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RESUMO 

 

Os empreendimentos solares desenvolvidos no Brasil, por serem relativamente novos, ainda 

enfrentam dificuldades no que se refere aos processos e detalhes de projeto que devem ser 

tomados para sua consolidação, uma vez que não há referências bibliográficas 

suficientemente completas que tratem das etapas de desenvolvimento de projeto de usinas 

solares de grande porte (acima de 5 MW) no país. Neste cenário, este trabalho propõe um 

fluxograma de serviços para o desenvolvimento de projeto de usina fotovoltaica no Brasil, 

contemplando os processos burocráticos que devem ser tomados junto aos órgãos 

competentes a fim de se obter licenças, pareceres e permissões de conexão elétrica, bem como 

expor ferramentas e etapas de processo de dimensionamento comumente adotadas pelas 

empresas do setor no país. Por fim, um projeto técnico será apresentado provando a aplicação 

da metodologia abordada anteriormente, com a elaboração de memorial, layout e unifilares do 

projeto. Desta maneira, espera-se que o trabalho sirva de modelo de boa conduta de 

implantação de usinas fotovoltaicas de larga escala no Brasil ao expor etapas, conhecimentos 

e técnicas apropriadas que tornam o processo de desenvolvimento de projeto desta fonte de 

geração mais simplificado, rápido e eficaz, servindo, portanto, de referência para profissionais 

e empresas que procurem investir e/ou obter conhecimentos nesse setor que, à cada dia, vem 

ganhando mais competitividade no mercado brasileiro. 

 

Palavras Chave: Usinas fotovoltaicas. Geração de energia elétrica. Fluxograma de serviços. 

Desenvolvimento de projeto. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

Avaliando o atual momento do setor energético, percebe-se que a sustentabilidade se 

tornou uma ferramenta essencial para o gerenciamento de energia. A ampla preocupação com 

a degeneração do meio ambiente, somada a comprovação de diversos estudos prevendo a 

futura escassez dos combustíveis fósseis (Hinrichs e Kleinbach, 2009), (Labbatt e White, 

2007), proporcionou uma consciência mundial da necessidade de se gerar energias a partir de 

fontes renováveis com base no desenvolvimento sustentável, equilibrando aspectos 

econômicos, sociais e ambientais dos novos projetos. 

A partir desta argumentação, o Sol, responsável pelo desenvolvimento e manutenção 

da vida na Terra, pode ser visto, de acordo com a nossa escala de tempo e com os atuais níveis 

de consumo energético, como uma fonte de energia inesgotável. O aproveitamento da energia 

gerada por este astro é, sem sombra de dúvida, uma das alternativas energéticas mais 

promissoras para a humanidade. 

Na Europa, a obtenção da energia proveniente do Sol, vem sendo uma realidade há 

algum tempo em muitos países que não dispõem de tantos meios naturais para a produção de 

eletricidade, se comparado ao Brasil. Sendo esta opção de geração, atualmente, bastante 

consolidada e em crescente expansão e desenvolvimento tecnológico. 

O Brasil, entretanto, vem iniciando lenta e gradativamente a inserção da geração solar 

fotovoltaica em sua matriz energética. Pode-se considerar o primeiro grande passo para a 

introdução da nova fonte a regulamentação da geração distribuída através da Resolução 

Normativa ANEEL Nº 482 de 17 de Abril de 2012, posteriormente alterada Nº 687 de 24 de 

Novembro de 2015, que em outras palavras regimenta as condições para o acesso de unidades 

de geração residencial e industrial (até 1 MW) aos sistemas de distribuição de energia elétrica, 

garantindo assim que também pessoas físicas possam gerar sua própria energia fazendo uso 

em sua demanda energética ou exportando a energia gerada na rede elétrica da concessionária, 

sendo o mesmo compensado quando necessitar. 

Além disso, a promoção regular dos leilões de energia solar no Brasil, que veem 

acontecendo desde 2014, realiza um importante papel para consolidação do setor de grande 

escala de geração fotovoltaica no país. Totalizando os leilões realizados com participação da 

fonte solar até final de 2015, conforme PORTAL BRASIL (2015, sem paginação) “[...] o 

Brasil já tem contratados 3.206,9 megawatts-pico (MWp) de potência, em 94 

empreendimentos da fonte solar fotovoltaica, somando R$ 12,9 bilhões em investimentos”. 
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Ocorre que, apesar de ser uma fonte já bastante consolidada em outros países no 

mundo, os empreendimentos solares desenvolvidos no Brasil, por serem relativamente novos, 

ainda enfrentam dificuldades no que se refere aos processos e cuidados de projeto que devem 

ser tomados para sua consolidação, uma vez que não há referências bibliográficas 

suficientemente completas que tratem das etapas de desenvolvimento de projeto de usinas 

solares de grande porte (acima de 5 MW) no país.  

Neste cenário, este trabalho propõe a elaboração de um projeto usina fotovoltaica de 

larga escala baseado em um fluxograma de serviços, o qual contempla os processos 

burocráticos que devem ser tomados junto aos órgãos competentes a fim de se obter pareceres 

e permissões de conexão elétrica, bem como expõe ferramentas e etapas de processo de 

dimensionamento comumente adotadas pelas empresas do setor no país. O projeto técnico 

será apresentado com elaboração de memorial, layout e unifilares do projeto.  

Desta maneira, espera-se que o trabalho sirva de modelo de boa conduta de 

implantação de usinas fotovoltaicas de grande escala no Brasil ao expor etapas, 

conhecimentos e técnicas apropriadas que tornam o processo de desenvolvimento de projeto 

desta fonte de geração mais simplificado, rápido e eficaz, servindo, portanto, de referência 

para profissionais e empresas que procurem investir e/ou obter conhecimentos nesse setor 

que, à cada dia, vem ganhando mais competitividade no mercado brasileiro. 
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2  CONSIDERAÇÕES INICIAIS DE PROJETO 

 

Um desenvolvimento de projeto de geração de energia elétrica começa com o 

entendimento das principais influências que regem o setor elétrico brasileiro, bem como dos 

principais trabalhos envolvidos na fase inicial de implantação, pré-operação e funcionamento 

da usina.  

Desta forma, os tópicos seguintes destacam estes principais assuntos e atividades que 

devem ser compreendidos preliminarmente, a fim de que sirvam como base para a avaliação 

de riscos, prospecção da viabilidade do empreendimento e dos esforços necessários para o 

gerenciamento do projeto. 

 

2.1 ORGANIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

A fim de compreender melhor os processos para o dimensionamento de uma usina 

fotovoltaica, principalmente em relação à escolha do melhor ponto de escoamento da energia 

gerada, torna-se necessário compreender, primeiramente, o sistema organizacional do setor 

elétrico brasileiro e suas funções. 

Em linhas gerais, o esquema da Figura 1 ilustra o modelo setorial das instituições que 

regulamentam e atuam no setor elétrico brasileiro, detalhando o inter-relacionamento e 

hierarquia entre as mesmas.  
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Figura 1 - Esquema organizacional do setor elétrico brasileiro 

 

Fonte: goo.gl/Spb2pB (2016). 

 

Adiante serão apresentadas as principais características dos agentes envolvidos no 

planejamento, operação e controle do setor elétrico nacional. 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE): Presidido pelo Ministro das Minas 

e Energia, o CNPE é órgão de assessoramento do Presidente da República para formulação de 

políticas e diretrizes de energia. 

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE): Sob a coordenação e 

presidência do Ministro de Minas e Energia, e ainda composto pelos titulares da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de Petróleo (ANP), Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico 

é responsável por monitorar as atividades de geração, transmissão, distribuição, 

comercialização, importação e exportação de energia elétrica, gás natural, petróleo e seus 

derivados, avaliar as condições de abastecimento, identificar dificuldades e obstáculos de 

caráter técnico, ambiental, comercial, institucional, dentre outros e propor medidas 
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preventivas que visem à manutenção da segurança no suprimento energético, encaminhando-

as, quando for o caso, ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). 

Operador Nacional do Sistema (ONS): Sob a fiscalização da Agência Nacional de 

Energia elétrica (ANEEL), o Operador Nacional do Sistema (ONS) responde pela 

coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica no Sistema 

Interligado Nacional (SIN). O órgão tem como objetivo principal, garantir o suprimento 

contínuo em todo país e garantir a confiabilidade do sistema, definindo ainda, as condições de 

acesso à rede elétrica de transmissão em alta-tensão do país. 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): A Agência Nacional de Energia 

Elétrica tem por finalidade a regulação da geração, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica, bem como fiscalizar os serviços de energia elétrica e 

estabelecer tarifas para agentes e consumidores. 

Ministério de Minas e Energia (MME): É de responsabilidade do Ministério de Minas 

e Energia a formulação e implementação de políticas para o setor energético, de acordo com 

as diretrizes do CNPE. 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE): A Empresa de Pesquisa Energética presta 

serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor 

elétrico, ou seja, esta é responsável pela execução de estudos para definição da Matriz 

Energética e planejamento de longo prazo da expansão do setor (geração e transmissão). 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): Tem por competência as 

atividades de compra e venda de energia em todo o território nacional, atuando por exemplo 

na administração de contratos, apresentação das informações de balanço de compra e venda 

de energia elétrica, liquidação do mercado de curto prazo e gerenciamento financeiro de 

leilões de Energia. 

 

2.2 MERCADO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA DE LARGA ESCALA NO BRASIL 

 

A energia solar fotovoltaica é a energia procedente da transformação direta de luz em 

energia elétrica. Por ser uma energia renovável, ou seja, que não se esgota, os estudos nessa 

área vêm crescendo constantemente. Dessa forma, o estímulo oriundo de subsídios comedidos 

por parte dos governos em pesquisas e desenvolvimentos no campo de energia renovável 

coloca este tipo de fonte de geração em foco. 
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Devido à privilegiada posição geográfica, o Brasil recebe todos os dias grande 

quantidade de irradiação solar, em comparação com outros países com mais tradição e 

consolidados tecnologicamente na geração elétrica a partir da fonte fotovoltaica, como pode 

ser visto nas Figura 2 e 3 a seguir: 

 

Figura 2 - Mapa potencial solar no mundo 

 

Fonte: SOLARGIS (2016). 

 

Figura 3 - Mapa do potencial solar do Brasil 

 

Fonte: SOLARGIS (2014). 
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Figura 4 - Atlas Brasileiro de Energia Solar 

 

Fonte: SWERA (2006). 

 

Entretanto, sabe-se que, no Brasil, a oferta de energia elétrica provem 

majoritariamente da geração através de usinas hidroelétricas, as quais, segundo o relatório de 

Balanço Energético Nacional do ano base de 2014, corresponderam à 65,2% da matriz 

energética nacional, conforme ilustra Figura 5. 

 

Figura 5 - Oferta interna de Energia Elétrica por fonte 

 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2015).  

 

O mesmo relatório informa que a capacidade instalada de geração de energia elétrica 

fotovoltaica no Brasil, dentre serviços públicos, produtores independentes e autoprodutores, 
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foi de 15 MW ou 0,0112% da capacidade nacional, apesar de junto com as usinas eólicas 

terem sido responsáveis por 37,6% de aumento do grid nacional. 

Apesar de o Brasil dominar a tecnologia de geração elétrica por fontes hidráulicas, 

representando baixos custos de produção de energia e consequentemente de venda de energia, 

a forte dependência do país a este tipo de fonte tem demonstrado, nos últimos anos, suas 

consequências. A falta de planejamento do governo aliado ao longo período de estiagem sob 

as importantes bacias hidrográficas do país trouxeram ao racionamento energético e aumento 

da tarifa de energia elétrica aos consumidores finais.  

Ainda, a construção de hidrelétricas promove impactos ambientais. Pode-se considerar 

a pior das consequências a porção de terra alagada para criação do reservatório de água que 

deverá impulsionar as turbinas da casa de força principal da usina. Esta consequência gera 

principalmente êxodos migratórios da população ribeirinha, inutilização de áreas agrícolas e 

pastoris e alteração do ciclo ecológico da região devido à alteração da vazão do rio, gerando 

impactos socioambientais irreparáveis. 

A fonte solar vem como alternativa para a diversificação da matriz energética e para o 

desenvolvimento sustentável no país, por oferecer, por exemplo, geração elétrica em períodos 

de pouca chuva, rápida implementação, fonte pouco poluente e de abundância em todo o 

território e possibilidade de geração distribuída. 

Embora as fontes hidráulicas tenham sido destaque nos planos de geração do governo 

e da iniciativa privada, é percebido um esforço de ambos os setores para o aumento do papel 

da fonte solar na matriz energética nos últimos anos. Pelo Plano Decenal de Expansão de 

Energia Elétrica (PDE) 2014 pode-se verificar importantes sinalizações para a orientação das 

ações e decisões a longo prazo de expansão da oferta de energia elétrica, sendo previsto, para 

a fonte solar, um alcance de 7.000 MW ao fim dos primeiros 10 anos, devendo atingir 

participação de 3,3% na capacidade instalada total, como pode ser visualizado na Figura 6. 
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Figura 6 - Evolução da capacidade instalada por fonte de geração 

 

Fonte: PDE (2014). 

 

O Brasil entrou oficialmente para o mapa da energia solar mundial em 31 de outubro 

de 2014, ao contratar 1 GW de capacidade fotovoltaica para o mercado regulado, pela 

primeira vez na história (ABSOLAR, 2014), marcando o pontapé inicial ao desenvolvimento 

do setor no país, como será visto adiante no tópico Leilões de Energia. 

No panorama atual, o país conta com aproximadamente 110 unidades de geração 

fotovoltaica existentes, de microgeração distribuída à usinas de até 3 MW, espalhadas em 

todo o território nacional, sendo as mais relevantes a Usina Fotovoltaica Cidade Azul, 

localizada no município de Tubarão/SC, que opera desde 2014 com uma potência instalada de 

3 MW e a pioneira Usina de Tauá, construída no sertão do Ceará, que opera desde 2011 com 

potência instalada de 1 MW. 

A situação atualizada das unidades geradoras implantadas e em planejamento podem 

ser visualizadas e consultadas na ferramenta virtual denominada de WEBMAP, disponível na 

página da EPE e gerenciada pela mesma. A distribuição dos empreendimentos solares no 

Brasil disponibilizadas na WEBMAP é mostrada na Figura 7. 
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Figura 7 - Mapa de localização das unidades de geração fotovoltaica no Brasil 

 

Fonte: goo.gl/2KgkFt (2016). 

 

Juntamente com os leilões de energia, os incentivos fiscais e o advento dos 

financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

tratado na seção “Erro! Fonte de referência não encontrada.”, tem permitido ao Brasil o 

desenvolvimento de uma cadeia industrial para fabricação de componentes fotovoltaicos. 

Outros benefícios são o incentivo à fabricação de componentes e equipamentos de alto teor 

tecnológico no País e a atração de novos investimentos nacionais e estrangeiros em território 

brasileiro para o fornecimento de insumos e componentes em qualquer etapa do processo 

produtivo (BNDES, 2016). 

Até o momento, a comercialização de energia elétrica de empreendimentos 

fotovoltaicos de larga escala tem se estabelecido no Ambiente de Contratação Livre (ACL), 

por meio do mercado livre, e no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), através dos 

leilões de energia. 

 

a) Mercado Livre 

No Mercado Livre de Energia os geradores, autoprodutores, produtores independentes, 

comercializadores, importadores e exportadores de energia e os consumidores livres e 

especiais têm liberdade para negociar a compra de energia, estabelecendo volumes, preços e 

prazos de suprimento. 

Estas operações são firmadas por meio de Contratos de Compra de Energia no 

Ambiente Livre, os quais devem ser obrigatoriamente registrados na CCEE, cujo papel é de 



22 

realizar o processo de pagamento e recebimento entre os montantes contratados e os 

montantes consumidos. 

 

b) Leilões de Energia 

Os Leilões de Energia Elétrica constituem um dos principais mecanismos de 

comercialização de energia elétrica no país. Este processo envolve os mais diversos órgãos do 

setor elétrico brasileiro, havendo responsabilidades de estabelecimento de diretrizes (MME), 

planejamento (EPE), coordenação e controle (ANEEL) e comercialização e contratos 

(CCEE). 

 

O Leilão de energia elétrica é um processo licitatório, ou seja, é uma 

concorrência promovida pelo poder público com vistas a se obter energia 

elétrica em um prazo futuro (pré-determinado nos termos de um edital), seja 

pela construção de novas usinas de geração elétrica, linhas de transmissão 

até os centros consumidores ou mesmo a energia que é gerada em usinas em 

funcionamento e com seus investimentos já pagos, conhecida no setor como 

“energia velha”. (ABRADEE, [20-?]). 

 

Leilões para a fonte fotovoltaica têm sido promovidos através de Leilões de Energia 

de Reserva (LER) que possuem a finalidade de elevar a segurança de fornecimento no 

Sistema Interligado Nacional (SIN) ao minimizar o desequilíbrio entre a oferta e a demanda 

de energia, decorrentes, principalmente, de atrasos de obras e indisponibilidade de usinas 

geradoras.  

Este processo licitatório ocorre em ambiente virtual, de maneira que o governo 

estabelece um valor limite em R$/MWh, calculado visando a data de entrega da energia 

gerada e o cenário econômico do país. Na data de realização do leilão o sistema decresce 

periodicamente o preço da energia conforme a aceitação dos agentes geradores interessados 

até que se atinja uma demanda calculada previamente e confidencialmente com base na 

necessidade das distribuidoras de energia elétrica. Ao final desta etapa, o sistema inicia uma 

nova etapa, a qual cada agente de geração propõe o valor R$/MWh que pretende vender a 

energia, que pode ser igual ou menor ao último lance ofertado, cabendo agora ao sistema 

desclassificar os maiores preços, ainda com base na demanda que se deseja contratar, e por 

fim anunciar os vencedores à venda da energia elétrica do certame.  

Até o final de 2015 foram contratados no Brasil 3.206,9 megawatts-pico (MWp) de 

potência, em 94 empreendimentos da fonte solar fotovoltaica, somando R$ 12,9 bilhões em 

investimentos, com previsão de entrada em operação comercial entre os anos de 2017 e 2018. 
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2.3 PERMISSÕES E LICENÇAS 

 

A obtenção das permissões e das licenças compõe uma etapa essencial para o 

desenvolvimento de um projeto, para que seja aceito pelas instituições competentes e 

consequentemente possa ser implementado e inicie a geração em prazo estipulado.  

A lista de permissões e licenças varia conforme a dimensão do projeto, o propósito da 

usina e o estado brasileiro em que a usina será instalada. 

A fim de dar entrada em qualquer que seja o processo de permissão ou licença, faz-se 

necessário ao menos que o projeto possua uma definição básica de seu alcance de modo que 

seja possível a elaboração, no mínimo, da seguinte documentação técnica para protocolo. 

 

a) Arranjo físico geral da usina com planta de localização, incluindo a 

delimitação do terreno e das instalações de transmissão que conectam a usina 

aos sistemas de transmissão ou distribuição; 

b) Diagrama elétrico geral, contemplando as instalações elétricas desde a geração 

até o ponto de conexão ao SIN; 

c) Memorial Descritivo da usina. 

d) Estudo de potencial solar contendo no mínimo 1(um) ano de dados 

solarimétricos do local do empreendimento; 

e) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto, gerada por 

engenheiro devidamente inscrito e regulado perante o Conselho Regional de 

Arquitetura e Agronomia (CREA). 

 

Também, informações jurídicas e fiscais costumam ser exigidas do empreendedor, 

visando provar sua existência e idoneidade. São alguns destes documentos: 

 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

no órgão competente, acompanhado do ato que instituiu a atual administração; 

b) Contrato de Constituição de Consórcio, quando for o caso, firmado por 

instrumento público ou particular; 

c) CPF do interessado - No caso de autorização para pessoa física; 

d) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa recente referente à(o)(s): 



24 

- Fazenda Federal e Dívida Ativa da União e Contribuições 

Previdenciárias e as de Terceiros; 

- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

- Fazenda Estadual; 

- Fazenda Municipal. 

 

A seguir são descritas as principais permissões e licenças comumente solicitadas no 

Brasil: 

 

a) Contrato de compra ou arrendamento de propriedade, que vincule o uso e 

disposição do local destinado ao empreendimento entre o proprietário do 

terreno e o agente interessado, estabelecendo o direito de usar ou dispor do 

imóvel durante todo o prazo de suprimento de energia desejado; 

b) Certidão de Inteiro Teor do Imóvel, apresentando todos os atos praticados e os 

nomes dos proprietários, descrevendo claramente as coordenadas dos limites 

da propriedade em conformidade com cadastro homologado pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); 

c) Parecer do município de implantação do empreendimento; 

d) Licenças Ambientais, expedidas pelo órgão ambiental regional, sendo 

solicitadas de diferentes formas e etapas, de acordo com o órgão ambiental da 

região de localização do projeto. Embora, de maneira geral, estudos ambientais 

sejam requisitados do início ao fim do projeto, como por exemplo, estudos de 

solo, vegetação, drenagem, socioeconômicos, arqueológicos, espeleológicos, 

ações mitigadoras, etc; 

e) Outorga de Geração junto a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

que concede o direito ao agente interessado de explorar o potencial energético 

da fonte desejada, tornando também o ato público através de publicações no 

Diário Oficial da União; 

f) Admissão junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) de 

agente gerador de energia elétrica; 

g) Parecer de acesso ao sistema elétrico, solicitado através de carta ao agente de 

distribuição e/ou transmissão e ONS com especificações do projeto e ponto de 

conexão, bem como com estudos elétricos de comportamento da rede elétrica à 
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injeção de potência gerada pela usina. Maiores detalhes em Capítulo 2 –Erro! 

Fonte de referência não encontrada.; 

h) Licença de Operação Comercial, expedida pela ANEEL, que inspeciona e 

fiscaliza toda a planta a fim de verificar se está condizente com projeto 

apresentado e normas vigentes. 

 

Regularmente as instituições e órgãos federais revisam seus procedimentos, sendo 

importante que o interessado se atualize com as normativas e contate as autoridades 

competentes para confirmar os procedimentos a serem adotados para o empreendimento. 

 

2.4 CONSTRUÇÃO 

 

A construção de plantas fotovoltaicas requerem planejamento e gerenciamentos bem 

estudados a fim de que boas práticas de construção sejam adotadas, bem como questões 

ambientais, de saúde e segurança possam ser atendidas ou mitigadas. 

Nesta fase, é conveniente que a estratégia de contrato a ser adotada esteja definida, 

havendo as opções por meio de múltiplos contratos ou por meio de um único contrato 

Engineering, Procurement and Construction (EPC). 

Contratos múltiplos são aqueles onde cabe ao próprio desenvolvedor, de posse de um 

projeto executivo, negociar e gerenciar com diferentes fornecedores e empreiteiras cada uma 

das atividades necessárias à construção e entrada em operação da usina fotovoltaica, que vão 

desde trabalhos de terraplenagem e montagem eletromecânica dos equipamentos até trabalhos 

de vigilância e limpeza. Nesta modalidade o interessado possui um maior controle de cada 

etapa, estando parte dos riscos do empreendimento sob sua responsabilidade. Acontece que a 

contratação de projeto e execução separados e com diferentes fornecedores pode levar a um 

projeto não otimizado, além de incorrer a dificuldades para se obter as garantias de 

performance da planta e a possibilidade de aditivos ao contrato firmado, devido à 

inadequações de projeto, desvios de cronograma, etc. A Figura 8 esquematiza a estrutura de 

contratação através de contratos múltiplos. 
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Figura 8 - Estrutura de contratos múltiplos 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Os contratos EPC são os mais comuns de serem realizados e menos onerosos na 

construção de usinas fotovoltaicas. Nesta modalidade uma única empresa ou grupo 

empresarial é contratado para desenvolver o projeto executivo e construção, comprometendo-

se ainda a equipar, montar e entregar a usina completamente pronta e operando (Turn Key) a 

um prazo e preço predeterminados. Além disso, em caso de não cumprimento a qualquer 

requisito por parte do contratado, o contratante (proprietário) terá direito a compensações 

financeiras na forma de indenizações. A Figura 9 esquematiza a estrutura de contratação 

através de contrato EPC. 

 

Figura 9 - Estrutura de contrato EPC 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Independentemente da modalidade escolhida, em ambos os casos é recomendável que 

o desenvolvedor elabore um projeto conceitual ou projeto básico do empreendimento, o qual 

visa realizar um dimensionamento inicial das principais e mais onerosas atividades de 

construção da usina e quantificá-las a fim de solicitar ofertas à um ou mais fornecedores. 

Posteriormente, após acordo firmado com o contratado, este trabalho servirá de base para o 

projeto executivo. A Figura 10 mostra a sequência simplificada de atividades desenvolvidas 

até a construção da usina. 

 

Figura 10 - Processo desenvolvido até construção 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Na etapa de construção da usina fotovoltaica, as obras a serem realizadas se dividem 

principalmente em: 

 

a) Obra Civil; 

b) Montagem eletromecânica; 

c) Montagem Elétrica. 

 

Os trabalhos mais significativos, referentes à cada segmento, são apontados e descritos 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Itens relevantes para construção de usina fotovoltaica 

OBRA CIVIL 

Trabalho Descrição 

Instalações 

temporárias. 

Para construção do projeto, as primeiras atividades serão as 

implantações de instalações temporárias, ou seja, deverão ser 

previstos a construção de escritórios, refeitório, vestiários, banheiros, 
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almoxarifados, oficinas, áreas de estoque de materiais a céu aberto, 

central de forma, armadura e concreto, lavador de veículos e outras 

que se fizerem necessárias para a execução das obras. 

Topografia, 

locação e 

estaqueamento. 

Os trabalhos de locação e estaqueamento inicial do terreno são os 

primeiros serviços a serem executados para a construção da planta, 

delimitando os limites da planta, as vias de acesso e a localização das 

fundações. 

Acessos e 

movimento de 

terra. 

Esta atividade contempla a adequação da estrada de acesso existente, 

para permitir a chegada do tráfego para a futura planta. Os 

movimentos de terra têm como objetivo criar uma superfície firme e 

homogênea, com a compactação e resistência mecânica adequada, que 

permita a execução das fundações e canalizações. 

Drenagem. 

Plantas fotovoltaicas precisam contar com um sistema de drenagem 

para o escoamento das águas pluviais. Para dimensiona-lo é 

necessário estudo pluviométrico com objetivo de analisar as 

precipitações sobre a área. 

Cerca 

perimetral. 

A usina deverá contar com uma cerca ou fechamento perimetral com 

objetivo de evitar a entrada de animais e pessoas não autorizadas. 

Execução de 

fundações, e 

canalizações 

elétricas. 

Deverão ser executadas fundações para as estruturas de suporte dos 

painéis fotovoltaicos, centros de transformações, edifício de controle, 

subestação elétrica, linha de transmissão e demais edificações ou 

equipamentos que sejam necessários. Para isto é imprescindível 

estudos detalhados do solo a fim de se evitar escolha errada dos tipos 

de fundações. 

MONTAGEM ELETROMECÂNICA 

Trabalho Descrição 

Montagem 

módulos 

fotovoltaicos. 

A montagem de módulos fotovoltaicos deve seguir os requisitos e 

recomendações aplicáveis do fabricante e do projeto, devendo ser 

organizados para minimizar perdas e fixados de maneira segura para 

que se evitem quebras ou avarias. 

Montagem 

estruturas de 

suporte. 

Estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos devem estar 

corretamente orientadas e alinhadas, bem como garantir que motores 

e eixos associados a estruturas de seguidor estejam com margem para 



29 

rotação e livres de vibrações.     

MONTAGEM ELÉTRICA 

Trabalho Descrição 

Instalação e 

conexão de 

cabos elétricos. 

Cabos elétricos CC de baixa tensão e AC de baixa tensão no campo 

solar até alta tensão na subestação elétrica e linha de transmissão 

devem ser instalados conforme recomendações do fabricante e 

normas aplicáveis, de modo a possibilitar o bom escoamento da 

energia produzida com o mínimo de perdas e o máximo de segurança. 

Aterramento e 

SPDA. 

Equipamentos expostos a corrente elétrica e descargas atmosférica, 

tais como estruturas de suporte, painéis fotovoltaicos, eletrocalhas, 

valas cabos, inversores, transformadores e materiais metálicos, devem 

estar devidamente aterrados, além de que, no projeto, deve estar 

previsto malhas de aterramento que garantam tensões de passo e de 

toque dentro dos limites estabelecidos em norma. 

OUTROS 

Trabalho Descrição 

Comunicação, 

monitoramento 

e controle. 

O projeto e construção da planta solar deve prever um sistema de 

proteção, controle e supervisão, responsável pela aquisição de dados, 

medição e comando da usina. Este objetivo é alcançado através da 

instalação de equipamentos como software de supervisão, servidores, 

racks de comunicação, cabeamentos de rede e fibra ótica, etc. 

Serviços 

auxiliares. 

A planta solar deve contar com sistema de serviços auxiliares 

fornecidos pela concessionária de energia durante o período noturno 

ou em blackouts, a fim de se manter o funcionamento dos sistemas de 

monitoramento, vigilância e iluminação da usina nestes mesmos 

períodos. 

Segurança. 

Ao longo da construção e operação da usina fotovoltaica, equipes e 

equipamentos de segurança e vigilância devem ser previstos, em 

virtude da área conter materiais cobiçados como cobre e por estarem 

geralmente implantados em regiões rurais, de fácil ação de criminosos 

e vândalos.  

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

O valor do investimento e o prazo para a execução de projeto, fornecimento de 

equipamentos e construção de um empreendimento fotovoltaico varia de acordo com a 
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potência a ser instalada, a variação cambial, o estado brasileiro em que se instalará a usina e 

os tipos de equipamentos adotados no projeto.  

Entretanto, tomando como referência estudo da Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) sobre as usinas fotovoltaicas habilitadas tecnicamente no Leilão de Energia de Reserva 

do ano de 2015, denominado “Expansão da Geração: 2º Leilão de Energia de Reserva de 

2015: Participação dos Empreendimentos Solares Fotovoltaicos: Visão Geral”, com potências 

entre 5 MW e 30 MW, os custos de investimento são estimados numa faixa de R$ 3.117 a R$ 

6.112 por kWp com prazos de implantação que variam de 6 à 24 meses. Vale ressaltar, 

segundo o mesmo relatório, que o orçamento de investimento não contempla os juros durante 

a construção, nem a alta do dólar verificada entre os anos 2014-2015. 

 

2.4 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (O&M) 

 

Usinas fotovoltaicas são instalações conhecidas pela sua baixa necessidade de serviços 

e manutenção, quando comparadas a outras tecnologias de geração elétrica. Isto se deve 

especialmente ao fato deste modelo de geração não possuir partes móveis submetidas a 

desgastes físicos, troca de peças ou óleos, exceto em instalações com estruturas de seguidor, 

as quais, mesmo quando implantadas, oferecem custos de manutenção que ainda assim não 

alcançam valores observados em outras fontes. 

Segundo publicação da EPE, em relatório de expansão da geração elétrica, 

denominado “Expansão da Geração: 2º Leilão de Energia de Reserva de 2015: Participação 

dos Empreendimentos Solares Fotovoltaicos: Visão Geral”, que discorre sobre a visão geral 

da participação de empreendimentos fotovoltaicos em leilões de energia, são verificados 

valores médios do custo anual de O&M da ordem de 1,0% do custo total de investimento para 

projetos com estrutura de suporte de módulos fotovoltaicos fixo e de 1,6% para aqueles com 

rastreamento de 1 eixo. 

Com relação ao escopo operacional, serviços de O&M majoritariamente baseiam-se 

em reparos similares a sistemas elétricos simples, ao alcance de qualquer técnico ou 

engenheiro eletricista. 
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Figura 11 - Serviços de O&M 

 

Fonte: CircularEnergy (2016). 

 

Os sistemas fotovoltaicos de maneira geral possuem muito poucas possibilidades de 

avarias, especialmente quando projetados corretamente. Entretanto planos de operação e 

manutenção são importantes a fim de maximizar a produção de energia e o tempo de vida da 

planta. 

Planos de operação e manutenção necessitam buscar o equilíbrio entre o custo de 

manutenção programada e o maior rendimento ao longo da vida da usina. São tarefas de 

operação e manutenção de uma usina solar fotovoltaica: 

 

a) Promover limpeza dos módulos fotovoltaicos; 

b) Controlar a vegetação do terreno; 

c) Garantir integridade de conexões elétrica e equipamentos da planta; 

d) Garantir bom funcionamento dos inversores; 

e) Reparar ou substituir componentes que apresentem falhas; 

f) Acompanhar e avaliar a performance da planta; 

g) Garantir a vigilância e segurança do empreendimento. 

 

A necessidade e periodicidade das atividades vão depender das recomendações dos 

fabricantes, bem como da dimensão da usina, condições sociais, meteorológicas, ambientais e 

disposição de recursos da região de implantação de cada planta. 

Ainda, para maximizar a disponibilidade e, portanto, a produção da planta fotovoltaica 

faz-se necessário contar com um estoque de peças de reposição, incluindo módulos e 
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inversores, que permita a substituição de um componente defeituoso na maior brevidade 

possível por outro em bom estado para depois serem analisados e reparados, substituindo-se 

algum eventual elemento defeituoso sem que se perca a produção. 

Normalmente em projetos solares as atividades de O&M são realizadas por um 

contratante único especializado que fica responsável por toda a planta, seus subcomponentes e 

subcontratados, garantindo seu correto funcionamento. 

 

2.5 FUNDOS DE FINANCIAMENTO E INCENTIVOS FISCAIS 

 

Serão apresentadas a seguir linhas de Incentivos Fiscais e Fundos de Financiamento 

relevantes à empreendimentos fotovoltaicos de larga escala no Brasil. 

 

2.5.1 Incentivos Fiscais 

 

a) Descontos TUST e TUSD 

A Lei nº 9.427 de 26 de dezembro de 1996 sancionada pela presidência da república e 

mais recentemente alterada pela Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, em seu Art. 26, 

dispõe um percentual de redução não inferior a 50% na Tarifa de Uso dos Sistemas de 

Transmissão (TUST) e na Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD) para 

empreendimentos cuja potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja 

menor ou igual a 300.000 kW e que resultem de leilão de energia ou venham a ser autorizados 

a partir de 1º de janeiro de 2016. 

 

b) REIDI 

O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) é 

regulamentado pela Lei Nº 11.488 de 15 de Junho de 2007e prevê isenção da Contribuição 

para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Setor Público 

(PIS/PASEP - 1,65%) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(CONFINS - 7,6%) para pessoa jurídica não adepta do Simples Nacional que implantar, 

comprar equipamentos e contratar serviços para obras de infraestrutura nos setores de 

transporte, portos, energia, saneamento básico e irrigação. 
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c) Isenção ICMS 

O Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) através do Convênio nº 101, 

de 1997, isenta o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) as operações 

envolvendo alguns equipamentos destinados à geração de energia elétrica por células 

fotovoltaicas, não incluindo inversores. 

 

2.5.2 Fundos de Financiamento 

 

As fontes de recursos para financiar empreendimento de geração solar no Brasil são 

basicamente advindas de duas modalidades escolhidas pelo investidor: financiamento com 

condições especiais a partir do BNDES, com compra de equipamentos nacionais ou investir 

na importação dos equipamentos, com a possibilidade de pagar mais caro pela compra de 

material importado, porém adiantando o projeto e consequentemente a geração de receitas 

(ABSOLAR, 2014). 

 

a) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

O BNDES criou regras que suavizam os juros conforme o índice de nacionalização 

dos equipamentos do empreendimento, lançadas em agosto de 2014 através da metodologia 

de credenciamento de equipamentos fotovoltaicos. Ainda, para empreendimentos vencedores 

de leilões de energia, são oferecidas condições especiais de financiamento.  

Atualmente, a principal fonte de financiamento para usinas de geração elétrica a partir 

de fontes renováveis é o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). 

Também, no Brasil, outras linhas de incentivos fiscais e de fundos de financiamentos, 

não menos importantes, são aplicáveis à micro e mini geração distribuída (de até 5 MW), 

contribuindo para o fomento do mercado de menor escala e alavancando ainda mais a 

indústria de serviços e materiais no país. 
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3  DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

Nesta seção apresenta-se uma metodologia para o processo de desenvolvimento, desde 

a concepção da ideia até a conclusão do projeto consolidado de uma usina fotovoltaica em 

larga escala instalada em solo. 

De modo geral esta metodologia se aplica ao desenvolvimento de qualquer usina 

privada em escala industrial.  

É verdadeiro que cada projeto possui suas particularidades no que se refere à 

parâmetros específicos da região de implantação, prioridades do desenvolvedor, exigências 

normativas, modelo do suporte financeiro ao empreendimento e nível de risco. Porém, 

fazendo uma análise geral de implantação, com base em aspectos bem estabelecidos no 

mercado estrangeiro e adequando estes à sistemática brasileira, foi desenvolvido um 

fluxograma de serviços detalhado com as etapas de projeto e cuidados para o 

desenvolvimento de uma planta solar fotovoltaica no Brasil. 

 

3.1 FLUXOGRAMA DE SERVIÇOS 

 

Desenvolver um projeto fotovoltaico é um processo que envolve diversas etapas e 

reúne uma equipe multidisciplinar de especialistas em busca de um mesmo objetivo final. 

Por este motivo, este trabalho sugere um fluxograma de serviços, que nada mais é que 

a representação gráfica da sequência de atividades do processo de projeto, mostrando o que é 

realizado em cada etapa, os dados e serviços de entrada e saída e as principais decisões a 

serem tomadas ao longo de seu desenvolvimento. 

Dessa forma, espera-se que o fluxograma contribua para o melhor entendimento do 

processo de projeto, sendo possível identificar melhorias, facilitar a comunicação entre os 

envolvidos e disseminar a informação para investidores e profissionais do setor.  

Essencialmente, o processo de desenvolvimento de um projeto fotovoltaico de larga 

escala é compreendido em três pilares principais, os quais podem ser estudados paralelamente 

e devem estar permanentemente trocando informações e decisões entre si. São estes: Estudo 

de Área, Conexão Elétrica e Concepção Técnica, como podem ser vistos na Figura 12 a 

seguir: 
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Figura 12 - Pilares principais de projeto fotovoltaico de larga escala 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Em geral o projeto deve começar pela escolha da área mais apropriada para a 

implantação do empreendimento, bem como da análise do ponto de conexão elétrico mais 

adequado que possa suportar o escoamento da potência de energia gerada pela usina. 

Subsequentemente etapas de escolha dos equipamentos, configuração das conexões elétricas, 

prospecção de geração elétrica da planta e análises de aspectos técnicos e financeiros mais 

detalhados devem ser levados em consideração antes do layout final e construção. 

A seguir é mostrado na Figura 13 o esquema detalhado da rotina destas e outras etapas 

que devem ser seguidas para elaboração de um projeto consolidado de uma usina fotovoltaica.  
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Figura 13 - Fluxograma de Serviços detalhado de etapas de projeto 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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A etapa “Início”, na Figura 13, representa a compreensão preliminar ao 

desenvolvimento de um projeto, onde se deve buscar o entendimento macro da usina e do 

ambiente a qual a mesma será inserida. Isso significa que, durante a fase inicial, o 

entendimento geral do panorama do mercado solar, perspectivas do setor elétrico, requisitos 

de licenciamento e financiamento, dentro outros assuntos descritos no Tópico 2 desse 

trabalho, devem ser estudados, pois são essenciais para a avaliação de riscos, correta tomada 

de decisões de projeto e viabilização do empreendimento. 

Ainda sobre a Figura 13 acima, os blocos vermelhos compreendem as etapas de estudo 

de Conexão Elétrica do projeto, enquanto que em verde e azul encontram-se, respectivamente, 

as etapas de Estudo de Área e de Concepção Técnica da usina fotovoltaica. Os blocos em 

amarelo representam os dados de entrada, os quais servirão de base para todo o projeto. 

A Figura 14 descreve a organização dos blocos do fluxograma de serviços. 

 

Figura 14 - Organização de Fluxograma de Serviços. 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Embora cada etapa tenha recebido uma representação alfanumérica, dando a entender 

de que há uma sequência em série de atividades, alguns destes passos podem ser 

desenvolvidos em paralelo de acordo com a estratégia do projetista, o qual deve garantir que 

todas as atividades sejam atendidas. Ainda, o fluxograma não prevê uma etapa específica que 

indique a inviabilidade do projeto, uma vez que é uma decisão relativa que depende do 

objetivo e receita traçados pelo investidor, cabendo a este verificar em cada etapa do processo 

se o projeto está dentro de seus limites aceitáveis. Cada uma das etapas levantadas é abordada 

em detalhes a seguir: 
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A.1 Vértices da Propriedade 

 

Como primeira informação para o desenvolvimento de um projeto solar em larga 

escala, há a necessidade de se conhecer a localização do terreno no qual se pretende implantar 

o empreendimento.  A localização é comumente dada em vértices em formato de coordenadas 

geográficas (latitude e longitude), que são levantadas por meio de equipe especializada em 

campo ou de documentação já existente de registro da parcela da terra em cartório regional. 

Os vértices servirão para que se possa traçar a poligonal da parcela de terra a qual se 

destinará a implantação da usina fotovoltaica, possibilitando as análises e cálculos 

subsequentes de dimensionamento da planta fotovoltaica, como serão mostrados a seguir. 

 

B.1 Potência Desejável 

 

A escolha da potência desejável tem o intuito de estabelecer, inicialmente, a ordem de 

grandeza a que o projeto deverá ser dimensionado, visando servir como meta ao projeto. Esta 

perspectiva pode ser estipulada com base em fatores de natureza física e econômica por parte 

do desenvolvedor do empreendimento. Alguns exemplos de metas são mostrados a seguir: 

 

Quadro 2 - Metas de projeto fotovoltaico 

Metas Físicas Metas Econômicas 

 Usina que gere a máxima potência 

dentro dos limites do território; 

 Usina que gere a partir de uma 

mínima potência dentro dos limites 

do território; 

 

 Usina que atenda um máximo de 

investimento de capital financeiro. 

 Usina que atenda um mínimo de 

investimento de capital financeiro. 

 Usina que vise atingir certa produção 

energética. 

 Usina que vise atingir rendimento 

financeiro pré-determinado. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Pode ocorrer de um ou mais objetivos serem escolhidos pelo desenvolvedor, havendo, 

ao final do dimensionamento, a análise destes objetivos, a fim de se possa julgar a viabilidade 

da planta solar. 

 

F.1 Nível de Irradiação 

 

A verificação do nível de irradiação (W/m²) solar no plano horizontal incidente no 

local em que se deseja instalar uma usina fotovoltaica é a primeira estimativa que o projetista 

terá sobre o montante de irradiação disponível na região. 

O desenvolvedor de projeto pode adotar diferentes escalas de irradiação para verificar 

sua incidência, ficando a depender da unidade da referência com a qual se deseja comparar o 

resultado. Comumente, escalas diárias (kWh/m²/dia) ou anuais (kWh/m²/ano) são utilizadas. 

Esta verificação pode ser realizada tanto através de softwares de simulação, tratados 

no tópico “Erro! Fonte de referência não encontrada.”, onde se insere a localização da 

implantação e são informados índices detalhados e confiáveis, quanto por meio da procura 

visual, menos precisa, em mapas de irradiação de livre acesso, tal como o mostrado na Figura 

3. 

Apesar de bons resultados de geração dependerem de outros parâmetros além da 

irradiação solar, tais como a especificação dos módulos fotovoltaicos, índice de precipitações 

e temperatura ambiente, a verificação preliminar do nível de irradiação proporciona uma 

prévia do potencial solar do local de implantação da usina, sendo em alguns casos critério de 

descarte de projeto para alguns investidores que estabelecem valores mínimos de irradiação 

para o desenvolvimento de projetos. 

 

C.1 Banco de Equipamentos 

 

Antes da escolha da melhor combinação de equipamentos para a planta solar faz-se 

necessário que o projetista possua um banco de dados com as especificações dos principais 

equipamentos da usina fotovoltaica, os quais são diretamente responsáveis pela geração, 

distribuição e transmissão elétrica, assim como também, pelas parcelas mais onerosas do 

empreendimento. São estes: 

 

a) Módulo Fotovoltaico; 
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b) Caixas de String; 

c) Sistema de Seguidor Solar (caso exista); 

d) Sistema Inversor de Potência; 

e) Cabeamento Elétrico; 

f) Transformadores de Potência; 

g) Linha de Transmissão. 

 

Segue abaixo um breve resumo de cada item relacionado acima, a fim de que se possa 

compreender sua importância dentro do sistema de geração fotovoltaico. 

 

a) Módulos Fotovoltaicos 

A conversão da radiação solar em energia elétrica tem lugar na célula fotovoltaica, que 

é o elemento base no processo de transformação da radiação solar em energia elétrica. 

 

Figura 15 - Célula solar fotovoltaica 

 

Fonte: goo.gl/9c62RD (2012). 

 

Como uma única célula não é suficiente para gerar potência elétrica elevada, os 

fabricantes associam várias células, e as encapsulam para proteção, formando assim um 

módulo fotovoltaico. 
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Figura 16 - Esquema dos componentes de um módulo fotovoltaico com célula 

de silício cristalino 

 

Fonte: PINHO e GALDINO (2014). 

 

São várias as características que diferem entre os módulos fotovoltaicos comerciais.  

Dentre elas há a capacidade de potência, corrente elétrica, tensão elétrica, eficiência, peso e 

dimensões físicas. Como principais características para o dimensionamento do sistema de 

geração solar, podemos citar as seguintes: 

 

Quadro 3 - Características típicas para módulos fotovoltaicos 

Características Elétricas Unidade 

Potência Wp 

Tolerância de saída – Pmax Wp 

Corrente de máxima potência (Impp) A 

Tensão de máxima potência (Vmpp) V 

Corrente de curto-circuito (Isc) A 

Tensão de circuito aberto (Voc) V 

Eficiência do módulo % 

Tensão máxima do sistema (Vdc) V 

Coeficiente de temperatura de Pmpp %/C 

Coeficiente de temperatura de Isc %/C 

Coeficiente de temperatura de Voc %/C 

Características elétricas em condições padronizadas (1.000 W/m², 25C célula, AM 1,5). 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Para mais informações sobre tecnologias de módulos fotovoltaicos, consultar a 

bibliografia: “Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos” (Pinho e Galdino, 2014) 
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b) Estruturas de Suporte 

Os módulos fotovoltaicos devem ser montados em estruturas a fim de mantê-los 

orientados na direção correta, além de assegurar ventilação adequada e proporcionar apoio 

estrutural e proteção aos módulos.  

A estrutura de suporte pode ser do tipo fixa, a qual mantém os módulos em um ângulo 

de inclinação fixo, ou do tipo seguidor, o qual altera através de motores a inclinação dos 

módulos conforme a orientação do Sol de modo que ao longo do dia haja uma maior 

incidência de raios solares perpendiculares à superfície dos mesmos. 

Estruturas fixas, apesar de prover menos produção de energia elétrica, proporcionam 

facilidade na montagem, preço reduzido, maior adaptação à superfície do terreno e menos 

manutenção quando comparados aos seguidores solares. 

 

Figura 17 - Exemplo de estrutura fixa de suporte dos módulos fotovoltaicos 

 

Fonte: PINHO e GALDINO (2014). 

 

Estruturas com seguidor, apesar de serem mais caras, quando projetadas para solos de 

topografias adequadas, podem oferecer ganhos significativos de conversão de geração 

elétrica, por estarem constantemente acompanhando a trajetória do Sol. Estas ainda são 

subdivididas em: 

 

a) Seguidor de um eixo: Consiste em um sistema que segue o movimento do Sol 

do nascente ao poente (Leste-Oeste). Mais apropriado para regiões próximas à 

linhas do equador, onde a variação angular do Sol é menos variável durante as 

estações do ano.  
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Figura 18 - Exemplo de seguidor de um eixo 

 

Fonte: LINAK (c2016) (esquerda), DuraTrack (c2016) (direita). 

 

b) Seguidor de dois eixos: Mais caros que seguidores de um eixo, seguidores de 

dois eixos tem movimentação azimutal e de inclinação, que em outras palavras 

permitem que sejam feitos ajustes tanto no eixo Leste-Oeste quanto Norte-Sul. 

Estes são mais adequados para locais de latitudes elevadas. 

 

Figura 19 - Exemplo de seguidor de dois eixos 

 

Fonte: LINAK (c2016) (esquerda), Mecasolar (c2016) (direita). 

 

O balanço de custo e ganhos de geração deve ser feito cautelosamente pelo projetista a 

fim de escolher a opção mais adequada a cada caso de usina. 

 

c) Caixas de String 

A fim de se atingir a faixa de tensão adequada ao bom funcionamento do inversor, é 

comumente utilizada a técnica de se conectar em série (string) os módulos fotovoltaicos, 

proporcionando, desta forma, tensões mais elevadas que as oferecidas nominalmente por 

apenas um módulo. 

Também, em usinas de grande escala, o número de entradas CC dos inversores 

costuma ser menor que o número de strings de módulos fotovoltaicos. Desta forma faz-se 

necessária, entre a conexão dos módulos ao inversor, a instalação de quadros elétricos 
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chamados de caixas de string (string box) ou caixas de junção conectando em paralelo uma 

determinada quantidade de séries (strings) de módulos fotovoltaicos. O número de conexões 

em paralelo pode ser em torno de 16 strings no caso de módulos tipo cristalinos ou de 

aproximadamente 60 strings em caso de módulos tipo filme fino. Esta estratégia tem como 

finalidade reduzir o número de conexões série (string) de módulos até o inversor. A Figura 38 

ilustra a conexão elétrica entre módulos fotovoltaicos, caixas de string e inversor. 

A tensão nas caixas de string será a mesma que da série de módulos, e a corrente de 

saída será a mesma que a soma das séries de módulos (strings) conectados em paralelo. Para 

mais informações sobre de ligação de módulos fotovoltaicos, consultar a bibliografia: 

“Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos” (Pinho e Galdino, 2014). 

Caixas de strings são adequadas a intempéries e possuem a finalidade de não apenas 

conectar strings de módulos em uma única saída, mas também de proteger as placas solares 

de correntes reversas, impedir que impulsos elétricos de descargas atmosféricas atinjam os 

demais equipamentos da planta, facilitar trabalhos de operação e manutenção com chaves de 

manobras e supervisionar a potência gerada no campo solar através de dispositivos de 

medição. 

 

Figura 20 - Exemplo de caixa de string 

 

Fonte: goo.gl/daJwIR [200-?]. 

 

d) Inversor 

O inversor fotovoltaico é o equipamento responsável por converter a tensão e corrente 

contínua gerada por módulos fotovoltaicos em corrente alternada, na mesma frequência da 

rede. Seu funcionamento é totalmente automático, atuando mediante o rastreamento do ponto 

de máxima potência em cada instante de tempo, de forma a otimizar os valores de entrada de 

corrente e tensão em corrente contínua.  



45 

Em seu interior há dispositivos de proteções que garantem isolamento em caso de 

irregularidades na rede ou nos módulos fotovoltaicos. Possuem também banco de capacitores 

que garantem a correção do fator de potência próximo de 1, um sistema de monitoramento 

que permite ver as diferentes variáveis do sistema e um sistema de comunicação para 

monitorar remotamente. 

Existem dois tipos de inversores que determinam a configuração de uma Planta 

Fotovoltaica: 

 

a) Inversores centralizados; 

b) Inversores distribuídos ou inversores tipo string. 

 

Inversores distribuídos são normalmente aplicados em planta solares de pequeno 

porte, como os sistemas residências, tendo em vista sua menor potência (abaixo de 300 

kWac). A Figura 21 ilustra a disposição de inversores distribuídos em uma planta de geração 

fotovoltaica. 

 

Figura 21 - Exemplo de instalação de inversores distribuídos 

 

Fonte: SMA (2016). 

 

Atualmente os inversores centralizados entre 300 e 2.000 kWac são os mais utilizados 

em Plantas Fotovoltaicas de grande potência. Tais plantas são divididas em subcampos de 1 a 

2 MW de potência em função da forma e tamanho da parcela em que se localize a Planta 
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Fotovoltaica. A Figura 24 -  mostra um inversor centralizado utilizado em usinas 

fotovoltaicas. 

 

Figura 22 - Exemplo de inversor centralizado 

 

Fonte: Ingeteam (200-?). 

 

As principais características a serem consideradas para o inversor são: 

 

Quadro 4 - Características típicas para inversor fotovoltaico 

Características Elétricas Unidade 

Faixa de tensão em MPP Vdc 

Tensão máxima Vdc 

Corrente Máxima CC A 

Nº de entradas CC und. 

Potência nominal W 

Tensão nominal V 

Frequência nominal Hz 

Eficiência % 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Da saída do inversor, a energia será transportada ao transformador que será 

encarregado de elevar a tensão para o valor estabelecido para a rede de Média Tensão (MT) 

da usina.  

 

e) Transformador de Potência 

Para adequar o nível de tensão de saída do inversor, de Baixa Tensão (BT) para média 

tensão (MT) as usinas fotovoltaicas contam com transformadores de potência trifásicos. 
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Destes, antes de chegar aos cabos de média tensão, a energia segue para os painéis de 

proteção de circuito instalados no mesmo recinto (contêiners, edificações de alvenaria ou pré-

moldadas) que os inversores e transformadores de potência, sendo compostos por dispositivos 

de monitoramento, proteção e manobra que asseguram a operação fácil e segura das unidades 

de geração dentro da planta solar. 

Dá-se o nome de Centro de Transformação ou Eletrocentro a estrutura ou edifício no 

qual são instalados o(s) inversor(es), transformador(es) e cubículo (s) de proteção, que podem 

ser vistos na Figura 23. 

 

Figura 23 - Exemplo de Eletrocentro 

 

Fonte: WEG [200-?]. 

 

f) Cabeamento Elétrico 

Dependendo da natureza da corrente, o sistema fotovoltaico é eletricamente dividido 

em dois trechos: o trecho de corrente contínua (DC) até o inversor, e o trecho de corrente 

alternada (AC), após realizar o condicionamento de potência pelo inversor fotovoltaico, 

adequação do nível de tensão, mediante os transformadores de MT de cada centro de 

transformação e o transformador de alta tensão (AT) na subestação da usina. 

O dimensionamento do cabeamento elétrico de BT e MT devem seguir 

respectivamente as normas brasileiras NBR 5410 e 14039, bem como as demais normas 

relacionadas às mesmas. 

As principais características a serem consideradas para o dimensionamento dos cabos 

elétricos são: 
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Quadro 5 - Características típicas para cabos elétricos. 

Características Elétricas Unidade 

Sistema de corrente - 

Tensão nominal V 

Tensão máxima da rede V 

Tipo de condutor - 

Seção do condutor mm² 

Corrente máxima admissível do cabo A 

Isolamento - 

Tipo de canalização - 

Tipo de agrupamento - 

Resistência Ω/km 

Reatância Ω/km 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

g) Linha de Transmissão 

A linha de transmissão é a infraestrutura elétrica que transporta a energia gerada pelo 

parque solar. O condutor segue desde a subestação elétrica da usina até um ponto de conexão 

do Sistema Interligado Nacional (SIN) ou do sistema elétrico de uma concessionária de 

distribuição local, o qual destinará a energia aos pontos consumidores. 

A depender do projeto, a linha de transmissão pode significar um sistema oneroso e 

com demasiadas perdas, devendo ser tratado de maneira detalhada e cautelosa a fim de se 

verificar sua melhor configuração e custo-benefício.  

As principais características da linha de transmissão são as seguintes: 

 

Quadro 6 - Características típicas para linha de transmissão 

Características Elétricas Unidade 

Tensão nominal kV 

Potência por circuito MVA 

Frequência Hz 

Nº de cabos und. 

Tipo de cabo condutor - 

Extensão km 

Seção nominal mm² 

Diâmetro nominal mm 

Nº de fios de alumínio und. 

Nº de fios de aço und. 

Tração de ruptura daN 

Resistência elétrica a 25°C Ω/m 

Peso daN/m 

Módulo de Elasticidade daN/mm² 

Coeficiente de dilatação linear (°C)
-1
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Capacidade de corrente A 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 

D.1 Ponto de Conexão e Nível de Tensão 

 

As avaliações técnicas das conexões elétricas dos empreendimentos de geração têm 

como objetivo: (i) identificar a alternativa de integração considerada técnica, econômica e 

socioambientalmente mais atrativa; (ii) definir os requisitos técnicos necessários que 

permitam o escoamento da energia a ser produzida pela usina; (iii) e estabelecer as 

ampliações e eventuais reforços no Sistema Interligado Nacional (SIN), decorrentes Estudos 

para Licitação da Expansão de Geração (EPE). 

Com base na premissa acima, a etapa “Ponto de conexão e Nível de Tensão” consiste 

na análise do ponto de conexão mais próximo da Usina Fotovoltaica, que deve ser escolhido 

ainda com base na potência que se deseja injetar na rede elétrica. No Quadro 7, são 

apresentados os níveis de tensões típicos utilizados para o despacho de diferentes potências. 

 

Quadro 7 - Níveis de tensão para Potências Típicas. 

Nível de Tensão Potência Característica 

Típica (MW) 

138 kV 60 MW 

230 kV 130 MW 

500 kV 1000 MW 

800 kV 2400 MW 
Fonte: Adaptado da ONS (2016). 

 

A partir da localização dos vértices da propriedade em um mapa, a análise mais 

simples é a feita de maneira visual e manual, por meio da identificação, em imagens de 

satélites, de Subestações Elétricas (SE’s), Linhas de Transmissões (LT’s) ou Linha de 

Distribuição (LD’s) mais próxima ao empreendimento, bem como das empresas proprietárias 

correspondentes a cada uma das referidas infraestruturas.  

A empresa ou órgão proprietário do ponto de conexão ditará as regras e normas 

necessárias a serem seguidas para a solicitação de acesso a este ponto. Estas empresas ou 

órgão proprietário dividem-se de maneira geral em Sistema da Rede Básica de Energia e 

Sistema de Distribuição. 
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Segundo a Resolução 066 publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) em 16 de abril de 1999: 

 

Art. 2
º
. A Rede Básica dos Sistemas Elétricos Interligados será constituída 

por todas as subestações e linhas de transmissão em tensões de 230 kV ou 

superior, integrantes de concessões de serviços públicos de energia elétrica, 

devidamente outorgadas pelo Poder Concedente. 

§ 1º. Não serão considerados pertencentes à Rede Básica as linhas de 

transmissão e suas conexões, destinados ao uso exclusivo de centrais 

geradoras ou de um único consumidor; 

 

§ 2º. As instalações destinadas à conexão linhas de transmissão e 

distribuição de uma concessionária de distribuição serão excluídas da Rede 

Básica; 

§ 3º. Na composição da Rede Básica poderão ser incluídos ativos em 

tensões inferiores a 230 kV desde que: 

I - Interliguem Áreas de Mercado; 

II – Em casos excepcionais, a critério da ANEEL e por proposição do ONS, 

estes sejam considerados relevantes para a operação dessa Rede. 

Art. 3º. Os ativos de transmissão não enquadrados na classificação do artigo 

anterior e que não sejam de âmbito próprio dos concessionários de 

distribuição ou de interesse exclusivo das centrais de geração deverão ser 

transferidos à concessionária de distribuição local, no prazo de 24 meses, 

mediante negociação entre as partes e aprovação da ANEEL. 

Art. 4º. As instalações de transmissão de uso exclusivo de interligações 

internacionais não serão incluídas entre os ativos da Rede Básica.  

 

Por outro lado, conforme ABRADEE, [201-?] “O segmento de distribuição, é aquele 

que recebe grande quantidade de energia do sistema de transmissão e a distribui de forma 

pulverizada para consumidores médios e pequenos”. 

 

Figura 24 - Percurso Geração-Consumo da energia elétrica 

 

Fonte: goo.gl/Spb2pB (2016). 
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Quando o caso é de conexão com uma subestação pertencente a Rede Básica de 

Energia a identificação da empresa proprietária da SE poderá ser feita através do Sistema de 

Informação Geográfica Cadastrais do Sistema Interligado Nacional (SINDAT), o qual 

consiste em um banco de dados gerenciado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS) que disponibiliza publicamente as principais informações do sistema elétrico 

brasileiro, organizadas em listas e mapas digitais, como se vê na Figura 25.  

 

Figura 25 - Layout do SINDAT 

 

Fonte: SINDAT – ONS (2016). 

 

Figura 26 - Exemplo de relatório SINDAT 

 

Fonte: SINDAT – NOS (2016). 

 

Através desta ferramenta pode-se ter acesso ao cadastro de todas as usinas, 

subestações e linhas de transmissão que formam a rede de operação do ONS, bem como de 

dados importante para o planejamento de um empreendimento de geração elétrica, tais como 

rotas aproximadas e nível de tensão de linhas, acompanhamento de obras com base em 
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relatórios de obras emitidos pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e características 

básicas das instalações e seus equipamentos. 

Para o acesso à informação da rede de distribuição, o interessado deve procurar a 

respectiva concessionária de energia, uma vez que estas não disponibilizam seus dados 

publicamente. 

 

D.2 Viabilidade De Acesso Junto A Concessionária 

 

Visto o ponto de conexão mais adequado, o projetista deve confirmar junto à empresa 

proprietária a disponibilidade deste acesso. Este contato torna-se necessário, pois pode ocorrer 

do ponto de escoamento planejado estar enquadrado nas seguintes situações: 

 

a) Possui vão disponível para novas conexões; 

b) Requerer construção de novos vãos em barramentos existentes; 

c) Requerer extensão de barramento e construção de novos vãos em áreas já 

disponíveis na subestação; 

d) Não possuir disponibilidade física para novas conexões; 

e) Não possuir margem de escoamento elétrico para novas conexões. 

 

A situação em que se enquadra a SE vai interferir na análise de custo final do ponto de 

conexão, ou até mesmo exigir a procura de uma nova conexão.  

Paralelamente ou previamente, o projetista tem também a opção de realizar seu 

próprio estudo elétrico de conexão através de softwares conceituados de análise de rede. O 

Anarede é o software mais utilizado pelos agentes do setor elétrico brasileiro para este tipo de 

estudo. Desenvolvido pelo Centro de Pesquisa em Energia Elétrica (CEPEL) o software conta 

com toda a configuração do sistema elétrico brasileiro sendo atualizada periodicamente, e é 

formado por um conjunto de aplicações integradas que inclui fluxo de potência, equivalente 

de redes, análise de contingências, análise de sensibilidade de tensão e fluxo e análise de 

segurança de tensão. 
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Figura 27 - Layout do software ANAREDE 

 

Fonte: ANAREDE (2016). 

 

Desta maneira torna-se viável a análise da resposta do sistema elétrico à injeção de 

potência de uma unidade geradora, sendo possível prever reforços e melhorias no sistema em 

caso da ultrapassagem dos limites de operação da rede.  

Apesar da possibilidade do estudo elétrico antecipado do ponto de conexão, o contato 

com a proprietária da SE de escoamento torna-se imprescindível não apenas pelo fato de se 

averiguar a viabilidade física de conexão, mas também devido à necessidade de firmar 

interesse do acessante no ponto de conexão desejado, uma vez que possa existir concorrência 

de outras geradoras no acesso, sendo desta forma uma firmação de acordo contratual a única 

maneira de se garantir a reserva e exclusividade do acesso. 

 

D.3 Traçado Preliminar Da LT 

 

O traçado preliminar serve como estimativa do comprimento efetivo da linha elétrica. 

Este deve buscar o menor comprimento possível, a fim de buscar menores custos de execução 

e menores perdas elétricas de transmissão. Entretanto, isto nem sempre é possível, devido a 

acordos com proprietários de terras, topografia da região, obstáculos naturais (rochas, 

montanhas, lagoas, rios e áreas de preservação), edificações, etc. 

 

D.4 Cálculos De Custos E Perdas 
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De posse de um traçado viável para a linha de transmissão, o projetista deverá calcular 

o melhor condutor para escoar a energia proveniente da central geradora elétrica, tendo em 

vista não apenas sua corrente admissível, mas também parâmetros que influenciarão 

diretamente no custo e desempenho do projeto executivo, tais como o material do condutor, 

peso do condutor, perdas de potência, perdas de tensão e efeito corona. 

A determinação do custo de uma linha de transmissão depende de diversos fatores de 

projeto: peso das torres de transmissão, tipo de cabos utilizados, topografia do terreno pelo 

qual a linha passa, mão de obra, entre outros. Já é sabido de trabalhos anteriores que as 

maiores parcelas no custo advêm do peso das torres e cabos. 

O custo em linha de transmissão se divide em duas parcelas: o custo direto e o custo 

indireto. O custo direto é formado pelas parcelas de custo diretos básicos para aquisição de 

terrenos, execução da obra de engenharia, custos de engenharia, custos relacionados ao meio 

ambiente e administração local da obra. O custo indireto está relacionado com as despesas de 

administração central do empreendimento, podendo incluir também uma parcela do custo de 

administração local. 

O Banco de Preços de Referência da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

pode ser utilizado como uma estimativa do orçamento da linha de transmissão, bem como de 

subestações elétricas e módulos de manobra.  Esse banco é encontrado publicamente na 

internet em formato de planilhas que são atualizadas anualmente pela agência com diversos 

índices de preços comuns a construção civil. 

As planilhas contam também com a variação de preços de acordo com a respectiva 

macro região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) de implantação do projeto. Esta 

possibilidade visa tornar a estimativa mais próxima da diversidade de custos de mão de obra e 

matéria-prima encontradas no Brasil. 

Para linhas de transmissão, os principais parâmetros de entrada do banco de dados são 

listados a seguir.  

 

a) Terrenos e Servidões; 

b) Tipo de estrutura (aço ou concreto); 

c) Tipo de cabo estrutural; 

d) Estaiamento; 

e) Fundação; 

f) Escavação; 
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g) Concretagem; 

h) Tipo de cabo condutor; 

i) Tipo cabo para-raio; 

j) Tipo de cabo ótico; 

k) Isoladores; 

l) Limpeza de faixa de servidão; 

m) Conjunto de ferragens; 

n) Itens diversos (aterramento, topografia, geologia/sondagem e etc). 

 

Figura 28 - Planilha de banco de preços de linhas de transmissão. 

 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA [200-]. 

 

O resultado estimado final da linha de transmissão é obtido através da soma do custo 

de cada um dos fatores de projeto anteriormente listados.  

Da mesma maneira, o custo do(s) reforço(s) na rede elétrica inerente a injeção de 

potência da unidade geradora no ponto de conexão escolhido, também pode(m) ser 

estimado(s) no Banco de Preços de Referência, são obras, como por exemplo, conexão de 

banco de capacitores, compensadores síncronos e reatores. 
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Figura 29 - Planilha de banco de preços de reforços no sistema elétrico 

 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA [200-]. 

 

A avaliação do custo da conexão elétrica deve obedecer a premissa de mínimo custo 

global de interligação e reforços nas redes, ou seja, será escolhida a alternativa de menor custo 

entre outras tecnicamente iguais, considerando os investimentos da conexão de 

responsabilidade do acessante; reforços nas redes de transmissão e distribuição, ampliações 

nas Redes de Transmissão e Distribuição e os custos das perdas. A portaria nº 331 de 13 de 

setembro 2013 do MME regulamenta o critério de mínimo custo global. 

 

D.5 Análise De Custo E Perdas De Transmissão 

 

Estimado o custo total de conexão, cabe ao acessante avaliar a viabilidade do projeto 

com base em seus próprios limites econômicos. Esta avaliação poderá resultar em: 

 

a) Conexão viável para o projeto; 

b) Evidência de que o acessante deverá escolher outro ponto de conexão;  

c) Demonstração de que o projeto da unidade de geração elétrica deverá ser 

cancelado pela inviabilidade de conexão na região. 
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E.1 Análise da Topografia e Solo 

 

A partir do conhecimento do local previsto para a implantação da usina fotovoltaica, é 

de fundamental importância, primeiramente, verificar a topografia e qualidade do solo da 

região, uma vez que avaliações equivocadas destes fatores representam um dos itens mais 

onerosos na construção civil da planta solar. 

Para empreendimentos solares, são preferíveis áreas que sejam planas, de pouca 

declividade e de solo com grau de resistência moderado, uma vez que dessa maneira, custos 

com terraplenagem e fundações das estruturas de suporte dos painéis tornam-se menos 

onerosos. 

A obtenção das características detalhadas do solo, além de trazerem boa estimativa de 

custos para as obras civis, também são importantes na escolha do tipo de estrutura de suporte 

dos módulos fotovoltaicos, juntamente com o custo R$/Wp das mesmas. 

Como citado na seção “Erro! Fonte de referência não encontrada.”, as estruturas de 

suporte para os módulos fotovoltaicos podem ser do tipo fixa ou do tipo seguidor. A escolha 

por estruturas fixas costuma ser feita devido a busca por sistemas mais simples, mais baratos e 

que exigem menos manutenção, embora garantam menos produção de energia quando 

comparados aos sistemas com seguidor. Por outro lado, a escolha pela implantação de 

estruturas com seguidor, além do custo mais elevado de material quanto de manutenção, 

oferecem maiores limitações quanto a inclinação do terreno, uma vez que são estruturas 

ligadas umas às outras por meio de eixos acopladas a motores. Desta maneira, terrenos com 

inclinações acentuadas impedem o adequado nivelamento da estrutura e, consequentemente, 

prejudica o correto posicionamento do módulo perpendicular ao Sol durante seu 

acompanhamento ao longo dia. Porém, em terrenos com menor declividade, estruturas com 

seguidor conseguem aproveitar melhor a irradiação solar durante o dia, proporcionando 

ganhos de produção que podem alcançar 25%, para sistemas de um eixo, dependendo da 

posição geográfica da usina, como ilustrado na Figura 30. 
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Figura 30 - Ganho de Rendimento com seguidor solar 

 

Fonte: Future Mechatronic Systems (traduzido). 

 

Existe no mercado uma vasta gama de fabricantes e produtos de sistemas de 

rastreamento solar, que diferem entre si em material empregado, número e orientação de 

eixos. Cabe ao projetista a escolha da melhor opção de estrutura de suporte dos painéis para a 

planta solar. Esta decisão é realizada através de estudo de custo de implantação versus 

geração elétrica na área do terreno.  

Tomando como exemplo o seguidor do fabricante Nextracker, em seus manuais para a 

construção pode-se verificar limitações que afetam diretamente a implantação da planta 

fotovoltaica, no que se refere às inclinações máximas permissíveis nos sentidos Norte-Sul e 

Leste-Oeste do terreno de implantação, como podem ser lidas abaixo: 

 

a) Limite de inclinação do Tracker Norte-Sul 5° (Inclinação máxima de 8,74%); 

b) Limite de inclinação Tracker Leste-Oeste 5° (Inclinação máxima de 8,74%). 

 

As Figura 31 e 32 mostram o corte no nível do solo das estruturas de suporte dos 

módulos fotovoltaicos deste exemplo, onde na primeira imagem visualiza-se a disposição 

longitudinal das mesas interconectadas por um mesmo eixo de seguidor, enquanto que na 

segunda imagem pode-se observar o detalhe transversal com vários níveis de inclinações que 

os painéis podem alcançam, bem como as diferentes alturas do solo. 
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Figura 31 - Configuração típica Nextracker para módulos 72 células: fila de 85 metros 

com 80 painéis montados verticalmente. 

 

Fonte: Nextracker (2016). 

 

Figura 32 - Perfil de estrutura com seguidor 

 

Fonte: Nextracker (2016). 

 

Existem ainda outras características do tracker que podem limitar ligeiramente o 

layout, as quais serão analisadas no estudo de movimento de terras uma vez fixadas as 

configurações definitivas de cada planta: 

 

a) Diferença máxima de altura entre postes do mesmo tracker de +/- 25 cm; 

b) Espaço entre duas plataformas consecutivas sentido Norte-Sul: 1,50 m; 

c) Espaço entre duas plataformas consecutivas sentido Leste-Oeste: 0,50 m. 

 

A partir das restrições comentadas pode ser realizado um plano de inclinações do local 

da implantação na Figura 33, na qual é indicada em cor verde às áreas que cumprem com o 

critério de inclinações máximas e em vermelho as áreas que superam os 5% de inclinação. 

 

 

 

 



60 

 

Figura 33 - Planta de inclinação do solo 

 

Fonte: Sólida Renováveis (2016). 

 

Como solução, para o uso deste modelo de equipamento o projeto da planta deverá 

maximizar a implantação/construção nas zonas que possuam inclinações menores do que 5% , 

as quais, consequentemente,  necessitarão de menos trabalhos de movimento de terra, como 

mostrado na Figura 34. 

 

Figura 34 - Distribuição de módulo em planta 

 

Fonte: Sólida Renováveis (2016) 
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Estudos simples com o software PVSYST podem ser feitos visando comparar, sob as 

mesmas condições, uma usina projetada com estrutura fixa e com seguidor solar. Tal 

exemplificação será mostrada a seguir. 

Os dados utilizados para se fazer a simulação foram são descritos no Quadro 8: 

 

Quadro 8 - Premissas para estudo comparativo de estruturas de suporte 

Parâmetros utilizados para fazer o estudo comparativo 
Potência nominal da planta 1 MW 
Potência pico da planta 1.2 MWp 
Módulo utilizado 280 Wp (Policristalino) 
Inversor utilizado 500 kW 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

O resultado da produção no primeiro ano entre ambas as opções são mostradas no 

Quadro 9: 

 

Quadro 9 - Resultado de produção 

Parâmetros Estrutura fixa Seguidor com um eixo 
Energia gerada (MWh) 2.006 2.384 
Relação geração (kWh/kWp) 1.658 1.971 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Portanto, para este caso, a geração elétrica com seguidor de um eixo é de 

aproximadamente 19% maior que a de estrutura fixa. 

Por último os preços da estrutura fixa são menores que os de seguidores com um eixo. 

No Quadro 10 são mostrados preços aproximados do ano de referência de 2013 para ambas as 

tecnologias: 

 

Quadro 10 - Preços de estruturas 

Estrutura Preço 
Estrutura fixa 0,55 - 0,60 R$/Wp 
Seguidor com um eixo 1,00 - 1,05 R$/Wp 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Neste comparativo, pode-se dizer que os preços das estruturas oscilam entre 70 e 80% 

a mais para instalações com seguidores de um eixo com relação as instalações com estrutura 

fixa. 
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Por outro lado, com base nos valores mostrados anteriormente, supondo que esta 

mesma usina venderá energia no mercado livre à 200 R$/MWh e desconsiderando perdas, 

inflação e manutenção da mesma, pode-se dizer que nos 25 anos de funcionamento a opção 

com seguidor renderia R$ 1.350.000,00 a mais que a instalação com estrutura fixa, conforme 

Quadro 11.   

 

Quadro 11 - Resultado comparativo de estruturas de suporte 

Parâmetros 
Estrutura 

fixa 
Seguidor com um 

eixo 
Diferença 

Custo de implantação (mil R$) 720,00 1.260,00 540,00 

Energia gerada 25 anos(mil R$) 10.030,00 11.920,00 1.890,00 

 Rendimento (mil R$) 1.350,00 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

E.3 Interferências 

 

A escolha do local em que os painéis fotovoltaicos serão instalados pode ser fator 

determinante de seu desempenho. A integração com elementos arquitetônicos e presença de 

elementos de sombreamento ou superfícies reflexivas próximas podem afetar a eficiência de 

um sistema fotovoltaico. Também a capacidade de trocar calor com o meio, impacta na 

eficiência do painel. Em regiões isoladas é mais provável que se encontrem superfícies livres, 

sem sombreamento e com fácil circulação de ar.  

Basicamente, são as seguintes interferências que precisam ser identificadas em um 

projeto solar: 

 

a) Edificações, incluindo traçados de redes elétricas existentes e planejadas; 

b) Áreas alagáveis; 

c) Estradas públicas; 

d) Rochas; 

e) Vegetações densas; 

f) Áreas que ofereçam sombreamento. 
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E.4 Área Útil 

 

A área útil do projeto compreenderá a área que efetivamente será utilizada para a 

instalação dos módulos fotovoltaicos, bem como de toda a infraestrutura necessária para seu 

adequado funcionamento, tais como estradas internas, centros de transformações, subestação 

elétrica, rede de média tensão, linha de transmissão, cerca perimetral, etc. Em outras palavras, 

a área útil consistirá da área livre para o projeto sem nenhuma restrição ou interferência, 

conforme exemplifica as Figura 35 e 36. 

 

Figura 35 - Exemplo de limite de propriedade para implantação de usina fotovoltaica 

 

Fonte: Sólida Renováveis (2016). 
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Figura 36 - Exemplo de área útil, em verde, para implantação da usina fotovoltaica 

 

Fonte: Sólida Renováveis (2016). 

 

F.2 Estudo Preliminar De Equipamentos 

 

O estudo preliminar dos equipamentos consiste na análise e escolha inicial do aparato 

necessário de modo que combinados possam atingir os objetivos elétricos e econômicos 

traçados anteriormente para a usina.  

Esta escolha prevê a seleção de equipamentos que: 

 

a) Estejam certificados pelos órgãos regulatórios brasileiros competentes; 

b) Atendam aos limites de qualidade da rede elétrica brasileira; 

c) Sejam de fácil fornecimento no mercado; 

d) Possuam confiabilidade; 

e) Visem boa relação de qualidade e custo. 

 

Superada esta seleção, o projetista possuirá um leque menor de opções de 

equipamentos a serem escolhidos a posteriori, em etapa de layout e arranjos, na qual haverá 

nova seleção por critério de características técnicas que atendam as normas e objetivos do 

projeto. 
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F.3 Layout & Arranjos 

 

Definidos os equipamentos preliminares e área útil ao projeto, torna-se viável a 

elaboração do projeto elétrico e o desenho de implantação da planta solar ou layout da usina. 

 

a) Projeto Elétrico 

O projeto elétrico visa escolher os componentes adequados que resultem no 

funcionamento correto e seguro da planta solar. Este dimensionamento consiste em: 

 

 Determinar e quantificar os tipos e modelos de equipamentos necessários; 

 Definir o caminhamento e forma de instalação dos condutores elétricos; 

 Dimensionar dispositivos de proteção, controle, comando, manobra e 

medição elétrica.  

 

Este dimensionamento deve ser feito com base em normas brasileiras de instalações 

elétricas e parâmetros descritos pelos fornecedores dos equipamentos, devendo, dentre outros, 

respeitar os limites de corrente, tensão, harmônicos e isolação dos cabos e equipamentos, bem 

como assegurar adequados fatores de quedas de tensão e perdas de potência no sistema. 

Do ponto de vista elétrico, a planta solar pode ser dividida em 3 (três) subsistemas: 

 

 Setor de Baixa Tensão (< 1.000 V): Área que compõe o campo solar da planta, 

compreendendo desde os módulos fotovoltaicos até a conexão com o 

transformador de potência (BT/MT) dentro do centro de transformação; 

 Setor de Média Tensão (1.000 – 34.500 V): Compreende os equipamentos que 

interligam desde o transformador de potência (BT/MT) dentro do centro de 

transformação até o transformador de potência MT/AT da subestação coletora 

elevadora de uso particular do empreendimento; 

 Setor de Alta Tensão (> 34.500 V): Setor que corresponde desde a subestação 

elétrica da planta solar até o ponto de conexão do SIN. 

 

As Figura 37 e 38 mostram a representação esquemática genérica de diagrama elétrico 

aplicado a usinas de geração fotovoltaica em larga escala. 
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Figura 37 - Diagrama elétrico esquemático de setor de baixa tensão de usina fotovoltaica 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Figura 38 - Diagrama elétrico esquemático de média e alta tensão de usina fotovoltaica 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Nota-se que o projeto de uma usina solar fotovoltaica é modular, ou seja, dimensiona-

se, primeiramente o inversor desejado juntamente com seu respectivo arranjo de módulos 

fotovoltaicos, e em seguida esta configuração pode ser replicada até que se atinja a potência 

desejada.   

Através do estudo elétrico é desejável obter as seguintes conclusões: 

 

 Nº de módulos fotovoltaicos em série (string); 

 Nº de String de módulos em paralelo por caixa de string (stringbox); 

 Nº de caixas de junção por inversor; 

 Nº de Inversores por centro de transformação; 

 Nº de Centros de Transformação da planta; 

 Quantidade, tipo e método de instalação do cabeamento elétrico; 

 Configuração e potência da subestação elétrica; 

 Especificação técnica dos equipamentos escolhidos que irão compor o 

empreendimento. 

 

Estes arranjos, aliados à linha de transmissão e ponto de conexão configuram os itens 

básicos a serem estabelecidos para um projeto elétrico consistente de uma usina fotovoltaica. 

 

b) Layout 

O layout representará a distribuição física dos equipamentos, infraestruturas e 

interferências em planta ou desenho de implantação. 

Além dos fatores já indicados, para o design do melhor layout os seguintes aspectos 

também são importantes: 

 

 Escolha do melhor espaçamento entre fileiras de estruturas de suporte dos 

painéis, a fim de evitar sombreamentos mútuos e perdas elétricas associadas; 

 Escolha do layout que ofereça o menor caminho para os cabos elétricos CC e 

CA; 

 Permitir que haja distância suficiente entre fileiras de suportes de painéis FV 

para manutenção; 
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 Orientar os módulos fotovoltaicos para a direção que produza a máxima 

produção de energia anual, a qual no hemisfério Sul, será garantido na 

orientação da direção Norte; 

 Localizar canteiro de obras, subestação elétrica e vias internas.  

 

O layout e projeto elétrico são trabalhos interativos, ou seja, são desenvolvidos em 

paralelo de modo que existam trocas e influências recíprocas até que se atinja o objetivo 

elétrico da planta juntamente com a viabilidade de instalação física de todos os equipamentos 

e infraestruturas dentro da área útil da planta. 

 

F.4 Previsão De Produção De Energia 

 

A previsão da produção de energia servirá de suporte para o cálculo das receitas do 

projeto. Como o recurso solar é intermitente, o objetivo é prever a média de produção de 

energia anual durante o tempo de vida da usina proposta, em torno de 25 anos.  

Para a estimativa da energia gerada na planta solar, faz-se necessário que o layout e as 

especificações técnicas dos componentes da planta estejam bem definidos, bem como que 

haja informações meteorológicas das condições de temperatura e irradiação da região.  

De posse destas informações a metodologia utilizada par a estimativa de produção 

energética é resumida nas seguintes etapas: 

 

 Escolha da fonte de dados meteorológicos; 

 Simulação de produção energética em software simulador. 

 

a) Escolha da fonte de dados meteorológicos 

A escolha da fonte de dados meteorológicos é uma etapa crucial no desenvolvimento 

do projeto, uma vez que servem de base para todos os cálculos da estimativa de produção 

energética dos módulos fotovoltaicos, influenciando consequentemente na proporção dos 

demais fatores de perdas do empreendimento. Sendo assim, conforme a fonte de dados tenha 

grau de incerteza maior, a estimativa de produção energética também o será.  

Há duas fontes principais para estimar o recurso solar: através de dados medidos por 

satélites ou por estações meteorológicas instaladas na região da planta solar. 
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Como as que possuem menor grau de incertezas, estão às estações solarimétricas que 

fazem medições meteorológicas in loco. Até o momento não há regulamentação brasileira que 

regimente as condições e procedimentos para a instalação, operação e manutenção de uma 

estação solarimétrica. Apesar de haver consulta pública realizada na ANEEL desde 2013, 

processo nº 48500.001759/2013-28, ainda não houve parecer definitivo para sua 

normatização. 

 

Figura 39 - Estação solarimétrica 

 

Fonte: Sólida Renováveis (2016). 

 

Como referências são usados os requisitos e orientações da portaria nº 104 de 23 de 

março de 2016 do MME e da norma ISO 9060:1990 indicados nos editais de Leilões da EPE, 

os quais, dentre outros itens, estabelecem que: 

 

 As medições mínimas devem ser de irradiância global horizontal, realizada por 

dois piranômetros de primeira classe, temperatura, umidade relativa e 

velocidade do vento; 

 Para estudos de produção de energia deverão ser utilizados no mínimo um (1) 

ano de medição no solo na região de implantação do empreendimento; 

 A frequência de medição deverá ser a cada segundo e os dados integralizados a 

cada dez minutos; 
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 O índice de perda de dados deverá ser inferior a 10% (dez por cento) e o 

período contínuo de ausência de medições não poderá superar 15 (quinze) dias. 

 

De maneira geral, para empreendimentos que visem ou não participar de leilões de 

energia, os principais parâmetros a serem medidos pela fonte meteorológica segue a dinâmica 

comprovada pelos modelos matemáticos de uma célula fotovoltaica. Os principais sensores 

necessários para as medições meteorológicas de plantas solares são mostrados no Quadro 12. 

 

Quadro 12 - Equipamentos meteorológicos principais 

Sensor Índice Relação com a planta Imagem 

Piranômetro 

Medição de 

irradiação 

(W/m²) 

Quanto maior o nível de 

irradiação da região 

maior será a produção 

energética, e vice-versa. 

Figura 40 - Piranômetro 

 

Fonte: Hukseflux (2016). 

Termo-

higrômetro 

Medição de 

temperatura 

(ºC) e 

umidade 

relativa (%). 

Quanto maior a 

temperatura da região 

menor será a produção 

energética, e vice-versa. 

A umidade estipulará o 

grau de proteção dos 

equipamentos da planta. 

Figura 41 - Termo-higrômetro 

 

Fonte: Galltec (200-?). 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Ainda, outros valores meteorológicos secundários são medidos a critério do projetista 

uma vez que podem influenciar os índices principais anteriormente citados, bem como 

interferir em especificações de equipamentos e construtivas da planta. Alguns destes sensores 

são mostrados no Quadro 13. 
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Quadro 13 - Equipamentos meteorológicos secundários 

Sensor Índice Relação com a planta Imagem 

Anemômetro 

Velocidade 

do vento 

(m/s) 

Influirá no resfriamento 

dos módulos 

fotovoltaicos e no nível 

de arranque suportável 

pelas estruturas de 

suporte. 

Figura 42 - Anemômetro 

 

Fonte: Onset (2016). 

Wind Vane 

(Biruta) 

Direção do 

vento 

(Pontos 

cardeais ou 

graus). 

Auxiliará no projeto das 

estruturas de suporte e 

edificações da planta. 

Figura 43 - Wind Vane 

 

Fonte: Onset(2016). 

Pluviômetro 
Índice de 

chuva (mm) 

Influirá no índice de 

nuvens, limpeza e 

resfriamento dos 

módulos, grau de 

proteção dos 

equipamentos e etc. 

Figura 44 - Pluviômetro 

 

Fonte: Dyacon (2016). 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Outra opção de fonte meteorológica está na aquisição de dados medidos por satélites. 

Estes portam sensores que fazem diversas medições sob o globo terrestre, as quais 

posteriormente combinam métodos analíticos, numéricos e empíricos para oferecer dados que 

podem variar de intervalos diários à horários com resoluções na faixa de 10,0 – 2,5 km, 

dependendo da localização e campo de visão do satélite. 
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Figura 45 - Satélite meteorológico 

 

Fonte: NASA (2016). 

 

Dados de satélites estão disponíveis tanto de forma gratuita, quanto paga e, apesar das 

medições serem menos precisas quando comparados às medições in loco, apresentam a 

vantagem de oferecer base de dados históricos, possibilitando a avaliação de informações de 

longo prazo, bem como serem menos onerosos, uma vez que não há necessidade de aquisição, 

instalação, operação e manutenção de sensores e torres meteorológicas. 

Apesar do cuidado com a confiabilidade da fonte de dados meteorológicos, incertezas 

desta devem ser levadas em consideração no cálculo de produção energética da usina solar, a 

fim de, principalmente, tornar os resultados seguros para investidores ou financiadores do 

empreendimento. Para isto, comumente, em estudos de geração, são considerados índices de 

probabilidade da energia a ser superados baseados em uma distribuição normal calculada a 

partir de valores médios e desvio padrão dos dados meteorológicos coletados.  

Os índices de probabilidade chamados de P50 e P90 representam respectivamente a 

probabilidade de 50% e de 90% da produção estimada de energia ser superada, que em outras 

palavras significa dizer que quanto maior for o índice de probabilidade, menor será o risco do 

valor de produção não se confirmar. Sendo assim quanto menor for a incerteza global 

associada aos dados solarimétricos, menor será a diferença entre P50 e P90. 

 

b) Software Simulador 

Atualmente devido à quantidade de parâmetros e detalhes inerentes ao cálculo da 

configuração e produção energética de uma planta solar de larga escala, ROSA (2014, p. 2) 

diz: 
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[...] os dimensionamentos de sistemas fotovoltaicos são comumente 

realizados através de softwares comerciais, os quais se diferenciam pelos 

modelos matemáticos dos componentes do sistema, que podem ter um maior 

ou menor número de parâmetros de entrada, e também por quão abrangente é 

a aplicação computacional. 

 

No Quadro 14 são apresentados alguns softwares utilizados e suas principais 

características para o dimensionamento de usinas fotovoltaicas de larga escala. 

 

Quadro 14 - Principais características de softwares fotovoltaicos 

Nome Idioma Passo de tempo Componentes 

Modes 1.1 A H M, G, I, C 

PV-DesingPro 5.0 I, E A, M, D, H M, G, I, C 

PVS 2000 I, A A, M, H M, G, I, C 

PV*SOLPro 2.2 I, A, E, F A, M, D, S, H M, G, I, C 

PVSYST 3.21 I A, M, D, H M, G, I, C 

SolSim 1.0 I, A H M, I 

Fonte: Adaptado de VERA (2004). 

 

Simbologia do Quadro: 

Idioma 

I: Inglês, A: Alemão, E: Espanhol, F: Francês, It: Italiano, P: Português. 

Passo de tempo 

A: ano, M: mês, S: semana, D: dia, H: hora. 

Base de dados de componentes: 

M: módulos, G: irradiância e temperatura, I: inversor, C: consumo. 

 

De maneira geral, o processo de simulação envolve as seguintes etapas: 

 

Figura 46 - Processo geral de simulação de software solar 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

Dados Geográficos 

e Meteorológicos 

Escolha de 

Equipamentos 
Cálculos Resultados 
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Pode-se perceber, da Figura 46, que as duas primeiras etapas já foram explicadas e 

definidas nas seções “Erro! Fonte de referência não encontrada.” e “Erro! Fonte de 

referência não encontrada.”, cabendo ao projetista apenas sua inserção no software 

simulador.  

Na etapa de cálculos o programa verifica todos os parâmetros iniciais que foram 

inseridos verificando sua consistência e, em caso de coerência, são iniciados os cálculos de 

produção energética, aplicando os dados de entrada aos modelos matemáticos do sistema 

elétrico de painéis de demais componentes da usina. 

A fim de fazer um cálculo adequado e detalhamento da previsão energética, é comum 

a necessidade, na etapa de cálculo, da inserção por parte do projetista, das perdas do sistema 

fotovoltaico. A seguir são descritos os fatores de perdas considerados para o cálculo da 

produção de energia. 

 

a) Perdas por sombreamento e do campo: 

 Refletividade das superfícies do entorno (albedo); 

 Trajetória Solar e Horizonte; 

 Sombreamento do Painel (Perdas por irradiação); 

 Perdas por reflexão, ângulos e espectrais; 

 Perdas por sujeira; 

b) Perdas do módulo: 

 Perdas por nível de irradiação; 

 Perdas por temperatura; 

 Perdas elétricas nos strings devido ao sombreamento; 

 Perdas pela qualidade de módulos; 

 Degradação induzida da Luz; 

 Perdas por incompatibilidade elétrica (mismatch); 

 Degradação; 

c) Perdas no sistema elétrico: 

 Perdas no cabos CC; 

 Perdas no inversor; 

 Perdas de BT AC e perdas no transformador; 

 Perdas nos cabos AC de MT; 

 Perdas por consumo interno da UFV; 
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 Taxa de Indisponibilidade Forçada (TEIF) e Indisponibilidade 

Programada (IP). 

 

Superada a fase de cálculos, os resultados obtidos das simulações são mostrados 

através de gráficos e relatórios padronizados ou pré-definidos em escala horária, mensal ou 

anual. Além disso, em muitos softwares é possível realizar uma avaliação econômica do 

projeto levando em consideração os equipamentos e resultados da geração obtida. 

 

F.5 Avaliação Dos Resultados Obtidos 

 

A partir dos cálculos de produção energética, espera-se obter os seguintes indicadores: 

 

a) Energia (MWh): Energia estimada no ponto de conexão com o sistema 

interligado nacional (SIN), representada normalmente pela produção anual de 

P50 ou P90; 

b) Energia Específica (kWh/kWp): Parâmetro que representa a energia 

efetivamente gerada por kWp instalado. Este índice ajuda a comparar 

resultados de diferentes tipos de tecnologias e sistemas; 

c) Garantia Física (MWmédios): Disponibilidade anual de energia gerada 

considerando índices de indisponibilidade (TEIF e IP) e o montante de 

consumo interno mais as perdas internas até o ponto de conexão. 

 

𝐺𝐹 =
𝑃50𝑎𝑐  (𝑘𝑊ℎ)𝑥 (1 − 𝑇𝐸𝐼𝐹)𝑥 (1 − 𝐼𝑃) −  ∆𝑃(𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜)

8760 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎𝑛𝑜)
 

 

A garantia física é o índice utilizado para comercializar energia elétrica em 

Leilões de Energia e assume valores variados de acordo com a potência 

instalada, podendo chegar a aproximadamente 9,5 MWmed para usinas de 30 

MW; 

d) Fator de Capacidade ou CF (%): O fator de capacidade de uma instalação de 

energia fotovoltaica é a relação entre a saída real ao longo de um período de 

um ano (P50 ou P90) e a sua saída se tivesse fornecendo à potência nominal o 

ano inteiro. 
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𝐶𝐹 =
𝐸𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎(𝑘𝑊ℎ)

8760 ℎ/𝑎𝑛𝑜 𝑥 𝑃𝑜𝑡. 𝑈𝑠𝑖𝑛𝑎 (𝑀𝑊)
 

 

Por vezes, devido à comparação com referências diversas, é tomado como 

Potência da Usina a Potência CC (MWp) e outras vezes a Potência CA (MW) 

representada pela soma das potências dos inversores. 

Em outras palavras, o CF é a razão entre a expectativa de geração de energia 

(Garantia Física em MWmédios) e a sua potência instalada, em MW. 

Em razão das usinas fotovoltaicas estarem limitadas à geração diurna, seu CF é 

baixo se comparado com outras fontes de geração, ficando na faixa de 18% a 

30%; 

e) “Performance Ratio” ou PR (%): Expressa em percentagem, a PR permite uma 

comparação entre os sistemas fotovoltaicos de diferentes locais através da 

relação entre a energia efetivamente produzida (EProduzida) e a energia que seria 

produzida por um sistema ideal continuamente operando em condições padrões 

(ESTC) sob a mesma irradiação incidente no plano dos módulos fotovoltaicos 

(IGI). A PR inclui as perdas do arranjo (sombreamento, conversão FV, 

mismatch, cabeamento e etc) e as perdas do sistema (eficiência do inversor, 

conexão a rede e etc).  

 

𝑃𝑅 =
𝐸𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 (𝑘𝑊ℎ)

𝐸𝑆𝑇𝐶  (𝑘𝑊𝑝)𝑥 𝐼𝐺𝐼 (𝑘𝑊ℎ/𝑚²)
 𝑥 100% 

 

Se os módulos fotovoltaicos sempre trabalharem com sua eficiência nominal 

sob todas as condições e se sua energia fosse injetada na rede sem perdas, seria 

alcançada uma PR de 100%. Na realidade, os valores típicos de PR variam na 

faixa entre 75% e 85%; 

f) Custo (R$/kWp): Custos e Receitas estimadas com Equipamentos, Construção 

e O&M por potência instalada, assumindo diferentes valores conforme 

dimensão e topologia do empreendimento. 

 

Por fim, a viabilidade de uma unidade de geração de energia elétrica depende da 

estimativa esperada pelo investidor de receita obtida ao longo da vida útil da usina, que em 

outras palavras significa o rendimento gerado pela venda de energia subtraída de todos os 
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custos inerentes ao empreendimento, como, por exemplo, aquisição de material, construção, 

operação e manutenção. 

A receita com a venda de energia deve ser capaz de superar o pagamento de despesas e 

ainda garantir bom retorno financeiro ao investidor, cabendo a este verificar, baseado no nível 

de risco e retorno estimado do valor investido, se a usina deve ou não deve ser implementada. 

Caso algum destes índices atendam à média ou a limites aceitáveis pré-estabelecidos 

pelo investidor o projeto pode ser tido como consolidado e enviado para “EPCistas” e/ou 

avançado à etapa de detalhes para sua implementação. Caso contrário, o projeto deve ser 

otimizado, voltando à etapa “Layout e Arranjos”, ou até mesmo de se pensar um novo local ao 

projeto, a fim de que se possa tornar o projeto mais eficiente e/ou menos oneroso, como por 

exemplo, através da substituição de equipamentos, novos arranjos de dispositivos, relocação 

de área de implantação e etc. 
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4   PROJETO TÉCNICO 

 

O objetivo do projeto detalhado neste capítulo é dimensionar, conceitualmente, uma 

usina fotovoltaica em terra de larga escala para conexão na rede elétrica seguindo o 

fluxograma de serviços desenvolvido na seção 2, provando assim sua qualidade e eficácia. 

Projeto conceitual é um nível inicial de dimensionamento de planta, bastante realizado 

para que sirva como referência para solicitação de ofertas de EPC’s (ver seção “Erro! Fonte 

de referência não encontrada.”). Nele, são feitos estudos preliminares para a concepção 

técnica da usina a partir de base de dados de pouca precisão tais como topografia por imagens 

de satélite e valores meteorológicos de baixa precisão. Assim, espera-se validar o projeto a 

menor custo, tendo uma perspectiva de como o mesmo será e como se comportará em 

completo funcionamento. Posteriormente, há a necessidade de estudos mais detalhados e 

onerosos a fim de que se possa ajustá-lo para a execução, como por exemplo, estudos de 

curto-circuito, fluxo de potência, qualidade da energia e sondagem, resistência, resistividade 

do solo. 

Para o projeto serão assumidas as premissas de que o cliente necessita inicialmente de 

um projeto de aproximadamente 30 MW que possa ofertar até 8,2 MWmédios para cadastrar 

em Leilão de Energia de Reserva, com data para entrada em operação no ano de 2019. Ainda, 

pede-se que no projeto seja prevista uma margem na infraestrutura de conexão elétrica ao SIN 

para mais três (usinas) solares de mesma potência que serão projetadas no futuro. 

Diante destas informações e dos vértices da propriedade, os dados de partida para o 

desenvolvimento do projeto são resumidos no Quadro 15 e Figura 47. 

 

Quadro 15 - Dados de partida para projeto técnico 

Parâmetros de Partida 
Localização Ipanguaçu/RN 

Área 385 ha 

Potência nominal 30 MW (Leilão) 

Objetivo 8,2 MWmédios 

Sistema de Conexão 120 MW 

Entrada em operação 2019 
Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Figura 47 - Limites da propriedade de implantação (amarelo) 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

O projeto deverá seguir as mais rigorosas normas de segurança, de acordo com a 

legislação brasileira e, caso não existam estas normas, serão aplicadas as normas 

internacionais. 

Tomando como base o fluxograma de serviços apresentado em Erro! Fonte de 

referência não encontrada.e visando seguir uma melhor didática, serão feitas inicialmente a 

análise do nível de radiação do local de implantação, seguido do estudo da conexão elétrica, 

análise da topografia e, por fim, os cálculos da concepção técnica da usina, os quais serão, 

sempre que necessário, otimizados até que se atinja à meta de garantia física solicitada. 

 

4.1 NÍVEL DE IRRADIAÇÃO 

 

O nível de irradiação prévio incidente no local foi verificado através do software 

SolarGis, indicando um valor de irradiação recebida na região de forma direta e indireta no 

plano horizontal ao solo, também chamado de Irradiação Global Horizontal (IGH), de 2.091 

kWh/m², como mostra Figura 48. 
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Figura 48 - Estimativa IGH SolarGis 

 

Fonte: Solargis (2016). 

 

Tal valor pode ser considerado satisfatório, visto que, conforme Figura 3, médias 

anuais de irradiação registradas no Brasil, variam em sua maior parte entre 1.800 kWh/m² e 

2.200 kWh/m², mostrando que o local de implantação possui bom potencial pra conversão da 

energia solar em energia elétrica. 

 

4.2 PONTO DE CONEXÃO E NÍVEL DE TENSÃO 

 

Na escolha do ponto de conexão a ferramenta virtual da ANEEL com o cadastro do 

sistema elétrico brasileiro, SINDAT, (ver seção: “Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 

”) foi utilizada, sendo possível mapear, na Figura 49, linhas de transmissão e 

subestações elétricas próximas ao local de implantação da usina. 
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Figura 49 - Mapa SINDAT 

 

Fonte: SINDAT (2016). 

 

O mapa pode ser interpretado da seguinte maneira: em linhas verdes estão os circuitos 

em 230 kV, em vermelho os de 500 kV, as linhas contínuas representam as linhas de 

transmissão existentes, enquanto que as tracejadas as planejadas. Os pontos em preto indicam 

as subestações elétricas em funcionamento e os pontos em branco às subestações planejadas. 

Tomando como base o Quadro 7, para o montante de potência que se deseja injetar na 

rede básica (120 MW) é preferível que a usina seja conectada em 230 kV.  Assim sendo, são 

separadas três opções de possíveis conexões, como mostra o Quadro 16. 

 

Quadro 16 - Alternativas de ponto de conexão 

Opção Tensão Conexão Concessionária 

1 230 kV SE Açu II CHESF 

2 230 kV SE Açu III ATE XVII 

3 230 kV Seccionamento LT Paraíso – Açu II CHESF 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

UFV 
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4.3 VIABILIDADE DE ACESSO JUNTO A CONCESSIONÁRIA 

 

As concessionárias de energia responsáveis por cada uma das opções supracitadas 

foram contatadas, sendo possível identificar as situações relatadas no Quadro 17. 

Quadro 17 - Situação de pontos de conexões 

Opção Situação 

1 
SE em centro urbano, com pouca margem elétrica para 

injeção de potência. 

2 
SE com obras atrasadas com indefinição da entrada 

em operação (talvez 2019/2020).  

3 

LT preliminarmente com capacidade de escoar a 

energia gerada. Porém com necessidade de construção 

de SE de seccionamento 230 kV no ponto de conexão. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

4.4 TRAÇADO PRELIMINAR 

 

Os traçados preliminares das linhas de transmissões até as respectivas opções de 

conexão elétrica são mostrados no Quadro 18. 

 

Quadro 18 - Distâncias de pontos de conexões 

Opção Conexão Distância 

1 SE Açu II 20 km 

2 SE Açu III 35 km 

3 Seccionamento LT Paraíso – Açu II 11 km 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

4.5 CÁLCULO DE CUSTOS E PERDAS 

 

Os cálculos de custos em cada uma das opções de conexão teve como base o Banco de 

Preços de Referência da ANEEL mostrado na seção “Erro! Fonte de referência não 

encontrada.”. Já para o cálculo das perdas no sistema de transmissão, foi utilizado o banco de 

dados com parâmetros de cabos e torres de transmissão e as normas brasileiras aplicáveis a 

projetos de LT’s, de modo a respeitar os seguintes critérios elétricos: 

 

a) Capacidade de corrente do cabo > Corrente máxima que circula pelo cabo; 

b) Queda de tensão deve ser inferior a 5%; 
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c) A perda de potência deve ser inferior a 2%; 

d) Adotar solução mais rentável. 

 

Os resultados obtidos são mostrados nos Quadro 19 e Quadro 20. 

Quadro 19 - Custos de pontos de conexões 

Opção Conexão Escopo Custo 

1 SE Açu II 20 km de LT + Bay R$ 11.652.072 

2 SE Açu III 35 km de LT + Bay R$ 15.676.925 

3 Secc. LT Paraíso – Açu II 11 km de LT + SE Secc. R$ 29. 951.559 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Quadro 20 - Resultados elétricos de pontos de conexões. 

Opção Conexão ΔV ΔP 

1 SE Açu II 0,96 % 1,22 % 

2 SE Açu III 1,70 % 2,14% 

3 Secc. LT Paraíso – Açu II 0,52 % 0,67 % 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Diante dos resultados obtidos, a opção escolhida foi a 3, uma vez que as opções 1 e 2, 

apesar de possuírem menores custos de construção, apresentam um risco maior de conexão 

por motivo das incertezas identificadas no item “Erro! Fonte de referência não 

encontrada.”. 

Um resumo das principais características da linha de transmissão para a conexão 

elétrica escolhida é mostrado no Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

Quadro 21 - Características linhas de transmissão do projeto técnico 

Dados Gerais do Circuito String Box - Inversor 

Características Rede  

Tensão nominal 230 kV 

cosφ 0,95 

Frequência 60 Hz 

Características Condutor  

Potência do circuito 120 MW 

Cabo condutor RAIL 954,0 MCM 

Nº de fases 3 

Nº de circuitos 1 

Nº de cabos por fase 1 

Extensão 11 km 
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Características Torre  

Material das estruturas  Metálica 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 

4.6 ANÁLISE DA TOPOGRAFIA E SOLO 

 

A análise da topografia e solo da propriedade foi realizada por meio do software 

Civil3D, o qual carrega imagens de satélites e a partir destes gerar plantas com curvas de nível 

e inclinações.  

O resultado deste processo na área a que se implantará a usina fotovoltaica é mostrado 

na Figura 50. 

 

Figura 50 - Mapa de curvas de nível (esquerda) e Mapa de inclinações (direita) 

  

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Com o resultado obtido, pode-se perceber que a área em questão é bastante plana, 

sendo adequada para utilização de estruturas de suporte com seguidor solar, uma vez que 

apresenta pouco desnível, representado pela baixa quantidade de curvas de nível de 5 metros 

na cor “vinho” na imagem à esquerda e poucas inclinações acima de 5%, indicadas pelas 

regiões de cor “vermelha” na imagem da direita.  
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Evidentemente este tipo de levantamento serve apenas para fins de estimativa 

conceitual de projeto, sendo necessários para sua execução estudos detalhados de solo em 

campo, tais como topografia, sondagem e ensaios no solo. 

 

 

 

 

4.7 INTERFERÊNCIAS 

 

Com base nos possíveis tipos de interferências citadas no tópico “Fonte: Elaboração 

própria (2016). 

 

”, pôde-se identificar os seguintes tipos na área de implantação: 

 

a) Córregos de drenagem natural; 

b) Reservatórios de águas naturais; 

c) Área de reserva legal (20% da propriedade). 

 

4.8 ÁREA ÚTIL 

 

Diante das interferências identificadas, é mostrada na Figura 51 a imagem da área útil 

livre para o projeto, onde na cor verde há a região escolhida para a reserva legal, por 

apresentar mais declividades, e em linhas na cor azul, as regiões de alagamento e de passagem 

da drenagem natural. 

 

Figura 51 - Mapa de interferências e área útil ao projeto 
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Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 

 

 

4.9 ESTUDO PRELIMINAR DE EQUIPAMENTOS 

 

Para este projeto será assumido que o conjunto de equipamentos, que servirá como 

base para o desenvolvimento do projeto, constará apenas de produtos de qualidade e atestados 

como permitidos no mercado brasileiro, uma vez que não convém para este estudo técnico a 

análise burocrática e pontual de fabricantes, como mostrado no item “Fonte: Sólida 

Renováveis (2016). 

 

”. 

 

4.10 LAYOUT & ARRANJOS 

 

Superadas as etapas anteriores, chega o momento do dimensionamento elétrico dos 

equipamentos que irão compor a usina, visando atingir ao objetivo esperado. 
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Para usinas fotovoltaicas de larga escala, o projeto é subdividido em subcampos ou 

unidades geradoras de potência nominal menor, de modo que a soma dos subcampos resultem 

na potência nominal desejada. 

Tendo em vista a Figura 37 mostrada anteriormente, a unidade geradora compreende 

os equipamentos e conexões elétricas que vão desde os módulos fotovoltaicos e vão até o 

inversor de potência. 

A configuração inicial parte, por um lado, da escolha dos módulos fotovoltaicos, os 

quais, conectados em série (strings) e em paralelo, determinarão os níveis máximos e 

mínimos de tensão e corrente CC do arranjo, e, por outro lado, da seleção do inversor que, 

através das especificações do fabricante, deverá estar compatível com tais níveis elétricos dos 

arranjos em sua entrada CC, bem como o número de entradas CC e potência CA de saída. 

𝑉𝑀𝐴𝑋_𝐼𝑁𝑉 > 𝑉𝑂𝐶_𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜_𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠_𝑒𝑚_𝑠é𝑟𝑖𝑒  

𝑉𝑀𝑃𝑃_𝑀𝐼𝑁_𝐼𝑁𝑉 > 𝑉𝑚𝑝_𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜_𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 _𝑒𝑚_𝑠é𝑟𝑖𝑒 

𝐼𝑀𝐴𝑋_𝐼𝑁𝑉 > 𝐼𝑠𝑐_𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜_𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝑁º𝑠é𝑟𝑖𝑒𝑠_𝑒𝑚_𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 

As variáveis com índice “corrigido” são grandezas obtidas na ficha técnica dos 

módulos fotovoltaicos compensadas ainda com relação à temperatura da célula, nível de 

irradiação e queda de tensão no cabeamento. Tendo em vista o comportamento dinâmico dos 

mesmos, resultados mais precisos são alcançados por meio de softwares simuladores 

especializados que conseguem simular todos os parâmetros elétricos da unidade geradora ao 

longo do dia, sendo possível verificar com maior detalhe a compatibilidade elétrica dos 

equipamentos selecionados. 

 

a) Seleção do módulo fotovoltaico 

As principais características a serem levadas em conta na comparação de módulos de 

distintas tecnologias são a eficiência e as perdas por temperatura. 

As maiores eficiências de módulos são da tecnologia de módulos monocristalinos, 

seguidos com resultados muito próximos dos policristalinos e por último dos filmes finos. 

Uma maior eficiência implica em uma menor ocupação de terreno já que com a mesma área 

de captação se obtém uma maior potencia instalada. 
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Outro fator a se ter em conta são as perdas por temperatura. Os módulos fotovoltaicos 

reduzem sua produtividade com o aumento da temperatura, portanto, os módulos com 

menores perdas por temperatura serão os mais convenientes em locações mais quentes. Os 

melhores neste aspecto são os módulos de filmes finos, seguidos dos policristalinos e dos 

monocristalinos. O Quadro 22 expõe as principais diferenças entre cada tecnologia de 

módulo. 

 

Quadro 22 - Principais diferenças entre tecnologias de módulos FV 

Módulo fotovoltaico Eficiência 
Coeficiente  perdas 

temperatura (%/C) 

Monocristalino 16% - 16,5% 0,45 – 0,48 

Policristalino 15% - 15,5% 0,40 – 0,45 

Filmes Finos 10% -12% 0,28 – 0,30 

Dados de desempenho aferidos em Standard Test Conditions (STC) – Temperatura 25°C. 

Fonte: Sólida Renováveis (2013). 

 

Para uma análise preliminar de produção será escolhida a tecnologia de Filme Fino 

(CdTe), tendo em vista que o local de implantação é de temperaturas relativamente elevadas 

(27,5 C),  

As principais características do módulo filme fino escolhido são indicadas no Quadro 

23. 

 

Quadro 23 - Características principais do módulo fotovoltaico – Alternativa 1 

Módulo Fotovoltaico Filme Fino 

Características  

Potência 117,5 Wp 

Tolerância de saída – Pmax 0/+3 

Corrente de máxima potência (Impp) 1,65 A 

Tensão de máxima potência (Vmpp) 71,2 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 1,79 A 

Tensão de circuito aberto (Voc) 88,2 V 

Eficiência do módulo 16,3 % 

Tensão máxima do sistema (Vdc) 1.500 V 

Coeficiente de temperatura de Pmpp -0,34 %/C 

Coeficiente de temperatura de Isc 0,04 %/C 

Coeficiente de temperatura de Voc -0,29 %/C 

Características elétricas em condições padronizadas (1.000 W/m², 25C célula, AM 1,5). 
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Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

b) Seleção da estrutura de suporte 

Apesar da verificação de que o terreno da usina é adequado para estruturas com 

seguidor solar, inicialmente para este projeto será proposto estruturas fixas a fim de verificar 

se, com as mesmas, será possível atingir o objetivo de geração proposto. 

A configuração utilizada para as estruturas de suporte dos módulos será em mesas 

fixas onde cada mesa contará com 4 filas de 20 módulos orientados para o Norte. As 

principais características da estrutura são indicadas no Quadro 24. 

 

Quadro 24 - Características principais da estrutura de suporte – Alternativa 1 

Estrutura de suporte 

Características  

Tipo de Estrutura Fixa 

Inclinação 10 

Nº de painéis  4 linhas x 20 painéis 

= 80 painéis 

Espaçamento entre eixos de 

fileiras 

6,5 metros 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 

 

c) Seleção do inversor 

Conforme descrito em “Erro! Fonte de referência não encontrada. - Inversores”, 

para plantas fotovoltaicas de larga escala, potências de inversores centralizados entre 300 – 

2.000 kWac são os mais utilizados. Desta forma, e ainda tendo em vista os modelos mais 

difundidos e que atenda aos limites máximos de tensão e corrente dos módulos fotovoltaicos 

de modo que atinja 30 MW de potência instalada, foi selecionado o inversor com as 

características do Quadro 25. 

Quadro 25 - Características principais do inversor fotovoltaico – Alternativa 1 

Inversor Central 

Características  

Faixa de tensão em MPP 581-820 Vcc 

Tensão máxima 1.050 Vcc 

Corrente Máxima CC 1.800 A 
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Nº de entradas CC 20 und. 

Potência nominal 1.019,8 kW 

Tensão nominal 400 V 

Frequência nominal 60 Hz 

Eficiência 99,1 % 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

d) Características das unidades geradoras 

Em cada inversor estarão conectadas vinte e cinco (25) caixas de string (string boxes). 

Dentre as vinte e cinco (25) caixas de string, cada uma possuirá cinquenta (40) conexões em 

paralelo com dez (10) módulos conectados em série. 

 

Quadro 26 - Características das unidades geradoras do projeto técnico 

Características das unidades geradoras 

Potência da Unidade geradora (kW) 1.000,00 

Quantidade de Unidades Geradoras 

(und.) 

30 

Nº de módulos em série (und.) 10 

Nº de séries em paralelo (und.) 1.000 

Nº de módulos por arranjo (und.) 10.000 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Conforme se pode verificar na Figura 52, a seguir, é sobreposto, em um mesmo 

gráfico, a faixa de operação dos inversores (roxo) e as curvas de operação da string de 

módulos para diferentes temperaturas (verde), indicando boa configuração de arranjo, uma 

vez que os pontos de máxima potência dos painéis fotovoltaicos encontram-se dentro dos 

limites de tensão do inversor (Vmpp max - min), bem como as tensões em circuito aberto 

(Voc) e correntes de curto circuito (Isc) dos geradores respeitaram os máximos valores 

suportados pelo inversor. 

 

Figura 52 - Gráfico de operação de arranjo fotovoltaico vs Inversor – Alternativa 1 
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Fonte: PVSYST (2016). 

 

Para transportar a energia gerada no setor de baixa tensão em corrente contínua serão 

utilizados cabeamentos elétricos de alumínio de secções variadas (6, 10, 95, 150, 240 e 400 

mm²), a depender da potência a ser transportada, isolados com borracha de polietileno 

reticulado (XLPE) ou Etileno-propileno (EPR), blindado e capa exterior. A tensão nominal 

dos cabos será de 0,6/1 kV. 

A queda de tensão e perdas de potência no circuito monofásico de corrente contínua 

são regidas pelas fórmulas: 

𝑄𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝐶𝐶 (∆𝑉𝐶𝐶) = 2. 𝐼. 𝐿. 𝑅𝑐𝑐 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝐶 (∆𝑃𝐶𝐶) = 3. 𝑅𝑐𝑐. 𝐿. 𝐼2 

I = Corrente nominal do circuito [A]; 

L = Comprimento do circuito (km); 

Rcc = Resistência em corrente contínua a 20C (Ω/km). 

Selecionado o tipo de cabo (XLPE Alumínio) e utilizando o método de instalação 

diretamente enterrado, ambos indicados no Quadro 27, as perdas calculadas na rede de baixa 

tensão que interliga as caixas de strings ao inversor são descritas no Quadro 28. 

 

Quadro 27 - Dados Gerais Circuito CC – Alternativa 1 

Dados Gerais do Circuito String Box - Inversor 

Características Rede  

Tipo de corrente Contínua 

Características Condutor  
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Condutor Alumínio 

Isolação  XLPE 

Características Instalação  

Método de Instalação 
Diretamente 

enterrado 

Temperatura do Solo 30C 

Resistividade do Solo 1,5 k.m/W 

Agrupamento 

2 circuitos, distância 

de um diâmetro de 

cabo  

Características Circuito  

Tensão nominal 712,0 Vcc 

Corrente nominal CC 66,0 A 

Potência nominal 47 kW 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Quadro 28 - Perdas elétricas circuito CC  BT – Alternativa 1 

 Circuito String Box – Inversor (Alternativa 1) 

Tramo Comp. 
Cabo 

Escolhido 

I cabo 

corrigido 
Queda de Tensão Perda de Potência 

StringBox 1 64 m 1x50 Al 108 A 5,38 V 0,76% 0,53 kW 1,13% 

StringBox 2 65 m 1x50 Al 108 A 5,52 V 0,78% 0,55 kW 1,16% 

StringBox 3 52 m 1x50 Al 108 A 4,42 V 0,62% 0,44 kW 0,93% 

StringBox 4 54 m 1x50 Al 108 A 4,60 V 0,65% 0,46 kW 0,97% 

StringBox 5 41 m 1x50 Al 108 A 3,46 V 0,49% 0,34 kW 0,73% 

StringBox 6 43 m 1x50 Al 108 A 3,68 V 0,52% 0,36 kW 0,77% 

StringBox 7 30 m 1x50 Al 108 A 2,50 V 0,35% 0,25 kW 0,53% 

StringBox 8 33 m 1x50 Al 108 A 2,75 V 0,39% 0,27 kW 0,58% 

StringBox 9 19 m 1x50 Al 108 A 1,57 V 0,22% 0,16 kW 0,33% 

StringBox 10 22 m 1x50 Al 108 A 1,86 V 0,26% 0,18 kW 0,39% 

StringBox 11 7 m 1x50 Al 108 A 0,61 V 0,09% 0,06 kW 0,13% 

StringBox 12 11 m 1x50 Al 108 A 0,94 V 0,13% 0,09 kW 0,20% 

StringBox 13 6 m 1x50 Al 108 A 0,48 V 0,07% 0,05 kW 0,10% 

StringBox 14 7 m 1x50 Al 108 A 0,61 V 0,09% 0,06 kW 0,13% 

StringBox 15 11 m 1x50 Al 108 A 0,94 V 0,13% 0,09 kW 0,20% 
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StringBox 16 19 m 1x50 Al 108 A 1,57 V 0,22% 0,16 kW 0,33% 

StringBox 17 22 m 1x50 Al 108 A 1,86 V 0,26% 0,18 kW 0,39% 

StringBox 18 30 m 1x50 Al 108 A 2,50 V 0,35% 0,25 kW 0,53% 

StringBox 19 33 m 1x50 Al 108 A 2,75 V 0,39% 0,27 kW 0,58% 

StringBox 20 41 m 1x50 Al 108 A 3,46 V 0,49% 0,34 kW 0,73% 

StringBox 21 43 m 1x50 Al 108 A 3,68 V 0,52% 0,36 kW 0,77% 

StringBox 22 52 m 1x50 Al 108 A 4,42 V 0,62% 0,44 kW 0,93% 

StringBox 23 54 m 1x50 Al 108 A 4,60 V 0,65% 0,46 kW 0,97% 

StringBox 24 64 m 
1x50 Al 108 A 5,38 V 0,76% 0,53 kW 1,13% 

StringBox 25 65 m 
1x50 Al 108 A 5,52 V 0,78% 0,55 kW 1,16% 

 TOTAL 7,43 kW - 

 Nº INVERSORES 30 Und. 

 PERDA TOTAL 

222,96 kW 

ou 

472 MWh/ano 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Os resultados do Quadro 28 mostram que foi escolhido o cabo de alumínio de seção 

50 mm² para interligar as Caixas de String nos inversores de potência, representando perdas 

de até, aproximadamente, 472 MWh/ano na usina nestes circuitos e mantendo os limites de 

queda de tensão e perda de potência abaixo dos limites de 7% e 2%, respectivamente.  

 

e) Características do setor de média tensão 

Cada 2 (dois) inversores das unidades geradoras estarão dispostos em centros de 

transformação compostos ainda por transformadores trifásicos 0,4/34,5 kV de 2 MW para 

adequar a tensão de saída do inversor para média tensão, totalizando, portanto, 15 centros de 

transformação em toda a usina. Os centros de transformação (CT) serão interconectados entre 

sí e à subestação elétrica em anel e dispostos em 2 (dois) circuitos de média tensão, como 

mostra o Quadro 29. 

 

Quadro 29 - Distribuição de circuitos de projeto técnico 

Circuito CT Conexão CT Potência 

Circuito 1 8 
SE – CT 12 – CT 10 – CT 6 – 

CT 11– CT 7– CT 4– CT 3 - SE 
16 MW 

Circuito 2 7 
SE – CT 13 – CT 8 – CT 5 – CT 

1– CT 2 – CT 9– CT 14– CT 15 
14 MW 
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- SE 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Para transportar a energia gerada no setor de média tensão em corrente alternada serão 

utilizados cabeamentos elétricos de alumínio de secções variadas (6, 10, 95, 150, 240 e 400 

mm²), dependendo da potência a ser transportada, isolados com borracha de polietileno 

reticulado (XLPE) ou Etileno-propileno (EPR), blindado e capa exterior. A tensão nominal 

dos cabos será de 34,5 kV. 

A queda de tensão e perdas de potência no circuito trifásico de corrente alternada são 

regidas pelas fórmulas: 

𝑄𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝐴𝐶 (∆𝑉𝐴𝐶) = √3. 𝐼. 𝐿. (𝑅𝑐𝑎. 𝑐𝑜𝑠𝜑 +  𝑋𝐿 . 𝑠𝑒𝑛𝜑) 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝐶 (∆𝑃𝐴𝐶) = 3. 𝑅𝑐𝑎. 𝐿. 𝐼2 

I = Corrente nominal do circuito [A]; 

L = Comprimento do circuito (km); 

Rca = Resistência em corrente alternada a 20C (Ω/km); 

XL= Reatância indutiva da linha (Ω/km); 

𝜑= ângulo de fase. 

Escolhido o tipo de cabo (XLPE Alumínio) e utilizando o método de instalação 

diretamente enterrado, as perdas calculadas na rede de média tensão que interliga os centros 

de transformação até a subestação elétrica da usina são mostradas no Quadro 30. 

 

 

Quadro 30 - Perdas elétricas de circuitos de média tensão 

Circuito 1 

Tramo Comp. Potência Seção Queda de Tensão Perda de Potência 

SE – CT 15 642 m 16 MVA 1x400 Al 21,46 V 0,062% 3,51 kW 0,022% 

CT 15 – CT 14 184 m 14 MVA 1x240 Al 6,55 V 0,019% 0,90 kW 0,006% 

CT 14 – CT 9 530 m 12 MVA 1x150 Al 18,92 V 0,055% 1,89 kW 0,012% 

CT 9 – CT 2 760 m 10 MVA 1x150 Al 13,56 V 0,039% 0,68 kW 0,004% 

CT 2 – CT 1 227 m 8 MVA 1x95 Al 0,00 V 0,000% 0,00 kW 0,000% 

CT 1 – CT 5 423 m 10 MVA 1x150 Al 7,55 V 0,022% 0,38 kW 0,002% 
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CT 5 – CT 8 437 m 12 MVA 1x150 Al 15,59 V 0,045% 1,55 kW 0,010% 

CT 8 – CT 13 394 m 14 MVA 1x240 Al 14,04 V 0,041% 1,92 kW 0,012% 

CT 13 – SE 367 m 16 MVA 1x400 Al 12,26 V 0,036% 2,00 kW 0,013% 

TOTAL 109,92 V 0,319 % 12,83kW 0,080% 

Circuito 2 

Tramo Comp. Potência Seção Queda de Tensão Perda de Potência 

SE – CT 11 435 m 14 MVA 1x240 Al 20,66 V 0,060% 3,77 kW 0,024% 

CT 11 – CT 7 416 m 12 MVA 1x150 Al 22,25 V 0,065% 3,33 kW 0,021% 

CT 7 – CT 4 415 m 10 MVA 1x150 Al 14,80 V 0,043% 1,48 kW 0,009% 

CT 4 – CT 3 221 m 8 MVA 1x95 Al 5,75 V 0,017% 0,30 kW 0,002% 

CT 3 – CT 6 424 m 8 MVA 1x95 Al 0,00 V 0,000% 0,00 kW 0,000% 

CT 6 – CT 10 438 m 10 MVA 1x150 Al 7,81 V 0,023% 0,39 kW 0,002% 

CT 10 – CT 12 361 m 12 MVA 1x150 Al 12,89 V 0,037% 1,29 kW 0,008% 

CT 12 – SE 276 m 14 MVA 1x240 Al 9,85 V 0,029 % 1,35 kW 0,004% 

 TOTAL 94,01 V 0,272 % 11,91kW 0,074% 

 
PERDA CIRCUITO 1 + PERDA CIRCUITO 2 

24,74 kW 

ou 

59 MWh/ano 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

No Quadro 30 percebe-se que foram escolhidas seções diferentes para o cabeamento 

de média tensão que interliga os transformadores de potência dos centros de transformações 

até a subestação elétrica de usina fotovoltaica, variando entre 95 mm² até 400 mm² a depender 

da potência máxima a ser transportada pelo cabo no respectivo trecho. A escolha das seções 

indicadas representaram um total de perdas de, aproximadamente, 59 MWh/ano na usina. 

Adiante, será verificado se esta perda será percentualmente significativa na produção anual de 

energia elétrica. 

Finalmente, as características técnicas gerais para primeira estimativa de produção 

desta planta são: 

 

 Potência nominal/ Potência pico: 30,15 MW / 35,25 MWp 

 Módulos de Filme Fino Amorfo de 117,5 Wp: 300.000 unidades. 

 Estruturas Fixas. 

 Inversores de 1 MW: 30 unidades. 
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 Centros de transformação de 2 MW: 15 unidades. 

 

4.11 PREVISÃO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA 

 

Definidos o layout, arranjos e sistema de transmissão, é possível inserir o número e 

modelo dos equipamentos escolhidos no software simular PVSyst, além das perdas até o 

ponto de conexão, de modo a estimar a Produção Anual de Energia (P50) e consequentemente 

a Garantia Física do projeto. Os resultados encontrados são mostrados no Quadro 31. 

 

Quadro 31 - Estimativa de produção Alternativa 1 

  PROJETO 30 MW Alt. 1 

USINA Potência Nominal (MW) 30,00 

  Potência Pico (MWp) 35,25 

  Potência Módulo FV (Wp) 117,5 

METEO Irradiação Horizontal Global (IGH)  2.082 

  Angulares (IAM) 3,20% 

  Sujeira 2,00% 

  Irradiação no plano Inclinado Global (IGI) 1.984 

  Ganho (IGI/IGH) -5% 

GERAÇÃO Produção Bruta 69.933 

  Sombreamento externo - horizonte 0,00% 

  Sombreamento interno e objetos próximos 0,00% 

  Nível de irradiância -0,10% 

  Perdas Temperatura 7,50% 

  Módulos – Qualidade 1,00% 

  Módulos - LID 0,00% 

  Incompatibilidade elétrica (mismatch)  1,00% 

  Ôhmicas em corrente contínua 1,74% 

  Inversor  1,20% 

  Operação inversor 1,60% 

  Produção Inversor (MWh) - Ano Zero 60.626 

  Degradação média 20 anos 3,96% 

  Produção Inversor (MWh) - P50 58.225 

  Cabeamento AC 0,01% 

  Transformador SE unitária 0,81% 

  Cabeamento MT 0,08% 

  Transformador SE elevadora 0,62% 

  Produção na SE Elevadora (MWh) - 57.344 

  Linha de transmissão 0,56% 

  Consumo inversores 0,10% 

  Produção até ponto de conexão (MWh) 56.965 

  Indisponibilidade Forçada (TEIF)  0,45% 
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  Indisponibilidade Programada (IP)  0,25% 

 
Produção Líquida  (MWh) 56.567 

 

Garantia Física (MWmédios) 6,46 

Fonte: Adaptada de Resultado Pvsyst (2016). 

 

4.12 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Analisando o resultado obtido, percebe-se que a Garantia Física do projeto inicial 

ficou abaixo da meta esperada. Sendo assim, tendo em vista o fluxograma de serviços, o 

projeto deve voltar à etapa de concepção técnica de equipamentos e conexões elétricas da 

usina, de modo que alternativas devem ser propostas para otimização do projeto. Para este 

caso, algumas alternativas foram identificadas e serão mostradas no tópico seguinte. 

 

4.13 OTIMIZAÇÃO DE PROJETO 

 

A fim de atender à expectativa de Garantia Física, serão propostas alternativas ao 

projeto que visem sua otimização, apresentando na Erro! Fonte de referência não 

encontrada. a participação de cada alteração na  melhoria de produção da planta. Serão estas: 

 

a) Alternativa 2: Alteração de módulos fotovoltaicos para tipo policristalinos; 

b) Alternativa 3: Alteração de estruturas de suporte para tipo seguidor solar; 

c) Alternativa 4: Alteração de cabos CC de alumínio para cabos de cobre no setor 

de baixa tensão. 

 

 

4.13.1 Alternativa 2 

 

A alteração do tipo dos módulos fotovoltaicos tem como objetivo analisar a geração 

elétrica de painéis policristalinos sob as condições meteorológicas da região. Em caso de 

resultado igual ou superior aos módulos anteriores, a tecnologia policristalina será escolhida 

em virtude de sua maior difusão e número de fabricantes a nível mundial, bem como da 

necessidade de prever mais espaço livre à ampliação das usinas futuras para esta situação. 

As principais características do módulo policristalino escolhido são indicadas a seguir: 

 



98 

Quadro 32 - Características principais do módulo fotovoltaico policristalino 

Painel Fotovoltaico Policristalino 

Características  

Potência 315 Wp 

Tolerância de saída – Pmax 0/+3 

Corrente de máxima potência (Impp) 8,61 A 

Tensão de máxima potência (Vmpp) 36,59 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 9,07 A 

Tensão de circuito aberto (Voc) 46,09 V 

Eficiência do módulo 16,23 % 

Tensão máxima do sistema (Vdc) 1.000 V 

Coeficiente de temperatura de Pmpp -0,40 %/C 

Coeficiente de temperatura de Isc 0,059 %/C 

Coeficiente de temperatura de Voc -0,32 %/C 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Em virtude da mudança das características elétricas do módulo fotovoltaico, uma nova 

configuração de arranjos para os painéis solares deverá ser proposta de modo a cumprir os 

limites de tensão e corrente do inversor. 

Assim sendo, em cada inversor deverão estar conectadas doze (12) caixas de string 

(string boxes). Dentre as doze (12) string boxes, dez (10) possuirão dezesseis (16) conexões 

em paralelo e duas (2) possuirão quinze (15) conexões em paralelo, ambas com vinte (20) 

módulos conectados em série. A Figura 53 sobrepõe os limites de operação do inversor e as 

curvas de funcionamento dos painéis fotovoltaicos. Maiores detalhes no “Diagrama Unifilar” 

anexado ao presente projeto. 

 

 

Figura 53 - Gráfico de operação de arranjo fotovoltaico vs Inversor – Alternativa 2 
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Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Para o novo arranjo de módulos fotovoltaicos, as seções dos cabos CC das caixas de 

string até os inversores devem ser redimensionadas por motivo do aumento de corrente que 

passará pelos mesmos. Seguindo os limites de queda de tensão e perdas de potência da NBR-

5410 e os parâmetros do cabo anterior (XLPE - Al), a nova seção de cabos calculada deverá 

ser de 300 mm², como mostrado no Quadro 33. 

 

Quadro 33 - Perdas elétricas cabo alumínio circuito CC BT – Alternativa 2 

Circuito String Box – Inversor (Alternativa 2) 

Tramo Comp. 
Cabo 

Escolhido 

I cabo 

corrigido 
Queda de Tensão 

Perda de 

Potência 

StringBox 1 61 m 1x300 Al 298 A 1,68 V 0,23% 0,35 kW 0,35% 

StringBox 2 149 m 1x300 Al 298 A 4,11 V 0,56% 0,85 kW 0,84% 

StringBox 3 13 m 1x300 Al 298 A 0,36 V 0,05% 0,07 kW 0,07% 

StringBox 4 101 m 1x300 Al 298 A 2,79 V 0,38% 0,58 kW 0,57% 

StringBox 5 52 m 1x300 Al 298 A 1,44 V 0,20% 0,30 kW 0,29% 

StringBox 6 140 m 1x300 Al 298 A 3,86 V 0,53% 0,80 kW 0,79% 

StringBox 7 54 m 1x300 Al 298 A 1,49 V 0,20% 0,31 kW 0,31% 

StringBox 8 141 m 1x300 Al 298 A 3,89 V 0,53% 0,80 kW 0,80% 

StringBox 9 45 m 1x300 Al 298 A 1,23 V 0,17% 0,25 kW 0,25% 

StringBox 10 134 m 1x300 Al 298 A 3,70 V 0,51% 0,76 kW 0,76% 

StringBox 11 100 m 1x300 Al 298 A 2,59 V 0,35% 0,50 kW 0,53% 
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StringBox 12 22 m 1x300 Al 298 A 0,58 V 0,08% 0,11 kW 0,12% 

 TOTAL 5,69 kW 5,68% 

 Nº INVERSORES 30 Und. 

 PERDA TOTAL 

170,64 kW 

ou 

366 MWh/ano 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

O resultado da perda de energia do novo arranjo de módulos fotovoltaicos, calculado 

no Quadro 33, foi de 366 MWh/ano, representando uma diminuição de 106 MWh/ano quando 

comparado as perdas geradas pela tecnologia e arranjo da Alternativa 1 (Quadro 28). 

 

4.13.2 Alternativa 3 

 

Para que ganhos significativos de produção possam ser alcançados, será proposto a 

alteração da estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos para seguidores solares.  

Sendo assim, a configuração utilizada para as estruturas de suporte dos módulos será 

em blocos de seguidores, cada seguidor consistirá em eixo principal que movimentará 16 ou 

14 filas de eixos secundários a cada lado. Cada fila terá 40 módulos. As características 

principais são mostradas no Quadro 34, enquanto que a Figura 54 ilustra a planta de uma 

estrutura de seguidor solar com ramos de painéis e eixo central. 

 

Quadro 34 - Características principais de estrutura de suporte do projeto técnico 

Estrutura de suporte 

Características Unidade 

Eixo de giro Horizontal (N-S) 

Nº de painéis para os dois tipos de 

estrutura 

16 x 20 x 2 = 640 

14 x 20 x 2 = 560 

Espaçamento entre eixos de 

fileiras 

5,0 metros 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Figura 54 - Estrutura de seguidor adotada alternativa 3 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

4.13.3 Alternativa 4 

 

A alteração de cabos de alumínio para cabos de cobre no setor de baixa tensão visa 

perceber a melhoria de produção com tal mudança, resultante da redução de seções e perdas 

por efeito joule, que acarreta no aumento da energia entregue à rede. As novas características 

do circuito CC da Alternativa 4, bem como os resultados de queda de tensão e perdas de 

potência em cada tramo são mostrados respectivamente nos Quadro 35 e Quadro 36. 

 

Quadro 35 - Dados Gerais Circuito CC – Alternativa 4 

Dados Gerais do Circuito String Box - Inversor 

Características Rede  

Tipo de corrente Contínua 

Características Condutor  

Condutor Cobre Estanhado 

Isolação  XLPE 

Características Instalação  

Método de Instalação 
Diretamente 

enterrado 

Temperatura do Solo 30C 

Resistividade do Solo 1,5 k.m/W 

Agrupamento 

2 circuitos, distância 

de um diâmetro de 

cabo 

Características Circuito  
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Tensão nominal 731,8 Vcc 

Corrente nominal CC 137,8 A 

Potência nominal 100,8 kW 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Quadro 36 - Perdas elétricas cabos cobre circuito CC BT – Alternativa 4 

 Circuito String Box – Inversor (Alternativa 4) 

Tramo Comp. 
Cabo 

Escolhido 

I cabo 

corrigido 

Queda de 

Tensão 
Perda de Potência 

StringBox 1 61 m 1x240 Cu 343 A 1,38 V 0,19% 0,28 kW 0,28% 

StringBox 2 149 m 1x240 Cu 343 A 3,36 V 0,46% 0,69 kW 0,69% 

StringBox 3 13 m 1x240 Cu 343 A 0,30 V 0,04% 0,06 kW 0,06% 

StringBox 4 101 m 1x240 Cu 343 A 2,28 V 0,31% 0,47 kW 0,47% 

StringBox 5 52 m 1x240 Cu 343 A 1,18 V 0,16% 0,24 kW 0,24% 

StringBox 6 140 m 1x240 Cu 343 A 3,16 V 0,43% 0,65 kW 0,65% 

StringBox 7 54 m 1x240 Cu 343 A 1,22 V 0,17% 0,25 kW 0,25% 

StringBox 8 141 m 1x240 Cu 343 A 3,18 V 0,43% 0,66 kW 0,65% 

StringBox 9 45 m 1x240 Cu 343 A 1,01 V 0,14% 0,21 kW 0,21% 

StringBox 10 134 m 1x240 Cu 343 A 3,02 V 0,41% 0,62 kW 0,62% 

StringBox 11 100 m 1x240 Cu 343 A 2,11 V 0,29% 0,41 kW 0,43% 

StringBox 12 22 m 1x240 Cu 343 A 0,47 V 0,06% 0,09 kW 0,10% 

 TOTAL 4,65 kW 4,64% 

 Nº INVERSORES 30 Und. 

 PERDA TOTAL 

139,41 kW 

ou 

374 MWh/ano 

Fonte: Elaboração própria (2016)  

 

A substituição do condutor de alumínio pelo de cobre, calculada no Quadro 36, 

resultou em perdas de 374 MWh/ano. Este valor é 84 MWh/ano menor que a perda verificada 

na inserção do seguidor solar na planta da Alternativa 3, que foi de 458 MWh/ano. 
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4.14 RESULTADO DE PRODUÇÃO 

 

Quadro 37 - Energia Gerada Projeto Técnico 

  PROJETO 30 MW Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 

USINA Potência Nominal (MW) 30,00 30,00 30,00 30,00 

  Potência Pico (MWp) 35,25 35,91 35,91 35,91 

  Potência Módulo FV (Wp) 117,5 315 315 315 

METEO Irradiação Horizontal Global (IGH)  2.082 2.082 2.082 2.082 

  Angulares (IAM) 3,20% 3,20% 1,70% 1,70% 

  Sujeira 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 

  Irradiação no plano Inclinado Global (IGI) 1.984 1.984 2.564 2.564 

  Ganho (IGI/IGH) -5% -5% 19% 19% 

GERAÇÃO Produção Bruta 69.933 71.290 90.449 90.449 

  Sombreamento externo - horizonte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  Sombreamento interno e objetos próximos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  Nível de irradiância -0,10% -0,80% -0,70% -0,70% 

  Perdas Temperatura 7,50% 8,60% 9,80% 9,80% 

  Módulos – Qualidade 1,00% -0,40% -0,40% -0,40% 

  Módulos - LID 0,00% 1,30% 1,30% 1,30% 

  Incompatibilidade elétrica (mismatch)  1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

  Ôhmicas em corrente contínua 1,74% 1,57% 1,57% 1,46% 

  Inversor  1,20% 1,60% 1,60% 1,60% 

  Operação inversor 1,60% 0,00% 0,20% 0,20% 

  Produção Inversor (MWh) - Ano Zero 60.626 62.409 77.907 77.995 

  Degradação média 20 anos 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 

  Produção Inversor (MWh) - P50 58.225 59.937 74.822 74.906 

  Cabeamento AC 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

  Transformador SE unitária 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 

  Cabeamento MT 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 

  Transformador SE elevadora 0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 

  Produção na SE Elevadora (MWh) - 57.344 59.030 73.690 73.772 

  Linha de transmissão 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 

  Consumo inversores 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

  Produção até ponto de conexão (MWh) 56.965 58.641 73.204 73.286 

  Indisponibilidade Forçada (TEIF)  0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 

  Indisponibilidade Programada (IP)  0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 

 
Produção Líquida  (MWh) 56.567 58.231 72.692 72.773 

 

Garantia Física (MWmédios) 6,46 6,65 8,30 8,31 

Fonte: Elaboração própria (2016)  

 

O Quadro 37 apresenta os valores de Garantia Física de todas as alternativas de layout 

sugeridos. De posse destes resultados e das análises realizadas nas etapas anteriores de projeto 

do Fluxograma de Serviços, podemos chegar as seguintes conclusões: 
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a) A topografia da região analisada é plana e homogênea, salvo na zona situada a 

noroeste, sendo apta tanto para estrutura fixa como para seguidor solar. 

Entretanto, neste caso, o objetivo de garantia física só pôde ser alcançado com 

a implantação de estruturas com seguidor solar, como se percebe através do 

ganho de garantia física entre as Alternativas 2 e 3 no Quadro 37; 

b) Em relação aos módulos, levando-se em conta os dados meteorológicos da 

localização de implantação, para este caso, será priorizada a produção 

energética e a tecnologia mais consolidada no mercado frente aos coeficientes 

de temperatura, portanto se recomenda a instalação de módulo policristalinos; 

c) A troca de cabos de alumínio para cabos de cobre proporcionou uma 

diminuição de perdas de aproximadamente 84 MWh/ano (comparação entre 

Alternativa 3 e Alternativa 4), representando uma economia, nos 20 anos de 

operação, na ordem de R$ 336 mil, caso a venda de energia seja à 200 

R$/MWh. Sendo assim, do ponto de vista econômico, a alteração não 

proporcionou ganhos significativos de receita frente ao investimento a ser feito 

(atualmente os cabos de cobre podem ser até três vezes mais caros do que os 

cabos de alumínio), além de que tecnicamente o projeto já havia conseguido 

atingir o objetivo desejado com o uso de cabos de alumínio (Alternativa 3). 

 

Finalmente, a Alternativa 3 de projeto foi escolhida como ideal ao caso proposto, 

sendo as principais características da usina fotovoltaica de 30 MW listadas a seguir: 

 

a) Potência nominal/ Potência pico: 30,59 MW / 35,91 MWp; 

b) Módulos de Silício Policristalino de 315 Wp: 114.000 unidades; 

c) Estruturas com seguidor: 180 unidades; 

d) Inversores de 1 MW: 30 unidades; 

e) Centros de transformação de 2 MW: 15 unidades; 

f) Instalações de baixa tensão com cabeamento de cobre estanhado de seção de 6 

mm² entre os módulos fotovoltaicos e com cabeamento de alumínio de seção 

300 mm² entre caixas de junção (string boxes) e inversores; 

g) Instalações de média tensão com cabeamento de alumínio de seções variadas; 

h) Dois (2) circuitos de média tensão, 34,5 kV, em arranjo de anel; 
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i) Subestação coletora/elevadora 34,5/230 kV em configuração tipo 

transformador-linha; 

j) Conexão ao SIN através de Seccionamento de LT 230 kV à 11 km da SE da 

usina FV, composta por torres metálicas e condutor CAA 954,0 MCM. 

 

Imagens da implantação da usina podem ser visualizadas nas Figura 55 e 56. 

 

Figura 55 - Implantação da usina fotovoltaica 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Figura 56 - Estrutura de seguidor de um eixo 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Maiores detalhes consultar “Desenhos de Implantação” e “Unifilares” anexos ao 

projeto da usina fotovoltaica. 
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do forte crescimento da energia solar no Brasil, o referido trabalho consistiu no 

projeto técnico de uma usina solar fotovoltaica baseada em um fluxograma de serviços que 

contemplasse todas as etapas de projeto. 

Esta necessidade existe devido ao fato de que no Brasil estes empreendimentos são 

relativamente novos, quando comparados à países europeus e asiáticos, enfrentando 

dificuldades no que se refere aos cuidados e processos de projeto que devem ser tomados para 

sua consolidação, uma vez que não existem referências bibliográficas suficientemente 

completas com esta finalidade. 

O trabalho trouxe, inicialmente, informações atualizadas sobre o panorama do setor 

elétrico brasileiro, permissões, licenças, construção, O&M, fundos de financiamento e 

incentivos fiscais aplicados às usinas fotovoltaicas, bem como, ao final, realizou o 

dimensionamento e análise de um estudo de caso aplicando o processo de projeto otimizado 

proposto.  

O intuito deste trabalho foi de que, através do fluxograma de serviços e das atividades 

apresentadas, servisse como disseminador de informação e modelo de boas práticas de projeto 

de usinas fotovoltaicas, oferecendo, portanto, para trabalhos futuros, uma base para a 

identificação de melhorias no processo de projeto e nos trâmites necessários para 

apresentação aos órgãos competentes. 
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PANÉIS SOLARES
94.5 kWp CAIXA DE STRING 12

PANÉIS SOLARES
94.5 kWp CAIXA DE STRING 11

PANÉIS SOLARES
100.8 kWp CAIXA DE STRING 10

PANÉIS SOLARES
100.8 kWp CAIXA DE STRING 9

PANÉIS SOLARES
100.8 kWp CAIXA DE STRING 8

PANÉIS SOLARES
100.8 kWp CAIXA DE STRING 7

PANÉIS SOLARES
100.8 kWp CAIXA DE STRING 6

PANÉIS SOLARES
100.8 kWp CAIXA DE STRING 5

PANÉIS SOLARES
100.8 kWp CAIXA DE STRING 4

PANÉIS SOLARES
100.8 kWp CAIXA DE STRING 3

PANÉIS SOLARES
100.8 kWp CAIXA DE STRING 2

XLPE 20/35kV Al
3x1x95 mm²

XLPE 0.6/1kV Al 
3x1x400 mm²

XLPE 0.6/1kV Al 
3x1x400 mm²

CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO

CUBÍCULOS DE MÉDIA TENSÃO

36 kV¸ 630 A¸ 20 kA¸ 60 Hz

INVERSOR - 1019kW

INVERSOR - 1019kW

AC BOX

TRANSFORMADOR

0.4 kV 34.5 kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2000 kVA
Dyn11

Xcc= 0.06
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

USINA FOTOVOLTAICA RN

DIAGRAMA UNIFILAR BT: CONEXÃO ENTRE

INVERSORES E TRANSFORMADOR 0,4/34,5 kV

APROVADO

PROJETADO

DESENHADO

ESCALA:

TÍTULO DE PROJETO:

REF. PLANO:TÍTULO DO PLANO:

REV

Nº FOLHA:

NOTAS GERAIS:

DIN-A3

A B C
D

E

F

G H I
J

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5
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7

8

A B C
D

E

F

G H I
J

DATA

DESCRIÇÃO

 Usina Solar

 03/03
R.M.M.

R.M.M.

R.M.M.

01/08/2016

01/08/2016

01/08/201601

01/08/1601 EMISSÃO INICIAL R.M.M.

---- ---- ----

----03 ---- ----

----04 ---- ----

----05 ---- ----

----06 ---- ----

02

 03/03
S/E
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TRANSFORMADOR - 8
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1197 kWp

CAMPO SOLAR

9-1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

9-2

0,400 kV

1197 kWp

CAMPO SOLAR

15-1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

15-2

3x(1x95mm²) Al XLPE

CT - 14

TRANSFORMADOR - 14

1197 kWp

CAMPO SOLAR

14-1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

14-2

34,5kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2.000kVA

CT - 9

CT - 8

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

˜ ˜

TRANSFORMADOR - 13

˜ ˜

1197 kWp

CAMPO SOLAR

13-1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

13-2

CT - 15

TRANSFORMADOR - 15

CT - 13

˜ ˜

AOS CUBÍCULOS

DE  34,5kV

SUBESTAÇÃO

FOTOVOLTAICA

AOS CUBÍCULOS

DE  34,5kV

SUBESTAÇÃO

FOTOVOLTAICA

20/35 kV 227 m
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3x(1x150mm²) Al XLPE

20/35 kV 760 m

3x(1x150mm²) Al XLPE

20/35 kV 530 m

3x(1x240mm²) Al XLPE

20/35 kV 184 m

3x(1x400mm²) Al XLPE

20/35 kV 642 m

3x(1x240mm²) Al XLPE

20/35 kV 394 m

3x(1x150mm²) Al XLPE

20/35 kV 437 m
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TRANSFORMADOR - 2

1197 kWp

CAMPO SOLAR

2-1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

2-2

CT - 2

CT - 5

TRANSFORMADOR - 5

1197 kWp

CAMPO SOLAR

5-1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

5-2

TRANSFORMADOR - 1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

1-1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

1-2

CT - 1

˜ ˜

3
x
(
1

x
9
5
m
m
²
)
 
A

l

X
L
P

E
 
2
0
/
3
5
 
k
V

3x(1x400mm²) Al XLPE

20/35 kV 367 m

1197 kWp

CAMPO SOLAR

8-1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

8-2

AC BOX

0,400 kV

34,5kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2.000kVA

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

AC BOX

0,400 kV

34,5kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2.000kVA

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

AC BOX

0,400 kV

34,5kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2.000kVA

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

AC BOX

0,400 kV

34,5kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2.000kVA

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

AC BOX

0,400 kV

34,5kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2.000kVA

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

AC BOX

0,400 kV

34,5kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2.000kVA

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

AC BOX

0,400 kV

34,5kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2.000kVA

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

AC BOX

USINA FOTOVOLTAICA RN

DIAGRAMA UNIFILAR DE MT: CIRCUITO 1

APROVADO

PROJETADO

DESENHADO

ESCALA:

TÍTULO DE PROJETO:

REF. PLANO:TÍTULO DO PLANO:

REV

Nº FOLHA:

NOTAS GERAIS:

DIN-A3

A B C
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G H I
J

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A B C
D

E

F

G H I
J

DATA

DESCRIÇÃO

 Usina Solar

 01/03
R.M.M.

R.M.M.

R.M.M.

01/08/2016

01/08/2016

01/08/201601

01/08/1601 EMISSÃO INICIAL R.M.M.

---- ---- ----

----03 ---- ----

----04 ---- ----

----05 ---- ----

----06 ---- ----

02

 01/03
S/E

NOTAS GERAIS:

0-U-R-L-1-A

SEQUÊNCIA DE FASES

4-V-S-L-2-B

8-W-T-L-3-C



TRANSFORMADOR - 10

CT - 10

TRANSFORMADOR - 11

1197 kWp

CAMPO SOLAR

11-1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

11-2

CT - 11

TRANSFORMADOR - 7

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
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˜ ˜
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1197 kWp

CAMPO SOLAR

4-1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

4-2

1197 kWp

CAMPO SOLAR

7-1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

7-2

3x(1x95mm²) Al XLPE

CT - 3

TRANSFORMADOR - 3

1197 kWp

CAMPO SOLAR

3-1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

3-2

CT - 4 CT - 7

˜ ˜

TRANSFORMADOR - 6

˜ ˜

1197 kWp

CAMPO SOLAR

6-1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

6-2

CT - 6

˜ ˜

AOS CUBÍCULOS

DE  34,5kV

SUBESTAÇÃO

FOTOVOLTAICA

AOS CUBÍCULOS

DE  34,5kV

SUBESTAÇÃO

FOTOVOLTAICA

20/35 kV 424 m
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3x(1x95mm²) Al XLPE

20/35 kV 221 m

3x(1x150mm²) Al XLPE

20/35 kV 415 m

3x(1x150mm²) Al XLPE

20/35 kV 416 m

3x(1x240mm²) Al XLPE

20/35 kV 435 m

3x(1x240mm²) Al XLPE

20/35 kV 276 m

3x(1x150mm²) Al XLPE

20/35 kV 361 m
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TRANSFORMADOR - 12

1197 kWp

CAMPO SOLAR

12-1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

12-2

CT - 12

1197 kWp

CAMPO SOLAR

10-1

1197 kWp

CAMPO SOLAR

10-2

0,400 kV

34,5kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2.000kVA

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

AC BOX

0,400 kV

34,5kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2.000kVA

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

AC BOX

0,400 kV

34,5kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2.000kVA

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

AC BOX

0,400 kV

34,5kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2.000kVA

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

AC BOX

0,400 kV

34,5kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2.000kVA

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

AC BOX

0,400 kV

34,5kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2.000kVA

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

AC BOX

0,400 kV

34,5kV
± 2.5% ± 5% ±7.5% ±10%

2.000kVA

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

3x(1x400mm² Al)

XLPE 0.6/1kV

AC BOX

USINA FOTOVOLTAICA RN

DIAGRAMA UNIFILAR DE MT: CIRCUITO 2

APROVADO

PROJETADO

DESENHADO

ESCALA:

TÍTULO DE PROJETO:

REF. PLANO:TÍTULO DO PLANO:

REV

Nº FOLHA:

NOTAS GERAIS:

DIN-A3

A B C
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G H I
J
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DATA

DESCRIÇÃO

 Usina Solar

 02/03
R.M.M.

R.M.M.

R.M.M.

01/08/2016

01/08/2016

01/08/201601

01/08/1601 EMISSÃO INICIAL R.M.M.

---- ---- ----

----03 ---- ----

----04 ---- ----

----05 ---- ----

----06 ---- ----

02

 02/03
S/E

NOTAS GERAIS:

0-U-R-L-1-A

SEQUÊNCIA DE FASES

4-V-S-L-2-B

8-W-T-L-3-C



Anel 1

Rede MT

16 MW

SUBESTAÇÃO UFV (34,5/230 kV)

34,5/230 kV
Dyn11

60  MVA

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA  PARAÍSO
BAY DE LINHA 230 kV

MÓDULO DE CUBÍCULOS MT

MÓDULO DE CUBÍCULOS
AMPLIAÇÃO

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA  AÇU II
BAY DE LINHA 230 kV

LT 230 kV
11.000 metros
MCM 954 CAA

SUBESTAÇÃO DE SECCIONAMENTO

SE PARAÍSO - SE SECCIONAMENTO
LT 230 kV

MCM 954 CAA

SE SECCIONAMENTO - SE AÇU II
LT 230 kV

MCM 954 CAA

Anel 2

Rede MT

14 MW

APROVADO

PROJETADO

DESENHADO

ESCALA:

TÍTULO DE PROJETO:

REF. PLANO:TÍTULO DO PLANO:

REV

Nº FOLHA:

NOTAS GERAIS:

DIN-A3

A B C
D

E

F

G H I
J

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3
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7

8

A B C
D

E

F

G H I
J

DATA

DESCRIÇÃO

 Usina Solar

 03/03
R.M.M.

R.M.M.

R.M.M.

01/08/2016

01/08/2016

01/08/201601

01/08/1601 EMISSÃO INICIAL R.M.M.

---- ---- ----

----03 ---- ----

----04 ---- ----

----05 ---- ----

----06 ---- ----

02

 03/03

USINA FOTOVOLTAICA RN

DIAGRAMA UNIFILAR DE MT: LINHA DE TRAMISSÃO 230 kV

S/E


