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RESUMO 

 

A inserção de fontes renováveis não convencionais de energia elétrica vem 

aumentando sua influência na matriz energética mundial de forma rápida e, por 

essa razão, cada vez mais unidades consumidoras convencionais estão aderindo 

a esse recurso, visando diminuir despesas e aproveitando, de forma sustentável, 

os recursos inesgotáveis oferecidos pela natureza. Neste contexto, para unidades 

consumidoras cuja demanda diária de eletricidade é alta e o funcionamento das 

suas cargas não pode ser interrompido, cabe buscar alternativas que possam 

suprir essa demanda e trazer o conforto gerado pela autossuficiência. No Brasil, 

devido ao clima tropical e as consequentes condições favoráveis de irradiação, 

destaca-se a energia solar fotovoltaica como alternativa promissora. Dessa forma, 

o presente trabalho expõe o estudo e dimensionamento de um sistema fotovoltaico 

conectado à rede com dispositivo de backup para o Módulo de Criação de Peixes 

em Sistema Fechado com Recirculação, administrado pelo departamento de 

engenharia de pesca da UNEB – Campus VIII. Este trabalho está embasado em 

documentos como a Resolução Normativa 482/2012 alterada pela Resolução 

Normativa 687/2015, Módulo 3 do PRODIST, ambos elaborados pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), além da NBR5410:2008 de Instalações 

Elétricas e a norma NOR.DISTRIBU-ENGE-0002 da COELBA, bem como em 

bibliografias de renome. Para o desenvolvimento, foram utilizados softwares de 

cálculo, como o Excel e o SunData, e de desenho técnico, como o SketchUp e 

AutoCad, visando facilitar o entendimento e a visualização dos leitores. Com todos 

os resultados obtidos e de maneira a complementar o estudo acerca do sistema 

dimensionado, foi realizado um orçamento prévio e posteriormente um estudo de 

viabilidade econômica, embasado nos conceitos de engenharia econômica. 
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ABSTRACT 

 

The insertion of unconventional renewable energy sources has been increasing its 

influence in the world energy matrix in a fast way, and for this reason, more and 

more conventional consumer units are adhering to this resource, aiming at 

reducing expenses and taking advantage, in a sustainable way, the inexhaustible 

resources offered by nature. In this context, for consumer units whose daily 

demand for electricity is high and the operation of their loads can’t be interrupted, 

it is necessary to seek alternatives that can meet this demand and bring the comfort 

generated by self-sufficiency. In Brazil, due to the tropical climate and the favorable 

conditions of irradiation, solar photovoltaic energy stands out as a promising 

alternative. Thus, the present work exposes the study and design of a photovoltaic 

system connected to the grid with backup device for the Module of Fish Creation 

in Closed System with Recirculation, administered by the department of Fishing 

Engineering of UNEB - Campus VIII. This work is based on documents such as 

Normative Resolution 482/2012 amended by Normative Resolution 687/2015, 

Module 3 of PRODIST, both elaborated by the National Electric Energy Agency 

(ANEEL), in addition to NBR5410: 2008 of Electrical Installations and NOR 

.DISTRIBU-ENGE-0002 from COELBA, as well as in renowned bibliographies. For 

development, calculation software was used, such as Excel and SunData, and 

technical drawing, such as SketchUp and AutoCad, to facilitate the understanding 

and visualization of the readers. With all the results obtained and in order to 

complement the study about the dimensioned system, a previous budget was 

made and later an economic feasibility study, based on the concepts of Economic 

Engineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

No decorrer dos anos, mais precisamente desde o século XX, o consumo 

de energia elétrica vem aumentando consideravelmente. Essa expansão traz 

consigo vantagens e desvantagens que atingem diretamente o consumidor. É 

notável a melhoria na qualidade de vida das pessoas desde que a energia elétrica 

passou a ser usufruída pela grande maioria, porém grande parte desta energia 

consumida é provinda das chamadas fontes não renováveis de energia e, devido 

ao aumento expressivo da demanda, esses recursos estão se tornando cada vez 

mais escassos (TOLMASQUIM, GUERREIRO E GORINI, 2007). A exemplo de 

fontes não renováveis de energia pode-se citar o petróleo e os seus derivados 

como carvão mineral, gás natural etc.  

Por muitos anos, a maior parte da energia consumida no Brasil foi 

proveniente das usinas hidrelétricas. No entanto, a escassez de chuva nas regiões 

de nascente dos rios reduziu o potencial energético dessas usinas, forçando o 

emprego das termelétricas, que utilizam fontes não renováveis, para suprir as 

necessidades energéticas do país. Visando minimizar a utilização de 

termelétricas, a energia gerada a partir de fontes renováveis, não convencionais, 

como a solar e a eólica passaram a fazer parte da matriz energética brasileira. 

Todas as fontes de energia conhecidas atualmente são oriundas direta ou 

indiretamente da energia solar. Dentre as formas de se obter energia através da 

radiação, destaca-se a geração por meio do efeito fotovoltaico. Para isso, são 

utilizadas placas de material semicondutor que captam os raios solares 

convertendo-os em corrente elétrica (BLUESOL, 2017, p.29). A geração 

fotovoltaica vem ganhando destaque, principalmente, no que diz respeito a levar 

eletricidade para as regiões onde o serviço de distribuição é precário. 

Normalmente, esses sistemas são projetados para fornecer energia de 

forma autônoma, visando abastecer fazendas, estações de bombeamento, áreas 

de camping, etc., ou então podem ser conectados à rede elétrica de distribuição, 

gerando eletricidade para residências urbanas, indústrias, comércios, etc. 

Os sistemas fotovoltaicos que funcionam em paralelismo com a rede 

convencional de distribuição de energia possuem um dispositivo de proteção que, 

na ocasião de uma falha na rede e consequente interrupção no fornecimento de 
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eletricidade, desabilita o módulo gerador cessando o seu funcionamento. Para 

situações em que a(s) carga(s) deve(m) estar permanentemente ligada(s), 

sistemas conectados unicamente à rede podem não ser a melhor opção. 

Este trabalho dimensiona e analisa a viabilidade técnica e econômica de 

um sistema de geração de energia solar fotovoltaica capaz de suprir 

continuamente o “Módulo de Produção de Peixes em Sistema Fechado com 

Recirculação”, do Campus VIII, da Universidade do Estado da Bahia - UNEB em 

Paulo Afonso. A relevância deste trabalho baseia-se no fato de permitir a aplicação 

dos conhecimentos adquiridos durante a graduação do curso de graduação em 

engenharia elétrica, busca solucionar um problema prático e iminente de uma 

instituição de ensino parceira na cidade. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Dimensionar um sistema de geração solar fotovoltaica com backup para 

fornecer energia elétrica 24 horas por dia a um conjunto de motores essenciais 

para o funcionamento de um sistema de criação de peixes com recirculação.   

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Fazer o levantamento de cargas do sistema e calcular a energia 

consumida diariamente; 

 Dimensionar um sistema fotovoltaico que atenda à demanda diária do 

módulo de criação de peixe;  

 Dimensionar um banco de baterias que seja capaz de armazenar energia 

para alimentar as bombas quando não houver produção de energia; 

 Dimensionar um dispositivo de backup que conecte o banco de baterias 

ao sistema nos momentos de falha na rede convencional de distribuição de 

energia; 

 Realizar um estudo de custo e análise de viabilidade econômica do 

sistema dimensionado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Módulos de criação de peixes em sistema fechado com recirculação 

 

O cultivo de peixes em criatórios confinados e controlados é denominado 

Aquicultura e esta prática está em constante crescimento no Brasil (OLIVEIRA, 

2009). Segundo a EMBRAPA (2016) o país apresentou uma taxa de crescimento 

de 123% de 2005 a 2015 na atividade e esse valor tende a crescer no decorrer 

dos anos.  

O sistema de recirculação, como o nome propõe, possibilita que haja 

circulação da água que abastece os reservatórios e, dessa forma, permite que o 

líquido seja tratado passando por um sistema de filtros. A recirculação permite 

também o reabastecimento de oxigênio na água do reservatório para garantir a 

sobrevivência dos peixes. 

Segundo Kubtza (2006), os componentes básicos que um Módulo de 

criação de peixes eficiente deve ter são: 

 Tanques de cultivo, normalmente são circulares, pois concentram com 

maior facilidade os resíduos sólidos no centro, próximo ao dreno central. 

 Decantadores e filtros mecânicos, utilizados para decantar sólidos 

decantáveis e remover sólidos em suspensão, respectivamente. 

 Biofiltros, que são estruturas compostas por diversos tipos de substratos 

que auxiliam a manter a saúde do sistema. 

 Sistema de oxigenação, responsável pela injeção direta de oxigênio na 

água. 

 Sistema de bombas e tubulações de drenagem e retorno, responsáveis 

por fazer com que a água tratada e reoxigenada retorne aos tanques. 

Um sistema como esse, demanda uma atenção especial no que se diz 

respeito ao seu funcionamento. Como precisa de energia elétrica constantemente 

para funcionar, qualquer falha na rede elétrica, que resulte na interrupção do 

fornecimento de energia pode causar sérios prejuízos ao proprietário do criatório. 

Em um intervalo de tempo de 15 minutos à 1 hora sem energia elétrica, e 
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consequentemente sem reoxigenação da água, o nível de oxigênio nos 

reservatórios diminui consideravelmente e pode acarretar na morte de dezenas de 

peixes (KUBTZA, 2006). Para evitar que isso aconteça são instalados geradores 

de emergência que são poluentes e ruidosos, além de não garantirem o 

funcionamento do sistema em casos de faltas de energia por longos períodos. 

Para tentar minimizar esse risco, associado a uma melhor utilização dos 

recursos energéticos, foi sugerida a instalação de módulos fotovoltaicos para 

geração de energia que sejam capazes de alimentar o sistema de oxigenação e 

bombeamento da água durante 24 horas por dia, de acordo com as demandas 

individuais, permitindo que o funcionamento do sistema de criação de peixes seja 

praticamente ininterrupto. Na figura 1 apresenta-se o módulo de criação de peixes 

localizado no Campus VIII da UNEB, em Paulo Afonso. 

 

Figura 1 - Módulo de Criação de Peixes em Sistema Fechado com Recirculação. 

 

 

2.2 Energia solar e a matriz energética brasileira 

Segundo o site oficial do Governo do Brasil (2010), o Brasil é considerado, 

entre os países industrializados, o país que possui a matriz energética mais 

renovável, sendo cerca de 45,3% do seu potencial energético advindo de fontes 

consideradas limpas tais como os recursos hídricos e a biomassa, por exemplo. 

No ano de 2015, as fontes renováveis tiveram participação de cerca de 43,8% na 

matriz energética, onde, dessa porcentagem, cerca de 67,9% é proveniente dos 
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recursos hidráulicos e 9% da biomassa, destacando também o aumento da 

participação da eólica (MME, 2016). 

Atualmente, nota-se que a participação de outras fontes renováveis, que 

não sejam hídricas, para geração de eletricidade está aumentando. O relatório do 

Balanço Energético Nacional (2017), baseando-se no ano de 2016, informa que 

81,7% da oferta interna de eletricidade do Brasil é provinda de fontes renováveis, 

porém, deste percentual, cerca de 68,1% são oriundas de recursos hídricos. 

Portanto, estima-se que em 2016, em torno de 13,6% da energia foi gerada 

através de recursos renováveis não convencionais. 

Contudo, desde abril de 2012, o cidadão brasileiro pode gerar sua própria 

energia elétrica proveniente de fontes renováveis não convencionais, embasados 

pela Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 que foi revisada e melhorada. 

Após os ajustes, a resolução vigente passou a ser a Resolução Normativa ANEEL 

nº 687/2015 (ANEEL, 2015). Desde então, o setor de energia solar ganhou força 

e aumentou consideravelmente com o passar dos anos. A tendência é aumentar 

ainda mais como é possível observar na estimativa do Portal Solar (2016) 

representada na figura 2. 

 

Figura 2 - Projeção de Expansão de Energia Solar na Matriz Energética Brasileira. 

 

Fonte: Portal Solar, 2016. 

A energia proveniente do sol possibilita gerar eletricidade através da 

conversão direta da luz solar em corrente elétrica, o chamado efeito fotovoltaico, 

que é realizada pelos sistemas fotovoltaicos que são compostos por células feitas 
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de materiais semicondutores que formam as placas solares, além de dispositivos 

controladores e conversores que processam a corrente elétrica gerada. Essa 

energia pode ser injetada diretamente na rede elétrica (sistemas on-grid) ou pode 

ser armazenada em baterias (sistemas off-grid). As placas que captam a luz solar 

são de fácil instalação e podem ser alocadas em telhados, fachadas, lajes, 

estruturas térreas, etc, da forma que seja viável para tornar o sistema mais 

eficiente (VILLALVA, 2015). 

 

2.3 Projeto de sistemas fotovoltaicos com backup para geração de 

eletricidade 

 

2.3.1 Componentes 

Um sistema fotovoltaico é formado por equipamentos com funções 

específicas e estes equipamentos podem ser separados por blocos, sendo eles o 

bloco gerador, composto pelos módulos fotovoltaicos dispostos em série ou em 

paralelo, o bloco de condicionamento de potência, formado pelos inversores, 

controladores de carga (quando há armazenamento), dispositivos de proteção, e 

o bloco de armazenamento, composto por acumuladores elétricos como, por 

exemplo, baterias (CRESESB, 2014, p.144). A seguir, os itens citados serão 

explicados detalhadamente.  

 

2.3.1.1 Módulos Fotovoltaicos 

Consistem, por definição, em estruturas formadas por células fotovoltaicas 

eletricamente ligadas que são montadas sobre uma estrutura rígida com o intuito 

de protegê-las de contratempos ambientais, esforços mecânicos, umidade, etc. A 

união das células justifica-se pelo fato de que uma única célula, tomando como 

base a constituída de silício, geram tensão de, no máximo, 0,6V e corrente de 

aproximadamente 30mA/cm². Esses valores são insuficientes para que os valores 

comerciais sejam atingidos (BLUESOL, 2017, p.40). Um módulo fotovoltaico está 

representado na figura 3, a seguir. 
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Figura 3 - Módulo fotovoltaico produzido pela Jinko Solar. 

 

Fonte: Catálogo Jinko Solar, 2014. 

Para gerar valores mais próximos dos comerciais, se faz necessário unir as 

células fotovoltaicas, preferencialmente em série, para elevar os valores de tensão 

gerados.A ligação é feita ligando o terminal superior (parte frontal) de uma célula 

ao inferior (parte posterior) de outra célula que são, respectivamente, o polo 

positivo e negativo de cada uma (CARNEIRO, 2010). Na figura 4 está 

representada a ligação em série dos terminais das células fotovoltaicas. 

Figura 4 - Conexão elétrica das células fotovoltaicas de um módulo. 

 

Fonte: Carneiro, 2010 

 

Segundo o manual do CRESESB (2014, p. 146), um módulo fotovoltaico é 

classificado pela sua potência elétrica de pico (Wp), no entanto, dados mais 

específicos dos módulos fotovoltaicos devem ser, obrigatoriamente, fornecidos 

pelos fabricantes. Normalmente, nos catálogos, são disponibilizados dados 

mecânicos, tais como dimensões, peso, quantidade de células fotovoltaicas, e 

dados elétricos, sendo eles: tensão de máxima potência, corrente de curto circuito, 
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tensão de circuito aberto, etc. Esses e outros dados elétricos serão definidos neste 

item. 

É importante ressaltar que os dados elétricos podem ter sido fornecidos em 

duas condições: Standard Test Conditions – STC ou Normal Operation Cell 

Temperature – NOCT, sendo STC as condições normais de teste considerando a 

irradiância padrão de 1000 W/m² e temperatura da célula de 25°C e NOCT as 

condições reais de operação do módulo, com irradância de 800 W/m² e 

temperatura da célula de 48,4°C, que mostram o valor real de energia que o 

módulo irá gerar (VILLALVA, 2015, p.85). 

Os parâmetros elétricos fornecidos pela folha de dados dos módulos 

fotovoltaicos estão listados abaixo, com sua respectiva definição, segundo 

VILLALVA (2015, p.82): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores de Voc e Isc podem ser obtidos utilizando um multímetro. No 

entanto, esses valores não são suficientes para projetar um sistema fotovoltaico 

pois, sozinhos, não informam o real potencial dos módulos. Para determinar outros 

parâmetros necessários é realizado um ensaio que objetiva traçar a curva 

característica I-V do módulo, representada pela figura 5. 

 Tensão de Circuito Aberto (Voc): É o valor de 

tensão medido em seus terminais quando o 

módulo fotovoltaico não está ligado a uma carga; 

 Corrente de Curto-Circuito (Isc): É o valor de 

corrente medido quando os terminais de um 

módulo fotovoltaico estão curto-circuitados; 

 Tensão de Máxima Potência (Vmp): É o valor de 

tensão medido nos terminais quando o módulo 

opera no ponto de máxima potência; 

 Corrente de Máxima Potência (Imp): É o valor de 

corrente no momento em que o módulo opera no 

ponto de máxima potência; 

 Potência de Pico ou Máxima Potência (Pmp): É a 

máxima potência que o módulo pode fornecer na 

condição padronizada de teste (STC). 

Corresponde à multiplicação de Imp pela tensão 

Vmp; 
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Figura 5 - Curva característica I-V e Curva de potência P-V para um módulo fotovoltaico. 

 

Fonte: CRESESB, 2014. 

 

Os parâmetros principais que caracterizam um módulo fotovoltaico são 

obtidos expondo as placas a ensaios realizados em condições ideais. No entanto, 

essas placas são submetidas a diversas condições climáticas e ambientais ao 

longo de sua utilização e, dessa forma, se faz necessário saber como que elas se 

comportam frente a variações de temperatura e de radiação solar. 

A variação da temperatura influencia diretamente no aumento ou 

diminuição da tensão de circuito aberto gerada por um módulo. Na figura 6 é 

possível observar o comportamento da curva I-V quando módulo está submetido 

a diferentes valores de temperatura. Nota-se que, com o aumento da temperatura, 

a tensão produzida tende a diminuir e a corrente varia muito pouco. A proporção 

de diminuição de tensão por °C é uma característica térmica especifica do módulo 

e deve, também, ser fornecida pelo fabricante (PRIEB, 2002). 

 



22 
 

 

Figura 6 - Influência da temperatura na operação de um módulo fotovoltaico. 

 

Fonte: Prieb, 2002. 

Enquanto a variação da temperatura está ligada com mudanças na tensão, 

variações de radiação solar acarretam em mudanças nos valores da corrente 

elétrica e pouco variam a tensão que o módulo pode fornecer. Segundo BlueSol 

(2017, p.47), isso acontece porque a irradiação (fótons) é responsável por 

energizar os elétrons que, ao se movimentarem, irão produzir corrente. A figura 7 

expõe a curva I-V de um módulo exposto a diferentes valores de irradiação. 

Figura 7 - Influência da radiação na operação do módulo fotovoltaico. 

 

Fonte: BlueSol, 2017. 

 

Arranjo ou string são os nomes dados a um conjunto de painéis solares que 

compõem um sistema fotovoltaico. Esses painéis podem estar associados de duas 
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maneias, em série ou em paralelo, que variam a depender do nível de tensão ou 

de corrente que se deseja obter nos seus terminais de saída. Esses valores 

influenciam diretamente no dimensionamento do inversor de frequência e devem 

respeitar os valores máximos suportados por este equipamento. 

De acordo com Villalva (2015, p.86), placas fotovoltaicas associadas em 

série, como é mostrado na figura 8, resultam em um valor de tensão nos terminais 

que corresponde a soma da tensão fornecida por cada placa. Enquanto isso, o 

valor de corrente que circula através dos painéis é dado pela média da corrente 

individual de cada módulo. Esse tipo de associação é denominado de fileira ou 

string. Na figura 8, observa-se também o comportamento da curva I-V de um 

módulo individual, e de um conjunto de módulos. 

Figura 8– Arranjo fotovoltaico conectado em série. 

 

Fonte: BlueSol, 2017. 

 Já a associação dos módulos em paralelo, conforme a figura 9, acarreta 

em um valor de tensão de saída do conjunto igual a média dos valores que seriam 

produzidos por um único módulo enquanto a corrente total que é fornecida pelo 

arranjo equivale a soma das correntes individuais produzida por cada módulo. 

Esse tipo de associação é necessário quando objetiva-se suprir necessidades 

energéticas de cargas elevadas que requerem uma corrente alta. A figura 9 

também ilustra o comportamento da curva I-V na associação dos módulos em 

paralelo (HECKTHEUER, 2001).  
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Figura 9 - Arranjo fotovoltaico conectado em paralelo. 

 

Fonte: BlueSol, 2017. 

2.3.1.2 Inversor 

Também chamados de conversores CC-CA, os inversores são 

equipamentos cujo a principal função em um sistema fotovoltaico é a de fornecer 

energia em corrente alternada provinda de uma fonte de tensão de corrente 

contínua, como é o caso dos módulos fotovoltaicos. Este equipamento deve ser 

capaz de fornecer energia de qualidade e que esteja dentro dos padrões exigidos, 

principalmente, pela concessionária local, em casos de conexão à rede (POMILIO, 

2012). A figura 10 exibe um inversor monofásico, fabricado pela ABB. 

Figura 10 - Inversor monofásico modelo PVI 5000/6000. 

 

Fonte: Catálogo Sices Solar, 2017. 

Seu princípio de funcionamento baseia-se em um circuito eletrônico, 

composto por dois (meia ponte) ou quatro (ponte completa) semicondutores de 

potência. Esses dispositivos variam entre transistores IGBTs ou MOSFETs, 
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tiristores (CRESESB, 2014, p.241). A figura 11 ilustra o circuito básico do inversor 

de meia ponte e ponte completa para o caso de um inversor monofásico. 

Figura 11 - Inversor monofásico de (a) meia ponte e (b) ponte completa. 

 

 

 

Fonte: CRESESB, 2014. 

Estas chaves (que representam os semicondutores) presentes na figura 11 

podem funcionar em pares, de maneira alternada (S1/S4 e S2/S3) e a 60 Hz, 

gerando onda quadrada na saída do inversor, porém, a amplitude da tensão de 

saída não pode ser controlada. Esse controle pode ser feito acionando não 

simultaneamente, mas com uma defasagem entre si por um ângulo determinado 

(tempo de “disparo”). A saída consiste em uma onda quadrada modificada, cuja 

amplitude da tensão RMS é controlada pelo ângulo de disparo. 

As formas de onda na saída do inversor citadas no parágrafo anterior 

apresentam uma distorção harmônica considerável, o que pode comprometer a 

qualidade da energia fornecida às cargas. De forma a driblar esses problemas, os 

inversores mais modernos utilizam o recurso de controle com PWM, que consiste 

em acionar os dispositivos de chaveamento, em um valor de frequência constante 

e com ciclo de trabalho que varia de forma proporcional ao valor instantâneo de 

um sinal de referência, nesse caso, o valor de tensão. Com este recurso, a forma 

de onda na saída aparenta-se mais com uma onda senoidal (BLUESOL, 2017, 

p.67). 

Os conhecimento acerca dos principais parâmetros dos inversores é de 

fundamental importância para o correto dimensionamento do equipamento a ser 

usado em um sistema fotovoltaico, tanto on-grid quanto off-grid. São valores que 

(a)                                                      (b) 
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devem ser fornecidos com clareza e detalhes pelo fornecedor do equipamento, 

através de catálogo. Abaixo, estão listados os principais parâmetros deste 

equipamento e suas respectivas definições, baseadas no que diz em VILLALVA 

(2015, p.120). 

 Potência Nominal: É o valor de potência que o inversor fornece em 

condições normais de operação e deve ser escolhida de acordo com a potência 

dos equipamentos a serem alimentados. É medida em Watts (W); 

 Potência Máxima: Também é dada em Watts (W) e consiste no valor de 

potência que o inversor pode fornecer em situações de sobrecarga, durante um 

curto intervalo de tempo; 

 Tensão CC de Entrada: É a tensão fornecida pelos módulos fotovoltaicos 

a ser convertida em tensão de corrente alternada; 

 Tensão CA de Saída: É o valor de tensão na saída do inversor; 

 Frequência de Saída: É o valor da frequência da tensão de saída do 

inversor, que deve estar condizente com o valor de frequência fornecido pelo 

sistema elétrico brasileiro, equivalente a 60Hz; 

 Regulação de Tensão: É a variação de tensão na saída do inversor, dada 

em porcentagem, quando há uma carga ligada a ele. A regulação é um índice de 

qualidade do equipamento e deve estar entre 0% e 10%; 

 Eficiência: É a relação entre a potência de saída e a potência de entrada 

do equipamento. Quanto mais próximo de 1 (100%) estiver esse valor, melhor a 

qualidade do inversor; 

 Forma de Onda de Saída: É a forma de onda de tensão alternada que o 

inversor gera. O ideal é que seja o mais próximo possível de uma onda senoidal; 

 Distorção Harmônica: Mede a qualidade da tensão fornecida pelo 

inversor. Quanto menor o percentual de distorção, mais senoidal é a forma de 

onda gerada; 

 

Além desses parâmetros, é importante observar, no momento de escolha 

do equipamento, se o inversor possui o recurso anti-ilhamento, extremamente 

importante principalmente para sistemas fotovoltaicos conectados à rede, sendo, 

inclusive, um dos itens obrigatórios regido por norma para garantir a aprovação do 

projeto para instalação de um sistema fotovoltaico on-grid por algumas 
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concessionárias. Em resumo, este recurso, em casos de falha do sistema de 

distribuição convencional, impede que a rede continue sendo energizada pelo 

gerador fotovoltaico, evitando acidentes com os operadores que possam vir a 

trabalhar in-loco para resolver o problema da falha, por exemplo. 

Além disso, os inversores mais utilizados atualmente são dotados do 

recurso MPPT, que consiste em um sistema de rastreamento do ponto de máxima 

potência. Em resumo, esses inversores, através do recurso MPPT, conseguem 

maximizar a potência fornecida pelos módulos, fazendo com que operem 

constantemente em máxima potência, independentemente das condições 

climáticas no momento (VILLALVA, 2015, p.160). 

Como citado anteriormente, os tipos de inversores comercializados hoje em 

dia variam de acordo com a forma de onda de tensão alternada que geram na 

saída. Sabe-se que o ideal é que a forma de onda seja o mais próximo possível 

da senoidal, no entanto, a depender da aplicação e das cargas a serem ligadas, 

um inversor que gera onda quadrada na saída, também possa vir a ser utilizado. 

Além disso, encontram-se disponíveis no mercado inversores monofásicos 

e trifásicos, que devem ser escolhidos de acordo com as necessidades da 

unidade, com a ligação atual da rede e com as cargas instaladas. Normalmente 

são mais utilizados em instalações de médio e grande porte além de possuírem 

um custo mais elevado que o monofásico convencional. 

 

2.3.1.3 Baterias 

Sistemas autônomos de geração de energia fotovoltaica necessitam de um 

dispositivo que seja capaz de armazenar a produção excedente que foi gerada 

durante as horas de sol. O equipamento responsável por exercer essa função é a 

bateria. Normalmente associadas em bancos, as baterias podem ser 

dimensionadas para fornecer energia à carga em um determinado intervalo de 

tempo, quando não há incidência de luz solar. 

Para essa aplicação é ideal que se utilizem baterias estacionárias, modelo 

a ser observado na figura 12, visto que esse tipo de equipamento suporta períodos 

maiores de descargas com valores de corrente moderado, diferentemente do que 
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ocorre com baterias de veículos, que suportam sobrecargas por poucos instantes. 

Dessa forma, optar por baterias estacionárias evita substituições corriqueiras do 

banco e, consequentemente, despesas associadas a compra de novos 

componentes.  

Figura 12 - Bateria estacionária solar Centrum Energy. 

 

Fonte: Solar Brasil, 2018a. 

 

As baterias estacionárias, ideais para utilização em sistemas fotovoltaicos, 

podem ser classificadas de acordo com os elementos que lhes compõem. Existem 

muitos tipos de baterias, no entanto, as mais conhecidas são compostas por 

chumbo ácido, de ácido líquido ou em gel (VILLALVA, 2015, p. 102). Abaixo estão 

listados os tipos de baterias mais utilizados em sistemas autônomos e algumas 

das suas características, segundo Solar Brasil (2018b). 

 Baterias Estacionárias Comuns: Também são conhecidas como baterias 

de ciclo profundo, compostas de Chumbo ácido e eletrólito líquido, possuem vida 

útil de aproximadamente 5 anos e preço acessível. A diferença desse modelo, 

comparado aos demais, é que apresenta placas grossas e, devido a isso, suporta 

descargas maiores. 

 Baterias OPzS: São baterias estacionárias compostas por ácido sulfúrico 

diluído (líquido), cuja vida útil excede 10 anos. São ventiladas e liberam gases, por 

esse motivo, precisam de manutenção frequente. 

 Baterias VRLA: São baterias estacionárias de chumbo ácido, porém com 

eletrólito em gel, que possuem uma válvula para controle da liberação dos gases 

em momentos de sobre carga. Elas têm maior resistência a aumento de 
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temperatura aos ciclos de descarga, por esse motivo, não necessitam de 

manutenção constante. 

 Baterias AGM: Possuem características semelhantes as baterias VRLA, 

no entanto, suporta ciclos de descarga ainda mais profundos. Seu custo é 

bastante elevado e não são encontradas com facilidade no mercado.  

O ciclo de profundidade das baterias está intimamente relacionado a sua 

vida útil. Ele indica, graficamente, a porcentagem da bateria que descarrega 

durante a realização de um ciclo e, estipula, a quantidade de ciclos que a mesma 

consegue finalizar durante o seu tempo de vida útil. Tem-se que, quanto menor a 

porcentagem da descarga, maior a quantidade de ciclos que a bateria consegue 

suportar em seu máximo rendimento e, consequentemente, maior a vida útil do 

componente (VILLALVA, 2015, p.106). 

A figura 13, abaixo, expõe o gráfico do número de ciclos de carga e 

descarga em função da profundidade de descarga da bateria exibida 

anteriormente, na figura 12. Observa-se que para descargas com profundidade de 

10%, ou seja, no tempo de autonomia desejado a bateria descarrega apenas 10% 

da sua capacidade, o equipamento tem a capacidade de realizar 2500 ciclos. No 

entanto, para descargas mais profundas de 80% por exemplo, essa bateria só 

realiza 100 ciclos. 

Figura13 - Número de ciclos possíveis de carga e descarga em função da profundidade de 

descarga da bateria. 

 

Fonte: Solar Brasil, 2018a. 
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Dessa forma, nota-se que, para a bateria utilizada como exemplo, 

descargas profundas reduzem drasticamente o seu tempo de vida útil. Portanto, é 

importante levar essa porcentagem em consideração no momento de dimensionar 

o banco de baterias e, de acordo com o tempo de autonomia necessária, utilizar 

um fator de profundidade de valor razoável, visto que, valores muito altos reduzem 

a vida útil do equipamento, enquanto valores muito baixos de profundidade tornam 

o produto ainda mais caro e acabam inviabilizando a sua utilização. 

 

2.3.1.4 Controlador de Carga 

É um equipamento utilizado em SFV autônomos que são ligados entre os 

painéis fotovoltaicos e os componentes de armazenamento. É responsável por 

gerenciar a tensão de entrada das baterias de modo a evitar que elas carreguem 

ou descarreguem mais do que o necessário, preservando, dessa forma, o banco 

e prolongando a sua vida útil. Para o seu dimensionamento, é importante verificar 

se a corrente máxima produzida pelos módulos não excede a sua máxima corrente 

de potência. 

No mercado é possível encontrar uma vasta quantidade de controladores 

de carga disponível, no entanto, os mais conhecidos e utilizados são os 

controladores PWM – Pulse With Modulation e MPTT – Maximum Power Point 

Track. As diferenças entre esses equipamentos consistem na eficiência e, 

consequentemente, no preço(DECIBEL, 2017). 

Como o próprio nome sugere, os controladores com MPPT buscam o ponto 

de máxima produção de potência ao longo do funcionamento das placas solares 

e, com isso, aumenta em torno de 30% a eficiência do sistema além de reduzir as 

perdas no sistema (SOLAR BRASIL, 2016). Dessa forma, os controladores com 

PWM comumente utilizados são caracterizados como ineficientes se comparados 

aos com MPPT e, por esse motivo, seu custo é menor. 

 

2.3.1.5 String Box 

Consiste em um quadro de proteção para as ligações CC e CA dos painéis 

e do inversor (es), respectivamente, do sistema fotovoltaico. É neste equipamento, 
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apresentado na figura 14, que se instalam os dispositivos seccionadores como 

disjuntores, fusíveis e também os dispositivos de proteção contra surto – DPS – 

que protegem os sistemas de descargas atmosféricas (GUIMARÃES, 2017). 

Figura 14 - String Box. 

 

Fonte: PHB SOLAR, 2017. 

A string box deve ser alocada nas proximidades do inversor, no entanto, 

caso a distância entre o inversor e os módulos geradores seja superior a 10 

metros, é necessário acrescentar mais uma string box nas proximidades das 

placas, para garantir a sua proteção (ENELX, 2016). 

 

2.3.1.6 Dispositivos de proteção 

Os dispositivos de proteção fazem parte do sistema de seccionamento de 

um SFV cujo objetivo é desligar a parte do sistema que apresenta defeitos ou está 

operando em condições anormais. Nestes casos, o sistema de proteção deve 

atuar rapidamente, minimizando e protegendo os consumidores e evitando danos 

aos equipamentos causados por sobrecargas ou curto-circuito (MANASERRO 

JUNIOR, 2013). 

Os sistemas que protegem um sistema fotovoltaico são compostos por 

dispositivos equivalentes a disjuntores CA e CC, fusíveis, DPS e etc. cada um 

visando proteger um sistema específico. A exemplo, os disjuntores CC protegem 

os painéis fotovoltaicos e o banco de baterias, os disjuntores CA protegem o lado 

de corrente alternada que está ligado ao(s) inversor(es), os fusíveis protegem as 
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strings contra sobrecorrentes e os DPS protegem o sistema contra descargas 

atmosféricas. 

A escolha dos parâmetros dos equipamentos de proteção que devem 

compor estes dispositivos de proteção deve ser prontamente calculada e 

analisada com base na norma NBR 5410:2008 de Instalações Elétricas. 

2.3.1.7 Cabos e condutores 

São os responsáveis por fazer a ligação entre cada um dos componentes 

do sistema fotovoltaico em geral, devem ser dimensionados de acordo com a NBR 

5410:2008 para que a sua seção possa ser determinada de maneira a diminuir as 

perdas e suportar a corrente máxima que irá percorrê-lo. 

2.3.1.8 Estruturas de fixação 

Consiste em um conjunto de estruturas metálicas que garante a segurança 

da instalação dos painéis fotovoltaicos. Normalmente são fabricados de alumínio 

ou aço inoxidável e podem ser adaptadas para atender diversas situações. Por 

exemplo, existem estruturas que possibilitam a instalação dos módulos em 

telhados cerâmicos, metálicos, fibrocimento, lajes e etc. A figura 15 exemplifica a 

estrutura utilizada para fixação de painéis em laje de concreto (PORTAL SOLAR, 

2017). 

Figura 15 - Estrutura de fixação em laje. 

 

Fonte: Portal Solar, 2017. 
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2.3.2 Cálculos para dimensionamento de sistema fotovoltaico com backup 

Com base nos equipamentos descritos anteriormente e suas respectivas 

funções, observa-se que um SFV em geral é subdivido em três categorias: 

geração, controle e condicionamento de potência e, para os sistemas isolados, 

armazenamento de energia. Cada uma dessas categorias deve ser 

cuidadosamente dimensionada. O Manual Fotovoltaico do CRESESB (2014, 

p.299) define as principais etapas que devem ser consideradas para o 

dimensionamento de um SFV: 

 

 

 

 

 

 

 

Neste item estão descritas algumas etapas e equações matemáticas 

necessárias para a correta elaboração de um projeto fotovoltaico que atenda às 

necessidades do consumidor.  

2.3.2.1 Potência Instalada 

O primeiro passo deve ser calcular a potência do kit fotovoltaico, em kWp, 

que atenda a demanda de energia do solicitante, para isso é necessário considerar 

o consumo diário de energia, a quantidade de horas de sol pleno e o rendimento 

do SFV, considerando as perdas e o consumo do possível inversor. O cálculo da 

potência fotovoltaica de um sistema, segundo CRESESB (2014, p.329), é feito de 

acordo com a equação 1. 

 
𝑃𝑓𝑣 =

𝐸

𝑇𝑑 ∗ 𝐻𝑠𝑝
 

(1) 

 

1. Levantamento do recurso solar disponível no local a ser 

instalado o SFV; 

2. Definição da localização e configuração do sistema; 

3. Levantamento da demanda e consumo de energia elétrica; 

4. Dimensionamento do gerador fotovoltaico; 

5. Dimensionamento dos equipamentos de condicionamento 

de potência (inversor); 

6. Dimensionamento do sistema de armazenamento (para 

sistemas isolados). 
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Sendo:  

Pfv (kWp) = Potência fotovoltaica gerada pelo painel; 

E (Wh/dia) = Consumo diário de energia pela carga; 

Td = Taxa de desempenho do sistema fotovoltaico; 

Hsp (h/dia) = Média de horas de sol pleno incidente no plano dos módulos. 

 

Com base na potência fotovoltaica determinada pela equação 1, é definida 

a quantidade de módulos fotovoltaicos que o sistema deve ter para atender o valor 

calculado. Para obter este resultado, calcula-se a razão entre a potência 

fotovoltaica e a potência nominal de um único módulo, valor que varia de acordo 

com o fabricante (VILLALVA, 2015, p.210). Esta razão está representada pela 

equação 2. 

 
𝑄𝑡𝑑 =

𝑃𝑓𝑣

𝑃𝑛
 

(2) 

 

Sendo:  

Pn (Wp) = Potência nominal do módulo fotovoltaico. 

Como dito anteriormente, a potência gerada por um módulo fotovoltaico 

varia de acordo com a temperatura a qual eles estão expostos. Por esse motivo, 

segundo Silva (2017, p.40), se faz necessário corrigir os parâmetros nominais dos 

módulos para os valores máximo e mínimo de temperatura e calcular os demais 

equipamentos de acordo com os resultados obtidos através dos parâmetros 

corrigidos. A temperatura corrigida dos módulos fotovoltaicos pode ser 

determinada através da equação 3 (CRESESB, 2014, p.152). 

 𝑇𝑛𝑜𝑣𝑎 = 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐾𝑡 ∗ 𝐺 (3) 

Sendo:  

Tnova (°C) = Temperatura dos módulos corrigida; 

Tambiente (°C) = Temperatura ambiente; 
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Kt (°C/W*m²) = Coeficiente térmico para módulo; 

G (W/m²) = Irradiância incidente, que pode variar para as condições STC 

ou NOCT. 

 

Os parâmetros dos módulos fotovoltaicos devem ser corrigidos de acordo 

com a nova temperatura (máxima e mínima) encontrada. Para isso, devem ser 

utilizadas as equações de 4 a 8 e considerados os coeficientes de temperatura, 

representados por β, β’, α e γ, cujos valores são fornecidos pelo fabricante de cada 

painel (SILVA, 2017, p.41). 

 𝑉𝑜𝑐′ =  𝑉𝑜𝑐 ∗ [1 + 𝛽 ∗ (𝑇𝑚𝑜𝑑 − 25)] 

 

(4) 

 𝑉𝑚𝑝𝑝′ = 𝑉𝑚𝑝𝑝 ∗ [1 + 𝛽′ ∗ (𝑇𝑚𝑜𝑑 − 25)] 

 

(5) 

 𝐼𝑠𝑐′ = 𝐼𝑠𝑐 ∗ [1 + 𝛼 ∗ (𝑇𝑚𝑜𝑑 − 25)] 

 

(6) 

 𝐼𝑚𝑝𝑝′ = 𝐼𝑚𝑝𝑝 ∗ [1 + 𝛼 ∗ (𝑇𝑚𝑜𝑑 − 25)] 

 

(7) 

 𝑃𝑚𝑝𝑝′ = 𝑉𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝐼𝑚𝑝𝑝 ∗ [1 + 𝛾 ∗ (𝑇𝑚𝑜𝑑 − 25)] (8) 

 

Sendo: 

Tmod (°C) = Temperatura do módulo; 

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

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

α (%/°C) = Coeficiente de variação de corrente de curto circuito; 

γ (%/°C) = Coeficiente de variação de máxima potência. 

Com os valores corrigidos, é possível dimensionar, então, os próximos 

equipamentos que compõem o SFV. 

 



36 
 

 

2.3.2.2 Dimensionamento do Inversor 

Para o dimensionamento deste componente, considera-se, diante mão, a 

potência do sistema fotovoltaico. Segundo TIRAPELLE, MURA e FRAZÃO (2013, 

p.82), o intervalo de potência do inversor deve obedecer ao que diz a equação 9. 

 0,7𝑃𝑓𝑣 < 𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 < 1,2𝑃𝑓𝑣 (9) 

 

Além disso, também são levados em consideração outros parâmetros do 

inversor que determinaram a quantidade de módulos, por exemplo, que eles 

suportarão por fileira na entrada. Para isso, o ideal é garantir que a tensão total de 

cada fileira não ultrapasse a tensão nominal CC de entrada do inversor. O cálculo 

do número de módulos por fileira que um inversor suporta é feito utilizando a 

equação 10, abaixo (CRESESB, 2014, p.333). 

 
𝑁°𝑚á𝑥𝑑𝑒𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 <

𝑉𝑐𝑐𝑚á𝑥𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑉𝑜𝑐(𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚í𝑛)
 

 

(10) 

Sendo:  

N°máxdemódulos = Quantidade de módulos por fileira que o inversor 

suporta; 

Vccmáxinversor (V) = Máxima tensão de entrada suportada pelo inversor; 

Voc(Tmodmín) (V) = Tensão em circuito aberto do módulo à temperatura 

mínima de operação. 

Para obter melhor aproveitamento da energia gerada pelo SFV e garantir o 

correto funcionamento do inversor, é importante que os valores de tensão que 

chegam em seus terminais de entrada também variem dentro do intervalo dado 

pelos valores catalogados de tensão de máxima potência nominal. Para alcançar 

valores de tensão mais altos, associam-se os módulos em série. Dessa forma, 

para definir a quantidade necessária de módulos em série por string, convém 

utilizar a equação 11.  
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 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑝𝑝(𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚á𝑥)
< 𝑄𝑡𝑑𝑚ó𝑑𝑠é𝑟𝑖𝑒 <

𝑉𝑚𝑝𝑝𝑚á𝑥

𝑉𝑚𝑝𝑝(𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚í𝑛)
 

(11) 

 

Sendo: 

Vmppmín (V) = Mínima tensão de operação em máxima potência nominal 

do inversor; 

Vmppmáx (V) = Máxima tensão de operação em máxima potência nominal 

do inversor; 

Vmpp(Tmodmáx) = Valor corrigido da mínima tensão de operação em 

máxima potência nominal do inversor; 

Vmpp(Tmodmín) = Valor corrigido da máxima tensão de operação em 

mínima potência nominal do inversor; 

Depois de definir quantos painéis podem ser associados em série, é 

necessário determinar quantos arranjos o SFV deve ter. A quantidade de arranjos 

é definida baseada nos valores de corrente total que será gerada pela string. Esse 

valor não pode exceder a corrente máxima suportada pelo inversor. Dessa forma, 

o número máximo de strings deve respeitar a relação dada pela equação 12. 

 
𝑁°𝑚á𝑥𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ≤

𝐼𝑚á𝑥𝑐𝑐(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟)

𝐼𝑠𝑐(𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚á𝑥)
 

 

(12) 

Por fim, os valores calculados devem ser testados e comparados com os 

limites máximos e mínimos do inversor escolhido. As equações 13 a 18 

determinam como deve ser feita essa comparação. 

 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎(18,7°𝐶) = 𝑄𝑡𝑑𝑚ó𝑑𝑠é𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑚𝑜𝑑(𝑇𝑚𝑖𝑛) (13) 

 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎(64°𝐶) = 𝑄𝑡𝑑𝑚ó𝑑𝑠é𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑚𝑜𝑑(𝑇𝑚á𝑥) (14) 

 𝑉𝑜𝑐𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎(18,7°𝐶) = 𝑄𝑡𝑑𝑚ó𝑑𝑠é𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝑉𝑜𝑐𝑚𝑜𝑑(𝑇𝑚𝑖𝑛) (15) 

 𝑉𝑜𝑐𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎(64°𝐶) = 𝑄𝑡𝑑𝑚ó𝑑𝑠é𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝑉𝑜𝑐𝑚𝑜𝑑(𝑇𝑚á𝑥) (16) 

 𝐼𝑠𝑐𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎(64°𝐶) = 𝑁°𝑚á𝑥𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐼𝑠𝑐(𝑇𝑚á𝑥) (17) 

 𝐼𝑚𝑝𝑝(64°𝐶) = 𝑁°𝑚á𝑥𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐼𝑚𝑝𝑝(𝑇𝑚á𝑥) (18) 



38 
 

 

Para que o inversor esteja corretamente dimensionado, os resultados 

obtidos através das equações citadas acima devem estar condizentes com as 

condições expostas no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Condições para dimensionamento do inversor. 

Parâmetro Condição 

Vmppfileira(18,7°C) <Vmppmáx(inv) 

Vmppfileira(64°C) >Vmppmín(inv) 

Vocfileira(18,7°C) <Vccmáx(inv) 

Iscfileira(64°C) <Iscmáx(inv) 

Imppfileira(64°C) <Imppmáx(inv) 

 

Depois de dimensionar o inversor e definir as características dos arranjos 

fotovoltaicos ligados a ele, é importante definir a alocação da strings e parâmetros 

como: inclinação, altura da estrutura de suporte, distância entre as fileiras e 

direção dos módulos. 

Segundo Villalva (2015, p.57) não existe uma maneira específica para 

definir a inclinação dos módulos fotovoltaicos, porém, o valor deve ser fixo para 

todos os painéis e deve ser escolhido de maneira a aproveitar ao máximo os 

índices de radiação que são emitidos pelo sol. O autor recomenda que os 

projetistas definam o ângulo de inclinação com base na latitude do local onde o 

SFV será instalado. Para locais com Latitude que variam de 0° a 10°, por exemplo, 

escolhe-se um ângulo de inclinação igual a 10°. 

Para definir a altura da estrutura de fixação dos painéis solares, escolhe-se 

uma equação que relaciona o seu comprimento ao seno do ângulo de inclinação. 

Estes valores são relacionados de acordo com a equação 19 (TIRAPELLE, MURA 

e FRAZÃO, 2013, p.87). 

 𝐻 = 𝐿 ∗ 𝑆𝑒𝑛(∝ 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎çã𝑜) (19) 

Sendo: 

H (m) = Altura da haste de fixação; 
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L (m) = Comprimento do módulo; 

αinclinação = Inclinação dos painéis. 

A distância entre as fileiras que compõem o SFV também é um parâmetro 

muito importante e que deve ser considerado na alocação das strings. Essa 

grandeza é importante porque retrata a distância mínima que uma fileira deve ter 

da outra, de modo a evitar sombreamento e, dessa forma, diminuir o rendimento 

do sistema. O valor dessa distância deve ser calculado de acordo com a equação 

20 (VILLALVA, 2015, p.62). 

 𝐷 = 3,5 ∗ 𝐻 (20) 

 

Por fim, no momento de instalação dos módulos fotovoltaicos, recomenda-

se que, no hemisfério Sul, eles sejam fixados com sua inclinação voltada para o 

Norte geográfico da localização devido a movimentação do Sol e a inclinação da 

Terra em seu próprio eixo (NASCIMENTO, 2017, p.42). Para tomar ciência deste 

direcionamento, é necessário ir com uma bússola até às futuras instalações do 

SFV dimensionado e verificar para qual lado devem ser voltadas as placas. 

 

2.3.2.3 Dimensionamento dos componentes de armazenamento 

Para o caso de sistemas fotovoltaicos isolados ou com backup é necessário 

o dimensionamento de um sistema que seja capaz de armazenar a energia 

excedente que é gerada durante o dia, para que as cargas possam ser 

alimentadas em períodos de ausência de luz solar e/ou falha na rede convencional 

de distribuição de energia. O sistema de armazenamento é composto pelo banco 

de baterias e pelo controlador de cargas, que evita danos causados por 

sobrecargas ou descargas excessivas nas baterias (VILLALVA, 2015, p.108). 

 

2.3.2.3.1 Dimensionamento do banco de baterias 

Em um SFV autônomo, são as baterias as responsáveis por fornecer 

energia às cargas em momentos de ausência de luz solar e, por esse motivo, um 

banco satisfatório deve ser dimensionado com base no consumo diário de energia 
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através das cargas, para que tenha a capacidade de armazenamento de energia 

suficiente para alimentá-las constantemente, pelo tempo de autonomia definido. A 

capacidade real de um banco de baterias do SFV dimensionado é calculada 

através da equação 21 (BLUESOL, 2017, p. 101-104). 

 
𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝐸 ∗ 𝐴 ∗ 𝑃𝑑

𝑇𝑑 ∗ 𝑉𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜
 

(21) 

 

Sendo: 

Creal (Ah) = Capacidade real que o banco de baterias deve ter; 

E (Wh/dia) = Energia consumida diariamente pelas cargas; 

Td = Taxa de desempenho do sistema fotovoltaico; 

Vbanco (V) = Tensão do banco de baterias; 

Pd (%) = Profundidade da bateria escolhida.  

Posteriormente, deve ser determinada a quantidade de baterias que devem 

estar associadas em paralelo, de modo a atender a capacidade real necessária, e 

em série. O cálculo da quantidade de baterias associadas em paralelo é feito 

embasado na equação 22, e o cálculo da quantidade de baterias associadas em 

série com base na equação 23. A quantidade total de baterias que o banco deve 

ter é dada pelo produto dos resultados obtidos através das equações 22 e 23. 

 
𝐵𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =

𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑏𝑎𝑡
 

(22) 

 

Sendo: 

Bparalelo = Quantidade de baterias que devem ser associadas em paralelo; 

Creal (Ah) = Capacidade real que o banco de baterias deve ter; 

Cnominalbat (Ah) = Capacidade nominal de uma bateria. 

 

 
𝐵𝑠é𝑟𝑖𝑒 =

𝑉𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜

𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 

(23) 
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Sendo: 

Vbanco (V) = Tensão total do banco de baterias; 

Vbateria (V) = Tensão nominal de uma bateria. 

 

2.3.2.3.2 Dimensionamento do Controlador de Carga 

O dimensionamento do controlador de carga, bem como a maioria dos 

componentes de SFV, é feito baseando-se nos seus valores máximos de corrente 

e tensão suportados, independentemente de ser um equipamento convencional 

com PWM ou com MPPT, tanto nos seus terminais de entrada ligados aos 

módulos fotovoltaicos, como nos terminais de saída, ligados ao banco de baterias 

(CRESESB, 2014, p.314). 

Para dimensionar a corrente máxima suportada pelo controlador de carga, 

considera-se a corrente de curto circuito dos módulos acrescida de um fator de 

segurança de 25%. O cálculo pode ser realizado através da equação 24, abaixo.  

 𝐼𝑐 = 1,25 ∗ 𝑄𝑡𝑑𝑚ó𝑑𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝐼𝑠𝑐 

 

(24) 

 

Sendo: 

Ic (A) = Corrente máxima que o controlador escolhido deve suportar; 

Qtdmódparalelo = Quantidade de módulos do SFV que estão associados 

em paralelo; 

Isc (A) = Corrente de curto circuito dos módulos do SFV. 

Caso o valor de Ic seja muito elevado para o controlador escolhido e, então, 

seja necessário utilizar outro associado em paralelo, a quantidade de 

equipamentos que devem ser associados dessa maneira é calculado através da 

equação 25. 

 
𝑄𝑡𝑑𝑐𝑜𝑛𝑡𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =

𝐼𝑐

𝐼𝑐𝑜𝑛𝑡
 

(25) 
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Sendo: 

Qtdcontparalelo = Quantidade de controladores associados em paralelo; 

Icont (A) = Corrente máxima suportada pelo controlador escolhido. 

Quanto a tensão máxima suportada pelo controlador de carga, é importante 

levar em consideração o fato de que esse valor deve ser maior que a tensão 

máxima de saída dos módulos fotovoltaicos (CRESESB, 2014, p.314). Dessa 

forma, o cálculo a ser realizado deve obedecer a equação 26. 

 

 𝑉𝑐𝑚á𝑥 > 𝑄𝑡𝑑𝑚ó𝑑𝑠é𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝑉𝑜𝑐(𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚í𝑛) (26) 

Sendo: 

Vcmáx (V) = Tensão máxima suportada pelo controlador; 

Qtdmódsérie = Quantidade de módulos associados em série; 

Voc(Tmodmín) = Tensão de operação dos módulos fotovoltaicos em 

operação com temperatura mínima. 

 

2.3.2.4 Dimensionamento de sistema conectado à rede com back-up de energia 

Um SFV com backup funciona de maneira análoga ao SFCR, porém, com 

o recurso que permite que a unidade consumidora não fique sem eletricidade em 

casos de falha na rede. Isso é possível porque um banco de baterias é associado 

ao sistema fotovoltaico (PORTAL SOLAR, 2018). 

O sistema de armazenamento não precisa ter uma autonomia tão elevada 

quanto deve ser a de um sistema totalmente autônomo, pois, em casos de falhas 

na rede, a concessionária tem um prazo máximo definido pela ANEEL para 

solucionar o problema e restabelecer o fornecimento de energia de 

aproximadamente 13 horas para zonas urbanas (GESEL, 2011). 

Os dispositivos de backup considerados devem obedecer à todas as 

características do sistema dimensionado e atuar de maneira rápida, não 

interrompendo por muito tempo o funcionamento das cargas e evitando prejuízos 

financeiros ao cliente. 
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2.3.2.5 Dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção 

 

2.3.2.5.1 Dimensionamento dos condutores e CC e CA 

Os condutores CC estão presentes nas ligações entre as fileiras e na 

ligação entre os cabos das fileiras e a entrada do inversor, após a associação em 

paralelo das mesmas. De acordo com Barros (2011 apud TIRAPELLE, MURA e 

FRAZÃO, 2013, p.94), o condutor que liga as fileiras deve suportar uma corrente 

1,25 vezes maior que a corrente de curto circuito corrigida pelo valor máximo da 

temperatura. A equação 27 representa o cálculo da corrente máxima que deve ser 

suportada pelo cabo CC, segundo Silva (2017, p.44). 

 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 ≥ 1,25 ∗ 𝐼𝑠𝑐(𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚á𝑥) (27) 

Sendo: 

Icorrigida (A) = O máximo valor de corrente que o condutor deve suportar; 

Isc(Tmodmáx) (A) = Corrente de curto circuito do módulo operando com 

máximo valor de temperatura. 

Depois de obtido o valor da corrente máxima que passará pelo condutor, 

devem ser utilizados 3 critérios para dimensionamento da sua bitola, sendo eles: 

o critério da seção mínima, o da capacidade máxima de condução de corrente e 

o da queda de tesão, todos baseados no que é dito pela norma NBR 5410:2008. 

Com base no que é dito em Greenpro (2004, apud SILVA, 2017), ao utilizar o 

método da queda de tensão, calcula-se a seção mínima do condutor através da 

equação 28. 

 
𝑆 =

2 ∗ 𝐿 ∗ 𝜌 ∗ 𝐼2𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎

𝛥𝑉 ∗ 𝑃𝑚𝑝𝑝(𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚á𝑥) ∗ 𝑄𝑡𝑑𝑚ó𝑑𝑠é𝑟𝑖𝑒
 

 

 

(28) 

Sendo: 

S (mm²) = Seção mínima do condutor; 

L (m) = Comprimento do condutor; 
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ρ (Ω*mm²/m) = Coeficiente de resistividade do material condutor (cobre) 

dado por 0,0176 Ω.mm²/m ; 

Icorrigida (A) = O máximo valor de corrente que o condutor deve suportar; 

ΔV (V) = É o percentual de queda de tensão considerado; 

Qtdmódsérie = Quantidade de módulos associados em série por fileira; 

Pmpp(Tmodmáx)(W) = Potência de um módulo no ponto de máxima 

operação para o máximo valor de temperatura. 

Ao utilizar a equação anterior, é importante considerar que o ideal é que o 

valor de queda de tensão esteja entre 1% e 5%. Estes procedimentos de 

dimensionamento de cabo são realizados de maneira análoga ao que é feito em 

instalações elétricas convencionais (VILLALVA, 2015, p.99). Sobre o comprimento 

do condutor a ser usado, considera-se o pior caso para os condutores CC e CA, 

ou seja, será considerada a maior distância estimada entre a origem e o fim da 

ligação. 

O dimensionamento do condutor CC principal, que liga a conexão das 

fileiras ao inversor, é feito de maneira semelhante ao anterior, no entanto, ao 

utilizar a equação 27, o valor de Isc(Tmodmáx) deve ser multiplicado pela 

quantidade de strings que estão conectadas entre si (TIRAPELLE, MURA e 

FRAZÃO, 2013, p.96). Além disso, como o condutor vai ligar as strings ao inversor, 

é importante que o condutor suporte a potência total resultante das fileiras naquele 

trecho, ou seja, a potência máxima do denominador será multiplicada pela 

quantidade de strings que serão ligadas. 

Ainda segundo os autores citados anteriormente, o dimensionamento dos 

condutores CA é feito com base nos valores de saída do inversor. Estes valores 

estão disponíveis nos dados de placa do equipamento escolhido. É importante 

ressaltar que, o mesmo fator de segurança de 25% utilizado para dimensionar os 

condutores CC também deve ser considerado. Portanto, para dimensionar a bitola 

dos condutores, são empregadas as equações 29 e 30, abaixo (SILVA, 2017, 

p.45). A equação 30 deve ser calculada para os diferentes trechos por onde 

percorrerá a corrente alternada. 
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 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎(𝐶𝐴) ≥ 1,25𝐼𝑐𝑎𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 (29) 

Sendo: 

Icorrigida(CA)(A) = Valor de corrente CA que o condutor deve suportar; 

Icainversor(A) = Valor máximo da corrente de saída do inversor. 

 

 
𝑆 =

√3 ∗ 𝐿 ∗ 𝜌 ∗ 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎(𝐶𝐴) ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛥𝑉 ∗ 𝑉𝑛
 

(30) 

 

Sendo: 

S (mm²) = Seção mínima do condutor CA; 

L (m) = Comprimento do condutor; 

ρ (Ω*mm²/m) = Coeficiente de resistividade do material condutor (cobre); 

Cosφ = Fator de potência do inversor; 

ΔV (V) = É o percentual de queda de tensão considerado; 

Vn (V) = Tensão nominal de saída do inversor. 

 

2.3.2.5.2 Dimensionamento de dispositivos de proteção 

Para dimensionar os dispositivos de proteção, aplicam-se os critérios 

normatizados e também os recomendados pelo fabricante dos equipamentos. 

Para dimensionar o disjuntor do lado CC, que liga as fileiras ao inversor, foi 

considerada a equação 31, baseada no que diz na NBR5410:2008. No entanto, 

segundo Barros (2011, p.53), os disjuntores, de acordo com seus manuais, 

também devem obedecer ao que diz a equação 32. 

 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑑 ≤ 𝐼𝑚á𝑥 (31) 

Sendo: 

In (A) = Corrente nominal do circuito; 

Id (A) = Corrente nominal do disjuntor; 
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Imáx (A) = Corrente máxima suportada pelo condutor. 

 

 1,5 ∗ 𝐼𝑠𝑐 < 𝐼𝑑 < 2 ∗ 𝐼𝑠𝑐 (32) 

Sendo: 

Isc (A) = Corrente de curto circuito. 

Os fusíveis C.C do circuito são dimensionados, segundo VILLALVA (2015, 

p.199), utilizando a equação 33, a seguir. Esta expressão garante que o fusível 

possuirá uma margem de segurança de 10% da corrente de curto circuito do 

módulo, o que garantirá que durante a operação normal do sistema, o fusível não 

seja danificado. 

 1,1 ∗ 𝐼𝑠𝑐(𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚á𝑥) ≤ 𝐼𝑓 ≤ 𝐼𝑟 (33) 

Sendo: 

Isc(Tmodmáx) (A) = Corrente de curto circuito do módulo para temperatura 

máxima de operação; 

If (A) = Corrente nominal do fusível; 

Ir (A) = Corrente reversa que o módulo deve suportar (esse valor deve ser 

fornecido pelo fabricante). 

Outro dispositivo de segurança CC que deve ser dimensionado é o diodo 

de bloqueio, que pode estar alocado em série com os módulos fotovoltaicos e 

também é responsável por proteger o sistema fotovoltaico de danos causados por 

sombreamento ou curto-circuito. Para definir este componente, recorre-se a 

equação 34. 

 𝑉𝑑 ≥ 2 ∗ 𝑄𝑡𝑑𝑚ó𝑑𝑠é𝑟𝑖𝑒𝑉𝑜𝑐(𝑇𝑚𝑜𝑑𝑚í𝑛) (34) 

 

Sendo: 

Vd (V) = Tensão reversa suportada pelo diodo; 

Qtdmódsérie = Quantidade de módulos associados em série; 
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Voc(Tmodmín) (V) = Tensão de circuito aberto de uma fileira operando em 

temperatura mínima. 

Por fim, deve ser dimensionado o disjuntor CA. Para este componente, 

considera-se o que está estabelecido na norma NBR 5410:2008. A corrente 

nominal do disjuntor deve ser equivalente a um valor maior que a corrente nominal 

de saída do inversor (BARROS, 2011, p.46). 

Além dos disjuntores, visando proteger o SFV de descargas atmosféricas, 

DPS também devem ser dimensionados pois protegem as instalações, os 

equipamentos e a pessoas que possam estar próximas do local. Estes dispositivos 

são vantajosos visto que, evitam que danos graves sejam causados a 

equipamentos de alto custo utilizados no sistema fotovoltaico, como módulos e 

inversores.  

Conforme a NBR 5410:2008, item 5.4.2.1, devem ser protegidas com DPS 

contra sobretensão as instalações que sejam alimentadas por linhas aéreas, ou 

incluam a ela própria, e situarem-se sob condições de influências externas, 

classificadas em AQ2 e AQ3, respectivamente, de acordo com a tabela 15 da 

norma citada. 

Segundo o manual fotovoltaico do CRESESB (2014, p. 391) os DPS CC 

devem ser de classe 2 e instalados nas proximidades dos terminais do inversor. 

Caso a distância entre os módulos e o inversor seja maior que 10 metros, 

recomenda-se alocar estes dispositivos nas extremidades próximas ao inversor e 

aos painéis.  

Já para os DPS CA, recomenda-se utilizar a classe 1 + 2 e, de maneira 

análoga ao CC, devem ser instalados nas proximidades do inversor. Caso a 

distância entre o inversor e o medidor de energia seja grande, estes dispositivos 

devem ser instalados nas proximidades de ambos os equipamentos (CRESESB, 

2014, p. 391). 

2.3.2.6 Aterramento  

De acordo com o Módulo 8 do PRODIST, um dos requisitos essenciais em 

um sistema de microgeração de energia é o aterramento. Este sistema envolve as 

partes metálicas dos módulos, as células fotovoltaicas, carcaça do inversor e etc. 
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Em síntese, consiste na ligação desses equipamentos à terra e deve ser realizado 

de forma a impedir que o sistema fotovoltaico atinja valores de tensão elevados 

em casos de falhas, proporcionando um caminho de fuga para a corrente gerada 

(CRESESB, 2014, p.386). 

 

2.3.3 Regulamentação 

A adesão ao SFCR exige que o consumidor siga algumas regras adotadas 

pela concessionária de distribuição de energia. Essas regras são pré-definidas de 

acordo com a Resolução Normativa nº 482/2012 e Módulo 3 do PRODIST, ambos 

desenvolvidos pela ANEEL e atualizados pela Resolução Normativa nº 687/2015. 

De acordo com seu art. 1º a Resolução Normativa nº 482 da ANEEL 

(2012b): 

 

 

 

 

Enquanto isso, o Módulo 3 do PRODIST visa: 

 

 

 

 

 

 

Além das regras já impostas pela ANEEL, cada concessionária possui a 

sua normativa que condiciona o acesso à rede de novas unidades geradoras. Para 

os acessantes atendidos pela COELBA está em vigência a norma intitulada 

Estabelece as condições gerais para o acesso 

de microgeração e minigeração distribuídas aos 

sistemas de energia elétrica e o sistema de 

compensação de energia elétrica. 

Estabelecer as condições de acesso, 

compreendendo a conexão e o uso, ao sistema de 

distribuição, não abrangendo as Demais Instalações 

de Transmissão – DIT, e definir os critérios técnicos 

e operacionais, os requisitos de projeto, as 

informações, os dados e a implementação da 

conexão, aplicando-se aos novos acessantes bem 

como aos existentes (ANEEL, 2012a). 
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Conexão de Microgeradores ao Sistema de Distribuição, NOR.DISTRIBU-ENGE-

0002 de 2016, cujo objetivo é: 

 

 

 

 

 

2.4 Análise de viabilidade econômica de um SFCR com Backup 

Consiste em um estudo cujo principal objetivo é descobrir se é viável ou 

não realizar determinado investimento. Este estudo é feito comparando o valor 

investido com o lucro estimado a ser recebido e, dessa forma, é importante pois 

alerta o investidor quanto à rentabilidade do projeto e o tempo mínimo de retorno. 

Dentre os métodos de avaliação de viabilidade econômica de 

investimentos, destacam-se três: o payback, valor presente líquido (VPL) e a taxa 

interna de retorno (TIR). Dentre eles, o payback retrata uma visão à curto prazo, 

enquanto os outros dois calculam valores a longo prazo (IBMEC, 2014). 

O IBMEC (2014) define estas três grandezas como sendo: 

 Payback: O tempo necessário para retorno do valor investido; 

 VPL: Representa todo o fluxo de caixa que o investimento pode gerar no 

futuro trazidos a valor presente; 

 TIR: Consiste na taxa de retorno que os investidores devem obter ao 

longo da vida útil do projeto. 

Segundo Marquezan e Brondani (2006 apud SILVA 2017), o payback pode 

ser calculado através da seguinte equação: 

 
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =

𝐼𝑜

𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 ∗ 𝐸𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 

 

(35) 

Sendo: 

Io (R$) = Investimento inicial; 

Fornecer orientações básicas e requisitos 

técnicos para as novas conexões ou alterações de 

conexões existentes, de unidades consumidoras 

que façam a adesão ao sistema de compensação 

de energia elétrica com microgeração distribuída. 
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Tarifa (R$/kWh) = Tarifa de energia elétrica para à concessionária; 

Egerada (kWh) = Energia gerada ao ano. 

 

A energia gerada ao ano por sistemas fotovoltaicos é obtida através da 

soma da energia gerada em cada mês que pode ser calculada através da equação 

36. 

 𝐸𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑚ê𝑠 = 𝑃𝑓𝑣 ∗ 𝑁 ∗ 𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝑇𝐷 

 

(36) 

Sendo: 

Pfv (Wp) = Potência fotovoltaica; 

N (dias) = Número de dias do mês correspondente; 

HSP (h/dia) = Horas de sol pleno do mês correspondente; 

TD = Taxa de desempenho do sistema fotovoltaico. 

 

A expressão que calcula o VPL está representada pela equação 37 

(NOGUEIRA, 2016, p.33). 

 
𝑉𝑃𝐿 =  −𝐼𝑜 +  ∑

𝐹𝑐𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

 
(37) 

Sendo: 

Io (R$) = Investimento inicial; 

Fct = Fluxo de caixa do projeto no período t; 

r = Taxa de desconto (atratividade); 

t = Período em questão; 

n = Horizonte de análise. 
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Para calcular o TIR, é utilizada a equação 38. Conforme Puccini (2015, p. 

166) o valor de r calculado deve superar a taxa mínima de atratividade da empresa 

para que o investimento seja considerado economicamente atraente. Caso 

contrário há recomendação de rejeição técnica. 

 
−𝐼𝑜 +  ∑

𝐹𝑐𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

= 0 

 

(38) 

Não é interessante considerar apenas o valor do TIR para tomar uma 

decisão a respeito de determinado investimento, o mais sensato é analisá-lo em 

conjunto com os indicadores já citados. 
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3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho uma série de procedimentos 

metodológicos foi realizada. Para embasar as etapas listadas abaixo, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica aprofundada, e para garantir firmeza quanto ao 

conteúdo recorreu-se a autores e obras de renome dentro da área de energias 

renováveis não convencionais, sendo eles: Villalva (2015), BlueSol (2017), 

Tirapelle, Mura e Frazão (2013), além das resoluções normativas e documentos 

de referência de órgãos como a Resolução Normativa 482/2012 da Aneel, 

revisada pela Resolução Normativa 687/2015, o Módulo 3 do PRODIST e a 

NOR.DISTRIBU-ENGE-0002 de 2016 da COELBA. 

 

3.1 Estudo de Caso 

 

A primeira etapa consistiu em conhecer e analisar as características físicas 

do local onde está instalado o Módulo de criação de Peixes, que fica localizado no 

prédio da Universidade Estadual da Bahia (UNEB), Campus VIII, Rua da 

Gangorra, nº 503, em Paulo Afonso – Bahia. Durante esta primeira visita, foi 

possível detectar e conhecer o problema existente na instituição. 

 

3.1.1 Levantamento de dados 

 

Nesta etapa foram realizadas visitas à instituição, onde foram colhidas 

informações técnicas da estrutura e das instalações elétricas do criatório de 

peixes. Analisou-se o funcionamento do sistema de forma a verificar a 

necessidade contínua do fornecimento de energia elétrica e foram colhidos os 

dados de placa de todos os componentes elétricos essenciais para o seu 

funcionamento, sendo esses imprescindíveis para a realização deste trabalho.  

De posse dos dados de placa dos motores e compressores utilizados no 

sistema estudado e do tempo necessário de funcionamento desses componentes, 

foi feito o levantamento de valores referentes ao consumo diário de energia. 

Além dos dados de placa dos motores que deverão ser alimentados pelo 

sistema fotovoltaico, se fez necessário obter dados climáticos da região de Paulo 
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Afonso. Para a obtenção destes dados, foi utilizado o site do Centro de Referência 

Para as Energias Solar e Eólica Sérgio de S. Brito - CRESESB, que apresentou 

valores de radiação solar incidente em determinados locais de acordo com a 

localização geográfica. 

 

3.2 Projeto do sistema fotovoltaico com backup 

 

3.2.1 Cálculos para dimensionamento de sistema fotovoltaico com backup 

Os cálculos para dimensionamento do sistema fotovoltaico foram feitos de 

acordo com as equações apresentadas no item 2.3.2 do capítulo que trata da 

Fundamentação Teórica. 

O dimensionamento do gerador fotovoltaico foi feito, inicialmente, definindo 

a potência que o kit deveria ter. Para isso, foi utilizada a equação 1. Para o cálculo, 

foi acrescido ao consumo diário de energia elétrica um excedente de 10%, para 

que, no futuro, se for necessário um aumento de carga, o sistema já esteja 

preparado. Para calcular a quantidade de painéis necessários para gerar a 

potência fotovoltaica dimensionada, recorreu-se a equação 2. 

A disposição dos módulos no espaço destinado a eles depende da 

quantidade de fileiras que poderão ser formadas e da quantidade de módulos 

associados em cada uma. Para que esses valores pudessem ser definidos, foi 

necessário corrigir os parâmetros do módulo para as condições de máxima e 

mínima temperaturas em Paulo Afonso, ao longo do ano, tomando como base os 

dados de 2017.  

Para encontrar, primeiramente, os valores de temperatura máxima e 

mínima, foi utilizada a equação 3. Os resultados obtidos foram substituídos nas 

equações de 4 a 8 para corrigir os parâmetros dos painéis fotovoltaicos, 

possibilitando então o dimensionamento do inversor. O dimensionamento deste 

equipamento deve obedecer, a princípio, a relação exposta pela equação 9. 

Para definir a associação dos nódulos fotovoltaicos do sistema, é 

necessário tomar como base os parâmetros do inversor. Para definir a quantidade 

de módulos associados em série, foi utilizada a equação 10, que limita apenas a 
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quantidade máxima de módulos que cada string deve ter baseada no valor de 

tensão máxima CC que o inversor suporta. 

 Além de atender a condição da tensão CC de entrada, é imprescindível 

que a associação de módulos em série também atenda a faixa de tensão de 

operação em MPPT do equipamento e, por esse motivo, aplicou-se a equação 11. 

Posteriormente, utilizando a equação 12, foi determinada a quantidade de arranjos 

que o inversor pode suportar em ada entrada MPPT. 

É importante que as características e associação dos módulos definidas 

atendam aos parâmetros máximos e mínimos do inversor escolhido de modo a 

evitar danos ao equipamento por sobretensão ou sobrecorrente. Para verificar se 

essas exigências foram atendidas, foram utilizadas as equações 13,14,15,16,17 e 

18. Depois de definido o inversor e a quantidade de módulos e características 

dos arranjos que serão conectados a ele, foi possível definir como as strings serão 

posicionadas. 

Para atingir a inclinação ótima, foi determinada a altura da haste de 

sustentação do módulo de acordo com a equação 19. Além disso, com o objetivo 

de evitar sombreamento nos painéis e garantir o correto funcionamento do sistema 

fotovoltaico, foi estipulada também a distância mínima entre as fileiras, calculada 

através da equação 20. 

Para dimensionar o banco de baterias foram utilizadas as equações 

supracitadas no item 2.3.4.1. Visando chegar em um resultado favorável, de 

acordo com as necessidades do sistema, foi necessário estipular com 

antecedência um modelo de bateria e utilizar os seus valores nominais como 

referência. Utilizando a equação 21, foi possível determinar a capacidade real que 

o banco deve ter, baseado na energia consumida diariamente, na autonomia do 

sistema, na tensão do banco e no percentual de profundidade da bateria 

escolhida. 

Estima-se que um banco de baterias de um sistema autônomo deve ter, 

pelo menos, dois dias de autonomia, entretanto, como o banco só será utilizado 

em situações emergenciais, quando houver falha na rede no período sem 

incidência de luz solar, este tempo de autonomia pode ser menor. 
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A quantidade de baterias que deve ser associada em paralelo foi 

determinada pela equação 22, enquanto que para saber quantas baterias 

deveriam ser associadas em série, aplicou-se 

a equação 23. O total de baterias a serem aplicadas no sistema foi definido com 

base no produto dos resultados obtidos através da resolução das equações 22 e 

23. 

Para que a energia continuasse sendo fornecida ao módulo de criação de 

peixes em caso de falha na rede convencional, foi dimensionado o sistema de 

backup. Para escolher o equipamento ideal, foram analisados os dados elétricos 

dos sistemas disponíveis no mercado e escolhido aquele cujos parâmetros mais 

se aproximavam dos que são fornecidos pelo SFV dimensionado.  

Para os dimensionamentos dos condutores CC e CA a serem utilizados, 

foram adotados os critérios estabelecidos pela NBR 5410:2008. 

Mais precisamente, foram utilizados o critério da seção mínima, da capacidade de 

condução de corrente e da queda de tensão. Dentre eles, foi escolhido o resultado 

que apresenta a maior seção para o condutor.  

Os dispositivos de proteção foram dimensionados de acordo com as 

equações definidas anteriormente no item 4.4.8.2. Para determinar os disjuntores 

CC, que ligam as strings ao inversor, foram utilizadas as equações 31 e 32. De 

maneira análoga, foi dimensionado o disjuntor CA, porém, utilizando como 

referência os valores de corrente de saída do inversor e a máxima corrente 

suportada pelo condutor escolhido. 

O fusível CC foi dimensionado com base na equação 33. Estes dispositivos 

oferecem uma proteção extra ao SFV contra correntes de curto circuito e correntes 

reversas em momentos de sombreamento, impedindo de danificar os painéis 

fotovoltaicos. 

Outro dispositivo dimensionado foi o diodo de bloqueio, que protege o 

sistema contra tensão reversa. O diodo ideal deve suportar o dobro da tensão que 

é gerada por cada string e o valor de tensão que esse componente deve ter foi 

calculado de acordo com a equação 34. 
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O dimensionamento do DPS foi feito com base na norma NBR 5410:2008 

e a classe do componente foi escolhida de acordo com o que é dito na IEC 60364 

e no Manual Fotovoltaico do CRESESB, de 2014.  

 

3.2.2 Utilização de softwares para desenho 

 

Para a realização do projeto, foram utilizados softwares, todos em suas 

versões educacionais, como forma de auxiliar na sua elaboração e facilitar a 

apresentação ao representante da unidade consumidora. Tais softwares são: o 

SunData (CRESESB, 2017), SketchUp e o AutoCad. 

Com o SunData, foram obtidos dados de radiação da localidade, importante 

para definir a quantidade de horas de sol pleno em Paulo Afonso e, dessa forma, 

possibilitar o cálculo da potência fotovoltaica que o sistema deveria ter para 

atender a demanda energética. 

No SketchUp foi realizada uma simulação em 3D para auxiliar na 

visualização do sistema e da disposição das placas na área disponível mostrando, 

também, a angulação em que as strings devem estar para que consigam gerar 

máxima potência possível.  

O software AutoCad foi utilizado para confeccionar os desenhos elétricos, 

contendo os diagramas unifilares e multifilares, disposição das placas, padrão de 

entrada, string box e inversores. 

 

3.2.3 Especificação de componentes 

 

Para obter os catálogos dos equipamentos a serem analisados durante o 

dimensionamento do sistema fotovoltaico com backup, foi necessário entrar em 

contato com seus fabricantes e fornecedores através de e-mail e/ou ligações. Este 

procedimento foi realizado visando obter dados mais recentes e detalhados a 

respeito dos componentes do sistema, para propor a utilização de equipamentos 

de qualidade e com uma boa relação custo x benefício.  
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3.3 Análise de viabilidade 

 

A princípio, foi realizada uma pesquisa orçamentária de forma a determinar 

o preço de cada equipamento dimensionado para o SFV com o backup, visando 

estimar o custo total da aquisição. Os valores correspondentes de cada dispositivo 

foram conseguidos em contato direto com fornecedores e através de sites de 

compra online. 

Posteriormente, foi utilizada a teoria de engenharia econômica (cálculo de 

TIR, payback e VPL) para o estudo da viabilidade do sistema. Para o cálculo 

desses indicadores, foram utilizadas as equações 35, 36 e 37. 
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4 RESULTADOS 

 

Neste item serão expostos e analisados os resultados obtidos ao longo da 

realização deste trabalho. Adicionalmente, serão apresentadas as dificuldades 

que surgiram nas etapas do seu desenvolvimento e também possíveis sugestões 

que visam contribuir ainda mais com a melhoria do funcionamento do sistema de 

piscicultura da UNEB. 

 

4.1 Levantamento de dados 

 

4.1.1 Levantamento de cargas e cálculo de consumo diário 

Através da pesquisa de campo realizada, tomou-se nota dos equipamentos 

e dados de placa existentes no local. A tabela 1 apresenta estes equipamentos 

bem como a quantidade, potência e consumo diário de cada um deles. A soma 

dos consumos diários de cada equipamento resultou no consumo total diário do 

conjunto de motores e compressores. 

Tabela 1 - Levantamento de Carga. 

Quantidade Equipamento Potência 

(W) 

Potência 

Total (W) 

Horas Consumo/dia 

(Wh) 

1 Motor 1100 1100 24 26400 

2 Compressor 552 1104 24 26496 

2 Motor 370 740 24 17760 

1 Motor 750 750 24 18000 

2 Motor 550 1100 24 26400 

ConsumoTotal/dia  (Wh) 115056 

 

Com isso, observa-se que o consumo de energia elétrica é bastante 

elevado, mesmo que as cargas não tenham um valor de potência muito alto, e isso 

é consequência do tempo diário que os motores devem estar ligados para o 

correto funcionamento do criatório de peixes.  

Todavia, nem sempre todos os motores estarão ligados. A depender da 

quantidade de peixes disponível em todos os tanques, é viável redistribuí-los de 



59 
 

 

modo que apenas metade do sistema fique em funcionamento. De tal forma, 

apenas metade da carga instalada será ativada. No entanto, o sistema fotovoltaico 

foi dimensionado para o caso de demanda total, em que todos os tanques estão 

ocupados e, consequentemente, todos os motores ligados. 

 

4.1.2 Avaliação do espaço físico 

O módulo de criação de peixes pertence ao curso de engenharia de pesca 

do campus VIII da Universidade Estadual da Bahia, localizado na Rua da 

Gangorra, nº 503, no bairro General Dutra, na cidade de Paulo Afonso, suas 

coordenadas geográficas são: Latitude: 9°24’0.001’’ S e Longitude: 38°12’43.62’’ 

O. A figura 16 apresenta a localização do campus e, em vermelho, a indicação do 

local onde se encontram os tanques e motores do sistema de piscicultura. 

Figura 16 - Localização do módulo de criação de peixes no campus VIII da UNEB. 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth, 2017. 

O sistema fotovoltaico foi dimensionado para alimentar exclusivamente as 

cargas que fazem funcionar o módulo. Dessa forma, a área para a futura 

instalação do SFV restringe-se às proximidades de onde os tanques e filtros que 

compõem o criatório de piscicultura estão montados de forma a evitar gastos e 

diminuir as perdas nos condutores. 

A estrutura é composta por 10 tanques com diâmetro de 2,6m dispostos ao 

redor de 1 tanque central, com diâmetro de aproximadamente 6,3m. Além disso, 
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possui uma estrutura retangular com 7,6mx1,2m (largura x comprimento) que 

abriga a maioria dos motores e 6 filtros orgânicos com, aproximadamente, 1,2m 

de diâmetro. Toda essa estrutura é montada em uma área de 295,84m². Na figura 

17 é possível observar a disposição dos tanques e filtros citados desenvolvida 

através do software SketchUp. 

A área onde está instalado o sistema de criação de peixe é bastante 

arborizada e, para evitar sombreamento nos painéis, seria conveniente a 

construção de uma cobertura para melhor alocação dos módulos. Uma cobertura 

de aproximadamente 450 m² com, pelo menos, 5m de altura, conforme figura 17, 

seria de grande valia. Além disso, é ideal que seja construído um ambiente para 

alocação dos outros componentes do SFV como inversor, string box, dispositivos 

de backup e banco de baterias. O ideal é que sejam alocados nas proximidades 

das cargas para evitar aumento de custos com condutores e eletrodutos. 

Figura 17 – Representação do módulo de criação de peixes com cobertura. 

 

 

Como o sistema fotovoltaico dimensionado deve atender apenas à 

demanda do módulo de criação de peixes, é interessante que a sua área seja 

isolada da universidade, de modo que, no momento de instalação do medidor 

bidirecional e conexão à rede, ambos realizados pela concessionária, a conexão 

seja feita de modo independente, evitando atrapalhar as atividades normais da 

instituição. 

4.2 Projeto do Sistema fotovoltaico com backup de energia 

 

4.2.1 Disponibilidade de Luz Solar 

Os índices de irradiação que incide na área onde deve ser instalado o SFV 

foram obtidos através do aplicativo SunData, desenvolvido pelo CRESESB. A 
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figura 18 indica os valores de irrandiância na cidade de Paulo Afonso, em todos 

os meses do ano. Para o dimensionamento do gerador fotovoltaico foi utilizado o 

método do pior mês, no qual o índice escolhido para calcular a potência 

fotovoltaica foi o menor valor fornecido, neste caso: 4,39 kWh/m².dia. 

Figura 18 - Irradiação em Paulo Afonso - BA. 

 

Fonte: Adaptado de CRESESB, 2017. 

Foi escolhido o valor para a inclinação de 9°N pois, é o que mais se 

aproxima do valor de inclinação de 10° escolhidos. Como já citado, recomenda-se 

que a inclinação dos painéis deve ter valor próximo a latitude do local. Como a 

cidade de Paulo Afonso possui latitude entre 0° e 10°, optou-se por este valor de 

ângulo. Além disso, as placas serão voltadas para a direção norte, como indica a 

figura, devido a inclinação da Terra no seu eixo e também devido a movimentação 

do sol ao longo do dia. 

4.2.2 Dimensionamento do gerador fotovoltaico 

Com a resolução da equação 1 foi obtido o valor da potência fotovoltaica 

necessária para atender à demanda do solicitante. Dessa forma, foi dimensionado 

um sistema de potência equivalente a 38,5 kWp. O valor de HSP foi utilizado de 

acordo com o item 4.2.1 e o valor da taxa de desempenho usado, 0,75, foi 

escolhido com base no valor adotado pela literatura, que representa as perdas do 

SFV de modo geral. 

𝑃𝑓𝑣 =
126561,6

0,75 ∗ 4,39
 

Para este sistema, foram escolhidos módulos fotovoltaicos da Canadian 

Solar modelo CS6K 270P.As especificações técnicas do módulo estão descritas 

no quadro 2. 
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Quadro 2 - Características do painel CS¨K 270P. 

Parâmetros Elétricos 

 STC NOCT 

Máxima Potência (W) 270 198 

Tensão MPP (Vmpp) 30,8 28,3 

Corrente MPP (Impp) 8,75 7 

Tensão de circuito aberto (Voc) 37,9 35,3 

Corrente de curto circuito (Isc) 9,32 7,53 

Eficiência do módulo (%) 16,5 

Temperatura de operação (°C) -40 até 85 

Máxima tensão do sistema (V) 1000 

Fusível (A) 15 

Tolerância de potência (%) 0/ +5 

Coeficientes de Temperatura 

Coef. Temperatura de Pmáx (%/°C) -0,41 

Coef. Temperatura de Vmpp (%/°C) -0,41 

Coef. Temperatura de Voc (%/°C) -0,31 

Coef. Temperatura de Isc (%/°C) 0,053 

Característica mecânica 

Área do módulo (m²) 1,637 

 

Fonte: Catálogo Canadian Solar, 2017. 

 

4.2.2.1 Cálculo da quantidade de módulos fotovoltaicos necessários 

Com os valores de potência fotovoltaica e potência nominal do módulo em 

condições ideais, dados no quadro 2, foi determinado que o kit fotovoltaico deverá 

ter, aproximadamente, 144 módulos. O produto da quantidade necessária pela 

área de um módulo resulta no valor mínimo de área, necessária para alocar as 

placas, de 236 m². 

A disposição dos módulos no espaço destinado a eles depende da 

quantidade de fileiras que poderão ser formadas e da quantidade de módulos 

associados em cada uma. Para que esses valores pudessem ser definidos, foi 
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necessário corrigir os parâmetros do módulo para as condições de máxima e 

mínima temperaturas em Paulo Afonso ao longo do ano, tomando como base os 

dados de 2017. Para encontrar, primeiramente, os valores de temperatura máxima 

e mínima, foi utilizada a equação 3.  

Para corrigir os parâmetros dos módulos de acordo com a temperatura, 

foram utilizados os valores máximos e mínimos da temperatura ambiente em 

Paulo Afonso, obtidos através da tabela climática da cidade, representada pela 

figura 19. Para os valores de radiação, foram consideradas as condições STC para 

a irradiância máxima, ou seja 1000 W/m², e 0 para a mínima. Quanto ao coeficiente 

térmico do módulo, foi utilizado o valor padrão de 0,03 fornecido pela literatura. Os 

resultados da temperatura máxima e mínima corrigidas estão expostos na tabela 

2. 

Figura 19 - Tabela climática de Paulo Afonso/BA. 

 

Fonte: Climate-data, 2017.  

Tabela 2 - Temperaturas corrigidas. 

Tmodmáx (°C) 64 

Tmodmín (°C) 18,7 

 

Os resultados após a correção estão contidos na tabela 3, abaixo. 

Tabela 3 - Parâmetros elétricos corrigidos. 

Parâmetro Tmodmáx (64°C) Tmodmín (18,7°C) 

Voc 33,31 38,64 

Vmpp 25,88 31,60 

Isc 9,51 9,29 

Impp 8,93 8,72 

Pmpp 226,41 276,46 
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Com estes valores, foi possível dimensionar o inversor ideal e analisar a 

melhor forma de distribuir os módulos ao longo da área necessária. 

 

4.2.3 Dimensionamento do inversor grid-tie 

O inversor deve obedecer ao valor de potência que pode variar entre o 

intervalo dado por: 

0,7 ∗ 38,5 < 𝑃𝑖𝑛𝑣 < 1,2 ∗ 38,5 

26,95 𝑘𝑊 < 𝑃𝑖𝑛𝑣 < 46,2 𝑘𝑊 

 

O inversor escolhido para o SFV do criatório de peixes foi o Fronius Symo 

12.5-3-M, trifásico e compatível com o sistema de backup escolhido. Suas 

especificações técnicas podem ser verificadas no quadro 3 a seguir, adaptada do 

manual fornecido pelo fabricante. Como o inversor escolhido não atendeu ao 

intervalo estabelecido pela equação 9, será necessário utilizar mais do que um 

equipamento.  

 

Quadro 3 - Dados do inversor Fronius Symo 12.5-3-M. 

Parâmetros de Entrada 

Potência nominal 12500 (+50%) W 

Máx. conjunto corrente curto-

circuito (MPP1/MPP2) 

40,5 A / 24,8 A 

Mín. tensão de Entrada 200 V 

Tensão nominal de entrada 600 V 

Máx. tensão de entrada 1000 V 

Faixa de Tensão MPP 320 – 800 V 

Número de rastreadores MPP 2 

Parâmetros de Saída 

Máxima potência de saída 12500 W 

Máxima corrente de saída 20 A 
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Frequência 60 Hz 

Conexão à rede 3~NPE 380/220V (+20% / -

30%) 

 

Fonte: Adaptada de Catálogo Fronius, 2018. 

Baseando-se nos parâmetros do inversor e aplicando a inequação abaixo, 

foi determinado que cada arranjo deve ter, no máximo, 25 módulos associados em 

série. 

𝑁º𝑚á𝑥𝑑𝑒𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ≤
1000

38,64
 

𝑁º𝑚á𝑥𝑑𝑒𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ≤ 25 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

Porém, este resultado não é suficiente. Aspirando um resultado mais 

preciso foi calculado também a quantidade de módulos associados com base nos 

valores de tensão de MPPT e o resultado conquistado está descrito abaixo. 

320

25,88
< 𝑄𝑡𝑑𝑚ó𝑑𝑠é𝑟𝑖𝑒 <

800

31,60
 

13 < 𝑄𝑡𝑑𝑚ó𝑑𝑠é𝑟𝑖𝑒 < 25 

De modo geral, levando em consideração os valores obtidos através da 

resolução das equações 10 e 11, ficou determinado que cada string deverá ter no 

mínimo 13 módulos associados em série e no máximo 25. Para este sistema, cada 

arranjo será composto por 161 painéis fotovoltaicos associados em série.  

Em seguida, com base no valor da corrente gerada nas fileiras, foi 

determinada a quantidade de arranjos que o inversor pode suportar em cada 

entrada MPPT. 

𝑁º𝑚á𝑥𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝐴 ≤
40,5

9,51
 ≤ 4,26 

𝑁º𝑚á𝑥𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝐵 ≤
24,8

9,51
≤ 2,6 

                                            
1 Esse valor foi escolhido com base na razão entre a tensão nominal de funcionamento do 

inversor e a tensão máxima de circuito aberto do módulo fotovoltaico.  
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Dessa forma, utilizando o maior valor de corrente resultante que o inversor 

pode suportar em cada entrada MPPT, o Fronius Symo 12.5-3-M,  que possui duas 

entradas MPPT, A e B, suporta até 4 e 2 arranjos associados em paralelo em cada 

uma, respectivamente, porém evitando alimentar o inversor com uma potência 

superior à nominal de entrada e não deixando de obedecer ao resultado 

encontrado acima, serão postos dois arranjos em paralelo na entrada A e um 

arranjo na entrada B, totalizando 48 módulos por inversor. 

Para verificar se a quantidade de módulos associados a cada inversor não 

fornece potência acima do valor nominal do equipamento, foi calculado o produto 

entre a quantidade de módulos em cada inversor e a potência nominal de cada 

módulo individual. Segundo Tirapelle, Mura e Frazão (2015, p.84), a potência 

resultante não deve ser maior que a potência máxima suportada pelo inversor. 

𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 3 ∗ 16 ∗ 270 = 12960 𝑊 

𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 12960 < 12500 + (50%) 𝑊 

A verificação de compatibilidade desta forma de associar os módulos com 

os parâmetros do inversor escolhido foi feita e pode ser analisada no quadro 4.  

Quadro 4 - Comparação dos resultados obtidos com os parâmetros do inversor. 

Parâmetro 
Resultado 

Obtido 
Operador Inversor Adequado 

Vmppfileira(18,7°C) 505,53 V < 800 V   

Vmppfileira(64°C) 414 V > 320 V   

Vocfileira(18,7°C) 618,24 V < 1000 V   

Iscfileira1(64°C) 19,02 A < 40,5 A   

Iscfileira2(64°C) 9,51 A < 24,8 A   

Imppfileira1(64°C) 17,86 A < 40,5 A   

Imppfileira2(64°C) 8,93 A < 24,8 A   

 

Como o inversor escolhido possui potência nominal de entrada menor do 

que a mínima exigida para o SFV dimensionado, foi preciso utilizar mais de um. 

Para saber quantos equipamentos como este serão necessários, foi aplicada a 

equação 39. 
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𝑄𝑡𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =

𝑄𝑡𝑑𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑄𝑡𝑑𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 ∗ 𝑄𝑡𝑑𝑚ó𝑑𝑠é𝑟𝑖𝑒
 

 

(39) 

Substituindo os valores, o resultado obtido será: 

𝑄𝑡𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =
144

3 ∗ 16
= 3 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠. 

 

Através destes resultados, nota-se que o inversor escolhido e a distribuição 

dos módulos associados a ele estão condizentes. 

Em síntese, serão utilizados três inversores idênticos neste sistema 

fotovoltaico, cada um com 3 strings de 16 paineis, alocadas duas em uma entrada 

MPPT e uma em outra entrada. Além disso, como a tensão de saída do inversor 

trifásico é 220/380V e a UNEB recebe alimentação trifásica 127/220V, será 

necessário utilizar um transformador trifásico de 30kVA. 

 

4.2.3.1 Disposição dos módulos fotovoltaicos 

 

Depois de definido o inversor e a quantidade de módulos e características 

dos arranjos que serão conectados a ele, foi possível definir como as strings serão 

posicionadas. Já se sabe que serão compostas por 16 módulos cada uma e que 

os módulos devem ter 10° de inclinação, tomando como base a superfície 

horizontal a qual serão instalados, vide figura 20. 

Figura 20 - Inclinação dos módulos fotovoltaicos. 

 

Para atingir os 10° necessários, foi dimensionada uma haste de altura 

correspondente a 28,7 cm. Além disso, foi calculada uma distância mínima de 
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aproximadamente 90 cm entre os arranjos, visando evitar que uma string provoque 

sombreamento em outra. Essas distâncias são medidas conforme a figura 21. 

Figura 21 - Distância entre fileiras e altura da haste de fixação. 

 

 

4.2.4 Dimensionamento do banco de baterias 

A bateria escolhida e que atende as necessidades do sistema foi a Bateria 

em gel de ciclo profundo (deep cycle) BAT412201104 da Victron Energy. O quadro 

5 designa alguns dados importantes deste equipamento. 

Quadro 5 - Dados técnicos da bateria BAT412201104. 

Modelo BAT412201104 

Tensão Nominal (V) 12 

Capacidade nominal (25°C)(Ah) 220 

 

Fonte: Catálogos da Victron Enegy, 2018. 

Com esses valores, foi dimensionado o banco de baterias e, 

consequentemente, a quantidade de dispositivos de armazenamento demandada 

por este sistema.  

Não foi possível obter dados da fatura emitida pela COELBA para a unidade 

consumidora isolada, por esse motivo a autonomia que o banco deveria ter foi 

determinada com base no DEC do conjunto elétrico ao qual a UNEB pertence. A 

instituição é alimentada pela Subestação do Modelo Reduzido (CFPPA) e, para 
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este conjunto, tomando como base o ano de 2017, o DEC é de 8 horas, conforme 

visto na figura 22. 

Figura 22 - DEC do conjunto elétrico alimentado pelo Modelo Reduzido. 

 

Fonte: ANEEL, 2017. 

A figura 23 representa o gráfico de profundidade fornecido pelo fabricante 

do modelo de bateria escolhido. Nota-se que para uma profundidade relativamente 

alta, a quantidade de ciclos realizados ao longo da vida útil da bateria é muito 

pequena. Por tanto, de modo a aumentar o período de funcionamento do banco 

de baterias com total capacidade, escolheu-se uma taxa de profundidade de 30% 

a cada ciclo. Com esses parâmetros, estima-se que cada bateria irá descarregar, 

no período da autonomia considerada, 30% da sua carga, em um total de 1800 

ciclos. 

Figura 23 – Gráfico de profundidade da bateria. 

 

Fonte: Adaptado de Catálogo Victron Energy, 2018. 

Para o cálculo da capacidade real foi definido um valor de 48V para a tensão 

do banco de baterias. Com todos os coeficientes definidos, a capacidade real do 

banco será, em Ampéres-hora, de: 
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𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 =
126561,6 ∗ 0,417 ∗ 0,3

0,75 ∗ 48
 

𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 = 440 𝐴ℎ 

A quantidade de baterias a serem associadas em paralelo, deve ser de: 

𝐵𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
440

220
 

𝐵𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 2 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 

Abaixo, encontra-se a quantidade de baterias que devem ser associadas 

em série. 

𝐵𝑠é𝑟𝑖𝑒 =
48

12
= 4 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 

Como a quantidade total de baterias utilizadas é dada pelo produto dos 

resultados obtidos, constata-se que, para este sistema, serão necessárias 8 

baterias com as especificações expostas no início deste item. 

 

4.2.5 Dispositivo de backup 

Embora existam outros equipamentos similares e capazes de exercer a 

função de backup, para o SFCR dimensionado, foi utilizado o Quattro 

12/5000/220-100/100 da Victron, por ser um equipamento completo, que dispensa 

a utilização de controladores de carga e inversores autônomos para conectar as 

baterias. Além disso, este dispositivo é compatível com os inversores Fronius 

desde 2016. O Quattro possui entrada e saída monofásicas, no entanto, o sistema 

é flexível e permite que 3 equipamentos sejam associados, um para cada fase, 

em casos de sistemas trifásicos.  

Estes componentes foram dimensionados com base na tensão de entrada 

do banco de baterias, da rede de alimentação AC e na carga instalada. Os 

parâmetros do Quattro estão descritos no quadro 6. 
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Quadro 6 - Dados do Quattro 12/5000/220-100/100. 

Parâmetros Elétricos 

Tensão de entrada CC 9,5 - 17 V 

Tensão de entrada AC (2x) 187 – 265 V 

Tensão de saída AC 127 V (F-N) 

Potência de saída a 25°C 4000 W 

Potência de saída a 40°C 3700 W 

Frequência 60 Hz 

 

Fonte: Catálogo Victron, 2018. 

Analisando os parâmetros verifica-se que estão todos de acordo com os 

valores exigidos pelo Quattro, o que garante o funcionamento correto do sistema 

de backup. Para frisar o que foi dito, as tabelas 4 e 5 abaixo apresentam, de forma 

resumida, os resultados obtidos para o sistema FV e para o banco de baterias que 

serão ligados ao Quattro. 

Tabela 4 - Valores suportados pelo Quattro 12/5000/220-100/100 x Valores de saída do inversor. 

Parâmetro Quattro 12/5000/220-100/100 Saída do Inversor 

Tensão (V) 187 – 265 V 220 (F-N) 

Frequência (Hz) 60 60 

Corrente (A) 100 16 

 

Tabela 5 - Valores suportados pelo SBU5000 x Valores de saída do banco de baterias. 

Parâmetro Quattro 12/5000/220-100/100 Banco de Baterias 

Tensão (V) 9,5 - 17 482 

Capacidade da bateria 

(Ah) 
100 - 400 220 

Tipo de bateria Bateria em Gel Deep Cycle 

 

                                            
2 A tensão do banco de baterias será dividida igualmente, para alimentar os três 

dispositivos de backup, resultando em um valor de entrada CC igual a 16V para cada Quattro. 
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A figura 24 demonstra como deve ser feita a ligação de todos os 

componentes do SFCR com os dispositivos de backup. 

Figura 24 – Esquema básico de ligação do SFCR com sistema de backup. 

 

Fonte: Adaptado do Catálogo Victron Energy, 2018. 

Pela análise da figura 24, observa-se que, todas as unidades geradoras de 

eletricidade e a rede elétrica estão interligadas às cargas. Enquanto há luz solar, 

os módulos fotovoltaicos estão gerando eletricidade e o excedente produzido será, 

a princípio, utilizado para carregar a bateria e também para gerar créditos com a 

concessionária. O Quattro funcionará como um controlador de carga, dispensando 

o uso do controlador convencional. Dessa forma, quando o banco de baterias 

atingir a carga máxima, o sistema de armazenamento entrará em estado de 

flutuação e então o excedente será injetado apenas na rede.  

No período noturno, o gerador fotovoltaico sairá de operação e as cargas 

passarão a ser alimentadas pela rede de distribuição local, consumindo o 

excedente que o sistema gerou durante o dia. Com este crédito, a parcela do 

consumo da energia convencional é consideravelmente minimizada, de modo a 

reduzir, também, os gastos pagos à concessionária.    

Em casos raros de falha na transmissão ou distribuição da eletricidade local 

o inversor, através do recurso de anti-ilhamento, se encarregará de desconectar o 

arranjo fotovoltaico do sistema, visando proteger a rede e evitar que continue 

energizada e provoque acidentes. Então, é nesse momento que o sistema de 
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armazenamento irá atuar. Com o gerador fotovoltaico e a rede desconectados, o 

banco de baterias será responsável por alimentar as cargas até que o sistema se 

reestabeleça.  

É importante ressaltar que a atuação do Quattro é rápida, em torno de 

20ms, o que garante que o trabalho dos motores que fazem funcionar o criatório 

de peixes seja praticamente ininterrupto.  

4.2.6 Dimensionamento de dispositivos de proteção, cabos e condutores 

 

4.2.6.1 Dimensionamento dos condutores 

Através das considerações fornecidas pela NBR 5410:2008, foram 

dimensionados os condutores com suas respectivas seções mínimas. Os 

resultados obtidos estão discriminados na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Dimensionamento dos condutores. 

Trecho 

Seção 

Mínima 

(mm²) 

Cap. 

Condução 

de Corrente 

(mm²) 

Queda de 

Tensão 

(mm²) 

Valor 

Escolhido 

(mm²) 

Eletroduto 

Condutores CC 

Entre módulos 2,5 1 1 2,5 - 

String(A) – 

StringBox 
2,5 2,5 6 6 3/4” 

String(B) - 

StringBox 
2,5 2,5 2,5 2,5 1/2" 

StringBox(A) – 

Inversor(A) 
2,5 2,5 4 

 

4 

 

1/2” 

StringBox(B) – 

Inversor(B) 
2,5 0,75 0,75 2,5 1/2” 
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Baterias3 - 

BackUp 
- - - 90 - 

Condutores CA 

Inversor – 

stringboxCA 
2,5 4 2,5 4 3/4” 

StringboxCA – 

Quattro 
2,5 4 4 4 3/4” 

Quattro – 

Trafo 
2,5 4 10 10 2” 

 

Visando proteger os condutores, é ideal que eles estejam abrigados dentro 

de eletrodutos desde a conexão com os equipamentos até adentrar as caixas de 

proteção. De acordo com a NBR 5410:2008, a área ocupada pelos cabos não deve 

ultrapassar 40% da área do eletroduto. Os eletrodutos escolhidos também se 

encontram na tabela 6. 

4.2.6.2 Dimensionamento de dispositivos de proteção 

 

Para os disjuntores CC das entradas A e B foram obtidos os respectivos 

resultados abaixo. 

19,02 ≤ 𝐼𝑑𝑐𝑐𝐴 ≤ 32 

28,53 ≤ 𝐼𝑑𝑐𝑐𝐴 ≤ 38 

9,51 ≤ 𝐼𝑑𝑐𝑐𝐵 ≤ 19 

11,41 ≤ 𝐼𝑑𝑐𝑐𝐵 ≤ 20 

 

Atendendo as duas condições impostas pelas equações acima, foi 

escolhido um disjuntor de 32A para a string que vai para a entrada MPPT A um 

disjuntor de 16A, de dois polos, para a string que segue para a entrada MPPT B. 

A figura 25 ilustra um dos modelos de disjuntor escolhido. 

                                            
3 É importante ressaltar que alguns manuais recomendam a secção transversal que o 

condutor deve ter. Nesses casos, é ideal utilizar a especificação dos manuais. 
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Figura 25 - Disjuntor bipolar de 16A. 

 

Fonte: Migoto Eletro, 2018. 

Semelhantemente, para os disjuntores CA, foram obtidos os seguintes 

resultados: 

16 ≤ 𝐼𝑑𝑐𝑎 ≤ 25 

Obedecendo a essa condição, foi escolhido um disjuntor tripolar de 25A, 

ilustrado na figura 26. 

Figura 26 - Disjuntor tripolar de 25A. 

 

Fonte: Loja Tudo, 2018. 

Dentre os possíveis valores para o fusível CC que atendem as 

necessidades do sistema e estão de acordo com o resultado obtido, demonstrado 

abaixo, foi escolhido o fusível de 15A.  

1,1 ∗ 9,51 ≤ 𝐼𝑓 ≤ 15 

10,5 ≤ 𝐼𝑓 ≤ 15 
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Quanto ao diodo de bloqueio, de acordo com a solução abaixo, foi 

determinado que este componente deve ter uma tensão aproximadamente igual a 

1391V. 

𝑉𝑑 ≥ 2 ∗ 16 ∗ 38,64 

𝑉𝑑 ≥ 1236 𝑉 

Os dispositivos de proteção contra surto escolhidos estão apresentados no 

quadro 7. Como a distância entre os painéis e o inversor é maior que 10m, serão 

instalados dispositivos nas duas extremidades. Analogamente, serão instalados 

DPS nas extremidades que conectam o inversor ao medidor de energia. 

Quadro 7 - DPS para o sistema fotovoltaico dimensionado. 

Circuito Código 

Lado CC 7P.23.9.700.1020 

Lado CA (Trifásico) 79.24.8.275.1020 

 

Os dispositivos de proteção dimensionados devem estar alocados dentro 

da string box, de modo a facilitar a sua manutenção e o acionamento manual caso 

seja necessário. Além disso, utilizar a string box garante uma melhor organização 

dos dispositivos e os protege contra intempéries.  

O sistema de aterramento deve ser feito conforme a NBR5410:2008, 

realizando a interligação das instalações elétricas, dispositivos de proteção, partes 

metálicas dos painéis e da sua estrutura de fixação, bem como a carcaça do 

inversor, à terra, por meio de uma haste de cobre, que deve ser interligada à malha 

de aterramento já existente na instituição. 

 

4.3 Análise de viabilidade do sistema on-grid com back-up 

 

4.3.1 Custo estimado do sistema com back-up 

Visando estimar os custos totais de adesão ao sistema fotovoltaico com 

backup foi realizado um orçamento prévio, através de buscas em sites de compra 

e contato com fornecedores. Como alguns dos equipamentos devem ser 
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importados da Europa e/ou Estados Unidos, foram considerados o euro e dólar 

com as cotações atuais equivalentes a R$ 4,31 e R$ 3,74, respectivamente.  

O quadro 8 apresenta a proposta orçamentária inicial para a aquisição e 

instalação do SFCR com backup. Ressalta-se que para a mão de obra foi estimado 

um investimento de 5% da resultante dos valores dos painéis e dos inversores. 

Com isso, estima-se que será investido um valor de R$ 252.663,38 na adesão do 

SFCR com Backup. Estes valores foram utilizados para os cálculos de viabilidade 

econômica do sistema, apresentados à posteriori.  

 

Quadro 8  - Orçamento prévio para sistema fotovoltaico dimensionado. 

 

 

 

 

 

Orçamento prévio para sistema fotovoltaico com backup 

Equipamento Quantidade Preço Valor Total 

Módulos Fotovoltaicos - CS6K 270P 144 R$589,00 R$84.816,00 

Inversor Fronius Symo 12.5-3-M 3 R$14.891,96 R$44.675,88 

Baterias BAT412201104 8 R$2.555,83 R$20.446,64 

Quattro 12/5000/220-100/100 3 R$15.041,54 R$45.124,62 

StringBox CC (Com dispositivos de 
proteção) 

3 R$3.229,00 R$9.687,00 

StringBox CA (Com dispositivos de 
proteção) 

3 R$686,00 R$2.058,00 

Cabo flexível - 2,5mm² - 0,6/1kV - 
100m 

3 R$52,99 R$158,97 

Cabo flexível - 4mm² - 0,6/1kV - 
100m 

3 R$129,00 R$387,00 

Cabo flexível - 6mm² - 0,6/1kV - 
100m 

2 R$295,00 R$590,00 

Cabo fexível - 10mm² - 0,6/1kV - 
100m 

3 R$315,00 R$945,00 

Kit de montagem para painéis 
fotovoltaicos 

144 R$120,00 R$17.280,00 

Transformador trifásico - 30kVA 1 R$2.600,00 R$2.600,00 

Instalação do sistema - R$6.474,59 R$6.474,59 

Investimento total inicial R$235.243,70 
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4.3.2 Análise de viabilidade econômica 

Com o valor do investimento inicial e os dados de geração total do SFV em 

um ano, apresentados na tabela 7, foi possível calcular o payback para o SFCR 

dimensionado. 

Tabela 7 - Cálculo da geração total SFV. 

Mês Pfv (kWp) 
Irradiância 

(kWh/m².dia) N (dias) TD 
 Geração Mensal 

(kWh/mês) 

Janeiro 38,5 5,99 31 0,75 5361,79 

Fevereiro 38,5 6,06 28 0,75 4899,51 

Março 38,5 6,07 31 0,75 5433,40 

Abril 38,5 5,6 30 0,75 4851,00 

Maio 38,5 4,8 31 0,75 4296,60 

Junho 38,5 4,39 30 0,75 3802,84 

Julho 38,5 4,52 31 0,75 4045,96 

Agosto 38,5 5,07 31 0,75 4538,28 

Setemtro 38,5 5,89 30 0,75 5102,21 

Outubro 38,5 5,97 31 0,75 5343,89 

Novembro 38,5 6,12 30 0,75 5301,45 

Dezembro 38,5 6,08 31 0,75 5442,36 

Geração total ao ano (kWh/ano) 58419,32 

 

Quanto aos dados utilizados: o valor de energia gerada em um ano pelo 

sistema equivale a de 58419,3225 kWh/ano. Além disso, a UNEB enquadra-se no 

grupo B3 – Poder Público Estadual, classificado pela COELBA, e o valor de tarifa 

cobrado para esse caso corresponde a R$ 0,54027878 já considerando impostos 

como PIS e COFINS. Dessa forma, foi obtido o seguinte resultado para payback 

de imediato. 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
R$235.243,70

𝑅$0,54027878 ∗ 58419,32
 

 

Para estes valores, foi calculado um payback de, aproximadamente, 7 anos 

e 5 meses. 

Para o cálculo do VPL, foi utilizada uma taxa de atratividade, que representa 

o mínimo que o investidor deve receber (REIS, VALVERDE e MENDONÇA, 2015), 

correspondente ao rendimento médio da poupança do ano corrente, de 
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aproximadamente 4,458% a.a., segundo o Banco Central do Brasil. Na tabela 8 

encontram-se os resultados de VPL obtidos ao longo dos 25 anos de vida útil do 

SFV. O fluxo de caixa considerado corresponde a possível economia que a UNEB 

terá na conta de luz, anualmente, se instalado o sistema, determinado pelo 

produto da tarifa e a energia gerada anualmente. 

Tabela 8 - Estimativa do VPL para o sistema fotovoltaico. 

Ano VPL 

0 -R$235.243,70 

5 -R$96.521,78 

7 -R$48.967,83 

9 -R$5.386,23 

10 R$15.019,75 

11 R$34.554,85 

12 R$53.256,24 

15 R$104.706,45 

20 R$176.820,43 

25 R$234.804,81 

 

Graficamente, os resultados obtidos estão de acordo com o gráfico 1. 

Gráfico 1 - Projeção do VPL ao longo da vida útil do SFV. 

 

Ao analisar a tabela 8 e o gráfico 1, observa-se que, para este caso, o 

sistema só será lucrativo a partir do 10° ano, quando o VPL é maior que zero.  
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De maneira análoga ao VPL, foi calculado o TIR. Os resultados obtidos para 

os próximos anos encontram-se na tabela 9. O ideal é que o valor do TIR seja 

maior que, ou igual, a taxa de atratividade utilizada anteriormente.  

 

Tabela 9 - TIR para o sistema dimensionado. 

Ano TIR 

5 -15,741% 

10 1,223% 

13 4,429% 

14 5,101% 

15 5,648% 

20 7,253% 

25 7,937% 

 

A análise da tabela 9 permite observar que o TIR será maior que a taxa de 

atratividade a partir do 14º ano. Pelo gráfico 2 é possível confirmar este resultado 

ao comparar o valor do TIR ao do TMA. Nota-se que só a partir do 14º ano o TMA 

é superado. Ao final dos 25 anos o TIR será de 7,937%, valor consideravelmente 

baixo, o que indica que, para as condições utilizadas, este projeto não é 

considerado tão economicamente atraente, pois, quanto maior o TIR, mais 

lucrativo é o projeto 

Gráfico 2 - TIR para sistema fotovoltaico dimensionado. 
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O fato de o sistema, a princípio, não ser economicamente atraente, não é 

um empecilho para a sua instalação visto que o principal interesse da instituição 

de ensino solicitante é fornecer energia elétrica 24 horas por dia ao módulo de 

criação de peixes. A viabilidade de implementar esse sistema está relacionada 

com a garantia de sobrevivência dos peixes, visto que, a instalação do SFV com 

backup deve garantir a autossuficiência energética do criatório evitando, dessa 

forma, a morte em grande escala dos animais por falta de oxigênio ou má 

qualidade da água. 

Por esse motivo, a instalação do SFV dimensionado é viável, pois garantirá 

a qualidade de vida dos peixes, de forma independente da distribuição 

convencional de energia elétrica, sendo essa a maior preocupação dos docentes 

e discentes da UNEB, mais precisamente, do curso de engenharia de pesca. O 

retorno financeiro a ser obtido, mesmo que a longo prazo, é uma consequência da 

adesão a sistemas de geração de energia através de fontes renováveis não 

convencionais.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer do desenvolvimento deste trabalho foi possível conhecer e 

propor uma solução sustentável para o problema de fornecimento de energia 

elétrica ao módulo de criação de peixes do curso de engenharia de pesca da 

UNEB, Campus VIII. Como dito, para o correto funcionamento do criatório, é 

imprescindível que haja energia elétrica 24 horas por dia, caso contrário, a 

consequência é a morte de peixes em questão de minutos, trazendo grandes 

prejuízos ao departamento de pesquisas do curso. 

Com o levantamento de carga realizado, constatou-se que o módulo de 

criação de peixes tem um total de 4,794 kW de carga instalada, o que pode ser 

considerada uma carga relativamente pequena, no entanto o consumo diário é 

elevado, o que resulta em uma demanda de energia muito alta. Dessa forma, para 

atender essas necessidades energéticas, foi considerada a opção de utilizar um 

sistema fotovoltaico para geração de energia.  

A adesão de unidades consumidoras ao SFCR ainda não é tão comum em 

consequência do alto investimento inicial que deve ser feito. No entanto, por meio 

de estudos de viabilidade econômica, foi possível analisar se a instalação 

compensa ou não e o quanto é possível o consumidor lucrar com isso. Além da 

viabilidade econômica, é importante analisar as condições ambientais do local da 

instalação. No caso da UNEB, localizada em Paulo Afonso – Bahia, os índices de 

irradiação solar são elevados na maior parte do ano, o que viabilizou o estudo e o 

dimensionamento do sistema fotovoltaico e torna viável tecnicamente a instalação 

deste tipo de unidade geradora.  

Porém, através do estudo de viabilidade econômica, constatou-se que o 

sistema só é viável economicamente a longo prazo, devido ao alto custo dos 

equipamentos utilizados e o fluxo de caixa considerado ser apenas o total a ser 

economizado na fatura da instituição. No entanto, o maior objetivo da instituição é 

não cessar o fornecimento de eletricidade aos motores que mantém o criatório em 

funcionamento e o SFCR com backup dimensionado deve atender a esta 

necessidade. 
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Em suma, com a elaboração deste trabalho, estima-se que o Módulo de 

Criação de Peixes da UNEB se tornará autossuficiente, energeticamente falando, 

cessando a sua dependência da energia elétrica distribuída pela concessionária 

local.  Cabe ressaltar que a decisão de adquirir e instalar o sistema fotovoltaico 

projetado neste trabalho cabe aos membros da UNEB.  

Vale a ressalva de que a inserção de um sistema de geração de energia 

através de fontes renováveis em uma instituição de ensino chamará a atenção do 

corpo docente e discente. Com isso, será possível ampliar o campo de visão 

dessas pessoas e despertar seus interesses para algo inovador e sustentável, 

além de disseminar a ideia com a população, conscientizando-os sobre a real 

situação energética do Brasil e as possibilidades que existem para solucionar este 

problema. 
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ANEXO A – CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS 

 

 

 Arquivo disponível em: < 

https://drive.google.com/drive/folders/1oSApQMPpFKPHwlihiGz1PD_5NGLnsBa

n?usp=sharing > 
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APÊNDICE A – TABELA PARA CÁLCULO DE CONDUTOR PELO CRITÉRIO 

DA QUEDA DE TENSÃO 

 

Condutores CC 

Trecho Distância 
Coeficiente 
do Cobre 

Queda 
de 

Tensão 
Corrente 

Corrente 
Corrigida 

Potência Seção 

Entre módulos 20 0,0176 0,03 9,51 11,8875 3622,4 0,9 

StringA - 
StringBoxCC 

50 0,0176 0,03 19,02 23,775 7244,8 4,6 

StringB - 
StringBoxCC 

50 0,0176 0,03 9,51 11,8875 3622,4 2,3 

StringBox(A)CC - 
Inversor 

10 0,0176 0,03 9,51 23,775 3622,4 3,7 

StringBox(B)CC - 
Inversor 

10 0,0176 0,03 9,51 11,8875 3622,4 0,2 

Condutores CA 

Trecho Distância 
Coeficiente 
do Cobre 

Queda 
de 

Tensão 
Corrente 

Corrente 
Corrigida 

Tensão Seção 

Inversor - 
StringBoxCA 

10 0,0176 0,03 20 25 380 0,7 

StringBoxCA - 
Quattro 

10 0,0176 0,03 20 25 220 1,2 

Quattro - Trafo 80 0,0176 0,03 20 25 220 9,2 
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APÊNDICE B – DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR 

 

 

Arquivo disponível em: < 

https://drive.google.com/drive/folders/1jAOTNJN7sXPnbIsM4fghDTVCVti8VYyL?

usp=sharing > 
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