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ESTUDO DO DIMENSIONAMENTO E DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE UM 
SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE PARA A FUNDAÇÃO DE 

AMPARO AO MENOR DE PAULO AFONSO (FUNDAME) 
 

RESUMO  

 

Com a preocupação gradativa na produção do sistema hídrico de energia e na 

redução dos impactos ambientais, causados pelos grandes sistemas de geração, 

busca-se processos cada vez mais eficazes em energia renováveis que permitam 

aplicações práticas e produção de energia em larga escala proporcionando menores 

impactos ao meio ambiente. A implantação da energia solar no Brasil, é um desses 

processos promissores que se apresenta como uma grande alternativa de produção 

e geração de energia, utilizando como matéria o sol e suas elevados índices de 

irradiação solar, viabilizando economicamente a implantação desse processo em 

larga escala. Regulamentado pelo módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição 

(PRODIST) e pela Resolução Normativa 687/2015 (ANEEL, 2015) alterando a REN 

nº 482/2012 (ANEEL, 2012), foi formalizado a utilização de fonte renováveis na 

geração distribuída, onde entre elas tem a energia fotovoltaica, desde que, se torne 

possível a transformação da unidade consumidora em uma unidade de produção. 

Para este propósito, o presente trabalho mostra o estudo de dimensionamento de 

um sistema fotovoltaico conectado à rede para a Fundação de Amparo ao Menor de 

Paulo Afonso (FUNDAME). Foi necessário um estudo de caso para definir alguns 

parâmetros técnicos básicos tais como o de segurança e de qualidade exigidos 

pelas normas aplicáveis, apresentando também um estudo da viabilidade 

econômica, sendo possível avaliar a rentabilidade da instituição depois de 25 anos. 

Em relação à elaboração do projeto do sistema fotovoltaico, foram utilizadas as 

normas Módulo 3 do PRODIST, Resolução Normativa 687/2015, a NBR5410 e as 

normas da COELBA; além de softwares como o solar, SunData que é utilizado para 

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

digitalização do projeto, além do auxílio do Microsoft Excel. Como resultado, foi 

dimensionado um sistema fotovoltaico de 9,40 kWp com geração de energia de 

14.484,80 kWh/ano, investimento de R$ 87.515,91 e tempo de retorno de 

aproximadamente 10 anos. 

 

 



Palavras-chave: Normas Técnicas, Sistema fotovoltaico, viabilidade econômica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDY OF THE SIZING OF A GRID-CONNECTED PHOTOVOLTAIC SYSTEM 

AND ECONOMICAL VIABILITY ANALISYS FOR THE AMPARO FOUNDATION 

UNDER PAULO AFONSO (FUNDAME) 

 
ABSTRACT 

 
 

With the gradual concern in the production of the hydroelectric energy system and in 

the reduction of environmental impacts caused by the large generation systems, we 

are looking for increasingly efficient processes in renewable energy that allow 

practical applications and large scale energy production, providing less impact to the 

environment. The implantation of solar energy in Brazil is one of those promising 

processes that presents itself as a great alternative of production and generation of 

energy, using as matter the sun and its high indices of solar irradiation, making 

economic the implantation of this process in large scale. Regulated by module 3 of 

the Distribution Procedures (PRODIST) and by Normative Resolution 687/2015 

(ANEEL, 2015), altering REN nº 482/2012 (ANEEL, 2012), the use of renewable 

sources was formalized in the distributed generation, where among them has the 

photovoltaic energy, provided that it becomes possible to transform the consumer 

unit into a production unit. For this purpose, the present work shows the study of the 

design of a photovoltaic system connected to the network for the Foundation of 

Amparo to the Minor of Paulo Afonso (FUNDAME). A case study was needed to 

define some basic technical parameters such as the safety and quality required by 

the applicable standards, also presenting a study of the economic viability, being 

possible to evaluate the profitability of the institution after 25 years. In relation to the 

design of the photovoltaic system, Modulo 3 of PRODIST, Normative Resolution 

687/2015, NBR5410 and COELBA standards were used; in addition to software such 

as solar, SunData that is used for calculation of solar irradiation, SketchUp for three-

dimensional modeling, AutoCAD for project scanning, and Microsoft Excel help. As a 

result, a photovoltaic system of 9.40 kWp was generated with power generation of 

14,484.80 kWh / year, investment of R$ 87,515.91 and time of return of 

approximately 10 years. 

 

 

Key words: Technical Standards, Photovoltaic system, economic viability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a real necessidade do crescimento industrial e populacional, há também 

uma grande preocupação com as fontes de geração de energia. Hoje, o sistema 

hídrico de energia está cada vez mais precário havendo assim, uma grande 

necessidade de adoção de novas alternativas de produção de energia renováveis, 

com capacidade de ser produzida em larga escala, e com baixo índice de emissão 

de gases atmosféricos, acarretando menores problemas ambientais. 

Conforme o estudo mais recente realizado pela Empresa de Pesquisa 

Energética, no 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.  

Outro ponto importante que valer ser citado aqui é que segundo o Final do 

Balanço Energético Nacional1, a geração de energia elétrica no país é produzida 

principalmente por hidroelétricas. Então, percebe-se que qualquer eventualidade 

como a escassez de água, originará uma crise hídrica impossibilitando ou limitando 

o fornecimento de energia elétrica.   

Uma fonte de energia renovável não convencional e inesgotável, a “energia 

solar”, é bastante promissora no Brasil, uma vez que o potencial de produção é 

elevado em razão dos elevados índices de irradiação solar. Neste contexto, a 

geração de energia fotovoltaica, consiste na conversão direta da energia 

eletromagnética presente na radiação solar em energia elétrica. 

Nesse contexto, para a geração de energia solar ser implantada no país, deve 

ser seguida algumas regulamentações e normas, sendo elas: A regulamentação 

pelo PRODIST (Módulo3) e a Resolução Normativa 687/2015 pela ANEEL, que 

revisa a Resolução Normativa 482/2012, a qual tornou possível a geração própria de 

energia por fontes renováveis, viabilizando a conversão da unidade consumidora em 

uma unidade de produção. Dessa forma, percebe-se que a geração de energia 

elétrica FV coopera com o setor elétrico atenuando a crise energética, além de 

contribuir para o consumidor na redução do valor gasto com a fatura de energia 

elétrica. 

                                            
1BEN – Relatório Final 2017, EPE. 



16 
 
 

Contudo, este projeto foi realizado com a finalidade de apresentar o 

dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFRC) para a 

Fundação de Amparo ao Menor de Paulo Afonso (FUNDAME), através de pesquisas 

de campo e bibliográficas, verificando a viabilidade econômica, analisando a 

rentabilidade do uso dessa tecnologia, bem como os possíveis benefícios 

socioeconômicos para a cidade de Paulo Afonso - BA. 

 

1.1 Objetivo 
 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

O presente projeto tem a finalidade de dimensionar um Sistema Fotovoltaico 

Conectado à Rede Elétrica (SFCR), abordando um estudo a respeito da viabilidade 

econômica de um sistema de microgeração distribuída, com intuito de compensar o 

consumo de energia elétrica da Fundação de Amparo ao Menor de Paulo Afonso 

(FUNDAME).  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

Este projeto tem os seguintes objetivos específicos: 

 Realizar pesquisar bibliográficas a sobre o tema proposto; 

 Colher informação a respeito da Fundação de Amparo ao menor de Paulo 

Afonso (FUNDAME), com a colaboração e autorização do responsável; 

 Coletar dados específicos da FUNDAME referentes a demanda e ao consumo 

de energia elétrica anual da instalação; 

 Buscar informações referentes aos recursos solares disponíveis no local da 

aplicação; 

 Dimensionar e elaborar o projeto de um Sistema de Energia Solar 

Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para a unidade consumidora; 

 Analisar a viabilidade econômica, por meio do estudo da análise de 

viabilidade de projetos, para implantação do SFCR. 
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1.2 Motivação 

 

A escolha deste tema se deu pela real situação que o país se encontra com a 

escassez de água nos reservatórios das hidroelétricas, sabendo-se que no Brasil, 

mais de 90% das hidroelétricas dependem de água em níveis adequados em seus 

reservatórios para gerar energia (Brasil Escola, 2016). Uma solução para minimizar 

o problema energético seria captar os raios solares através de placas fotovoltaicas 

para transformar a energia solar em energia elétrica. 

Mesmo com a possível necessidade do aumento na produção de energia 

elétrica e com grande potencial no aproveitamento de energia solar, o país, ainda se 

encontra no estágio inicial de desenvolvimento e uso de SFCR. Devido à localização 

intertropical do país e a grande incidência solar, os sistemas fotovoltaicos são 

sistemas promissores, ou seja, constitui a um mercado com grande perspectiva de 

crescimento no Brasil.  

Neste contexto, é de fundamental importância explorar as técnicas de projeto, 

usando um apropriado dimensionamento e uma adequada instalação de um sistema 

SFCR, tendo como visão, uma ampla aprendizagem na condição de integrar no 

mercado de trabalho. 

Outro ponto que deve ser citado são os benefícios socioeconômicos e 

ambientais que um SF pode gerar, quais sejam a redução do valor com gasto de 

energia elétrica e a diminuição de emissão de gases do efeito estufa. 

Nesta concepção, o presente estudo de caso, foi direcionado para uma 

instituição de caridade na cidade de Paulo Afonso Bahia, Fundação de Amparo ao 

Menor de Paulo Afonso (FUNDAME), com o propósito de projetar e analisar a 

viabilidade da implantação de um sistema fotovoltaico conectado à rede. Para a área 

de Engenharia Elétrica, a temática é importante para a formação profissional e 

acadêmica. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 O sol como fonte de energia 
 

É essencial antes de tudo conceituar e caracterizar o Sol, para que possamos 

entender melhor o processo de geração de eletricidade procedente da energia solar. 

Sendo assim, o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (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.  

 

O processo inicia-se quando através da energia do Sol acontece a 

evaporação, ocasionando o acumulo de água represada e consequentemente a 

geração de eletricidade. A radiação solar, que é a denominação dada à energia 

radiante emitida pelo Sol, também causa a circulação atmosférica (os ventos). Desta 

forma, a energia eólica equivale a uma versão indireta da energia solar. Existe 

também o petróleo, o carvão, o gás natural e a cana-de-açúcar, ao qual obtém-se 

como recurso solar a energia para seu desenvolvimento (CEPEL, 2014). 

Na pesquisa apresentada, o ponto central a ser enfatizado será o uso da 

energia solar direta, ou seja, a utilização desta para a produção de energia elétrica 

(conversão direta da luz em eletricidade). 

 

2.1.1 Radiação Solar 
 

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

potência, quando é chamado de irradiância solar, ou em termos de energia por 

unidade de área, quando é nomeado de irradiação solar. 

Segundo Trenberth (2009), cerca de 54% da irradiância total expande-se 

sobre o topo da atmosfera terrestre (refletida 7% e absorvida 47%). Sendo assim, 

afirma-se que os outros 46% são absorvidos e refletidos diretamente na atmosfera, 

de modo que cerca de 93,9 x 10¹² kW chegam de forma adequada 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 
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percorre o caminho Sol, transpassando a atmosfera terrestre sem passar por 

qualquer modificação em sua direção original; a componente difusa que é a porção 

que toca a superfície absorvedora após ter sido disseminado pelos gases 

atmosféricos ou refletida pelas nuvens, ou seja, ao penetrar a atmosfera é 

espalhada pelos gases que a compõem, além de poeira e nuvens; e o albedo que 

corresponde à componente da radiação que atinge o corpo receptor após ter sido 

refletida pelo solo e por outros objetos próximos (CRESESB, 2014, p.78). 

Anualmente o sol fornece 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 
 

Se inteirar da distribuição da irradiação solar média é essencial para o 

desenvolvimento e para a aplicação de tecnologias remetida 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. É 

importante salientar que tais sistemas normalmente requer 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, como é mostrado na Figura 2, onde a tecnologia fotovoltaica é difundida 

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. 

 

Diante do exposto, nota-se que o Brasil, em razão da sua localização 

intertropical, possui grande capacidade para o aproveitamento de energia solar 

durante todo o ano, haja 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. 

 



21 
 
 

Figura 3 - Geração Centralizada x Geração Distribuída. 

 
Fonte: VILLALVA, 2015, p.26. 

 

No Brasil, o Decreto nº 5.163/2004, em seu artigo 14, descreve 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 descrita como microgeração quando diz respeito a uma 

potência instalada menor ou igual a 75kW, e a minigeração quando se trata de 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, de acordo com ANEEL (2017a), 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) percebe-se que de unidades instaladas das 

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

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

geração e 56,9 MW de potência instalada.  
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Estas informações retratam a ideia de que o cenário está se transformando e 

há uma boa expectativa de expansão para a energia solar, apesar de que 

atualmente a participação dos sistemas fotovoltaicos não seja tão significativa na 

matriz elétrica brasileira. Mas, enfim, percebe-se que a energia solar fotovoltaica 

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

tais sistemas serem 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 
 

Desde de 17 de abril de 2012 foi criada a resolução normativa 482 da ANEEL 

que tem o objetivo de aumentar a geração distribuída e criar o sistema de 

compensação de energia elétrica correspondente, permitindo o acesso de 

microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia 

elétrica nacionais.  

Nesse sentido, os consumidores cadastrados no Ministério da Fazenda, 

através de CPF ou CNPJ, tem disponibilidade para conectar um sistema de geração 

de energia própria, proveniente de fontes de energia renováveis (solar, eólica, 

hidráulica, cogeração qualificada e biomassa), paralelamente às redes de 

distribuição das concessionárias.  

Se tratando disto, segundo a REN nº 482/2012 compreende-se microgeração 

e minigeração distribuída por: 

 
I-Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize cogeração 
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou 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 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes 
hidráulicas, solar, eólica, biomassa, ou cogeração, conforme 
regulamentação da ANEEL, 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.  
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Mas ao longo dos anos houve a necessidade do melhoramento do sistema, 

para torna-lo mais atrativo. Então, com intuito de reduzir os custos, diminuir o tempo 

de para a conexão da geração distribuída (GD), aumentar o público alvos, melhorar 

o sistema de compensação, foram realizadas alterações na REN nº 482/2012. Em 

24 de novembro de 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 microgeração 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.  

 

Dentre as alterações realizada, segundo Santana (2016) destacam-se o 

aumento no prazo para uso dos créditos energéticos, que saltou de 36 para 60 

meses; o período para a aprovação do sistema fotovoltaico junto à concessionária 

de 82 para 34 dias e a potência limite para micro e minigeração distribuída também 

sofreu alteração, reduzindo a potência de geração de energias de 100 para 75KW. 

 

2.2.1.1 Sistema de Compensação de Energia Elétrica 

 

O Sistema de Compensação de Energia Elétrica, mostrado na figura 4, criado 

sobre a Resolução Normativa nº 482/2012, alterada pela REN nº 687/2015, foi uma 

das grandes inovações do setor elétrico.  

É um sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com 

microgeração distribuidora ou mineração distribuição é cedida, por meio de 

empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o 
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consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora ou de outra 

unidade consumidora de mesma titularidade da unidade consumidora onde os 

créditos foram gerados, desde que possua o mesmo Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao Ministério da Fazenda 

(ANEEL, 2016).  

A REN nº 687/2015 (ANEEL, 2015), deu condição ao consumidor de usar 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. 
[...] 

 

Figura 4 - Sistema de Compensação de Energia Elétrica. 

 
Fonte: ANEEL, 2016. 
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Valer citar que, mesmo que a energia gerada e injetada na rede seja maior 

que a consumida, será cobrada pela distribuidora, no mínimo, o valor referente ao 

custo de disponibilidade2 para o consumidor do grupo B (baixa tensão), ou da 

demanda contratada para o consumidor do grupo A (alta tensão)3. Quando o crédito 

de energia for utilizado, não deve ser abatido o montante referente ao custo de 

disponibilidade (ANEEL, 2016). 

Vale ressaltar ainda que as unidades consumidoras do grupo B não poderão 

ser cobradas pelo excedente de reativos devido ao baixo fator de potência, de 

acordo com a Resolução Normativa da Aneel nº 569, de 23 de julho de 2013, 

alterando a REN nº 414 de 2010. 

 

2.2.2 Geração Distribuída com Sistemas Fotovoltaicos 

 

Segundo Zilles (et al, 2012) a energia solar é obtida através da transformação 

direta da luz em eletricidade, utilizando a radiação solar incidente. Atualmente, os SF 

são usados como geradores distribuídos, ou seja, podem ser utilizados no 

abastecimento de cargas isoladas e também conectados à rede de distribuição 

elétrica. 

De acordo com Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (2008), os 

Sistemas Fotovoltaicos podem ser classificados de duas maneiras, sendo elas, 

interligação 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 pela configuração do sistema, que são classificados como puros ou 

híbridos. 

Evidenciando os Sistemas Conectados à Rede Elétrica (SFCR), que são os 

sistemas interligados com a rede de distribuição de energia elétrica, atuam em 

                                            
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). 
 
3 A classificação do consumidor é estabelecida pela Aneel em sua Resolução Normativa nº 414. 
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paralelismo com a rede elétrica, com intuito de diminuir ou até mesmo eliminar o 

consumo de energia da rede elétrica, tendo a condição de geração extras de energia 

(VILLALVA, 2015, p. 30). 

O sistema fotovoltaico é formado por vários componentes, sendo os 

principais, o inversor e o painel solar somados aos elementos de comandos e 

proteção, conectados a um medidor bidirecional. Neste caso não será necessário a 

presença de um banco de baterias, pois a energia é injetada diretamente na rede 

(CESESB, 2014, p.298). 

A Figura 5 mostra o esquema do sistema fotovoltaico conectado à rede, e seu 

fluxo, que acontece desde a geração até a conexão com a rede elétrica, 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: VIRIDIAN, 2015. 

 

2.3 Componentes de um Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede 
 

Esta seção será descrita aos principais componentes fotovoltaicos de SFCR, 

colocando-se em evidência as características técnicas e a função que exercem no 

sistema. 
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2.3.1 Módulos fotovoltaico 

 

Segundo a ABNT (2013a) os módulos fotovoltaicos são definidos como um 

conjunto de células fotovoltaicas, interligadas eletricamente e encapsuladas, com o 

objetivo de gerar energia elétrica em corrente contínua. A Figura 6 mostra a 

representação dos módulos pelo símbolo elétrico, sendo o polo positivo 

representado pelo triângulo.   

Os módulos fotovoltaicos são compostos por um conjunto de células solares 

que são interconectadas entre si para o fim de transformação da energia proveniente 

da radiação solar em Energia Elétrica (SANTANA, 2014, p.17). 

 

Figura 6 - Símbolo Elétrico de Módulos Fotovoltaicos. 

 
Fonte: ABNT, 2013a. 

 

Neste contexto, ressalta-se para que os módulos fotovoltaicos apresentem 

tensões ideais, os fabricantes conectam várias células em série. Já a corrente 

elétrica gerada pela célula depende de área. Lembrando-se que a corrente depende 

diretamente da quantidade de luz captada pelas células (VILLALVA, 2015, p. 74). 

Hoje as células que mais dominam o mercado é de material semicondutor de 

c-Si (silício) devido a confiabilidade, e onde a garantia para seus defeitos de 

fabricação podem variar 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 

 

Segundo Villalva (2015, p. 74) módulo, painel ou placa têm o mesmo 

significado, onde são usados indistintamente pela literatura para reproduzir um 
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conjunto acondicionado de células fotovoltaicas disponível comercialmente, onde 

são integradas pela associação em série, com intuito de elevar o valor da tensão e 

conservar o valor da corrente. 

A identificação de um módulo geralmente é realizada através de sua potência 

elétrica em pico (Wp), que tem como vital os parâmetros elétricos a corrente de 

máxima potência (IMP), a máxima potência (PMP), a corrente de curto-circuito (ISC), a 

tensão de máxima potência (VMP), e a tensão de circuito aberto (VOC) levando em 

consideração a irradiância solar de 1.000 W/m², sob uma distribuição espectral 

padrão para AM 1,5 e temperatura de célula de 25 °C (CRESESB, 2014, p.146). 

Esses cinco parâmetros caracterizam o módulo perante as condições de 

radiação temperatura de operação de célula e massa de ar. Neste caso, é de 

fundamental importância analisar a curva característica I-V, conforme a Figura 7 (A), 

onde são mostrados os valores parametrizados. 

A forma que se comporta eletricamente um painel fotovoltaico é explorada, 

observando sua curva característica I-V, relacionando a tensão com a corrente, 

determinando cada ponto da curva para representar a potência. Ademais, tem uma 

outra curva P-V que pode analisar a potência em função da tensão, mostrando a 

variação da potência do módulo em função da sua tensão, como mostrado na Figura 

7 (B). 

 

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

Fonte: VILLALVA, 2015, p.77 

 

 

A tensão de circuito aberto, simbolizado como Voc (OC = Open Circut), é o 

valor da tensão elétrica, medida em volts (V), que o módulo fornece nos terminais 
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quando estão abertos, ou seja, sem carga. A corrente de curto-circuito do módulo 

fotovoltaico, simbolizada como Isc (SC = Short Circuit) medida em ampères (A), é a 

corrente elétrica que os módulos fornecem quando seus terminais estão em curto 

circuito. A tensão de máxima potência (VMP), é determinada pelo valor da tensão nos 

terminais do módulo, quando o mesmo fornece sua potência máxima.  

Semelhante, a corrente de máxima potência (IMP), é o valor máximo da 

corrente nos terminais do módulo quando fornece sua potência máxima. Já a 

potência de pico máxima (PMP), é a máxima potência que o módulo pode fornecer. 

Além disso, é o produto entre a corrente de máxima potência (IMP) e a tensão de 

máxima potência (VMP). 

De acordo com as curvas características I-V e P-V, a tensão de circuito aberto 

(VOC) e a corrente de curto-circuito (ISC), determinam as máximas tensões e 

correntes que o módulo fotovoltaico pode fornecer. Ainda assim, nos dois pontos a 

geração de energia é nula. Logo, existe apenas um ponto nas curvas onde o módulo 

fornece a máxima potência (PMP). Contudo, deve-se operar o módulo nesse ponto, 

pois é nele que sua produção de energia é maior.  

 

2.3.1.2 Arranjos Fotovoltaicos 

 

Segundo Villalva (2014, p. 88), um agrupamento de módulos também é 

conhecido como arranjo ou conjunto fotovoltaico, onde podem ser conectados em 

série e/ou paralelo, de acordo com a necessidade da corrente e tensão desejada, 

com intuito de conseguir potências elevadas.  

O conjunto dos módulos em paralelos serve para sistemas fotovoltaicos 

autônomos, pois operam em tensões baixa. Já o conjunto de módulos associados 

em série, podem ser acrescentados em paralelo com intuito de aumentar a potência. 

A associação dos módulos em série, tem o nome sting, onde esse termo é aplicado 

em sistemas fotovoltaicos conectados à rede.  

A conexão dos módulos em série é realizada do terminal positivo de um 

módulo fotovoltaico para o terminal negativo de outro modulo, e assim por diante.  A 

Figura 8 (A) mostra a conexão dos módulos em série, denominado string ou fileiras, 

onde nesse tipo de associação as tensões são somadas e as correntes, para os 

módulos iguais, não são afetadas, ou seja, VSAÍDA = V1 + V2 + ... + VN  e (IT = I1 = I2 = 

... = IN),  (CRESESB, 2014, p. 157). 
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Já na conexão de módulos em paralelo, seus terminais positivos e negativos 

são interligados entre si, conforme a Figura 8 (B), fazendo a corrente elétrica ser 

somada, e a tensão permanece inalterada (CRESCEB, 2014). 

 

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

 
Fonte: CRESESB, 2008. 

 

 

Nas Figuras 9 (A) e 9 (B) estão as curvas características I-V de um conjunto 

de módulos fotovoltaicos associados em série e em paralelo nessa ordem. Onde na 

associação em série há um aumento de tensão diretamente proporcional ao 

aumento dos módulos fotovoltaicos, enquanto a corrente é a mesma. Já na 

associação em paralelo, observa-se que a corrente aumenta de acordo com o 

aumento dos módulos, sendo que tensão permanece a mesma. 

 

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

 

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

 



31 
 
 

2.3.1.3 Fatores que afetam as características elétricas do módulo 

 

Dentre os fatores que influenciam nas características elétricas de um painel 

fotovoltaicos, os principais são, intensidade luminosa e a temperatura das células, 

ou seja, a corrente gerada nos módulos é proporcional ao aumento da intensidade 

luminosa. Enquanto, temperaturas elevadas nas células proporcionam menor 

eficiência dos módulos, diminuindo assim os pontos de operação para potência 

máxima gerada. A Figura 10 (A) e 10 (B) ilustra os fatores que influenciam na 

eficiência dos módulos fotovoltaicos. 

 

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

 
 

Fonte: VILLALVA, 2015, p.78 e CRESESB, 2014, p.150. 

 

Através da Figura 10 (A) percebe-se que a intensidade da radiação solar 

muda a cada instante. Segundo Fadigas (2010, p. 35), isso acontece pelo simples 

fato da rotação da terra e sua translação ao redor do sol. Com o céu limpo, ou seja, 

sem nuvens e levando em consideração o horário de meio o dia, a intensidade da 

radiação solar atinge um valor aproximado de 1000Watts/m². Isso faz com que a 

produção de energia de um módulo fotovoltaico seja máxima. Já em dias nublados 

(com nuvens) diminuirá a intensidade da radiação solar que incide sobre as células, 

reduzindo a corrente na mesma proporção (VILLALVA, 2015, p.89). 

Para diminuir os efeitos causados pelo sombreamento, é necessário inserir 

diodos de desvio ligados em paralelo com as células, com isso, será desviada a 
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corrente da célula com problema (VILLALVA, 2015, p.91). Para mais, o diodo de 

desvio tem a função inibir os possíveis “pontos quentes”, sendo que os mesmos 

podem expor os módulos fotovoltaicos parcialmente sombreados em risco, em 

consequência que a potência elétrica gerada é dissipada no próprio módulo afetado 

(CRESESB, 2014, p. 160). 

Segundo Villalva (2015, p.79), a temperatura é um fator dominante que afeta 

a eficiência da geração fotovoltaica. Esse fator tem influência na tensão de saída do 

modulo fotovoltaico, uma vez que em baixas temperaturas as tensões são mais altas 

e para temperatura mais elevada as tensões são menores. Vale ressaltar que em 

temperaturas mais elevadas a corrente de curto circuito tem um leve aumento visto 

na Figura 10 (B). Entretanto, esse incremento não é considerável para corrigir a 

carência de potência originada pela diminuição da tensão (PRIEB, 2002). 

 

2.3.2 Inversores 

 

 Os inversores, cujo símbolo é mostrado na Figura 11, são responsáveis pela 

conversão de corrente continua (CC), originada do gerador fotovoltaico, para 

corrente alternada (CA). O mesmo, ainda tem o papel secundário de promover a 

segurança do sistema e aferir a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos 

(CRESESB,2014, p. 216).  

 

Figura 11 - Símbolo elétrico do inversor. 

 
Fonte: ABNT, 2013a. 

 

Os inversores mais utilizados no mercado são os comutados pela rede 

elétrica, cujo sinal da própria rede é usado para o sincronismo entre os dois, ou seja, 

rede e inversor. E os auto-comutados, onde existe dispositivo eletrônico que controla 

e sincroniza o sinal do inversor ao sinal da rede (RUTHER,2004). 

Segundo a Villalva (2015, p.157), para os SFCR, são utilizados inversores 

que desempenham sua funcionalidade como fonte de corrente, injetando o sinal de 

corrente na rede elétrica. Nesta situação, a tensão de saída do inversor deverá estar 
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sincronizada com a tensão da rede. Contudo vale expor as principais características 

elétricas dos inversores conectado à rede são: 

• Proteção: Segundo CRESESB (2014, p.238), o inversor deverá 

desconectar automaticamente da rede quando a mesma estiver fora de operação 

(proteção anti-ilhamento4).  

• Rastreamento do Ponto de Máxima Potência5 (MPPT): Dá a garantia aos 

módulos operarem em seu ponto de máxima potência. Isso deverá acontecer 

independente das condições de operação, oferecendo ao sistema o máximo 

desempenho da instalação, proporcionando ao sistema maior rendimento 

(VILLALVA, 2015, p. 164). 

 

2.3.3 Caixa de Junção, Strings, Cabos e Conectores 

 

 Para facilitar e organizar a ligação entre os módulos fotovoltaicos do sistema 

são usados caixa de junção, strings, cabos e conectores. Onde a caixa de junção 

está presente na traseira dos módulos fotovoltaicos e serve para acomodar os 

diodos de by-pass e receber os terminais elétricos dos módulos (VILLALVA, 2015, 

p.92). 

As strings6 são conectadas entre si por uma caixa de conexão também 

conhecida como string boxes, concentrando os cabos elétricos das fileiras em dois 

barramentos, ou seja, positivo e negativo. Ainda serve para alojar as conexões do 

circuito de CC oriundas do painel fotovoltaico, por meio dos dispositivos de proteção, 

como por exemplo, fusíveis, chave seccionadora, disjuntores e proteção contra surto 

(DPSs), assim, produzindo uma saída de corrente continua já protegida (VILLALVA, 

2015, p.189-190). 

Já com os cabos, devem ser usados nas instalações elétricas os que 

cumpram os requisitos mínimos em diferentes aplicações, como cabo principal CC e 

AC, como cabos de módulo ou de fileira (GREENPRO, 2004). 

Cabo principal CC é o cabo que interliga a caixa de junção do gerador e o 

inversor. E o cabo principal CA é o cabo que interliga o inversor a rede receptora, 

através de um equipamento de proteção (GREENPRO, 2004). 

                                            
4Anti-islanding. 
5Maximum Power Point Tracking. 
6 Fileiras. 
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Para estabelecer a ligação entre os módulos fotovoltaicos e a caixa de junção 

são usados os cabos das fileiras. Outro ponto importante, é que por questão de 

segurança, os condutores positivos e negativos não deverão ser expostos lado a 

lado. Então, é recomendada a instalação de cabos monocondutores com dupla 

isolação, onde os mesmos são resistentes a diferentes condições climáticas e aos 

raios ultravioletas (GREENPRO, 2004). 

 

2.3.4 Proteção 

 

Para proteger um sistema fotovoltaico são usados vários tipos de dispositivos 

de proteção, onde eles têm a função de minimizar ou eliminar falhas no sistema. 

Aqui, serão mencionadas as chaves de seccionamento; diodo de bloqueio e by-

pass; fusíveis e disjuntores; aterramento; DPS; dispositivo de seccionamento visível 

e quadros de proteção C.C. e C.A. 

As chaves seccionadoras são dispositivos utilizados para interromper o fluxo 

de corrente do circuito do lado CC em situações de emergência ou manutenção, 

interrompendo funcionamento das fileiras dos módulos dos inversores (MELO, 

2014). 

Diodos de bloqueio são usados na condição de proteger o circuito de “pontos 

quentes”, proporcionando um caminho alternativo para a corrente e, desta forma, 

conter a dissipação de potência nas células sombreadas. Oferecendo aos módulos 

maior desempenho e reduzindo uma possível perda de energia e o risco de danificar 

o modulo nas células sombreadas (CRESESB, 2014, p.160). Como o próprio nome 

faz referência, o diodo de bloqueio é um dispositivo que tem a função de bloquear o 

fluxo de corrente de um conjunto em série de altas tensões para baixas tensões 

(CRESESB, 2014, p.161). 

Em relação aos fusíveis e aos disjuntores são usados para proteger cabos, 

componentes e equipamentos de um SF contra altíssimas correntes oriundas de 

curto circuito, surtos elétricos ou possíveis falhas de aterramento (CRESESB, 2014, 

p. 385). 

Além disso, o fusível tem a função de defender uma associação série de 

módulos fotovoltaicos, onde os mesmos devem ser colocados na saída de cada 

arranjo, no pólo positivo quanto no negativo; e ainda o disjuntor é usado para 

desativar a alimentação CA do sistema (CRESESB, 2014, p.393). 
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Os sistemas de aterramentos são usados para realizar o aterramento da 

carcaça dos equipamentos (módulo e inversor), e também com intuito de evitar 

choques elétricos, estabilizar a tensão do sistema e preservar os equipamentos de 

correntes elevadas oriundas de falhas (CRESESB, 2014, p.386-387). 

O Dispositivo de Proteção Contra Surtos, ou simplesmente DPS, são 

fabricados com o objetivo de detectar sobretensões transitórias na rede elétrica além 

de desviar as correntes de surtos. O dispositivo deve ser instalado nos lados C.C. e 

C.A. de um SFCR. 

O Dispositivo de Seccionamento Visível (DSV) é um componente de proteção 

que serve para interligar o SF à rede elétrica da concessionária, onde o mesmo deve 

ser desconectado durante a manutenção do sistema. A instalação deste 

componente deverá ser depois da caixa de medição do padrão de entrada 

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) 
 

 Nesta sessão serão apresentados os métodos na composição do projeto de 

um sistema fotovoltaico conectado à rede, que será iniciado pela concessão de 

acesso a rede de distribuição local conforme está exposto na seção a seguir.  

 

2.4.1 Concessão de conexão com a rede de distribuição 
 

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL é responsável por regular 

ações referentes à energia elétrica fornecida para o consumidor no âmbito nacional. 

A ANEEL teve a responsabilidade de criar várias resoluções e diretrizes para 

regulamentar a conexão do sistema fotovoltaico com a rede de distribuição. Nas 

diretrizes desenvolvidas estão os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica 

no Sistema Nacional - PRODIST (ANEEL,2017b) onde estão organizadas as 

condições para o acesso, e também os requisitos do projeto, as informações, a 

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

operacionais, os dados e a implementação da conexão dos indivíduos que possuem 

este acesso.  

Neste contexto vale lembrar que nesses critérios estão presentes as 

solicitações de acesso à rede distribuidora de energia elétrica, onde os 

procedimentos para acessá-la, obrigatoriamente 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 
 

A viabilização de acesso ao sistema de distribuição é constituída de quatro 

etapas: consulta de acesso, informação ao acesso, solicitação de acesso e parecer 

do acesso. E essas etapas são apresentadas na Figura 13, onde as etapas em azul 

devem ser seguidas pelo consumidor e as etapas em vermelho pela distribuidora 

(ANEEL, 2012). 
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Figura 13 - Etapas para viabilização do acesso. 

 
Fonte: ANEEL, 2016. 

 

A primeira etapa “consulta de acesso”, é concedida ao acessante e, se for 

concretizada, será obrigatória a construção e elaboração de acesso. Tem a 

finalidade de obter informações técnicas que subsidiem os estudos pertinentes ao 

acesso, sendo livre ao acessante a indicação de um ou mais pontos de conexão de 

interesse (ANEEL, 2016). 

A segunda etapa é a informação de acesso. É a reposta formal e obrigatória 

da acessada para a consulta de acesso, sem ônus para o acessante, com o intuito 

de fornecer informações sobre o acesso pretendido.  

Quanto à solicitação de acesso, é o requerimento preenchido pelo acessante 

que deve conter o Formulário de Solicitação de Acesso para microgeração 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). 

E na quarta etapa, o parecer de acesso, que 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 citar que depois de finalizadas as obras pertinentes para o início da 

operação do sistema, o acessante deverá requisitar a vistoria à Distribuidora. Na 

vistoria, deverão ser averiguadas as adequações ao projeto apresentadas durante o 

parecer e as instalações. Contudo, deverão ser efetuados testes que validem o 
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desempenho do sistema anti-ilhamento (ANEEL, 2017b). 

 

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

 

Pela Resolução Normativa nº 482 são estabelecidas as condições gerais para 

o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de 

energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras 

providências (Resolução nº 482, 2012 – ANEEL). 

De acordo com a Resolução Normativa nº 687/2015 a microgeração 

distribuída só pode ser realizada por centrais geradoras de energia elétrica 

(hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada) com potência instalada 

menor ou igual a 75 kW.  

Neste projeto serão mostrados os requisitos técnicos, de qualidade, de 

segurança e informações para conexão de micorgeração distribuída, 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. 

 

2.5.1 Requisitos técnicos: Conexão ao sistema de distribuição 
 

De acordo com NOR.DISTRIBU-ENGE-0002 (COELBA, 2016a), os 

acessantes com microgeração deverão ser interligados ao sistema elétrico de Baixa 

Tensão (BT) da Distribuidora no mesmo ponto de conexão da unidade consumidora. 

Outro ponto importante é que a forma de conexão deverá ser em função das 

tensões padronizadas (220/127 e 380/220 V), e da potência instalada conforme a 

Tabela 1. 

 

Tabela 5 - Valores de irradiação para as 1 - Forma de conexão em função da 
potência. 

Forma de Conexão COELBA 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  
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Fonte: COELBA, 2016b. 
 

De forma simplificada está apresentado na Figura 14 os sistemas, que se 

conectam à rede através de inversores. 

 

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

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

 

O inversor deverá conter uma função ativa de anti-ilhamento, para que seja 

realizada a interligação com a rede elétrica, pois pelo fato equipamento ficar sempre 

ligado à rede, essa função impedirá que possíveis quedas de tensões evitem pôr em 

risco o serviço de manutenção, desligando automaticamente. Ademais, vale 

ressaltar que os microgeradores conectados com à rede não precisam de 

Dispositivo de Seccionamento Visível (DSV) (COELBA, 2016a). 

Para a aquisição do sistema de compensação e conexão com à rede de baixa 

tensão, é obrigatório que as unidades consumidoras efetuem os requisitos mínimos 
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de proteção, como mostrado na Tabela 2. 

Tabela 5 - Valores de irradiação para as 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 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba desenvolveu 

normas técnicas para o acesso de geração distribuída em sistema elétrico, as quais 

estabelecem padrões e procedimentos técnicos, de acordo com as exigências 

técnicas e de segurança recomendadas, em conformidade com as prescrições 

vigentes nos Procedimentos de Distribuição – PRODIST, nas Resoluções 

Normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e Normas Técnicas 

da ABNT (COELBA, 201b).  

Conforme o módulo 8 do PRODIST, os sistemas de geração distribuída e as 

cargas locais devem atender aos critérios de qualidade energia determinados pela a 

mesma. Desta forma, pode ser citado como requisito obrigatório que os projetos 

sejam analisados em relação a perda de tensão, reconexão, variações de frequência 

e tensão, proteção com curto circuito, aterramento, religamento automático da rede, 

seccionamento e sinalização de segurança. 

No caso da perda de tensão, deve ser garantida pelo sistema de 

microgeração, a desconexão entre instalações elétricas internas à unidade 

consumidora e a rede de distribuição, sendo que será bloqueada a conexão ao 

sistema durante a interrupção do fornecimento. 
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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 

conectado a essa rede, a fim de garantir a segurança e de evitar danos aos 

equipamentos conectados, incluindo o próprio sistema de geração distribuída. 

Como o próprio nome já diz a reconexão é realizada depois de uma 

desconexão, devido uma possível anormalidade na rede. O tempo para reconectar 

deverá ser de até 180 segundos após as tensões e frequências estiverem normais 

(COELBA, 2016a).  

Além do mais, todo sistema de microgeração, deve possuir um dispositivo de 

proteção para evitar sobrecorrentes, com intuito de interromper ou limitar o 

fornecimento de energia elétrica, além de oferecer proteção à rede distribuidora 

contra possíveis danos oriundos do sistema de geração distribuída. Vale ressaltar 

que todos os sistemas de microgeração tem que estar conectados ao sistema de 

aterramento da unidade consumidora.  

Caso precise, deverá ser disponibilizado o seccionamento visível e o método 

de isolação de interface com a rede, onde devem ser instalados depois da caixa de 

medição do padrão de entrada, cuja abertura e capacidade de condução deve ser 

compatível com a potência da unidade consumidora.  

E por último, no ponto de conexão e no padrão de entrada deverá conter 

sinalizações mostrando que na unidade consumidora existe uma unidade de 

geração própria, mostrado na Figura 15. 

 

Figura 15 - Modelo da Placa de Advertência. 
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Fonte: COELBA, 2016a. 

 

2.6 Cálculos para dimensionamento de Sistemas Conectados à Rede Elétrica 
(SFCR) 
 

Para realizar o dimensionamento do Sistema Conectado à Rede Elétrica 

(SFCR) será necessário realizar alguns cálculos. Nas seções abaixo, estão 

presentes as equações necessárias para este dimensionamento. 

 

2.6.1 Potência instalada 
 

Através da Equação a 01, CRESESB (2014, p. 329) a potência do gerador 

pode ser calculada. 

 

 𝑃 =
∗

                                                   (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 
 

Depois de calcular a potência do sistema (PFV) e conhecendo a potência 

nominal de cada módulo (PN), pode ser realizado o cálculo do número de módulos 

para instalação usando a Equação 02 (MELO, 2014). 

 

                                                                 𝑁º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =                                                    (02) 

 

2.6.3 Correção dos parâmetros elétricos de um módulo fotovoltaico 

 

Segundo CRESESB (2014, p. 152) os parâmetros elétricos de um módulo 

fotovoltaico, VOC, VMPP, ISC e IMPP, sofrem influência da temperatura. Então, será 
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preciso a correção desses valores para temperaturas mínimas e máximas do local 

onde o sistema será instalado. 

 

Através a Equação 03 CRESESB (2014, p.152) apresentada a seguir, pode-

se calcular a temperatura de operação dos módulos.  

 

𝑇 = 𝑇 + 𝐾 ∗ 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. 

 

 Para encontrar os valores de temperatura mínima (Tmod_mín) e máxima 

(Tmod_máx) de operação do modulo fotovoltaico deve ser levado em consideração uma 

irradiância (G) de 1000 W/m² nos períodos de temperatura máxima e zero no 

período em que a temperatura é mínima. 

Através da folha de dados é possível encontrar os coeficientes de 

temperatura, onde, com esses dados e as Equações 04 a 08 serão calculados os 

efeitos de temperatura nas características dos módulos (CRESESB, 2014, p.150; 

MELO, 2014).  

 

      𝑉 (𝑇) = 𝑉 ∗ 1 + 𝛽 ∗ (𝑇 − 25)                             (04) 

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

                                             𝐼 (𝑇) = 𝐼 ∗ (1 + 𝛼 ∗ (𝑇 − 25))                              (06) 

      𝐼 (𝑇) = 𝐼 ∗ (1 + 𝛼 ∗ (𝑇 − 25))                          (07) 

𝑃 (𝑇) = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 1 + 𝛾 ∗ (𝑇 − 25)           (08) 

 

Onde: 

T (°C): Temperatura do modulo; 

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

 

2.6.4 Dimensionamento do inversor 

 

De acordo com CRESESB (2014, p. 332) o inversor é dimensionado com 

potência nominal inferior à do gerador fotovoltaico, pois, será muito difícil a potência 

do gerador FV se chegar próxima de seu valor nominal. 

O fator de dimensionamento do inversor (FDI), mostrado através da Equação 

09, demonstra a relação por meia da potência do inversor (Pinv) e a potência máxima 

do gerador fotovoltaico (PFV) (CRESESB, 2014, p.332). 

 

𝐹𝐷𝐼 =                                                  (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 máxima tensão de entrada do sistema ocorre quando o painel FV, está em 

circuito aberto, ou seja, em baixas temperaturas do módulo (Tmod_mín), vide na Tabela 

8 (subseção4.4.3). O número de módulos de ser calculados de forma que a tensão 

em cada fileira seja à faixa de tensão de entrada CC do inversor para não correr os 

riscos de danificar o equipamento. Então a Equação 10 é usada para calcular o 

número máximo de módulo (CRESESB, 2014, p.333). 

 

 

𝑁° á < á  .

 ( _ í )
                                              (10) 

 

Onde:  

N°máx (adimensional): Número máximo de módulos; 
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Vmáxinv(V): Máxima tensão C.C. admitida pela entrada do inversor; 

VOC (𝑇 _ í ) (V): Tensão em circuito aberto do módulo FV considerando a 

temperatura mínima de operação dos módulos. 

 

2.6.6 Determinação da faixa de tensão de operação do MPPT do inversor 
 

Se tratando de altas temperaturas, os módulos fotovoltaicos irão apresentar 

uma redução nos valores de tensão estipulados no datasheet do fabricante. Vale 

ressaltar que, caso haja uma queda de tensão do gerador que seja menor que a 

tensão do MPPT mínima do inversor, a eficiência global do sistema diminui, podendo 

haver uma possível paralização no funcionamento do inversor (CRESESB, 2014, 

p.334).  

Além disso, a diminuição da eficiência global do sistema poderá ocorrer em 

períodos frios. Neste caso, obrigatoriamente o número de módulos conectados em 

série, e em temperaturas adequadas de operação, atenda à faixa de tensão MPPT 

do inversor, como mostrado na Equação 11 (CRESESB, 2014, p.334). 

 

(  í )

( )

< 𝑁° 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 <
(  á )

( )

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

considerando a temperatura máxima de operação dos módulos;  

VMPP (𝑇 ) (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 calcular o número de fileiras em paralelo deve ser verificado se em 

algum momento a corrente do gerador fotovoltaico passa o limite máximo de entrada 

do inversor. Neste caso, com a Equação 12 calcula-se o número máximo de fileira 

em paralelo e garante que este valor não seja ultrapassado (MELO, 2014). 
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𝑁° ≤
á   ( )

 (𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑎𝑥
)
                                          (12) 

 

Onde: 

N°fileiras: Número máximo de fileiras; 

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

ISC (𝑇 )(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 
 

Serão utilizados os critérios da capacidade de condução de corrente do 

condutor e da queda de tensão para realizar o dimensionamento dos cabos CC e 

CA. 

Neste caso, para o dimensionamento dos cabos C.C das fileiras, deve ser 

levado em consideração a máxima corrente admissível, a seção transversal dos 

cabos das fileiras e a queda de tensão. Greenpro (2004, apud SILVA, 2017), cita 

que a norma europeia IEC 60364-7-712 define que os cabos C.C, terão que suportar 

no mínimo 1,25 vezes a corrente máxima de curto circuito (ISC), mostrado pela 

Equação 13. 

 

𝐼 ≥ 1,25 ∗ 𝐼  𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑎𝑥
                                            (13) 

 

Para determinar a seção do condutor será usado o primeiro critério, que é o 

da capacidade máxima de condução de corrente. Pois, o referido critério deve levar 

em consideração a temperatura do ambiente, o tipo de instalação elétrica e o 

agrupamento dos condutores. Tudo isso de acordo com a norma NBR 5410:2008. 

Já para determinar a seção transversal dos cabos das fileiras é utilizado o 

critério da queda de tensão admissível, que segundo Villalva (2015, p. 199), a queda 

de tensão nos cabos C.C deve estar entre 1% e 3%. Além disso, no critério da 

queda de tensão deve levar em consideração a corrente corrigida conforme a 

Equação 13, a resistividade do condutor escolhido, e o comprimento do cabo, cuja a 

queda de tensão deseja determinar.  
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Através da Equação 14 pode ser calculada a seção do condutor usando o 

critério da queda de tensão Greenpro (2004, apud SILVA, 2017). 

 

                                                              𝑆 =
∗ ∗ ∗ ²

∆ ∗  𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ º ó   é

                            (14) 

 

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

considerando a temperatura máxima de operação dos módulos. 

 

Para realizar o dimensionamento dos cabos C.C principais, deve ser seguidos 

os mesmos princípios do dimensionamento dos cabos C.C fileiras, mas valer expor 

que o cabo deve suportar no mínimo 1,25 vezes a corrente máxima de curto circuito 

do inversor (ISC) de duas fileiras ligadas em paralelo, de acordo com a Equação 13. 

Outro ponto que vale ser ressaltado, é que o critério da capacidade máxima 

de condução de corrente também pode ser utilizado conforme mencionado 

anteriormente. Neste caso, deve ser usado o critério da queda de tensão admissível, 

onde pela Equação 14 é possível calcular a seção do condutor  

Nos cabos CA, deve-se usar o critério da capacidade máxima de condução de 

corrente, ou seja, esse critério já foi mencionado antes. E pelo critério da queda de 

tensão admissível, pode observar que através da norma NOR.DISTRIBU-ENGE-

0002 (COELBA, 2016a) a máxima queda de tensão admissível é de 3%. Neste caso, 

o dimensionamento será realizado pelo critério da máxima queda de tensão 

admissível, como mostrado na Equação 15 (SILVA, 2017, p.45). 

 

𝑆 =
√ ∗ ∗ ∗ ∗

∆ ∗
                                          (15)  

 

Onde: 
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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. 

 

2.6.9 Cálculo para dispositivo de seccionamento 

 

Segundo CRESESB (2014) os Dispositivos de Seccionamento devem ser 

utilizados nos cabos C.C das fileiras, cabos C.C principais e no lado C.A. Greenpro 

(2004) descreve que 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. E para os disjuntores, de acordo com a  NBR 5410:2008, devem ser 

dimensionados conforme a Equação 16:   

 

𝐼 ≤ 𝐼 < 𝐼 á                                                 (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 ∗ 𝐼  ≤ 𝐼 í ≤ 𝐼                                     (17) 

 

Onde: 

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

Ifusível (A): Corrente do fusível; 
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Ireversa (A): Corrente reversa do módulo. 

2.6.11 Dimensionamento dos diodos de bloqueio 

 

De acordo com Villalva (2014) o diodo de bloqueio é um componente de 

proteção que ligado em série deve suportar o dobro da tensão da fileira, conforme a 

Equação 18. 

𝑉 ≥ 2 ∗ 𝑉  (𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚𝑖𝑛
)                                        (18) 

 

Onde: 

VD (V): Tensão reversa suportada pelo diodo; 

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

 

2.7 Estimação da geração de energia 

 

Para mensurar a produção de energia é necessário a análise dos parâmetros 

que envolvem a energia solar incidente sobre o local em que os módulos 

fotovoltaicos serão instalados. Então para calcular a energia gerada ideal no mês 

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

 

 

𝐸 = 𝑃 ∗ 𝑁 ∗ 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.   

 

Além disso, pode ser avaliada a perdas do Sistema Fotovoltaico Conectada à 

Rede referente à produção de energia elétrica ideal e considerando a Taxa de 

Desempenho (TD), onde o resultado é a relação entre a energia ideal e a energia 

elétrica real esperada. Contudo, através da Equação 20 pode-se calcular a energia 

Real (MELO, 2014). 
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𝐸 = 𝐸 ∗ 𝑇𝐷                                             (20) 

 

Onde: 

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

E ideal (kWh): Energia ideal gerada; 

TD: Taxa de desempenho. 

 

A Taxa de Desempenho é um indicador que serve para avaliar a geração de 

energia elétrica, considerando as perdas do Sistema Fotovoltaico Real e as 

variações de irradiação solar e da temperatura. Segundo o CRESESB (2014), a taxa 

de desempenho no Brasil varia de 70% a 80%. Além disso, Almeida (2012) e 

Miranda (2014) cita que, as perdas típicas de SFCR variam de acordo com a Tabela 

03. 

 

Tabela 5 - Valores de irradiação para as 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% 
Mismatchno 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 

 

Aqui serão mostradas as equações que irão ser utilizadas na análise da 
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viabilidade econômica deste projeto, podendo ser destacado os principais 

indicadores econômicos como o Payback, o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa 

Interna de Retorno (TIR). 

 

2.8.1 Payback 

 

Segundo Marquezan e Brondani (2006) o Payback é um indicador econômico 

utilizado para avaliar o tempo de retorno de um investimento inicial. Podendo ser 

calculado através da Equação 21. 

 

𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 =
∗  ( )

                                 (21) 

 

 

Onde: 

IO (R$): Investimento inicial; 

t (R$/kWh): Tarifa de energia elétrica; 

EGERADA (kWh): Energia gerada no ano. 

 

2.8.2 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

O Valor Presente Líquido (VPL), é a soma algébrica do valor atual de todos os 

fluxos de caixa, considerando as taxas de juros apropriadas. A Equação 22 mostra a 

fórmula para calcular o VPL (PUCCINI, 2011, p.166). 

 

                                                         𝑉𝑃𝐿 =  ∑
( )

− 𝐼                                   (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. 
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2.8.3 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

Segundo PUCCINI (2011, p.166) a Taxa Interna de Retorno pode ser definida 

como a taxa de juros compostos que impõe a condição do VPL, mostrando a 

rentabilidade gerada por determinado investimento através da Equação 23. 

 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
( )

− 𝐼 = 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 

 

Este trabalho foi construído seguindo algumas etapas. A primeira etapa foi, 

levantamentos bibliográficos acerca do tema abordado, obtendo subsídios para 

analisar as principais contribuições teóricas sobre o tema. 

Para fundamentar a parte técnica do presente trabalho, sinaliza-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. 

Na segunda etapa foi realizada uma pesquisa de campo com um estudo de 

caso. Devido a necessidade de se averiguar e coletar informação para construção 

do projeto foram realizadas visitas técnicas na Fundação de Amparo ao Menor de 

Paulo Afonso (FUNDAME), que está localizado Av. Maranhão, 13 - Chesf, Paulo 

Afonso – BA. Foram coletadas informações acerca do ambiente (plantas 

arquitetônicas) e do objeto de estudo, denotando-se a real importância da 

implantação do sistema fotovoltaico no local, com o objetivo de reduzir custos com 

energia elétrica cedida pela concessionaria e contribuir através da alimentação de 

bombas d’águas para o abastecimento de vários ambientes, como por exemplo, 

irrigação de hortas e plantações, além do abastecimento de bebedouro para 

animais.        

Para a execução da segunda etapa foi realizada uma pesquisa do tipo 

qualitativa, onde através de levantamentos de dados visa examinar de forma 

detalhada um ambiente simples ou uma situação em particular. No que diz respeito 

a essa situação, Godoy (2010) comenta que “[...] O estudo de caso se caracteriza 

como um tipo de pesquisa qualitativa cujo objeto de estudo é uma unidade que se 

analisa profundamente.”. 

Neste contexto, o estudo de caso se tornou uma estratégia satisfatória para 

os pesquisadores quando os mesmos tentam responder as questões “como” e o 

“porquê” certos fenômenos ocorrem, havendo pouca possibilidade de controle 

acerca dos eventos estudados e além disso, o foco de interesse é sobre os eventos 

atuais, que só poderão ser analisados dentro de algum contexto atual. 
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Dessa forma, o tipo de pesquisa adotada para este contexto foi com um 

enfoque exploratório, onde, 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. 
 

Assim, para executar essa segunda etapa, foram coletadas informações na 

FUNDAME, cujas etapas foram divididas conforme a seguir: 

 

1. Investigação da área onde está localizada a FUNDAME, através de 

mapas e imagens cedidas pelo programa GoogleEarth, para melhor 

localização e instalação do sistema fotovoltaico; 

2. Levantamento do consumo de energia elétrica da FUNDAME, usando as 

contas de energia, dos últimos doze meses fornecidas pela COELBA; 

3. Cálculo da demanda de energia elétrica anual da instalação usando como 

referência as instruções e informações encontradas nas Resoluções 

Normativas nº 482/2012 (ANEEL, 2012) e nº 687/2015 (ANEEL, 2015) da 

ANEEL e do manual da CRESESB (2014); 

4. Utilizando o software SunData do CRESESB e os métodos convenientes 

para tratamento de dados, foram determinadas as características e os 

recursos solares disponíveis para a sede da FUNDAME. Foi considerada 

a inclinação de 10°, conforme Silva (2015); 

5. Dimensionamento do sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR), 

conforme equações apresentadas na seção 2.6; 

6. Simulação do projeto fotovoltaico conectado à rede (SFCR) com a 

utilização dos softwares RADIASOL 2 (LABSOL, 2018), SunData 

(CRESESB, 2016), AutoCAD (STUDENT, 2018) e SketchUpMake 2018 

(SKETCHUP, 2018); 

7. Analise do custo total do projeto tendo como referência os preços 

praticados no mercado, utilizando as tarifas de energia elétrica e taxas de 

juros do país, baseando-se em Puccini (2011), em sites como o Portal 
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Brasil (2017) e Benedito (2009); 

8. Analise e Viabilidade do Projeto (AVP), utilizando as metodologias de 

cálculo da engenharia econômica para identificar o tempo necessário para 

que o cliente recupere o valor investido no projeto. Para o estudo foram 

utilizados os indicadores econômicos Payback, a Amortização, VPL (Valor 

Presente Líquido) e a TIR (Taxa Interna de Retorno). As equações 

utilizadas para o cálculo desses indicadores foram apresentadas na seção 

2.8; 

9. Estudo das vantagens e dos benefícios com a instalação do sistema 

fotovoltaico para a FUNDAME. 

 

Para a elaboração do projeto foram usadas como referência as normas da 

ANEEL, os procedimentos do PRODIST e o Manual de Engenharia para Sistemas 

Fotovoltaicos do CRESESB-CEPEL (2014) além da doutrina dos autores: Villalva 

(2015), Zilles (2012), Melo (2014), Almeida (2012), Da Costa (2010), Benedito (2009) 

e Puccini (2011). 

Na terceira e última etapa da pesquisa, já com os dados coletados será 

realizada a análise e interpretação do processo. Vale ressaltar que os dados 

coletados demonstram de forma concisa a abordagem do projeto de estudo. Sobre 

esse contexto, Gil (2008, p. 156) estabelece que: 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Averiguação e investigação do espaço físico para a instalação do SF. 

 

Para um bom resultado da radiação incidente no plano do painel do SF, foi 

necessária a integração com projetos arquitetônicos, levando em consideração a 

região de instalação, que fica localizada na Av. Maranhão, 13 – Fazenda Chesf, 

Paulo Afonso – BA. Então como visto na Figura 16, a visão aérea da FUNDAME, 

obtida pelo Google Earth (GOOGLE EARTH, 2018). 

 

Figura 16 - Visão aérea da FUNDAME 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2018. 

 

Através do Google Earth foi definida a área da FUNDAME, que é de 

aproximada de 48.947,34 m², averiguando o local para a instalação do sistema SF 

interligado a rede.   

Com uma vasta área sem sombreamento, fácil circulação de ar e sem uso 

para nenhuma atividade específica, conforme apresentado na Figura 17, foi 
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determinada localização para a implantação do sistema fotovoltaico, que será fixado 

no chão.  

Figura 17 - Visão aérea da FUNDAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2018. 

 

4.2 Demanda, Consumo e geração de energia elétrica anual da FUNDAME 

 

Após análise da fatura de energia elétrica, disponível no site da Coelba, foi 

realizado o levantamento de dados da conta de energia do local, onde evidenciou-se 

que a unidade consumidora se enquadra na classe do “Poder Público – Municipal 

Trifásico”, em baixa tensão (Grupo B), com tensão padronizada de 220/127 V. 

Para a realização do dimensionamento, foi considerado o consumo anual de 

energia do estabelecimento, conforme a Tabela 4, onde foram retirados da fatura os 

dados para análise referente aos últimos doze meses.  

A título de exemplo, a Figura 18 mostra a fatura de energia do mês de maio 

de 2018 da FUNDAME. 
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Figura 18 - Fatura do consumo de energia elétrica da FUNDAME (maio de 2018). 

Fonte: serviços.COELBA, 2018. 

 

A Tabela 4 mostra de forma detalhada o histórico de consumo de energia 

elétrica da FUNDAME referente ao período de junho de 2017 a maio de 2018, 

totalizando 12 meses. 

 

Tabela 5 - Valores de irradiação para as 4 - Histórico do consumo em 12 meses. 

(continuação) 

MÊS CONSUMO (kWh/mês) 

Maio/18 1213 
Abril/18 1565 
Março/18 1281 
Fevereiro/18 908 
Janeiro/18 1017 
Dezembro/17 1438 
Novembro/17 1175 
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Tabela 5 - Valores de irradiação para as 5 - Histórico do consumo em 12 meses.  

(conclusão) 

MÊS CONSUMO (kWh/mês) 

Outubro/17 1110 
Setembro/17 976 
Agosto/17 554 
Julho/17 1026 
Junho/17 1053 
MÉDIA kWh/mês 1110 

TOTAL kWh/ano 13316 
Fonte: Autoria própria 

 

Como visto na Tabela 4 os valores expostos mostram uma média mensal de 

1110 kWh. Embora tenha meses com valores menores de 1000 kWh/mês, como 

fevereiro e setembro, há também meses com 1565 kWh/mês, ou seja, valor 

relevante que ultrapassa o consumo anual médio.  

Depois da análise dos dados de consumo de energia elétrica, percebe-se que 

o Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede poderá ser projetado para gerar 

aproximadamente 1110 kWh/mês, o equivalente a 13316 kWh/ano. O sistema 

poderá compensar 100% (cem por cento) do consumo de energia elétrica, porém, 

mesmo com essa totalidade, o consumidor pagará o valor referente ao custo de 

disponibilidade, que para os consumidores do grupo B trifásico equivale a 75 

kWh/mês, conforme as disposições da alínea I do artigo 7º da Resolução Normativa 

nº 687/2015 (ANEEL, 2015) alterando a nº 482/2012 (ANEEL, 2012). 

Então, a energia gerada por mês pelo SF deve ser limitada ao consumo 

mensal subtraída do custo de disponibilidade, dessa forma, a geração desejada será 

de 1035 kWh/mês ou 12420 kWh/ano. 

Há uma grande a possibilidade de expansão da instituição sendo elas 

cadastradas na mesma área de concessão, com isso, utilizou-se um fator de 

crescimento de 15% (quinze por cento) na energia ideal gerada. Considerando essa 

taxa de crescimento, o SFCR será projetado para gerar 1190,25 kWh/mês, o 

equivalente a 14283 kWh/ano. 

 

4.3 Recurso energético solar disponível no local da instalação 
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Nesta seção será descrita a avaliação do potencial energético solar, com o 

objetivo de estimar a radiação solar global atuantes sobre os painéis fotovoltaicos 

que contemplará o SFCR. 

 

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. Neste contexto, a 

melhor forma de mostrar 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. 

Com o auxílio do programa SunData (CRESESB, 2018), foi realizado o 

levantamento de dados da radiação solar incidente na região. Esse programa 

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

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

Ao inserir os valores das coordenadas da latitude e longitude no site da 

CRESESB, cedida pelo Google Earth, conforme a Figura 19, foi possível adquirir os 

valores de irradiação solar de três localidades distintas: Paulo Afonso - BA (4,3 km), 

Delmiro Gouveia - AL (38 km) e Nova Glória – BA (9,6 km). A Figura 20 apresenta 

essas localidades.  

 

Figura 19 - Visão aérea da FUNDAME com latitude e longitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2018. 
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Localidades próximas apresentadas pelo Google Earth, segundo o programa 

sunData. 

 

Figura 20 - Três localidades distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2018. 

 

Com os valores obtidos da irradiação fornecido pelo programa sunData 

mostrados no Anexo A, foi possível a construção da tabela levando em consideração 

as 3 localidades de medição, considerando o ângulo de inclinação igual a latitude 

local. Os resultados são apresentados na Tabela 5. 

 

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

(continuação) 

Irradiação solar diária média mensal [kWh/m²*dia] 
Cidade Paulo Afonso  Delmiro Gouveia Nova Glória 
Coordenadas 9,38° S; 38,21° O 9,38° S; 38,21° O 9,8° S; 38,21° O 
Jan 5,99 6 5,96 
Fev 6,06 6,02 6,12 
Mar 6,07 6,08 6,12 
Abr 5,6 5,63 5,69 
Mai 4,85 4,85 4,95 
Jun 4,39 4,43 4,49 
Jul 4,52 4,57 4,69 
Ago 5,07 5,16 5,23 
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Tabela 5 - Valores de irradiação para as 3 estações distintas. 

(conclusão) 

Irradiação solar diária média mensal [kWh/m²*dia] 
Cidade Paulo Afonso  Delmiro Gouveia Nova Glória 
Coordenadas 9,38° S; 38,21° O 9,38° S; 38,21° O 9,8° S; 38,21° O 
Set 5,89 5,87 5,91 
Out 5,97 5,97 5,94 
Nov 6,11 6,19 6,18 
Dez 6,08 6,06 6,05 
Média 5,55 5,57 5,61 

Fonte: CRESESB, 2018. 

 

Após determinar os valores de irradiação diária média mensal em kWh/m² das 

três localidades, usando a latitude e longitude, foi possível identificar o valor médio 

da irradiação solar do local utilizando a cidade de Paulo Afonso como referência. 

Tendo como resultado 5,55 kWh/m²*dia, o que equivale a 5,55 h/dia (HSP). 

 

4.4 Dimensionamento e projeto de Sistema de energia solar Fotovoltaico 
Conectado à Rede (SFCR) 
 

Esta seção será dedicada à apresentação dos cálculos realizados no 

dimensionamento do Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede da FUNDAME. 

 

4.4.1 Orientação e inclinação do gerador fotovoltaico 

 

Com o objetivo de maximizar a captação de energia ao longo do ano, o 

manual da CRESESB (2014, p. 366) orienta que os módulos fotovoltaicos devem 

estar direcionados para o Norte verdadeiro e fixados de forma estável, para que 

tenha um bom aproveitamento no rendimento da radiação solar e assegurar uma 

ventilação adequada, permitindo a dissipação do calor que geralmente gerado em 

virtude da ação dos raios solares e ao processo das perdas na conversão de 

energia. 

Outro ponto importante que deve ser levado em consideração é a inclinação 

dos módulos fotovoltaicos, onde, segundo CRESESB (2014, p. 367), para a geração 

máxima de energia ao longo do ano, o ângulo de inclinação do gerador fotovoltaico 

pode ser de 10º e deve ser igual a latitude local onde o SF será instalado. No 
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entanto, pequenas variações de inclinação não resultam em grandes mudanças de 

energia gerada. Porém, esse valor de inclinação é aconselhável, pois contribui na 

autolimpeza dos módulos pela ação da água da chuva evitando assim o acúmulo de 

poeira.  

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 

 

Para que se tenha um dimensionamento da potência do sistema, é 

necessário o conhecimento prévio do sistema de compensação regulamentado na 

região. Pela Resolução Normativa ANEEL 687/2015 (ANEEL, 2015), se o Sistema 

Fotovoltaico gerar mais energia que a energia consumida pelas instalações, a 

energia excedente é entregue a rede elétrica de distribuição.  

O primeiro passo para a realização do dimensionamento do gerador FV deve 

ser o levantamento do consumo médio diário anual da edificação (Wh/dia) 

subtraindo o valor da disponibilidade mínima de energia. Diante deste contexto, a 

potência do microgerador que compõe o sistema fotovoltaico pode ser calculado 

pela Equação 01, onde é determinada uma fração da demanda de energia pelo que 

se pretende suprir com o SFCR. 

Em sistemas fotovoltaicos com boa ventilação e sem sombreamento, o 

manual do CRESESB (2014, p. 329) apresenta valores de referência para a TD 

(taxa de desempenho) no Brasil, que pode chegar de 70% a 80%. Nesta situação, 

será utilizada uma média dos valores mencionados, considerando uma TD de 75%, 

e uma perda de 25%. 

Inserindo-se os valores definidos na Equação 01 encontra-se a potência 

instalada do SF que será de 9,40 kWp conforme Resultado 01 a seguir. 

 

𝑃 (𝑊𝑝) = 𝑃 =
, ∗ ,

= 9,40 𝑘𝑊𝑝                        R.01 

  

4.4.3 Quantidade e dimensionamento dos parâmetros elétricos dos Módulos 

Fotovoltaicos 
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Ao fazer uma pesquisa de mercado, foi necessário analisar o custo benefício 

dos módulos fotovoltaicos, onde percebeu-se que um dos modelos mais viáveis para 

este projeto é do fabricante NeoSolar, cujo modelo é Canadian CSI CS6P-265P – 

BR, com potência de pico de 265 Wp, homologados pelo INMETRO com 

classificação “A” de eficiência energética e tem a tecnologia de silício policristalino 

(NEOSOLAR, 2018). Com potência nominal pode de 96,5 %, o mesmo tem vida útil 

em torno de 25 anos, sendo que durante esse tempo, em 10 anos a potência 

extraída é a máxima, e após esse prazo reduz em mais ou menos 20% de 

fabricação de energia (NEOSOLAR, 2018).  

A Figura 21 mostra as curvas características da corrente versus tensão (I-V), 

fornecidas pelo fabricante, para diferentes valores de irradiância e temperatura. 

 

Figura 21- Curvas características I x V 

 
Fonte: NeoSolar, 2018. 

 

 

A temperatura tem influência na tensão que o módulo fornece em seus 

terminais e consequentemente na potência fornecida. Em temperaturas mais baixas 

as tensões são maiores e em temperatura mais altas as tensões são menores 

(VILLALVA, 2015, pág 80).  

A Tabela 6 a seguir, mostra as especificações elétricas detalhadas do módulo 

fotovoltaico fornecida pelo fabricante. 
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Tabela 6 - Especificações do Módulo Fotovoltaico 

Especificações do Módulo Fotovoltaico 
Máxima Potência (Pm):   265 Watts 

Tolerância:   0 / 5 Watts 

Voltagem de Máxima Potência (Vmpp)  30,6 Volts 

Corrente de Máxima Potência (Impp)   8,66 Amps 

Voltagem de Circuito Aberto (Voc)   37,7 Volts 

Corrente de Curto-Circuito (Isc)   9,23 Amps 

Corrente Reversa   15 A 

Voltagem Máxima do Sistema   1000 Volts 

Eficiência do Painel:   16,47% 

Coeficiente de Temperatura da Potência(Pm)(Ƴ)     -0,41 %/°C 

Coeficiente de Temperatura da Corrente(Isc)(α)    0,053 %/°C 

Coeficiente de Temperatura da Voltagem(Voc)(β)    -0,31 %/°C 
Temperatura Nominal de Operação de Célula 
(TNOC/NOCT):   

  45±2°C 

Dimensões do painel (1638 x 982 x 40) mm 
Peso do módulo:  18,0 kg 

Fonte: NEOSOLAR, 2018. 

 

Usando a fórmula da Equação 02 (subseção 2.6.2) foi possível calcular a 

quantidade de módulos para a instalação. Obtendo-se a quantidade de 36 módulos, 

conforme o Resultado 02 a seguir. 

 

                                       𝑁º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
,  

 
= 35,47 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠                  R.02 

 

A área total calculada baseando-se nos 36 módulos fotovoltaicos é de 

57,91m², mas para se ter uma boa captação solar, é necessário que a área de 

instalação seja maior, para não existir a possibilidade de sombreamento sobre as 

placas. 

Observando-se a curva característica I-V, da Figura 21 B, mostrada acima, 

percebe-se que há uma queda de tensão quando a temperatura na célula aumenta. 

Já a corrente fornecida pelo módulo não se altera com a temperatura. Com isso 

percebe-se que quando há uma variação de temperatura, a potência fornecida pelo 

módulo diminui, pois, a potência é o produto da tensão e da corrente do módulo. 
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Com isso, os parâmetros elétricos de um FV (VOC, VMPP, ISC e IMPP), são 

alterados de acordo com a temperatura, nessa situação, é necessário a correção de 

tais valores para as temperaturas máximas e mínimas do local onde o sistema será 

instalado. 

Usando o software RADIASOL 2, foi possível determinar o valor da 

temperatura máxima e mínima do município de Paulo Afonso, tendo como 

resultados 19º e 34,6º nessa ordem (SILVA, 2017).  Para determinar a temperatura 

de operação dos módulos foi usado a Equação 03, mostrado no cálculo a seguir. 

 

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

 

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

 

No cálculo foi usado uma irradiância (G) de 1000 W/m² para a temperatura 

máxima de operação do módulo (Tmod_máx) e 0 para temperatura mínima de operação 

do módulo (Tmod_mín), pelo fato de que as temperaturas mais baixas são encontradas 

a noite, quando nesse período a irradiância incidente é nula. Já durante o dia as 

temperaturas são mais altas. Foi encontrado como resultado, uma temperatura 

mínima de 19ºC e temperatura máxima de operação do módulo de 64,6ºC.  

Então, para se calcular os efeitos da temperatura que incide sobre os 

módulos, foram utilizados os coeficientes de temperatura apresentados pelo 

datasheet do fabricante. Esses efeitos, foram calculados usando as Equações 04 até 

08, tendo como resultado os valores encontrados na Tabela 7 a seguir. 

 

Tabela 7 - Valores corrigidos dos parâmetros elétricos dos Módulos FV. 

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

Vmpp 31,17 V 26,84 V 

Impp 8,63 A 8,84 A 

Voc 38,40 V 33,07 V 

Isc 9,20 A 9,42 A 

Pmpp 271,51 Wp 221,97 Wp 
Fonte: Autoria própria 
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Os parâmetros calculados na tabela acima, serão usados para definir a 

compatibilidade das fileiras de módulos fotovoltaicos com o inversor. 

 

4.4.4 Dimensionamento do Inversor 

 

Para a construção do sistema fotovoltaico deve ser escolhido um inversor, 

compatível com o tamanho do sistema e com os demais componentes existentes 

(VILLALVA,2015, p.119). Esse equipamento deve ser dimensionado de forma que 

não trabalhe por muito tempo em potências muito abaixo da nominal e nem seja 

sobrecarregado (CRESESB, 2014, p.331). 

Para operação do sistema, o ideal, segundo DA COSTA (2010), é que a faixa 

de operação do inversor seja de 0,75 a 1,2 da potência nominal do gerador FV. 

Então, para que se tenha uma eficiência na energia gerada, o equipamento 

especificado deverá ser ajustado nessa faixa de operação. 

Além disso, inversor fotovoltaico conectado à rede pode ser configurado de 

três formas, sendo elas: inversores integrados, os inversores de cadeia de módulos 

e inversor central. 

Aqui, foi adotado a configuração com um inversor central, onde todos os 

módulos são ligados a ele, pois o mesmo suporta o arranjo fotovoltaico, não 

impactando na quantidade de energia gerada e tão pouco na credibilidade do 

sistema. 

A potência nominal do inversor é de 10kW e, consequentemente, pela 

Equação 09, resultou em um FDI de 1,06 conforme R (09) a seguir.  

 

𝐹𝐷𝐼 = = 1,06                                                   R.09 

 

Segundo DA COSTA (2010) para que o inversor trabalhe na máxima 

eficiência, o FDI deverá está na faixa de 0,9. Neste projeto, o FDI ultrapassou o 

ponto de máxima eficiência em 0,1%, mas isso não afetará o sistema, porque o valor 

está dentro dos padrões permitidos.  

Alguns fatores foram levados em consideração na hora de escolher o 

inversor, como: potência nominal, a faixa de tensão MPPT do inversor, a tensão de 
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entrada do inversor, a corrente máxima de entrada C.C e os requisitos de segurança 

e de qualidade exigidos pela concessionária de energia. 

Vale ressaltar que o inversor escolhido possui selo nacional, internacional, 

registro INMETRO e segue a ABNT-NBR 16142 e 16150, UL 1741-2010, UL1998), 

IEEE 1547-2003, IEEE1547.1-2008, ANSI/IEEE C62.41, FCC Part 15 A & B, NEC 

Article 690, C22. 2 No.107.1-01(setembro, 2001), UL1699B Issue 2 -2013, CSA TIL 

M-07 Issue 1 -2013. Além disso, o mesmo efetua paralelismo e o sincronismo com a 

rede elétrica automaticamente, já contendo as proteções anti-ilhamento. A Tabela 8 

mostra as especificações elétricas do inversor usado no projeto.  

 

Tabela 8 - Especificações elétricas do inversor. 

Dados do Inversor Dados do Inversor 
Inversor FRONIUS SYMO BRASIL 10.0-3 
Número de Fases Trifásico 
ENTRADA (DC) ENTRADA 
Potência máx. DC (PNCC) 10kWp 
Tensão Máxima (VCCMAX) 600 V 
Tensão Mínima (VCCMIN) 200 V 
Corrente Máx. Curto Circuito (ICCMAX) 22,5 A 
Corrente de MPPT Máx. (IMPPMAX) 25 A 
Tensão MPPT Mín. (VMPPMIN) 300 V 
Tensão MPPT Máx(VMPPMAX) 500V 
Quantidade de MPPT 
 

2 

SAÍDA SAÍDA 
Potência Nominal (PNAC) 9995 VA 
Tensão Nominal da Rede Elétrica  220 V/127 V 
Corrente Máx. (IACMAX) 29.7 A  
Tensão Nominal Fase 220Vac 
Frequência 60 Hz 
Eficiência 97 % 

Fonte: FRONIUS SYMO BRASIL, 2018. 

 

Esse inversor, tem um excelente custo benefício, possui o tipo de proteção 

IP657, a quantidade de entradas distintas por MPPT são 2, eficiência nominal de 

97% e garantia de 5 anos. 

                                            
7 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 Verificação dos limites de tensão e configuração dos módulos e inversor 

 

Segundo CRESESB (2014, pg. 332), as tensões de entrada do inversor são 

calculadas somando-se as 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. 

 

4.5.5.1 Número Máximo de Módulos por Fileira 

 

Como mencionado na subseção 2.6.5, o número de modulo é calculado de 

forma que a tensão na fileira seja menor que a faixa de tensão de entrada CC do 

inversor. Então levando em consideração a tensão máxima do inversor que é de 600 

V, mostrado na Tabela 8, a mesma deverá ocorrer durante o funcionamento do 

circuito aberto (baixas temperaturas) com temperatura de 19°C, como mostrado na 

Tabela 07 onde o Voc é de 38,40 V. Pela Equação 10, o número máximo de 

módulos calculados tem como resultado 15,62 como apresentado no Resultado (05) 

a seguir. 

 

𝑁° á <
,

< 15,62 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠                                              R.05 

 

Então, o número máximo de módulos por fileiras que pode ser instalado no 

inversor sem danifica-lo é de 15 módulos.  

 

4.4.5.2 Faixa de tensão de operação do MPPT do inversor 

 

Para calcular o a faixa de tensão de operação do MPPT do inversor, é 

necessário que o valor do módulo conectado em série, com suas devidas 

temperatura de operação, atenda à faixa de tensão MPPT do inversor, que é 

calculada através da Equação 11, e, depois de reajustada, é expressa conforme os 

resultados abaixo. 
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𝑉

(  í )

𝑉
( , ° )

< 𝑁° 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 é <
𝑉

(  á )

𝑉
( ° )

 

 

300

 26,84
< 𝑁° 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 é <

500

31,177
 

 

   11,18 < 𝑁° 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 é < 16,04                                  R.06 

 

Então, como visto nos cálculos anteriores, o sistema fotovoltaico opera na 

forma correta quando tiver no mínimo 11 módulos e no máximo 16 módulos 

interligados em série na entrada do inversor, de acordo com a faixa de tensão MPPT 

do inversor. 

 

4.4.5.3 Determinação do número de fileiras em paralelo 

 

O número máximo de fileiras foi calculado através da Equação 12, usando o 

valor da corrente máxima de entrada C.C. do inversor. Conectando-se as mesmas 

em paralelo, para não existir a possibilidade da corrente do gerador ultrapassar o 

limite máximo da corrente de entrada do inversor.  

Diante disto, é apresentado o número máximo de fileiras conectadas em 

paralelo. 

 

𝑁° ≤
,

,
≤ 2,38 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠                                       R.07 

 

O inversor utilizado neste projeto contém 2 entradas independentes com 

MPPT. Neste caso, pode-se conectar em cada entrada do inversor 2 fileiras. Então, 

como mostrado na Equação 2 o número de módulos calculados são 36, podendo-se 

dividir em 2 filas de 12 módulos na primeira entrada e uma fileira com 12 módulos na 

segunda entrada.  

 

4.4.5.4 Configuração do arranjo do sistema e compatibilidade do inversor 

 

Como já mencionado, o inversor possui 2 entradas independentes com 

MPPT, onde, na primeira entrada será ligada duas fileiras contendo no total 12 
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módulos e na segunda entrada será ligada uma fileira contendo 12 módulos, 

totalizando os 36 módulos, conforme mostrado no resultado abaixo. Esse valor está 

em conforme com o valor calculado na seção 4.4.3. 

 

𝑁º   ó = 1 ∗ 2 ∗ 12 + 1 ∗ 1 ∗ 12 = 36 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠            R.08 

 

Para garantir a compatibilidade entre o arranjo e o inversor, é preciso analisar 

se as tensões de cada fileira respeitam os limites mínimos e máximos da faixa de 

operação da tensão MPPT, observando-se também a máxima corrente CC do 

inversor, pois a mesma não poderá ser ultrapassada pele corrente das fileiras. 

Como mostrada nas seções anteriores, a tensão no arranjo FV é maior para 

menores temperaturas, portanto, a tensão máxima do ponto de máxima potência da 

fileira e calculado pelo produto a tensão VMPP (vide Tabela 7, seção 4.4.3) 

considerando a temperatura dos módulos em 19°C pelos 12 módulos de uma fileira, 

como mostrado no Resultado 09 a seguir. 

 

𝑉  (  ° ) = 12 ∗ 31,17 = 374,04 𝑉                                    R.09 

 

Esse valor de tensão para VMPP (fileira 19°C) está abaixo do valor máximo do 

limite de tensão do inversor que é igual a 600 V. Estando dentro dos limites de 

tensão. Ainda é necessário calcular a tensão em circuito aberto da fileira através do 

cálculo a seguir, não podendo exceder a máxima tensão de entrada do inversor. 

 

𝑉  (  ° ) = 12 ∗ 38,40 = 460,8 𝑉                                        R.10 

 

Com a tensão máxima de circuito aberto do (VOC (fileira 19°C)) calculado no 

Resultado 10, verifica-se que o resultado é inferior a tensão máxima de entrada do 

inversor que é igual a 600 V. Além disso, também deve ser calculada a tensão 

mínima do ponto de máxima potência da fileira. Levando em consideração a 

temperatura máxima da fileira, que é superior a tensão mínima do ponto de máxima 

potência do inversor. 

 

𝑉  (  , ° ) = 12 ∗ 26,84 = 322,08 𝑉                              R.11 
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Como visto no Resultado 11, o valor do VMPP (fileira 64,6°C) da fileira encontrado é 

superior a tensão mínima do inversor que é igual a 300 V conforme o fabricante, 

obedecendo o limite mínimo do inversor. 

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. 

 

𝐼  (   , ° ) = 2 ∗ 9,4284 = 18,84 𝐴                             R.12 

 

𝐼  (   , ° ) = 2 ∗ 8,84 = 17,68 𝐴                               R.13 

 

A Tabela 8 mostra os valores da corrente máxima de entrada e da corrente no 

ponto de máxima potência de cada entrada do inversor, que são 22,5 A e 25 A, 

respectivamente. 

Então, como visto no Resultado 12 e 13, os valores das correntes máximas 

das fileiras em paralelo são menores que os valores apresentados pelo inversor. 

Na Tabela 9 estão os valores das fileiras e do inversor, onde dá a condição de 

comparar os parâmetros e concluir que o arranjo FV é compatível com o inversor. 

 

Tabela 9 - Compatibilidade entre as Fileiras e o Inversor. 

Fileira Inversor 
Compatibilidade 

Parâmetros Valores Parâmetros Valores 
VMPP mín (64,6°C) 322,08 V VMPP mín 300 V Ok 
VMPP máx (19°C) 374,04 V VMPP Max 500 V Ok 
VOC máx (19°C) 460,80  V VCC Max 600 V Ok 
ISC máx (64,6°C) 18,84   A ICC Max 22,5 A Ok 
IMPP máx (64,6°C) 17,68 A IMPP Max 25 A Ok 
* Tensão dos 12 módulos em série; 
** Corrente das 2 fileiras em paralelo. 

Fonte: Autoria própria 
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De posse dos dados calculados nas secções anteriores, como número de 

módulos fotovoltaicos que são 36, o número de fileiras são 2 por string (dispositivo 

que serve para proteger o sistema de energia solar pois realiza o seccionamento sob 

carga e permite o isolamento elétrico do restante da instalação para uma 

manutenção segura) o número de módulos por fileiras que são 12, pode-se montar o 

arranjo do FV. Na Figura 22 está o arranjo do sistema desenhado no AutoCAD 

(STUDENT, 2018). 

 

Figura 22 - Arranjo Fotovoltaico para o SFCR da FUNDAME. 

 
Fonte: AutoCAD,2018. 

 

4.4.6 Dimensionamento dos Condutores 

 

Nesta seção será realizado o dimensionamento de condutores. Deve-se 

considerar que os cabos C.C. devem suportar a tensão de circuito aberto dos 

módulos das fileiras. Na pior das hipóteses a temperatura em 19ºC, e valor de 

tensão de 460,80 V, cuja tensão de isolação dos cabos considerada será de 1000 V.  

 

4.4.6.1 Dimensionamento dos Cabos C.C das Fileiras 

 

Aqui, será mostrado o dimensionamento dos cabos C.C das fileiras, levando-

se em consideração a máxima corrente admissível, a queda de tensão e a seção 

transversal dos cabos das fileiras.  

Foi calculada a seção do condutor através do critério da capacidade de 

condução de corrente usando a Equação 13 (subseção 2.6.8), levando em 
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consideração a temperatura de operação máxima de 64,6°C (vide Tabela 7, seção 

4.4.3). Percebe-se que capacidade de condução de corrente do condutor deve ser 

maior que 11,77 A. 

 

𝐼 ≥ 1,25 ∗ 9,42 ≥ 11,77 𝐴                                          R.14 

 

Os cabos das fileiras são agrupados em eletrodutos até a caixa de junção, 

classificado segundo a NBR 5410 (2005) 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 2%. 

 

𝑆 =
∗ ∗ , ∗ , ²

, ∗ ,   ∗
= 2,6 𝑚𝑚 = 4 𝑚𝑚                         R.15 

 

Comparando-se os resultados mostrados nos dois critérios, encontra-se a 

seção dos cabos das fileiras que será de 4 mm². Vale ressaltar que poderiam ser 

usados outros critérios, mas, esses critérios utilizados satisfazem o 

dimensionamento. 

 

4.4.6.2 Dimensionamento dos Cabos C.C principais 

 

No dimensionamento dos cabos C.C principais, foi utilizada a Equação 13 

(apresentado na subseção 2.6.8). Obtendo-se como resultado uma corrente de 

23,55 A. 

 

𝐼 ≥ 2 ∗ 1,25 ∗ 9,42 ≥ 23,55 𝐴                                 R.16 
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De acordo com o critério da capacidade máxima de condução de corrente 

(NBR 5410:2008) deve ser considerada a temperatura ambiente, o tipo de instalação 

elétrica e o agrupamento dos condutores. 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. 

Então, de acordo a Tabela 36 da NBR  5410 (2008) e aplicando-se os fatores 

de correção foi determinado a seção do condutor para o critério da capacidade 

máxima de condução de corrente que é de 6 mm² 

Para calcular o critério da queda de tensão admissível foi utilizado a Equação 

14 (subseção 2.6.8), permitindo 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 2%. Tendo como resultado, uma a seção do condutor de 6 mm², 

conforme mostrado a seguir.  

Vale ressaltar ainda que cada cabo principal pode ligar 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 =
∗ , ∗ , ²

, ∗ , ∗
= 5,26 𝑚𝑚 = 6 𝑚𝑚                                               R.17 

 

Confrontando os dois resultados obtidos, determina-se que a seção dos 

cabos C.C principais será de 6 mm². 

 

4.4.6.3 Dimensionamento dos Cabos CA 

 

Os cabos C.A. sãos utilizados para ligar o inversor à rede receptora, onde 

esse trecho liga o inversor a rede elétrica 220/127 V e corrente máxima de 29,7 A. 

Através do primeiro critério, ou seja, da capacidade máxima de corrente, foi 

visto que os cabos da alimentação principal são agrupados em eletrodutos da caixa 

de junção até a entrada do inversor, sendo classificado conforme a NBR 5410, como 

o método B1, onde também a temperatura de operação máxima é de 35%, cujo o 
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fator de correção é 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.  

Dessa forma, baseando-se na Tabela 36 da NBR 5410 (2008) e aplicando-se 

os fatores de correção, foi determinado a seção dos condutores para o critério da 

capacidade máxima de condução de corrente desse trecho que será de 6 mm². 

Já no critério da queda de tensão admissível, foi utilizado a Equação 15 

(subseção 2.6.8). Sendo o comprimento desse trecho de 20 m e com todos os 

parâmetros definidos, a seção do condutor para o primeiro trecho é determinada 

como se segue. 

 

𝑆 =
√ ∗ ∗ , ∗ , ∗

, ∗
= 5,39 𝑚𝑚                                       R.18 

 

Depois da análise dos dois critérios, determina-se que a seção dos 

condutores no trecho é de 6 mm².  

 

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 

 

Usando a Equação 16 (subseção 2.6.9) foi possível dimensionar o dispositivo 

de seccionamento de uma fileira considerando a corrente corrigida da fileira 11,77 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. 

Neste caso, o disjuntor que será usado no seccionamento das fileiras será 
de 15 A. 

 

   11,77𝐴 ≤ 𝐼 < 32𝐴                                                         R.21 

 

11,77𝐴 ≤ 15𝐴 < 32𝐴                                          R.22 

 

A função do dispositivo de seccionamento é interromper a conexão entre o 

gerador FV e a entrada do inversor, então é necessário um dimensionamento 
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adequado para o sistema funcionar corretamente. Neste contexto, deve levar em 

consideração a corrente corrigida em uma das fileiras em paralelo que é de 23,55 A, 

sendo que a corrente máxima suportada pelo condutor de 6 mm² é de 41 A.  

Portanto, o disjuntor utilizado para seccionamento do conjunto de fileiras será 

de 25 A. 

 

23,55𝐴 ≤ 𝐼 < 41𝐴                                                          R.23 

 

23,55𝐴 ≤ 25𝐴 < 41𝐴                                                      R.24 

 

Além disso, para realizar o dimensionamento de seccionamento do lado C.A 

foi utilizado como corrente nominal do circuito a máxima corrente de saída do 

inversor que é de 29,7, e a corrente máxima suportada pelo condutor de 6 mm² que 

é igual a 41 A. Portanto, o disjuntor utilizado no lado C.A. será de 35 A. 

 

31,59𝐴 ≤ 𝐼 < 41𝐴                                                            R.25 

 

31,59𝐴 ≤ 32𝐴 < 41𝐴                                                        R.26 

 

A concessionária de energia exige a instalação de um dispositivo de 

seccionamento chamado de DSV (Dispositivo de Seccionamento Visível) que deve 

ser instalado para fora da unidade consumidora (COELBA, 2016a). No entanto, para 

esse sistema não será necessário o uso de tal dispositivo, pois o inversor possui 

proteção ativa de anti-ilhamento. 

 

4.4.8 Dimensionamento dos fusíveis 

 

Para realizar o dimensionamento do fusível C.C. foi utilizada a Equação 17 

(subseção 2.6.10) tendo como resultado 12A. 

 

 1,1 𝑥 9,42 ≤  𝐼 í  ≤  15 

 

10,36 𝐴 ≤ 12 𝐴 ≤ 15𝐴                                       R.27 
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O valor do fusível do lado C.C. que é de 12 A, servirá para suportar 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 
 

Utilizando a Equação 18 (subseção 2.6.11), foi determinado o valor do diodo 

de bloqueio. Lembrando-se que o mesmo deve ser ligado em série com o conjunto 

de módulos fotovoltaicos e deve suportar o dobro da tensão da fileira. 

 

𝑉 ≥ 2 ∗ 460,8 ≥ 921,6 𝑉                                              R.28 

 

Portanto, o diodo de bloqueio deve ser dimensionado para suportar no 

mínimo 921,6 V. 

 

4.4.10 Dimensionamento do Dispositivo de Proteção Contra Surto (DPS) 

 

O DPS serve para proteger instalações elétricas e pessoas contra surtos 

elétricos, ou seja, a utilização do mesmo, está relacionada com a capacidade de 

uma instalação está exposta a descargas atmosféricas diretas e/ou indiretas, como 

também a eventos causadores de sobretensões. 

De acordo com a NBR 5410 (2008), Tabela 14, a realização deste projeto 

será em área AQ3 (sujeitos a descargas diretas) e AQ2 (sujeitos a descargas 

indiretas). Então, nesse contexto, para garantir a integridade física dos 

equipamentos e das pessoas, será imprescindível o uso do DPS neste sistema. 

Alguns autores divergem sobre a distância de instalação do DPS, onde 

segundo Villalva (2015, p.202), através da norma europeia IEC 60364:2005 

recomenda-se a instalação de DPS Classe II no lado C.C do sistema FV, sendo que 

estes dispositivos devem ser instalados o mais próximo possível dos terminais do 

inversor, além disso, se a distância do gerador fotovoltaico até o inversor ultrapassar 

10 metros será necessária a instalação do DPS nas duas extremidades. 
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Segundo 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. 

Já a NBR 5410 (2008) diz que a seleção dos DPS deve ser feita de acordo 

com a suportabilidade à sobretensões temporárias, nível de proteção, máxima 

tensão de operação contínua, a suportabilidade à corrente de curto-circuito e a 

corrente nominal de descarga ou corrente de impulso. 

Neste projeto serão instalados DPS nas duas extremidades do lado C.C e 

próximo ao inversor no lado C.A. Na Tabela 10 estão os códigos e especificações 

dos dispositivos de proteção contra surto utilizado no projeto. 

 

Tabela 10 - 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. 

 

4.4.11 Resumo do dimensionamento: Especificações dos componentes do SFCR 
 

Depois da realização dos cálculos e de levantamento de dados de 

especificação, a Tabela 11 consolida todos os componentes do projeto do sistema 

fotovoltaico conectado à rede (SFCR) para a unidade consumidora objeto desse 

estudo. 

 

Tabela 11 - Componentes e suas especificações do SFCR para o FUNDAME. 

(continuação) 

Componente Quantidade Especificação resumida 
Painel solar 36 Canadian Solar – Quartech CS6P (265 Wp) 

Inversor 01 Fronius Symo Brasil – 10 KW  220/127 V 
Cabos C.C das Fileiras - 4 mm² - Cabo Flexível HEPR 90°C 0,6/1kV 
Cabos C.C principais - 6 mm² - Cabo Flexível HEPR 90°C 0,6/1kV 

Cabos CA do 1º trecho - 6 mm² - Cabo Flexível BWF 450/750V 
Disjuntor das fileiras 3 15 A - Disjuntor Schneider (A9N61659)  
Disjuntor principal 2 25 A - Disjuntor Schneider (A9N61659) 
Disjuntos lado CA 1 32 A - Disjuntor Schneider (EZ9F33332) 

Fusíveis C.C 6 12 A – ZTPV - 25 
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Tabela 11 - Componentes e suas especificações do SFCR para o FUNDAME. 

(conclusão) 

Componente Quantidade Especificação resumida 
Diodo de bloqueio 3 921,6 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: NEOSOLAR 2018; FRONIUS, 2018; CORFIO 2018 a 2018B, 2018c; NEOSOLAR, 2017a e 

2017b; SCHNEIDER ELECTRIC, 2014; HAGER, 2018 e FINDER, 2018. 

 

As folhas de dados dos componentes especificados estão presentes no 

Anexo B. 

 

4.4.12 Estrutura mecânica: Fixação dos módulos ao solo 

 

Para evitar qualquer sombreamento em proporções diferentes ou perdas com 

a inclinação inadequada, os módulos FV deverão ser fixados em estruturas 

metálicas (alumínio ou aço inox), dando a geometria adequada e o ângulo de 

inclinação correto, assegurando a máxima captação solar (CRESESB, 2014, p.369). 

A Figura 23 modelada no SketchUp (STUNDENT, 2018), mostra a estrutura 

de sustentação dos módulos fotovoltaicos que será instalado no solo. 

 

Figura 23 - Estrutura de sustentação do módulo. 

 

Fonte: Autoria própria 

Para realizar a melhor captação solar sem perdas os módulos FV deverão 

estar em uma altura adequada, levando-se em consideração o ângulo de inclinação, 
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que neste caso é de 10º, conforme a subseção 4.4.1 e através da Equação 24 a 

altura será determina como 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. 

 

Utilizando a Equação 24 supracitada e a inclinação desejada dos módulos 

fotovoltaicos que neste projeto é de 10º é possível encontrar a altura das fileiras (h) 

em metros, cujo resultado de h apresentado a seguir é de 0,568 m. 

 

 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎     ℎ = 2 ∗ 1,638 ∗ 𝑠𝑒𝑛(10°) = 0,568 𝑚                               R.29 

 

Partindo do princípio que as fileiras não podem ser fixadas próximas para 

evitar sombreamento as instalações das placas serão colocadas uma atrás da outra, 

conforme a Figura 24. Além disso, deve ser calculado as distâncias entre as fileiras. 

 

Figura 24 - Estrutura do Arranjo Fotovoltaico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

F

Fonte: Autoria própria 
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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 26 abaixo. 

Através da mesma se reduz as perdas ocasionadas pelas sombras, e, 

consequentemente, maximiza a eficiência do sistema FV. Outro ponto importante é 

que a opção de fixação dos módulos fotovoltaicos na parte inferior da estrutura da 

segunda fileira, foi pelo fato que em futuras instalações o acesso ficará livre, ou seja, 

terá mais espaço para manuseio dos equipamentos.  

 

Figura 25 - Distância entre as estruturas. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Através da Equação 25 e usando a altura é mostrado no Resultado 30, a 

distância entre as fileiras. 

 

𝑑 = 3,5 ∗ 0,568 = 1,988 ≅ 2 𝑚                                             R.30 

 

Contudo, vale ressaltar que a inclinação correta das estruturas fixadas ao solo 

deve apresentar uma altura de 0,568 m e 0,284 m na 1ª e 2ª fileira nessa ordem, e 
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para evitar o sombreamento as fileiras devem estar afastadas uma das outras 

aproximadamente 2 m. 

 

4.4.13 Aterramento 
 

Em relação ao aterramento do sistema fotovoltaico, caso tenha um sistema já 

instalado na unidade consumidora, o mesmo servirá para aterrar o sistema SF, caso 

contrário, será feito um projeto de aterramento para a unidade consumidora. Onde  

será conectada todas as partes condutoras expostas ao sistema, como por exemplo, 

sistema de geração de potência, o inversor e as armações de metal dos painéis.  

 

4.4.14 Sistema de medição: Medidor Bidirecional 

 

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

482/2012 (ANEEL, 2012) e regulamenta os sistemas de micro e minigeração 

distribuída de energia estabelece que o sistema de compensação de energia (net-

metering) e que o relógio medidor deve ser capaz de medir a energia consumida e 

gerada, por isso o medidor deve ser bidirecional. 

Cabe ressaltar que a distribuidora local é a responsável por adquirir e instalar 

o sistema de medição, sem custos para o acessante, assim como pela sua operação 

e manutenção, incluindo os custos de eventual substituição (COELBA, 2016a). 

 

4.4.15 Ligação com a Rede Elétrica 

 

Para a interligação do sistema à rede elétrica devem ser cumpridas as 

exigências estabelecidas na norma NOR.DISTRIBU-ENGE-0002 (COELBA, 2016a). 

A conexão com a rede elétrica será trifásica conforme a Tabela 1 mostrada na seção 

2.5.1. 

O inversor escolhido para este projeto que será interligado com a rede está de 

acordo com os requisitos de segurança e de qualidade exigidos pela concessionária 

local (COELBA), mediante a apresentação de certificados e atestando que foram 

realizados ensaios e atendidas todas as normas técnicas brasileiras e internacionais. 

Assim, a Tabela 12 mostra que os requisitos mínimos de segurança foram 

atendidos. Como também é mostrado através do apêndice A e B, Anexo B e C a 
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planta de localização, diagramas unifilares e multifilares, formulário da Coelba 

microgeração distribuída com sistema de compensação de energia, folha de dados 

dos módulos fotovoltaicos, do inversor e de todos os componentes utilizados, 

 

Tabela 12 - Requisitos mínimos atendidos 

Equipamentos 
Potência Instalada 

≤ 75 Kw 
Requisitos 
Atendidos 

Elemento de desconexão Sim Ok 

Elemento de interrupção Sim Ok 

Transformador de acoplamento Não - 

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 
Fonte: Autoria própria 

 

4.4.16 Geração de energia esperada 

 

Neste item, através da Tabela 13 e Equação 19 e 20 (seção 2.7) será 

mostrado a estimativa de geração de energia, onde serão analisado os parâmetros 

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

instalados, ou seja, na tabela estão presentes os valores de energia ideal e real 

estimados para cada mês do ano. 

 

Tabela 13 - Geração de energia elétrica estimada. 

(continuação) 

Mês 
Consumo Ativo 

(kWh) 
Geração Mensal C/ 
Perdas (kWh/mês) 

Geração Total 
Mensal (kWh/mês) 

Janeiro 1.017 1.328,61 1.771,48 
Fevereiro 908 1.214,06 1.618,75 
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Tabela 13 - Geração de energia elétrica estimada. 

(conclusão) 

Mês 
Consumo Ativo 

(kWh) 
Geração Mensal C/ 
Perdas (kWh/mês) 

Geração Total 
Mensal (kWh/mês) 

Março 1.281 1.346,36 1.795,14 
Abril 1.565 1.202,04 1.602,72 
Maio 1.213 1.075,75 1.434,34 
Junho 1.053 942,31 1.256,42 
Julho 1.026 1.002,56 1.336,74 
Agosto 554 1.124,55 1.499,40 
Setembro 976 1.264,29 1.685,72 
Outubro 1.110 1.324,18 1.765,57 
Novembro 1.175 1.311,51 1.748,68 
Dezembro 1.438 1.348,57 1.798,10 

TOTAL 1.3316 14.484,80 19.313,06 
Fonte: Autoria própria 

 

Percebe-se que a geração anual, mesmo com perdas, está de acordo com o 

critério presente na seção 4.2, gerando anualmente cerca de 14.484,80 KWh/ano. 

Esse valor mostra que a energia consumida anualmente será compensada. Além 

disso, gera-se um percentual de 15% a mais, podendo o excedente ser utilizado em 

outras unidades consumidoras ou em futuras ampliações. 

 

4.5 Análise de viabilidade do projeto 

 

Mas o que é viabilidade? Segundo o Dicionário Michelis, viabilidade é a 

qualidade de viável. Segundo a mesma fonte, a palavra viável significa: Que pode 

ter bom resultado; exequível, realizável. Passível de bom êxito. 

Então, neste capítulo são mostradas as estimativas do investimento total 

deste projeto, ou seja, se o mesmo é exequível. Assim como também será mostrada, 

a análise de viabilidade 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 ressaltar que será utilizado um período de 25 anos para avaliar o 

investimento, pois a vida útil de uma placa fotovoltaica é de no mínimo 25 anos para 

produção de pelo menos 80% da potência nominal, ou seja, uma depreciação de 
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0,8% ao ano (MIRANDA, 2014), conforme já apresentado na Tabela 3. Vale 

mencionar que um inversor tem vida útil de até 15 anos. 

 

4.5.1 Investimento Total do Sistema Fotovoltaico 
 

A análise de viabilidade foi realizada através de levantamento de custos para 

a implantação SFRC propostos neste projeto. Através de pesquisas comerciais de 

valores dos painéis fotovoltaicos e do inversor cujo fornecedores são Neosolar, com 

o painel do modelo Canadian CSI CS6P-265P – BR (NEOSOLAR, 2018) e o 

inversor trifásico de 10 kW da Fronius Symo Brasil (FRONIUS, 2018). Essa pesquisa 

foi realizada via internet uma vez que o mercado local não disponibiliza de tais 

equipamentos. 

Dassiet al. (2015 apud FERREIRA, 2016), diz que além de pesquisar o valor 

do inversor e das placas FV, é necessário levantar o valor do projeto elétrico, os 

encargos da empresa responsável pela instalação, os equipamentos de proteção, o 

valor da interligação com a rede elétrica já existente, o custo da instalação e o custo 

da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA. Tudo isso está presente 

na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Levantamento do custo inicial da instalação. 

EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS 

PESQUISA DE PREÇO 
CUSTOS 

(R$) 
Inversor / FroniusSymo Brasil  Pesquisa de Mercado 20.790,0 

Módulos FV /CanadianSolar 
CS6P8 

Pesquisa de Mercado 25.200,00 

Suporte de Fixação Pesquisa de Mercado 4.320,00 

Projeto elétrico, encargos da 
empresa de instalação 

20,0 % do valor (painéis + inversor) 9.189,00 

Interligação com a rede 
existente 

2,0 % do valor (painéis + inversor) 919,8 

Painel de proteção 2,5 % do valor (painéis + inversor) 1.149,75 

Instalação elétrica dos painéis 16,4 % do valor (painéis + inversor) 7.542,36 

ART 40,0 % do valor (painéis + inversor) 18.396,00 

Valor inicial do investimento 87.515,91 

Fonte: FRONIUS 2018, NEOSOLAR2018, FERREIRA, 2016 e SERRANA ENERGIA, 2016b. 

                                            
8 Valor dos 36 módulos utilizados no projeto foi de R$ 700,00 a unidade. 
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Mediantes as estimativas, calculou-se que o valor do investimento é de R$ 

87.515,91(oitenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e noventa e um centavo). 

Com esse valor será calculado os principais indicadores econômicos necessários 

para avaliar a viabilidade do projeto. 

 

4.5.2 Payback do projeto 

 

O significado depayback em português é “retorno”, é uma técnica muito 

utilizada nas empresas para análise do prazo de retorno do investimento em um 

projeto. Segundo Alves (2014), esse indicador simboliza o tempo de retorno do 

investimento inicial até o momento no qual o ganho acumulado se iguala ao valor 

deste investimento. Normalmente este período é medido em meses ou anos. 

Ele informa simplesmente o momento em que as entradas e saídas de caixa 

se igualam no tempo. Quanto menor o período de payback, mais atrativo se torna o 

investimento (SIQUEIRA 2015). 

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). 

Contudo, usando a Equação 21 (subseção 2.8.1) mostrada anteriormente, 

levando em consideração a tarifa para o consumidor “Grupo B”, subgrupo B3 Poder 

Público – Municipal, cujo o valor é de R$/kWh 0,55618976 incluso os tributos 

PIS/COFINS (COELBA, 2018), encontrou-se o seguinte payback. 

 

𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 =
. ,

, ∗ . ,
= 10 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠  R.31 

 

Todavia, existe outra forma de projetar o payback mais detalhado, 

considerando a depreciação dos módulos (0,8% ao ano, nesta pesquisa, conforme 

mostrado na tabela 3), como também o reajuste tarifário. 

No Brasil, segundo Benedito (2009) existe uma política de reajuste tarifário de 

energia elétrica 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. 
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Além disso, nesta projeção, será somado o custo economizada anualmente 

ao fluxo de caixa, para que se tenha o período de recuperação do investimento 

inicial, observando-se o momento em que a soma dos fluxos de caixa for igual ao 

investimento inicial ou quando o saldo passa a ser “positivo” (REIS, VALVERDE, 

MENDONÇA, 2015). A figura 26 abaixo mostra esse momento, levando em 

consideração a depreciação do painel de 0,8% ano e o ajuste tarifário anual. 

 

Figura 26 - Payback simples durante 25 anos. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Como já mostrado no Resultado 31, a Figura 26 confirma o tempo de retorno 

do investimento, payback, que é de 8 anos depois da instalação do sistema FV. 

Além disso, ao término dos 25 anos, ou seja, ao final da vida útil do projeto, é 

mostrado conforme a figura supracitada uma projeção de mais ou menos R$ 

430.704,11 (quatrocentos e trinta mil, setecentos e quatro reais e onze centavos) de 

lucro.  

  

4.5.3 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

Para Souza (2003, p. 74) o valor presente líquido (VPL) corresponde “à 

diferença entre o valor presente das entradas líquidas de caixa associadas ao 

projeto e o investimento inicial necessário”. Nesse sentido, Gitman (2001) afirma que 

o VPL é uma técnica de orçamento sofisticada. O seu valor é determinado 

subtraindo-se do valor inicial de um projeto, o valor presente das entradas líquidas 
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de caixa, descontadas a uma taxa igual ao custo do capital da empresa (et al. 

LEMES JÚNIOR, RIGO e CHEROBIM, 2002). 

PUCCINI (2011, p.116), menciona que o Valor Presente Líquido (VPL), é 

usado para analisar investimento, ou seja, é uma soma algébrica do valor atual de 

todos os fluxos de caixa, considerando as taxas de juros apropriadas.  

A realização do exame de viabilidade de um projeto, usando indicadores, é 

simples e necessária, pois além de mostrar para o investidor os possíveis valores 

investidos e retornáveis, garanti o investimento que possibilite o retorno mínimo 

esperado, a partir do momento que o VPL seja maior ou igual a zero. 

A Figura 27 mostra os valores do VPL calculados para este projeto, pela 

Equação 22 (subseção 2.8.2). Onde esses valores são apresentados de ano a ano. 

 

Figura 27 - Valor Presente Líquido ano a ano (VPL). 
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Fonte: Autoria própria 

 

Para obter esses resultados, foram levados em consideração os valores 

referentes a geração mensal c/ perdas (kWh/mês), que é de R$ 14.484,80, mostrado 

na Tabela 13, a tarifa elétrica de R$/kWh 0,55618976, onde o resultado do 

reembolso foi o produto entre eles. Com o valor do reembolso, calculou-se o fluxo de 

caixa com desconto. E através desse resultado e a Taxa Mínima Atrativa, foi 

calculado o fluxo de caixa acumulado para o primeiro ano. Contudo, a acúmulo após 

25 anos foi de R$143.245,80, como mostrado na Figura 27. As tabelas e gráficos 

encontram-se no Apêndice C. 
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A Taxa Mínima de Atratividade (TMA), informa o mínimo valor que o investido 

se propõe a ganhar depois de um investimento (REIS, VALVERDE, MENDOÇA, 

2015). Neste projeto, foi utilizado o TMA igual a taxa de rendimento médio da 

poupança, que é de, 0,5% ao mês, em torno de 6%, a.a. (PORTAL BRASIL, 2018). 

Na Tabela 15 apresenta-se de forma resumida (período de 5 em 5 anos) os 

resultados de VPL. 

 

Tabela 15 - Projeção do VPL a cada 5 anos. 

ANOS VPL 

5 -R$46.436,29 

10 -R$3.052,51 

15 R$42.917,53 

20 R$91.629,13 

25   R$143.245,80 

Fonte: Autoria própria 

 

Então como visto na Figura 27, o investimento se tornará viável a partir de 10 

anos, pois nesse período o VPL é igual a zero. Contudo, depois de 25 anos (vida útil 

do projeto), encontra-se um Valor Presente Líquido de R$143.245,80 (cento e 

quarenta e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). 

 

4.5.4 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

Neste projeto foi adotado uma TIR que supere a taxa mínima de atratividade o 

retorno médio obtido pela empresa em suas atividades (PUCCINI, 2011, p.168). Ou 

seja, a TIR representa a rentabilidade gerada por determinado investimento. 

Através da Equação 23 (subseção 2.8.3) foi calculado o valor de i, que 

equivale o valor da TIR. Vale ressaltar 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). 

 Neste contexto, apresentado na Figura 28, estão presentes os valores 

calculados pela Equação 23 da TIR para o período de 5 em 5 anos. 
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Figura 28 - TIR a cada 5 anos. 

-16,03%

5,33%

11,62%
14,17% 15,38%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

5 10 15 20 25

Taxa Interna de Retorno - TIR

TIR Taxa Mínima de Atratividade - TMA

 

Fonte: Autoria própria 

Contudo, de acordo com a análise mostrada na Figura 28, entre o 11º e 12º 

ano o projeto se mostrará rentável, que corresponde ao momento em que a TIR será 

maior que a TMA, chegando a (11,62%) no decimo quinto mês. 
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5 CONCLUSÃO 
 
 

Utilizando a metodologia proposta e baseando-se na revisão bibliográfica, foi 

possível atingir o objetivo geral e os específicos deste trabalho conforme planejado. 

Com intuito de usar a energia fotovoltaica como fonte de energia alternativa 

para um desenvolvimento sustentável apresentando os benefícios sócio-econômicos 

para uma instituição sem fins lucrativos, o presente trabalho teve o propósito de 

realizar e estudar o dimensionamento e a viabilidade econômica de um sistema 

fotovoltaico conectado à rede de energia elétrica para compensação do consumo 

ativo na Fundação de Amparo ao Menor de Paulo Afonso (FUNDAME). 

A pesquisa bibliográfica realizada para esse estudo mostrou os pré-requisitos 

necessários para a instalação de um SFCR, evidenciando os componentes básicos 

de instalação e as normas em vigor para acesso a rede local e elaboração de um 

projeto. Elucidaram-se as dúvidas referentes 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. 

Acerca do SFCR, foi possível conhecer as metodologias aplicadas na 

elaboração e desenvolvimento de um projeto de energia solar fotovoltaica, tendo por 

base os requisitos técnicos, de qualidade e de segurança que são exigidos nas 

normas da concessionária local no módulo 3 do PRODIST. 

Com dados coletados na FUNDAME referentes à demanda e ao consumo de 

energia elétrica anual da instalação, foi possível dimensionar o arranjo fotovoltaico 

de 36 módulos, dividido em duas fileiras de 24 e 12 módulos, levando em 

consideração a faixa de temperatura de 19º a 64,5ºC, e a compatibilidade de todo 

arranjo com o inversor que tem o valor de 10 kW e possui 2 entradas MPPT. 

Ademais, foi possível escolher adequadamente os dispositivos de proteção CA/CC e 

aterramento e verificar o impacto que a temperatura de operação dos módulos 

fotovoltaicos tem sobre o dimensionamento do sistema. 

A viabilidade econômica foi realizada utilizando o valor estimado de energia 

gerada anualmente que foi de 14.484,80kWh/mês, levando em consideração as 25% 

de perdas para que esse valor se encontre mais próximo da realidade. Levando em 

consideração depreciação dos módulos fotovoltaicos e o aumento anual das tarifas. 

Conforme apresentado, nos estudos da viabilidade econômica foram usados 

três indicadores, sendo o primeiro o payback, o segundo valor presente líquido 
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(VPL) e por último a taxa interna de retorno (TIR). O tempo de retorno (payback) do 

investimento será de aproximadamente 8 anos e seis meses, representando um 

tempo de retorno pequeno em relação a vida útil dos painéis fotovoltaicos, que é de 

25 anos. Para o VPL o investimento torna-se rentável a partir de 10 anos e dois 

meses, ou seja, é nesse período que o valor presente líquido se torna um valor 

positivo, onde o mesmo produz R$ 143.245,80 de fluxo de caixa no final da vida útil 

do projeto. Em relação a taxa interna de retorno, ficará igual a TMA entre o 11º e 12º 

ano, chegando a 15,38% no final da vida útil. Neste caso, os indicadores mostraram 

que o investimento é atraente, pois para todos os valores calculados, o tempo de 

retorno foi menor que a metade da vida útil do sistema fotovoltaico. 

Outro ponto que deve ser considerado, é a vida útil do inversor, que é inferior 

à dos painéis, podendo chegar até a 15 anos. Nesse contexto, portanto, qualquer 

tempo de retorno acima da vida útil do inversor resultaria em um sistema inviável, o 

que não foi o caso. 

Contudo, baseando-se nas análises, percebe-se que o projeto é viável, 

podendo-se recomendar a execução do projeto de implantação de um SFCR na 

Fundação de Amparo ao Menor de Paulo Afonso (FUNDAME). 

Caso haja a implantação desse projeto na supracitada instituição, o SFCR 

produzirá um retorno financeiro que poderá ser revertido para melhorias dos projetos 

sociais e educacionais da instituição, como também investido em projetos de 

músicas e esportivos, em educação, entre outros.  

Para trabalhos futuros sugere-se uma pesquisa para a ampliação do sistema 

fotovoltaico do presente trabalho, pois a instituição tem o propósito de ampliar seu 

espaço físico para atender pessoas com dependências químicas, além de cultivar 

alimentos para seu próprio sustento. 
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APÊNDICE A – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, DIAGRAMAS UNIFILAR E 
MULTIFILAR 
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COM SISTEMA DE COMPESAÇÃO DE ENERGIA 
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APÊNDICE C – PLANILHAS E RELATÓRIO DO SFCR 
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ANEXO A – NÍVEIS DE RADIAÇÃO SOLAR NA FUNDAME 
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