser entregue pelos painéis seja desperdiçada. Esta perda também pode ocorrer 

devido à sombreamento de parte dos painéis de um arranjo (ARAÚJO, RANK & 

BUENO, 2016). 

2.3.4.5 Perda por temperatura de operação 
 

Muitas vezes ocorre uma confusão sobre qual energia, térmica ou luminosa, é 

convertida em energia elétrica no processo fotovoltaico. Porém, o fato é que apenas 

a energia luminosa é convertida em energia elétrica, sendo a energia térmica fator 

degradante no processo de produção de energia elétrica através de células 

fotovoltaicas (TORRES, 2014).  

O teste dos painéis é feito sob condições controladas, assim existindo uma 

temperatura de referência na qual é possível se basear para calcular as perdas por 

operação em temperatura acima desta, geralmente sendo 25ºC. Os painéis tem 

perdas determinadas por cada fabricante para cada grau Celsius de acréscimo na 

temperatura de operação como mostrado no recorte da folha de dados de um painel 

mostrado na Figura 04. 

Figura 04 – Perda de potência por temperatura 

 

Fonte: Datasheet Canadian Solar Painel 325 Wp 

Com este dado de perda de potência por temperatura a cada ºC, é possível 

calcular as perdas totais que o painel terá devido à temperatura de trabalho estar 

acima da temperatura de projeto através da Equação 03: 
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𝐾𝑡𝑒𝑚𝑝 = (𝑇𝑎𝑚𝑏 + 𝑇𝑠𝑖𝑠 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) ∗ 𝐿𝑡𝑒𝑚𝑝   [03] 

∴ 𝐾𝑡𝑒𝑚𝑝 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

    𝑇𝑎𝑚𝑏 = 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 

    𝑇𝑠𝑖𝑠𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

    𝑇𝑟𝑒𝑓 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠  

   𝐿𝑡𝑒𝑚𝑝 = 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑢 𝐶𝑒𝑙𝑐𝑖𝑢𝑠  

 

Os valores deste tipo de perda se encontram tipicamente entre 5% e 20% da 

capacidade nominal dos painéis.  

2.3.4.6 Perdas nos cabos CC e CA 
 

Os condutores, mesmo com todo estudo e empenho no desenvolvimento de 

materiais mais eficientes, possuem uma resistência intrínseca que os leva à dissipar 

parte da potência transferida a carga por meio destes, devido ao efeito Joule. Portanto 

necessita-se considerar esta perda no momento da determinação da potência do 

sistema fotovoltaico. Estas perdas representam geralmente entre 1% e 2%.  

No cálculo de queda de tensão, estão envolvidos a resistividade do material 

condutor, o comprimento do circuito, a corrente que o percorre, a tensão do mesmo e 

a seção do condutor utilizado (MAMEDE, 2001). Estas variáveis são relacionadas 

conforme a Equação 04: 

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑 =  
200 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

∆𝑉 ∗ 𝑉
 (𝑚𝑚2) 

 

[04] 

∴ 𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑠𝑒çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑚 𝑚𝑚2 
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    𝜌 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑚 Ω ∗ 𝑚𝑚2/𝑚 

   𝐿 = 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑚 𝑚 

   𝐼 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑚 𝐴 

   ∆𝑉 = 𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑚 % 

   𝑉 = 𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑚 𝑉 

2.3.4.7 Perdas no sistema de rastreamento do ponto de máxima potência 

do inversor 
 

Os painéis fotovoltaicos apresentam uma grande variação de tensão e corrente 

em função da intensidade de irradiância e temperatura, porém esta variação é não-

linear, assim havendo um único ponto de máxima potência fornecida pelo painel. Para 

que haja uma máxima eficiência, é necessário que o inversor rastreie este ponto da 

curva de tensão versus potência. Porém no momento em que o circuito encontra o 

ponto de máxima potência para aquelas condições, ele se mantêm neste ponto, a 

menos que ocorra uma variação significativa na tensão ou corrente do arranjo, assim 

é possível que ocorram perdas entre os momentos de rastreamento. Tipicamente, as 

perdas por este motivo são em torno de 0,1% a 2%. 

2.3.4.8 Perdas na Conversão CC/CA 

  

Para realizar a conversão da energia proveniente dos painéis fotovoltaicos, que 

geram em corrente contínua, na energia a ser injetada na rede do sistema elétrico, o 

circuito dos inversores precisa consumir uma pequena parte da potência gerada pelo 

sistema. Portanto, faz-se necessária a consideração deste consumo interno na 

potência total entregue ao sistema (VITTI & ALVES, 2006). O valor destas perdas 

pode variar de acordo com a qualidade do inversor utilizado na instalação, sendo 

tradicionalmente consideradas entre 2% e 10%. 
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2.3.5 Determinação da potência real do sistema fotovoltaico 
 

Tendo em vista todas as perdas inerentes à esse tipo de sistema, é possível 

determinar com precisão qual a potência real que um dado sistema fotovoltaico 

precisa dispor, para que este atenda à demanda energética do consumidor. A perda 

total do sistema fotovoltaico é determinada pela união de todas as perdas previstas 

na seção 3.3.4. A Tabela 01, elenca essas perdas e nomeia-as para que seja facilitado 

um entendimento futuro: 

Tabela 01 – Cálculo de fator de desempenho 

Tipo de perda Símbolo 

Adotado 

Função de cálculo Fator de desempenho 

Sombreamento 𝐾𝑠𝑜𝑚𝑏  100 − 𝐾𝑠𝑜𝑚𝑏 𝐶𝑠𝑜𝑚𝑏 

Sujeira 𝐾𝑠𝑢𝑗 100 − 𝐾𝑠𝑢𝑗 𝐶𝑠𝑢𝑗 

Mismatching 𝐾𝑚𝑖𝑠 100 − 𝐾𝑚𝑖𝑠 𝐶𝑚𝑖𝑠 

Temperatura 𝐾𝑡𝑒𝑚𝑝 100 − 𝐾𝑡𝑒𝑚𝑝 𝐶𝑡𝑒𝑚𝑝 

Cabeamento CC/CA 𝐾𝑐𝑎𝑏 100 − 𝐾𝑐𝑎𝑏 𝐶𝑐𝑎𝑏 

Rastreiamento de PMP 𝐾𝑟𝑎𝑠 100 − 𝐾𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑟𝑎𝑠 

Conversão CC/CA 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑣 100 − 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑣 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣 

Fonte: Autoria Propria 

O fator de desempenho global do sistema fotovoltaico se dá pela multiplicação 

de todos os fatores individuais, como mostrado na Equação 05. 

𝐹𝐷𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =  𝐶𝑠𝑜𝑚𝑏 ∗ 𝐶𝑠𝑢𝑗 ∗ 𝐶𝑚𝑖𝑠 ∗ 𝐶𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝐶𝑐𝑎𝑏 ∗ 𝐶𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣 [05] 

Com isso pode-se determinar a potência real do sistema fotovoltaico através 

da Equação 06: 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
𝐸𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎

𝐻𝑆𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝐹𝐷𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
 

[06] 
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2.4  Legislação regulatória do setor 
 

O sistema regulatório brasileiro, no que se refere aos sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede, teve seu marco legal em abril de 2012 com a publicação da 

Resolução Normativa nº482/2012, pela ANEEL. Esta resolução estabelece as 

condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída ao SEP 

por unidades consumidoras (DELGADO & CARVALHO, 2015).  

Além da Resolução Normativa nº482, as concessionarias também 

desenvolveram normativos embasados na resolução supracitada, e alguns pontos 

principais estão listados nas seções seguintes: 

2.4.1 Sistema de compensação 
 

Devido ao fato de estarem conectados à rede, os SFCR’s não necessitam de 

acumuladores de carga para utilização em momentos em que não há geração de 

energia. Este acumulo de energia é feito pela própria rede através do sistema de 

compensação, que foi implementado pela resolução normativa nº 482 da ANEEL. Esta 

compensação é realizada através da diferença entre a energia injetada na rede 

elétrica, a partir do gerador fotovoltaico instalado na unidade consumidora durante as 

horas em que o sistema fica em funcionamento e a energia consumida nessa mesma 

unidade consumidora. No entanto, por estar utilizando a rede da concessionária, o 

consumidor não têm sua conta de energia erradicada, ficando a cargo do mesmo o 

pagamento da taxa de disponibilidade da rede, que para consumidores do grupo B, 

obedece aos valores estabelecidos segundo o artigo 98 da resolução normativa nº 

414 da ANEEL, de 2010. 

Art. 98. 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.                                                                                         

§ 1o O custo de disponibilidade deve ser aplicado sempre que o consumo 
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medido ou estimado for inferior aos referidos neste artigo, não sendo a 

diferença resultante objeto de futura compensação. 

 

2.4.2 Máxima potência do sistema fotovoltaico 
 

Toda unidade consumidora, no momento da construção, necessita de um 

projeto elétrico no qual é determinada a carga instalada da unidade. A partir da carga 

pode ser determinado o disjuntor do padrão de entrada, através de tabelas disponíveis 

nas normas da concessionárias, de acordo também com a tensão de fornecimento da 

localidade (VILLALVA, 2010).  

Segundo a Resolução normativa n°482, a potência em kWp de um sistema 

fotovoltaico deve ser limitada pela carga instalada, em kW, na unidade consumidora 

em que a instalação será feita. 

2.5 Dimensionamento do disjuntor 
 

O dimensionamento do disjuntor de proteção de um sistema fotovoltaico 

precisa levar em consideração a capacidade de condução de corrente dos cabos 

dimensionados e a corrente máxima de saída do inversor. 
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3. METODOLOGIA 
 

Os procedimentos que foram seguidos metodologicamente para a realização deste 

trabalho foram divididos em etapas que, no final, se complementaram. A primeira 

atividade foi uma pesquisa bibliográfica, a fim de municiar teoricamente as ações 

posteriores que tiveram suma importância no desenvolver do restante do trabalho, 

levantando e selecionando uma boa quantidade de material disponível sobre o 

assunto para confrontá-los entre si e também com o conhecimento prévio já adquirido 

em curso realizados, experiências de trabalho e no decorrer de todo o processo 

acadêmico.  

Foram utilizados como fonte de pesquisa artigos científicos, dissertações, norma 

técnicas, documentos com valor legal, bem como materiais disponibilizados por 

empresas renomadas no segmento, para que o embasamento teórico estivesse sólido 

e permitisse o cumprimento das seguintes etapas do processo de construção do 

trabalho. 

Para que fosse possível seguir com as etapas do trabalho foi necessário realizar a 

caracterização da empresa que entre outras informações, necessitou dos dados da 

unidade consumidora cadastrados na COELBA. A empresa é situada na rua Lago 

Azul, nº 144, Caminho dos Lagos na cidade de Paulo Afonso, estado da Bahia. 

Enquadrada no grupo B com ligação trifásica, com tensão de fornecimento 127/220 

Volts. 

A segunda etapa foi um estudo especifico do caso do consumidor em questão. 

Esta parte consistiu em um estudo de campo que segundo GIL (2008) “[...] procura 

um aprofundamento de uma realidade especifica”, isto se deu através do 

levantamento do consumo de energia elétrica ativa deste cliente, levando em 

consideração o histórico de doze (12) meses, que serviu de base para os cálculos da 

etapa seguinte, o dimensionamento do sistema fotovoltaico conectado à rede. 

Para realizar o dimensionamento completo do sistema fotovoltaico foram 

necessárias várias informações adicionais sobre o local de instalação, além da média 

do consumo ativo de energia elétrica mensal. Então, foi realizado um estudo de caso 

profundo na unidade consumidora na qual será instalado o SFCR.  
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Portanto foram necessárias várias análises na estrutura física do local para que o 

sistema fosse instalado de forma que fosse obtido o maior ganho possível na geração 

efetiva, com o menor gasto empregado em infraestrutura, mantendo a segurança e 

qualidade no serviço prestado. Para isto, foi preciso levantar dados de radiação solar 

na localidade, possíveis locais para a instalação dos painéis e inversor(es) e utilização 

de softwares como RADIASOL 2, SKETCHUP e Sun Data para estimar o potencial 

solar que estaria disponível, dada a orientação escolhida para os painéis. 

Na quarta etapa do trabalho, foi elaborado o projeto do sistema de geração de 

energia solar conectado à rede, utilizando o software Autocad, e baseando-se nas 

normas da concessionária local (COELBA), de instalações elétricas de baixa tensão 

e de acesso à rede por micro geração distribuída. Com intuito de se obter um parecer 

de acesso positivo para que fosse possível iniciar o processo seguinte do trabalho, 

que foi toda a parte de instalação do sistema, seguindo as especificações pré-

definidas em projeto, supervisionando os instaladores e desenvolvendo, quando 

preciso, algumas soluções para eventuais problemas pontuais ocorridos. 

Por fim, os dados de geração foram acompanhados, colhidos e analisados, por 

meio de monitoramento Wi-fi provido pelo fabricante do inversor, a fim de verificar o 

impacto deste tipo de sistema na economia de energia do consumidor, e se este 

obteve o desempenho esperado, conforme foi projetado, reduzindo a conta de energia 

elétrica da unidade consumidora à taxa de disponibilidade.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Análise de histórico mensal e energia diária demandada. 
 

Utilizando o portal de serviços da COELBA, na aba de histórico de consumo, 

se pôde colher os dados de consumo de energia ativa da unidade consumidora em 

questão, tornando possível a análise do consumo ativo dos últimos doze meses, 

levando em consideração as modificações de carga instalada ocorridas na unidade. 

Abaixo, na Figura 05 encontra-se um recorte de uma conta de energia elétrica, recorte 

este que mostra especificamente o histórico de consumo do cliente. 

Figura 05 – Recorte da fatura de energia da Miguel Amorim Engenharia 

 

Fonte: COELBA, 2018 

 

Ao observar o histórico apresentado, pode-se perceber uma variação bastante 

significativa entre os meses de outubro e novembro de 2017, momento da implantação 

de condicionadores de ar nas salas administrativa e de projetos do escritório comercial 

da empresa. Portanto, a energia necessária para que fosse suprida toda a demanda 

da unidade consumidora deveria ser feita considerando os últimos quatro meses de 

consumo. Sendo assim fez-se uma média aritmética deste quatro meses e o valor de 

consumo ativo médio encontrado foi de 963,50 kWh/mês, porém, a pedido do 

responsável pelo empreendimento, acrescentou-se 400kWh/mês de consumo ativo à 

esta média para uma eventual ampliação, a fim de que não fosse necessário realizar 

um projeto complementar em um futuro próximo. 
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Valendo-se da Equação 01, foi determinada a quantidade de energia diária 

demandada pela unidade consumidora, quantidade esta que deveria ser entregue 

pelo sistema fotovoltaico. O resultado deste cálculo está exposto na Tabela 02: 

Tabela 02 – Energia diária demandada 

Resultado da Equação 01 

𝐸𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 45,45 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2 Radiação solar média. 

 

No banco de dados do Centro de Referência para as Energias Solar e Eólica 

Sérgio de S. Brito (CRESESB) foram adquiridos os dados de radiação solar em 

diversos ângulos de incidência, expostos assim no Gráfico 01, sendo a média de 

radiação 5,37 HSP, para uma inclinação de 0 ° com o plano do solo, orientado para o 

norte geográfico.   

Gráfico 01 – Radiação solar média para diferentes inclinações 

 

Fonte: CRESESB Sun Data 

4.3 Potência ideal do sistema e quantidade mínima de painéis 
 

Através da Equação 02, na página 22, e dos dados das seções 4.1 e 4.2 

determinou-se a potência ideal para o sistema fotovoltaico a ser instalado e esta foi 

de 8,46 kWp. 
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Por escolha do responsável pela empresa Miguel Amorim Engenharia, os 

painéis escolhidos para a instalação foram da marca Jinko Solar, com potência de 325 

Wp, cuja folha de dados encontra-se no Anexo I. Devido a potência dos painéis 

selecionados se fez necessário que fossem dimensionados no mínimo 26 painéis para 

suprir esta demanda energética. Porém neste cálculo não foi incluída perda alguma, 

fazendo-se necessário analisar detalhadamente os outros fatores de influência na 

geração fotovoltaica. 

4.4 Perdas de potência do sistema 
 

4.4.1 Temperatura média local 
 

Através do banco de dados do Climate-data.org, foram colhidas as 

temperaturas média de cada mês na cidade de Paulo Afonso/BA, onde o sistema seria 

instalado. Estes dados estão expostos na Tabela 03: 

Tabela 03 – Temperatura média Paulo Afonso 

 

Fonte: Climate-data.org 

Para a temperatura de operação do sistema, considerou-se a temperatura 

nominal de operação das células fotovoltaicas, encontradas no Datasheet do 

equipamento, bem como a temperatura de projeto ou de referência.  

A folha de dados do painel fotovoltaico selecionado traz também a percentagem 

de perda de potência da célula por °C. Esta perda está exibida no recorte do Datasheet 

apresentado na Figura 06. 

 

Figura 06 – Recorte da folha de dados painel Jinko Solar 

 

Fonte: Datasheet painel Jinko JKM325PP-72(Plus) 310-325 Watt 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

°C 28,0 28,0 27,8 26,9 25,5 23,7 22,9 23,3 25,1 26,8 27,8 28,0 
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Assim, as perdas de potência por temperatura para cada mês foram as 

seguintes, calculadas através da Equação 03 apresentadas na Tabela 04: 

Tabela 04 – Resultado dos cálculos das perdas por temperatura 

Perda de potência por temperatura (Ktemp)  

(%) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

19,20 19,20 19,12 18,76 18,20 17,48 17,16 17,32 18,04 18,72 19,12 19,20 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.4.2 Poeira, sujeira e fuligem.  
 

A rua na qual se encontra a edificação da empresa é pavimentada com 

paralelepípedos, reduzindo bastante a quantidade de poeira que viria a ser levantada 

pela circulação de automóveis. Também não há arvores que possam sombrear ou 

liberar folhas sobre os painéis. Então, considerando uma limpeza regular dos painéis, 

a perda estimada por depósito de sujeira sobre os módulos fotovoltaicos foi de 3%. 

4.4.3 Mismatching e sombreamento 
 

Para minimizar esta perda, buscou-se evitar que algum arranjo ou painel fosse 

sombreado em qualquer momento do dia, criando algumas estruturas para a elevação 

dos painéis e fazendo o possível para afastá-los de paredes e muretas que pudessem, 

em um certo momento, causar sombreamento, otimizando a geração efetiva do 

sistema. Com este cuidado e utilizando painéis de mesma potência e eficiência 

estimou-se uma perda de 1% por mismatchig e 5% por sombreamento, por conta da 

sombreamentos início da manhã causados pela formatação da própria edificação. 

4.4.4 Perdas no inversor 
 

O fabricante do inversor selecionado foi a PHB, por ser um inversor 

desenvolvido e fabricado no Brasil, e possuir características elétricas similares aos 
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inversores difundidos no mercado. Sabendo da tolerância de potência dos inversores 

desse fabricante e tendo em vista que o valor ideal do sistema, que foi de 8,46 kWp, 

não atenderia da fato à demanda do empreendimento, o modelo selecionado foi o 

PHB5000D-NS com monitoramento WI-FI, sendo necessários, no mínimo, duas 

unidades deste, pois sua potência máxima de entrada é 6,5 kW.  

Segundo o Datasheet deste modelo de inversor, em anexo, a perda por 

rastreamento de ponto de máxima potência é de 0,1% e a perda no funcionamento do 

circuito interno é de 2,2%. 

4.4.5 Perda por efeito Joule no cabeamento e dimensionamento dos 

condutores 
 

Para esta perda, foi feito o caminho inverso das demais perdas consideradas. 

Considerou-se uma queda de tensão máxima de 1% no circuito de corrente alternada.  

O local para alocação dos inversores foi estrategicamente escolhido, de forma 

que ficasse o mais próximo possível dos quadros de distribuição. Portanto, o 

comprimento dos cabos de ligação do inversor ao quadro de distribuição foi de 15 

metros. As demais variáveis para cálculo da seção dos condutores foram encontradas 

no Datasheet do inversor, que se encontra em anexo. 

Os dados utilizados na Equação 04, bem como o resultado encontrado estão 

dispostos na Tabela 05. 

 

Tabela 05 – Variáveis e resultado da Equação 04. 

𝜌 (Ω*mm²/m) L 

(m) 

I 

(A) 

ΔV 

(%) 

V 

(V) 

Scond cálculada 

(mm²) 

17,8 x 10-3 15 22,8 1 220 5,53 

 

Fonte: Autoria Propria 

 

Logo, o condutor de valor comercial mais adequado à instalação foi o de 6 mm². 
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4.4.6 Fator de desempenho  
 

Com a determinação das perdas pôde-se calcular o fator de desempenho do 

sistema fotovoltaico através da Tabela 01 e da Equação 05.  

É necessário ressaltar que, para a perda por temperatura, foi utilizada a maior 

entre todos os meses, para garantir que o sistema forneça minimamente a quantidade 

de energia prevista em projeto. 

A Tabela 06 traz os fatores de perda calculados conforme a Tabela 01. 

Tabela 06 – Resultado dos cálculos das perdas   

 

Fonte: Autoria Propria 

Utilizando os resultados da Tabela 06, encontrou-se um valor de 0,706 para o 

fator de desempenho do sistema fotovoltaico. Assim, o valor de potência do sistema 

a atender à necessidade da Miguel Amorim Engenharia foi recalculado, ficando mais 

próximo da realidade. 

O valor encontrado, colocando-se o fator de desempenho calculado, na 

Equação 06 foi de 11,98 kWp, sendo necessários cerca 36 módulos fotovoltaicos de 

325 Wp para isto. 

Tipo de perda Símbolo 

Adotado 

Função de cálculo Fator de desempenho 

(decimal) 

Sombreamento 𝐾𝑠𝑜𝑚𝑏 100 − 5 0,95 

Sujeira 𝐾𝑠𝑢𝑗 100 − 3 0,97 

Mismatching 𝐾𝑚𝑖𝑠 100 − 1 0,99 

Temperatura 𝐾𝑡𝑒𝑚𝑝 100 − 19,2 0,808 

Cabeamento CC/CA 𝐾𝑐𝑎𝑏 100 − 2 0,98 

Rastreiamento de PMP 𝐾𝑟𝑎𝑠 100 − 0,1 0,999 

Conversão CC/CA 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑣 100 − 2,2 0,978 
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4.4.7 Desvio azimutal e inclinação dos módulos 
 

Em posse da necessidade do cliente e da quantidade mínima de painéis 

necessários para supri-la, foi iniciado um estudo detalhado da edificação onde o 

sistema seria instalado, para verificar a orientação dos telhados do imóvel e a 

disposição de área útil nestes para que fossem instalados os módulos. Foi necessário 

levantar a planta arquitetônica da edificação para que se pudesse ter melhor noção 

de espaço, estando esta ilustrada na Figura 07: 

Figura 07 – Planta cobertura da edificação  

 

Fonte: Projeto arquitetônico de empreendimento 

Com a planta de cobertura em mãos aliada a uma observação dos possíveis 

pontos onde poderiam ser instalados os painéis durante um dia inteiro, foi possível 

fazer a distribuição destes, de modo que fosse evitado ao máximo qualquer 

sombreamento.  

Com a simulação em Skechup, verificou-se as possibilidades de sombreamento 

dos módulos na posição escolhida para aloca-los conforme a Figura 08: 

 

Figura 08 – Simulação em Sketchup da alocação dos painéis 

 

Fonte: Autoria própria 
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Definidos os locais de instalação e as inclinações nas quais seriam instalados 

os módulos fotovoltaicos, utilizou-se o software Radiasol 2 para corrigir as horas de 

sol pleno que realmente iriam incidir sobre o sistema, para cada inclinação de cada 

arranjo.  

Para isto foi feito um georreferenciamento dos telhados da edificação. O 

resultado deste georreferenciamento, bem como da correção de horas de sol pleno 

(HSP), feitas no RADIASOL 2, encontram-se expostos na Tabela 07: 

Tabela 07 – Horas de sol pleno corrigidas (HSP) 

 

Fonte: Autoria própria 

Analisando os valores apresentados pela Tabela 07, é notória a influência da 

orientação e inclinação na geração de energia real do sistema fotovoltaico, 

principalmente da inclinação, como pode ser visto na média de HSP para inclinação 

de 40° e desvio do norte de 5°, que foi de 4,85, uma redução de 9,68% se comparado 

com a incidência perpendicular. 

A partir das médias corrigidas para cada arranjo, foi calculada a energia gerada 

por cada arranjo de painéis alocado em cada telhado com inclinação diferente. 

Os arranjos fotovoltaicos foram numerados de forma que facilitasse o 

entendimento, conforme a Figura 09. 

 

 

Inclinação/Desvio do 

norte Geográfico Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

Direta / 0° 5,77 5,66 5,68 5,02 4,35 4,05 4,3 5,24 5,43 6,35 6,48 6,15 5,37

15° / 95° 5,62 5,53 5,46 4,72 4,09 3,96 4,23 5,11 5,33 5,82 6,12 5,74 5,14

15° / -85° 5,58 5,43 5,3 5,05 4,19 4,03 4,15 4,99 5,43 6,12 6,21 6,01 5,21

15° / 5° 5,31 5,49 5,74 5,35 4,82 4,6 4,84 5,12 5,6 6,03 5,72 5,57 5,35

40° / 5° 4,11 4,52 4,92 5,06 5,05 4,99 5,17 5,43 5,19 5,19 4,56 4,06 4,85
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Figura 09 – Simulação com arranjos numerados 

 

Fonte: Autoria própria 

Assim foi estimada a quantidade de energia gerada por cada arranjo, tendo em 

vista que o empreendimento é direcionado para o leste com desvio de 

aproximadamente 5 graus. A estimativa feita para cada arranjo está exibida na Tabela 

08, bem como a geração estimada por dia. 

Tabela 08 – Estimativa de geração 36 painéis 

  

Fonte: Autoria própria 

É possível observar que devido à inclinação e a orientação geográfica de 

alguns módulos, a geração efetiva destes foi reduzida, fazendo com que fosse 

necessário adicionar três módulos ao sistema, sendo estes adicionados no telhado 

onde se encontra o arranjo de número 4, local em que havia algum espaço onde o 

sombreamento não seria tão significativo, assim a geração foi estimada de acordo 

com a Tabela 09. 

Identificação 

do arranjo

n° de 

módulos

Potência 

unitária 

(kWp)

HSP 

corrigido

Energia 

estimada 

(kWh/dia)

Total 

diário 

(kwh/dia)

1 7 0,325 5,21 0,706 8,36 42,58

2 6 0,325 5,35 0,706 7,36

3 6 0,325 4,85 0,706 6,68

4 7 0,325 5,21 0,706 8,36

5 10 0,325 5,14 0,706 11,80

𝐹𝐷𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
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Tabela 09 – Geração diária final estimada

 

Fonte: Autoria própria 

Por fim, o layout final do sistema a ser instalado ficou do acordo com a Figura 

10, sendo este avaliado, com o auxílio do Sketchup, como melhor configuração 

possível, levando em consideração a movimentação do sol durante as estações do 

ano e o gasto mínimo com infraestrutura necessária para a instalação. 

                    Figura 10 – Layout final dos painéis 

 

                    Fonte: Autoria própria 

4.5 Inversores 
 

Com os número de painéis definido, consequentemente a potência do sistema 

encontrou-se determinada, no valor de 12,675 kWp, sendo necessário verificar a 

quantidade de inversores do modelo selecionado que seria necessária para suportar 

essa quantidade de módulos, ou até se seria necessário modificar a escolha deste. 

Conforme o Datasheet do inversor PHB5000D-NS, a máxima potência de 

entrada suportada é de 6500 Wp. Nesse caso, dois inversores com esta potência 

seriam capazes de suportar a potência fotovoltaica do sistema dimensionado.  

Identificação 

do arranjo

n° de 

módulos

Potência 

unitária 

(kWp)

HSP 

corrigido

Energia 

estimada 

(kWh/dia)

Total 

diário 

(kwh/dia)

1 7 0,325 5,21 0,706 8,36 46,16

2 6 0,325 5,35 0,706 7,36

3 6 0,325 4,85 0,706 6,68

4 10 0,325 5,21 0,706 11,95

5 10 0,325 5,14 0,706 11,80

𝐹𝐷𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙



42 
 

 
 

Os painéis foram divididos entre os dois inversores, ficando um inversor com 

20 painéis ligados a ele, em duas strings de 10 painéis, totalizando uma potência de 

6500 Wp, e outro inversor com 19 painéis divididos em uma string de 10 painéis e 

outra de 9 painéis, somando neste segundo inversor uma potência de 6175 Wp.   

4.6 Projeto executivo 
 

A elaboração do projeto executivo foi feita seguindo as normas da Coelba, 

NOR.DISTRIBU-ENGE-0021, NOR.DISTRIBU-ENGE-0002 e a Resolução Normativa 

n° 482 da Aneel.  

Pela concessionária é exigido que na documentação a ser enviada estejam 

anexados os seguintes documentos: 

 ART de projeto e execução de instalação do sistema fotovoltaico; 

 Carta de solicitação de acesso para microgeração distribuída; 

 Documento de identificação com foto, do titular da unidade consumidora; 

 Procuração do titular da unidade consumidora para o responsável 

técnico pela instalação; 

 Certificado de conformidade com INMETRO dos inversores e painéis 

utilizados; 

 Datasheet dos inversores e painéis utilizados; 

 Projeto elétrico das instalações de conexão; 

 Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção. 

Em contato com a COELBA verificou-se que a demanda declarada para a 

unidade consumidora era de 18,5 kVA, estando em conformidade com o valor de 

corrente de disparo térmico do disjuntor instalado, que era de 60 A. Isto pode ser 

verificado ao observar-se o recorte da tabela 4.2 da NOR.DISTRIBU-ENGE-0021 da 

COELBA, que estabelece as condições de fornecimento de energia elétrica em tensão 

secundária de distribuição a edificações individuais. O recorte da norma está exibido 

na Figura 11. 

 

 



43 
 

 
 

Figura 11 – Recorte da Tabela 4.2 da NOR.DISTRIBU-ENGE-0021 

 

Fonte: NOR.DISTRIBU-ENGE-0021 

Verificados os quadros de distribuição onde seriam feitos as conexões dos dois 

inversores, constatou-se que não havia necessidade de realizar adequações nas 

instalações elétricas existentes para receber o sistema fotovoltaico. 

Portanto, utilizando o AutoCad 2016, foi elaborado o projeto elétrico, sob 

supervisão e revisão do responsável técnico, das instalações de conexão, contendo 

diagrama multifilar; diagrama unifilar; esquema de ligação das strings; detalhes do 

inversor, string box, painel; planta de cobertura; detalhe isométrico; planta localização; 

detalhe do padrão de entrada; geração estimada e placa de advertência de geração 

própria. Este projeto, que encotra-se apensado ao trabalho, foi submetido à COELBA 

para análise, juntamente com toda documentação citada nesta seção, sendo 

aprovado sem ressalvas. 

4.7 Previsão de geração mensal 
 

Como cada mês têm sua radiação solar especifica, foi gerada uma previsão de 

geração para cada mês, sendo assim possível averiguar, desde o primeiro mês de 

funcionamento, se a geração está conforme o estimado. A Tabela 10 traz as previsões 

de geração para cada mês do ano. 
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Tabela 10 – Estimativa de geração diária para cada mês 

 

Fonte: Autoria própria 

Verifica-se uma variação significativa nas previsões para cada mês, 

principalmente entre outubro (maior geração) e junho (menor geração), isto ocorre 

devido à variação climática típica de Paulo Afonso, onde o ápice de horas de sol se 

dá nos meses de outubro, novembro e dezembro e os meses de menor índice de 

radiação são maio, junho e julho.  

4.8 Execução da instalação  
 

A instalação foi feita em etapas, divididas conforme a quantidade de arranjos 

definida na seção 4.4.7, Figura 09, sendo ordenada de forma inversa à numeração 

dada. 

4.8.1 Instalação dos inversores 
 

De início, foram instalados os inversores nos locais determinados, um no térreo 

e outro no primeiro andar, para que ficassem o mais próximo possível dos arranjos 

dos módulos, conforme recorte da planta baixa exibida na Figura 12. A planta baixa 

completa encontra-se em anexo. 

Figura 12 – Recortes das plantas do térreo e 1º andar  

 

Fonte: Autoria própria 

Jan 

(kWh)

Fev 

(kWh)

Mar 

(kWh)

Abr 

(kWh)

Mai 

(kWh)

Jun 

(kWh)

Jul 

(kWh)

Ago 

(kWh)

Set 

(kWh)

Out 

(kWh)

Nov 

(kWh)

Dez 

(kWh)

Média 

(kWh)

47,63 47,65 47,88 44,86 39,32 38,01 39,67 45,71 48,26 52,67 52,42 49,87 46,16
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4.8.2 Instalação dos painéis 
 

Para o arranjo n° 05, devido à inclinação do telhado do projeto arquitetônico ter 

sido reproduzida de forma fiel na construção, não foi necessário criar nenhuma 

estrutura de elevação nos suportes dos painéis, sendo estes primeiros 10 módulos 

instalados de forma relativamente rápida.  

Por conseguinte, no arranjo n° 04, a ser instalado em telhado orientado para o 

oeste, foi necessário que se elevasse uma estrutura a fim de não permitir 

sombreamento em horários entre 9:00 e 15:00 horas, horários de maior incidência 

solar. Esta estrutura foi feita com barras do tipo “U”, elevando a estrutura dos módulos 

a cerca de 90 cm do telhado, fixadas nos caibros de madeira do próprio telhado da 

edificação. Assim foi possível deixar os módulos com a inclinação de 15°, determinada 

no momento da elaboração do projeto. 

O arranjo de n° 03 foi fixado de forma diferente dos demais, pois o local 

selecionado para sua instalação foi sobre um espaço onde a princípio, não havia 

cobertura de telhas. Por este motivo, foi idealizado uma cobertura com os próprios 

painéis, fixados às vigas tipo baldrame da estrutura, onde ficariam firmes e seguros e 

desempenhariam um papel de arrefecedores do ambiente, que antes recebia grande 

incidência de sol durante todo o dia.  

No arranjo n° 02, ao observar a inclinação do telhado, notou-se que a inclinação 

estava maior do que se projetou, então foi elevada a parte inferior dos painéis, 

evitando também um sombreamento que ocorreria antes das 15:30. 

Enfim, no arranjo de n° 01, foi necessário criar uma estrutura parecida com a 

do arranjo 02, porém a parte superior também foi elevada para que os módulos não 

fossem sombreados por uma platibanda que possui cerca de 70 cm de altura. A 

estrutura metálica foi fixada às paredes e à suportes verticais presos aos caibros.  

Em anexo encontram-se fotos de todos os arranjos e das estruturas de fixação 

criadas para um melhor aproveitamento do sistema fotovoltaico. 

Após a finalização, a instalação foi submetida à uma vistoria da Coelba para 

verificar a conformidade com o projeto, e sendo devidamente aprovada, foi implantado 
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um medidor de energia bidirecional, para que o sistema pudesse ser conectado 

efetivamente à rede do sistema elétrico. 

4.9 Monitoramento de geração 
 

Como o modelo dos inversores selecionados possuía monitoramento WI-FI, foi 

preciso apenas conectá-los a rede WI-FI da empresa e cadastrar a planta de geração 

no sistema da PHB, para que os dados de geração pudessem ser acompanhados em 

tempo real. Este acompanhamento permitiria a verificação dos kWh gerados, para 

confrontar com as previsões estipuladas. 

O sistema entrou em funcionamento dia 26 de abril do ano de 2018, porém para 

que fosse possível comparar a geração com a previsão, foram analisados os dados 

do mês de maio de 2018, pelo aplicativo para smartphones PHB Viewer. A Figura 13 

mostra a geração dia a dia do mês de maio. 

Figura 13 – Gráfico de geração real mês de maio de 2018 

Fonte: PHB Viewer, 2018 

Analisando o gráfico ilustrado na Figura 13 nota-se que a geração efetiva ficou, 

na maioria dos dias, acima da média de geração diária prevista para maio, que seria 

de 39,32 kWh/dia. Pode-se observar também que os dias 16,17, 18 e 29 tiveram uma 

geração muito inferior aos dias típicos, isto ocorreu devido à dias muito chuvosos, 

onde praticamente não houve incidência direta do sol sobre os módulos fotovoltaicos. 

No entanto para que se calcule a média de geração diária exata é necessário  



47 
 

 
 

saber quantos kWh foram gerados no decorrer do mês de maio, geração que está 

exposta no recorte retirado do aplicativo PHB Viewer na Figura 14. 

Figura 14 – Recorte com geração mês de maio 

 

Fonte: PHB Viewer, 2018 

Com a geração de 1292,10 kWh registrada no mês, foi calculada uma média 

de 41,68 kWh/dia no mês de maio, resultado aproximada mente 6% acima do que foi 

previsto em projeto. Para atestar o resultado da implantação do sistema, segue a 

Figura 15, que traz um recorte da fatura de energia elétrica da empresa. 

Figura 15 – Recorte da fatura de energia da Miguel Amorim maio 2018  

 

Fonte: COELBA, 2018 

Ao observar a Figura 15, verifica-se que a conta foi reduzida à taxa de 

disponibilidade de um unidade trifásica, que é de 100kWh/mês. 
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5. CONCLUSÃO 
 

 Com o levantamento bibliográfico detalhado e amplo sobre o tema proposto 

neste trabalho, dúvidas e questionamentos foram sanados quanto à alguns pontos 

específicos da Resolução Normativa nº 482 da ANEEL. Também possibilitou o 

conhecimento mais aprofundado dos componentes de um SFCR, seu funcionamento 

e seus impactos na economia financeira de uma unidade consumidora do grupo B. 

 Atráves do portal de serviços da COELBA, foi possível ter acesso ao histórico 

de consumo de potência ativa dos últimos doze meses da unidade consumidora em 

nome da empresa Miguel Amorim Engenharia, levantamento que possibilitou, 

juntamente com aprofundado estudo das perdas inerentes a um sistema fotovoltaico, 

dimensionar de forma cautelosa e embasada a potência em kWp do sistema. 

 O projeto executivo, fundamentado nas normas da COELBA NOR.DISTRIBU-

ENGE-0021, NOR.DISTRIBU-ENGE-0002, e nas resoluções nº 414 e nº 482 da 

Aneel, foi elaborado de forma clara sendo devidamente aprovado, sem ressalvas, pelo 

setor de análise de projetos de microgeração distribuída da COELBA. 

 Houve um acompanhamento rigoroso da instalação, cuidando para que 

estivesse sempre conforme projeto elétrico aprovado pela concessionária de energia 

e adequando sempre os suportes do sistema fotovoltaico às estruturas existentes na 

edificação, sem comprometer a resistência mecânica da estrutura local, e evitando ao 

máximo que os módulos fossem sombreados. Foi necessário criar estruturas de 

elevação e sustentação para alguns arranjos, no intuito de se obter o melhor 

aproveitamento possível na geração efetiva do sistema. 

 Por fim, com o sistema em pleno funcionamento, os dados de geração foram 

acompanhados e passado o período de um mês inteiro, pôde-se verificar que o 

sistema dimensionado supriu de forma satisfatória às previsões dadas no momento 

do projeto, reduzindo a fatura de energia elétrica do empreendimento à taxa de 

disponibilidade, atingindo plenamente o objetivo geral do trabalho. 
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APÊNDICE A – PRANCHAS EM A3+ DO PROJETO EXECUTIVO   
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ANEXO A – FOLHA DE DADOS PAINEL JINKO 325 Wp 
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ANEXO B – FOLHA DE DADOS DO INVERSOR PHB5000D-NS 
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