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RESUMO 

 

O presente projeto foi elaborado para geração de energia elétrica através do uso da fonte solar. 
Devido à crescente demanda energética das instituições militares e à necessidade de modelos 
de consumo de energia que demandem menos recursos financeiros, o trabalho propõe uma 
redução dos gastos com energia elétrica através da instalação de uma miniusina solar 
fotovoltaica conectada à rede de energia elétrica da concessionária local. É dimensionado um 
sistema de geração solar fotovoltaico para o autoconsumo de uma unidade piloto, composto 
por um arranjo de painéis fotovoltaicos, no qual será possível identificar o perfil da curva de 
carga da unidade em estudo. Para tanto, foi escolhido o Centro de Intendência da Marinha em 
Natal (CeIMNa), em função do espaço físico disponível no território da Base Naval de Natal 
(BNN) e das características favoráveis de sol e ausência de sombras em sua estrutura física. A 
premissa considerada é a autossuficiência energética da edificação utilizando os dados de 
irradiação solar, curva de carga, e de especificações de painéis fotovoltaicos e inversores, com 
a utilização do software PVSOL, chegou-se a uma combinação de equipamentos para atender 
à demanda do CeIMNa. O trabalho segue as diretrizes do projeto CON ENERGIA da Marinha 
do Brasil, que se encontra estruturado em três pilares: o Mercado Livre, a Eficiência 
Energética e a Geração Distribuída.  Esse sistema possui diversas vantagens, entre elas o 
aproveitamento da energia do sol, a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa, 
a redução no valor da fatura de energia elétrica e das perdas elétricas com a transmissão, 
devido à geração estar próxima do consumo. O sistema proposto é projetado para compensar 
todo o consumo de energia elétrica da unidade piloto com potência instalada de 165 kWp. O 
projeto foi orçado em R$ 1.023.426,57, e os resultados da análise revelaram que o uso da 
energia solar fotovoltaica como alternativa para redução de custos com energia elétrica e de 
diversificação energética é viável para o período analisado, considerando os dados projetados. 
O saldo de fluxo de caixa do projeto é bastante atrativo, pois retorna a quantia de R$ 
2.778.097,05 ao fim do investimento. O VPL (valor presente líquido) do FC (fluxo de caixa) 
projetado foi positivo, o que estimula interesse de investidores em outros projetos similares. 
Além disso, a TIR (taxa interna de retorno) calculada de 9,4% superou a TMA (taxa mínima 
de atratividade), a qual representa o mínimo que um investidor se propõe a ganhar quando faz 
um investimento. Como também, o payback calculado está dentro do esperado para clientes 
do  grupo A, caracterizado pela estruturação tarifária binômia, ou seja, o fluxo de caixa 
começa a retornar valores positivos a partir de 12,7 anos após o inicio do projeto. São 
detalhados os componentes básicos do sistema de geração, normas e as diretrizes do trabalho. 
O projeto é composto por memorial de cálculo, pranchas ilustrativas dos painéis e análise da 
viabilidade econômica, a ser registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
RN (CREA-RN) como trabalho acadêmico. 
 

Palavras-chave: Geração Solar Fotovoltaica. Autossuficiência. Viabilidade Econômica. 
Geração Distribuída. Energias Renováveis. 
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ABSTRACT 

 

The present project was elaborated for generation of electrical energy through the use of the 
solar source. Due to the growing energy demand of military institutions and the need for 
energy consumption models that require less financial resources, the work proposes a 
reduction of electric energy costs through the installation of a solar photovoltaic mini-plant 
connected to the local utility grid. A photovoltaic solar generation system is designed for the 
self-consumption of a pilot unit, composed of an arrangement of photovoltaic panels in which 
it will be possible to identify the profile of the load curve of the unit under study. In order to 
do so, the Intendance Center of the Navy in Natal (CeIMNa) was chosen, due to the physical 
space available in the territory of the Naval Base of Natal (BNN) and the favorable 
characteristics of sun and absence of shadows in its physical structure. The premise 
considered is the energy self-sufficiency of the building using the data of solar radiation, load 
curve, and specifications of photovoltaic panels and inverters, with the use of the PVSOL 
software, a combination of equipment to meet the demand of CeIMNa. The work follows the 
guidelines of the CON ENERGIA project of the Brazilian Navy, which is structured in three 
pillars: Free Market, Energy Efficiency and Distributed Generation. This system has several 
advantages, among them the use of solar energy, the reduction of greenhouse gas emissions, 
the reduction in the value of the electric energy bill and the electric losses with the 
transmission, due to the generation being close to consumption. The proposed system is 
designed to compensate for all the power consumption of the pilot unit with installed power 
of 165 kWp. The project was budgeted at R$ 1,023,426.57, and the results of the analysis 
revealed that the use of photovoltaic solar energy as an alternative to reduce energy costs and 
energy diversification is feasible for the period analyzed, considering the projected data . The 
cash flow balance of the project is very attractive, since it returns the amount of R$ 
2.778,097.05 at the end of the investment. The NPV (net present value) of the projected cash 
flow was positive, which encourages investors' interest in other similar projects. In addition, 
the calculated internal rate of return (IRR) of 9.4% exceeded the minimum attractiveness rate 
(TMA), which represents the minimum an investor proposes to earn when making an 
investment. Also, the calculated payback is within the expected for group A clients, 
characterized by the binomial rate structure, that is, the cash flow begins to return positive 
values from 12.7 years after the start of the project. The basic components of the generation 
system, standards and work methodology are detailed. The project consists of a calculation 
memorial, panels of the panels and economic feasibility analysis, to be registered in the 
Regional Council of Engineering and Agronomy of the RN (CREA-RN) as an academic 
work. 
 

Keywords: Photovoltaic Solar Generation. Self-sufficiency. Economic viability. Distributed 
generation. Renewable energy. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Em virtude do longo período de seca vivenciado pelo nordeste brasileiro, nos últimos 

cinco anos, e da forte dependência da fonte hidráulica na matriz elétrica do país, em especial 

na região Nordeste, a mais prejudicada devido à escassez de chuvas, é perceptível a grande 

variação das tarifas de energia elétrica ao longo dos anos. Isso se deve, principalmente, ao uso 

das termelétricas em complementação aos sistemas de geração de energia elétrica para 

complementar o baixo volume dos reservatórios de água. O sistema de bandeiras tarifárias 

existe desde 2015 e tem a função de estabelecer uma sinalização das condições de geração de 

eletricidade. Os altos custos de geração de energia elétrica são repassados pelas 

concessionárias de energia para os consumidores finais, elevando os seus gastos com energia 

elétrica. 

Quando as hidrelétricas não atendem à demanda solicitada pelo SIN (Sistema 

Interligado Nacional), a resposta imediata do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) é 

a busca de outra fonte de energia, provocando o aumento do uso dos combustíveis fósseis e 

elevando o custo da produção de energia. Com 75,5% de fontes renováveis na matriz elétrica, 

o Brasil é considerado um dos países mais limpos no cenário mundial de energia elétrica e 

comprovadamente o país que mais reduz as emissões de gás de efeito estufa. Mas isso entra 

em conflito quando apresenta uma matriz elétrica dependente em 64,0% de fonte hidráulica, 

incluindo as importações [1], visto que existem problemas com escassez de água em várias 

regiões. Portanto, baseado nesse cenário elétrico energético, é fundamental a utilização de 

outras fontes de energia para suprir a demanda estabelecida e substituir a fonte hídrica em 

parcelas cada vez maiores, e assim evitar que o crescimento do país seja dependente dos 

fenômenos meteorológicos. Devem ser procurados meios para minimizar os problemas 

climáticos, e o Brasil é privilegiado na disponibilidade de recursos energéticos para suprir a 

demanda necessária do país. 

Mesmo com a condição econômica do país desfavorável ao crescimento econômico, o 

consumo de energia elétrica vem aumentando anualmente nas instituições públicas, seja 

devido ao aumento da carga ou até mesmo devido ao baixo investimento em políticas públicas 
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para eficiência energética e energia renovável. Com isso, alguns órgãos públicos vêm se 

destacando nessas políticas e aprimorando o uso das fontes renováveis, em especial a solar, 

em virtude do alto potencial solar energético do Brasil, da praticidade da instalação de 

sistemas de geração fotovoltaica nas próprias edificações, da não propagação de poluentes, da 

possibilidade de adequação às estruturas urbanas e expectativa de redução dos custos da conta 

de energia, pois a geração fotovoltaica pode ser utilizada para complementar a demanda 

solicitada nos períodos críticos devido ao perfil da carga ser compatível com o perfil do 

horário de geração das placas solares. 

Cabe lembrar o acordo firmado em Paris na COP21 (21ª Conferência das Partes da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas), no qual o Brasil prevê 

cortes globais de 37% nas emissões de gases de efeito estufa até 2025, e de 43% até 2030. 

Essa meta é bastante ambiciosa, pois inclui a redução das emissões em todos os setores da 

economia brasileira. Assim, ampliar o uso de fontes renováveis é fundamental para que a 

meta seja atingida. 

Nesse contexto, este trabalho desenvolve um projeto de geração solar fotovoltaica para 

uma organização militar subordinada ao terceiro distrito da Marinha do Brasil, elabora um 

arranjo da planta do projeto, e apresenta uma análise de viabilidade econômica considerando 

o custo estimado e as variáveis projetadas. 

Devido aos incentivos oferecidos em lei por meio da aprovação da Resolução 

Normativa nº 482/2012, pela ANEEL, que estabelece as condições gerais para o acesso a 

microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica, a 

partir de fontes baseadas em energia hidráulica, solar, eólica e biomassa, os sistemas 

fotovoltaicos passaram a ser economicamente interessantes para aplicações conectadas à rede 

elétrica pública. As diversas opções de créditos dos sistemas financeiros representam outro 

incentivo para expansão dos sistemas fotovoltaicos. 

 

1.2. CONTEXTO 

 

Os sistemas fotovoltaicos de produção de energia são, na atualidade, destaques em 

estudos e produções acadêmicas, visto que são geradores de tecnologias renováveis. É 

atualmente uma das alternativas mais promissoras para prover a energia necessária ao 

desenvolvimento da humanidade, utilizando uma matriz energética menos agressiva ao meio 

ambiente. Pode-se afirmar que todas as fontes de energia são originadas da energia do sol; 



 

3 
 

sendo assim, é prudente utilizar essa fonte inesgotável para geração de energia elétrica através 

do efeito fotovoltaico, que é a base do funcionamento das células solares.  

Os sistemas que utilizam painéis fotovoltaicos podem ser utilizados em situações 

isoladas onde não há disponibilidade da rede elétrica para conexão, desde que utilizem 

sistemas de armazenamento de energia em complemento ao sistema elétrico. Também podem 

ser utilizados em situação de conexão com a rede de energia elétrica suprindo as necessidades 

de demandas de energia elétrica ou mesmo fornecendo energia, para as concessionárias, com 

objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica em outros postos horários. 

 

1.3. MOTIVAÇÃO 

 

Seguindo no mesmo contexto de uma economia menos dependente dos combustíveis 

fósseis, as Forças Armadas (FFAA) podem contribuir com uma parcela considerável na 

redução dos gases do efeito estufa no âmbito das suas Organizações Militares (OM) 

estabelecidas no território nacional. Em virtude das metas estabelecidas pelo governo 

brasileiro no Acordo de Paris em decorrência do clima, existe um grande desafio para os 

próximos anos. Para uma redução de 37% dos gases do efeito estufa até 2025 e atingir uma 

redução de 43% até 2030, tendo 2005 como ano-base, é fundamental que toda a sociedade 

contribua para o sucesso do acordo e todas as políticas públicas estejam convergindo para a 

meta estabelecida.  

Por conseguinte, o uso das fontes renováveis para geração de energia elétrica será vital 

para atingir as metas determinadas na redução da emissão dos gases do efeito estufa, além de 

colaborar com a meta principal do Projeto CON ENERGIA da Marinha do Brasil (MB), 

reduzindo os custos com energia elétrica e, secundariamente, a inserção da MB no atual 

cenário de energia, em conformidade com o mundo moderno, bem como projetar um sistema 

para gerar energia elétrica e assim contribuir para redução da demanda contratada e do 

consumo de energia do CeIMNa (Centro de Intendência da Marinha em Natal) [2].  

Este trabalho é direcionado para o uso da energia solar dentro do Complexo da Base 

Naval de Natal e, devido à versatilidade do uso desses sistemas que utilizam a fonte solar para 

geração de energia elétrica, em breve será possível estender para todas as unidades instaladas 

na área da Base Naval de Natal, tendo como modelo de referência o projeto básico ora 

elaborado para a estrutura do CeIMNa (Centro de Intendência da Marinha em Natal), 

escolhido como a organização militar de referência inicial para um estudo de caso. 



 

4 
 

Na Figura 1.1 é apresentado o layout das Organizações Militares (OM) de terra do 

complexo da Base Naval de Natal, tendo o Centro de Intendência da Marinha em destaque, no 

qual o projeto será instalado. A subestação principal recebe a energia da concessionária local 

e distribui para cada unidade do complexo. Os rateios das contas de energia são gerenciados 

pela própria gestão da Base Naval de Natal (BNN). 

 

Figura 1.1 - 1 – Layout da estrutura interna do Complexo da Base Naval de Natal com CeIMNa em destaque, 
para onde será realizado o projeto. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

1.4. OBJETIVOS E ANÁLISE DE REQUISITOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GERAL 

O principal objetivo deste trabalho é projetar, através de uma planta piloto, um sistema 

de geração de energia elétrica baseado na fonte solar para o autoconsumo. A premissa 

considerada é a autossuficiência energética da edificação utilizando apenas o recurso solar 

como fonte de energia elétrica. A estrutura física que receberá o sistema de geração está 

localizada na BNN (Base Naval de Natal) e terá como edifício o CeIMNa (Centro de 

Intendência da Marinha em Natal), onde a boa condição de irradiação solar e a 

disponibilidade de espaço físico permitem a melhor adequação da infraestrutura do espaço, de 

modo a aproveitar uma parcela do potencial energético ali encontrado. 
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A Figura 1.2 ilustra a vista aérea do local escolhido e permite avaliar que não existem 

prédios próximos que dificultem a instalação do gerador fotovoltaico, que deve ser livre de 

sombras para um melhor rendimento do sistema.  

 

Figura 1.2 - 2 - Vista aérea do prédio do CeIMNa. 

 

Fonte: Google Earth - 2017. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O trabalho proposto deverá apresentar alguns objetivos específicos, a saber: 

1. Obter dados solarimétricos referentes à BNN onde está localizado o CeIMNa; 

2. Realizar pesquisas no mercado de energia solar fotovoltaica para selecionar a 

tecnologia mais apropriada do painel a ser utilizado no projeto, dos melhores inversores e de 

todos os periféricos envolvidos no dimensionamento; 

3. Estudar as potencialidades de todos os equipamentos escolhidos e destacar as 

características mais importantes para justificar suas escolhas. 

4. Definir o regime de operação visando obtenção da redução dos custos com 

eletricidade para a unidade, num horizonte de 25 anos; 

5. Definir as linhas gerais necessárias ao gerenciamento do conjunto de unidades 

constituintes da Base Naval de Natal por meio da unidade piloto em estudo; 

6. Elaborar projeto básico: arquitetônicos, de instalações elétricas e de localização, das 

instalações necessárias para a unidade piloto; 

7. Avaliar o retorno econômico do projeto; 
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1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está desenvolvido em sete capítulos. Neste primeiro capítulo, 

foram apresentadas: a introdução sobre o tema abordado, a contextualização do trabalho, a 

motivação para o trabalho proposto, os objetivos estabelecidos para o desenvolvimento do 

tema e a estruturação do texto. 

O Capítulo 2 será composto pela fundamentação teórica. Serão apresentados os 

conhecimentos básicos necessários da geração solar fotovoltaica para um melhor 

entendimento do assunto proposto. Serão contextualizadas as vantagens e desvantagens do 

uso dos sistemas fotovoltaicos tomando como base a aplicação nos órgãos públicos, bem 

como uma definição básica do conceito de radiação solar e suas componentes fundamentais 

para o processo de geração de energia. Outro importante assunto será o posicionamento dos 

painéis na estrutura para uma melhor adequação do rendimento do painel solar em função da 

latitude do local e o cuidado para evitar os sombreamentos nos painéis, e assim retirar o 

máximo de produção de energia do sistema. Para um melhor entendimento da composição da 

placa solar, será descrito o funcionamento das células fotovoltaicas e serão apresentadas as 

tecnologias disponíveis no mercado de energia solar dos painéis e dos componentes essenciais 

do sistema para geração de energia.  

No Capítulo 3 serão apresentados os aspectos regulatórios da geração fotovoltaica no 

Brasil e os requisitos de acesso das centrais geradoras e miniusinas. 

No Capítulo 4 será apresentada a diretriz utilizada neste trabalho, sendo comentados a 

análise do local escolhido e o dimensionamento de todo o sistema, com o fim de atingir todos 

os objetivos propostos. Também será feita uma análise técnica e econômica do projeto 

proposto. 

No Capítulo 5 serão apresentadas as simulações da geração do sistema projetado, o 

dimensionamento elétrico do sistema e a análise de investimento. 

No Capítulo 6 será avaliada a operacionalidade do sistema, visando saber se o 

dimensionamento de cada componente e do seu conjunto está adequado, proporcionando a 

oportunidade de ajustes, se necessário. O software empregado será o PVSol. 

No Capítulo 7 serão apresentadas as conclusões do trabalho e as sugestões para os 

trabalhos futuros que complementem o tema em estudo. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

Neste capítulo será apresentada a fundamentação teórica para um melhor 

entendimento dos sistemas fotovoltaicos e os conhecimentos básicos para o desenvolvimento 

do tema, desde o conceito de radiação solar, tecnologias dos painéis fotovoltaicos, 

posicionamento dos painéis, análise de sombreamento, periféricos que complementam o 

sistema até aplicações ilustrando os sistemas isolados e os sistemas conectados à rede elétrica. 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A energia solar fotovoltaica é uma das fontes de energia cujo uso mais cresce em todo 

o mundo [3]. Podemos atribuir esse crescimento aos fortes incentivos que os países 

desenvolvidos praticaram durante essa última década. As políticas de governo na Alemanha e 

no Japão foram fundamentais para o crescimento do mercado mundial de energia solar. Outro 

ponto fundamental para o desenvolvimento das novas tecnologias foi o compromisso firmado 

entre as nações para redução dos níveis de CO2, estabelecidos no Protocolo de Quioto, com 

compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa. 

A produção de energia elétrica por meio dos sistemas fotovoltaicos tem vantagens e 

desvantagens importantes a serem detalhadas, mas à medida que as tecnologias se 

desenvolvem, as vantagens se sobressaem no mercado. 

É possível elencar que a simplicidade da instalação das placas solares e seus 

periféricos são considerados vantagens importantes para a propagação das pequenas unidades. 

Outra característica vantajosa é a elevada confiabilidade dos sistemas, mesmo em condições 

adversas. A durabilidade das placas solares estabelecidas pelos fabricantes com tempo médio 

de vinte e cinco anos de vida útil é uma vitrine para investidores em grandes usinas [4]. O 

reduzido custo de manutenção nos sistemas fixos viabiliza a instalação de grandes blocos. A 

facilidade em aumentar a potência instalada, mesmo após o uso dos sistemas fotovoltaicos, 

garante a modularidade dos sistemas. Outra vantagem é a poluição sonora nula. Uma 

característica que possibilita a propagação dessa tecnologia é a possibilidade da instalação dos 

sistemas isolados em locais remotos e de difícil acesso para estruturas da rede elétrica. Os 
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equipamentos que compõem o sistema são seguros, sendo adequados para a instalação em 

várias situações.  

No entanto, apesar de as vantagens serem inúmeras, não se pode esquecer que em 

qualquer sistema de geração de energia elétrica encontram-se desvantagens, e, nos sistemas 

fotovoltaicos, pode-se citar o elevado custo na fase inicial da instalação do projeto. Em caso 

de sistemas isolados, o uso de baterias eleva o custo inicial e a complexidade do projeto. 

Ademais, o baixo rendimento ainda compromete a propagação de alguns sistemas em 

determinadas áreas onde a radiação solar é limitada. 

A eficiência de um painel solar é basicamente o percentual de energia da luz do sol 

que o painel solar converte em energia elétrica por m2. Ou seja, um painel solar com 

eficiência de 15.1% converte 15.1% da energia que incide sobre ele, por m2, em energia 

elétrica. É preciso entender que a eficiência dos painéis solares é medida em condições de 

laboratório, STC (Standard Testing Conditions). Significam condições normais de ensaios, 

onde se podem estabelecer os seguintes pontos [5]: 

1. Temperatura da Célula = 25°C - A temperatura da célula solar em si, não a 

temperatura do ambiente (O painel solar todo durante o teste deve estar em 25°C). 

2. Irradiação solar = 1000 Watts/m2 - Este número refere-se à quantidade de energia 

que incide sobre uma determinada área em um determinado momento. Essa quantidade de 

energia de 1000W/m2 é uma média da quantidade de luz solar que incide na superfície 

terrestre. 

3. Massa de Ar = 1.5. Este número é difícil de medir, uma vez que se refere à 

quantidade de luz que tem que passar pela atmosfera terrestre antes que possa atingir a 

superfície da Terra, e tem a ver principalmente com o ângulo do sol em relação a um ponto de 

referência sobre a terra. 

Na Figura 2.1 é possível deduzir que, antes de atingir o solo, as características da 

radiação solar (intensidade, distribuição espectral e angular) são afetadas por interações com a 

atmosfera devido aos efeitos de absorção e espalhamento que estão diretamente relacionados 

com a espessura da camada atmosférica [6].  
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Figura 2.1 - 3 – Gráfico mostrando que a massa de ar (AM) depende do ângulo zenital do Sol. 

 

Fonte: Meyer Burger Technologies AG - 2015. 

 

O zênite é uma linha imaginária perpendicular ao solo. O ângulo zenital do Sol é zero 

quando ele se encontra exatamente acima do observador, e a espessura da massa de ar 

atravessada pelos raios solares na atmosfera depende do ângulo zenital do Sol. A massa de ar 

é internacionalmente definida pela sigla AM (do inglês Air Mass) e calculada pela expressão 

abaixo: 

 

 89 :	 1
cos <= 

(2.1) 

   

Em que <= é o ângulo zenital do Sol, conforme representação na Figura 2.2 [3]. 

 

Figura 2.2 - 4 - Ilustração do Ângulo Zenital. 

 

Fonte: Google - 2017. 
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2.2 RADIAÇÃO SOLAR 

 

2.2.1 DEFINIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

 

O sol é considerado uma fonte de energia essencial para existência da vida na terra, e 

essa energia é transmitida para o nosso planeta na forma de ondas eletromagnéticas (ou 

fótons).  Estudos comprovam que a quantidade de energia irradiada pelo sol, e anualmente 

atinge a terra, é cerca de dez mil vezes superior à demanda solicitada pelo planeta no mesmo 

período [7]. 

A norma técnica brasileira ABNT NBR 10899:2013 define que a radiação solar é a 

forma de transferência de energia advinda do sol por meio da propagação de ondas 

eletromagnéticas (ou fótons). Já a irradiância solar é uma grandeza para quantificar a radiação 

solar, expressa na unidade de W/m² (watt por metro quadrado), que é a taxa na qual a radiação 

solar incide em uma superfície, por unidade de área desta. A irradiação solar é a irradiância 

solar integrada durante um intervalo de tempo especificado, normalmente uma hora ou um 

dia. Com isso, utilizam-se esses parâmetros para o cálculo da quantidade estimada de energia 

elétrica que um sistema fotovoltaico é capaz de produzir. 

A irradiância solar que atinge a Terra, no topo da camada atmosférica, é denominada 

irradiância extraterrestre. A constante solar adotada pela WCR (World Radiation Center) tem 

um valor aproximado de 1.367 W/m² e é definida como o valor da irradiância extraterrestre 

que chega sobre uma superfície perpendicular aos raios solares, na distância média Terra-Sol 

[8]. Devido à excentricidade da elipse que descreve a trajetória da Terra em torno do sol, 

encontra-se uma variação no valor da irradiância ao longo do ano [9]. 

No gráfico da variação da irradiância solar extraterrestre efetiva, apresentado na 

Figura 2.3, vê-se que seu valor é afetado pela distância entre o sol e a terra. Com isso, o valor 

encontrado na estação de inverno será menor, pois a terra está mais afastada do sol. Além 

disso, observa-se que cada projeto solar fotovoltaico tem sua particularidade devido à 

variação da latitude e longitude do local. 
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Figura 2.3 - 5 – Gráfico da variação da irradiância solar extraterrestre (I0,ef) ao longo do ano. 

 

Fonte: Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos – 2014. 

 

A insolação é a grandeza utilizada para expressar a energia solar que incide sobre uma 

determinada área de superfície plana ao longo de um determinado intervalo de tempo. Sua 

unidade é o Wh/m² (watt-hora por metro quadrado). O watt-hora é uma unidade física de 

energia, e o watt-hora por metro quadrado expressa a densidade de energia por área. A medida 

de insolação em Wh/m² é muito útil para fazer o dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos 

[3]. 

Ao observar o mapa constante da Figura 2.4, verifica-se que o estado do Rio Grande 

do Norte tem um nível de irradiação anual acima da média brasileira, sendo bastante favorável 

para instalação de sistemas fotovoltaicos. Na inexistência dos mapas com os quantitativos da 

irradiação global horizontal, recorre-se a sites especializados para aquisição dos dados solares. 

O atlas solarimétrico com os respectivos valores é encontrado no seguinte endereço: 

http://maps.nrel.gov/swera. Os dados utilizados para elaborar o mapa apresentado na Figura 

2.4 são referentes aos dados anuais (kWh/m².ano). 
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Figura 2.4 - 6 - Mapa de Irradiação Solar Global no Brasil. 

Fonte: Adaptado de Solargis - 2013. 

 

2.2.2 RADIAÇÃO DIRETA E DIFUSA 

 

A radiação solar, ao entrar na atmosfera, sofre algumas alterações causadas por 

moléculas de gases, vapor d'água, poeira e outras partículas de aerossóis, resultando em 

modificações na quantidade, na qualidade e na direção dos raios solares que atingem a 

superfície terrestre. O fruto da interação radiação-atmosfera, ao interagir com seus 

componentes (naturais e artificiais) e incidir na superfície, é constituído pela radiação solar 

difusa e radiação solar direta [10]. 

A radiação direta é aquela que provém diretamente da direção do Sol e produz 

sombras nítidas. A difusa é aquela proveniente de todas as direções e que atinge a superfície 

após sofrer espalhamento pela atmosfera terrestre [11]. 

O diagrama visto na Figura 2.5 apresenta todas as componentes de radiação. É 

possível verificar uma componente refletida pelo ambiente do entorno (solo, vegetação, 

obstáculos, terrenos rochosos, etc.). Os coeficientes de reflexão destas superfícies são 

denominados de “albedo”.  
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Figura 2.5 - 7 – Ilustração dos componentes da radiação solar. 

 

Fonte: (PINHO et al., 2008). 

 

Albedo, ou coeficiente de reflexão, derivado do termo latino albedo (brancura ou luz 

solar refletida, a partir de albus, branco), é a refletividade difusa ou poder de reflexão de uma 

superfície. Ela é a razão entre a radiação refletida pela superfície e a radiação incidente sobre 

ela. A Tabela 2.1 apresenta alguns valores típicos de albedos para diferentes tipos de 

superfície. 

Tabela 2.1 - 1 - Valores típicos de albedos para diferentes tipos de superfície. 

Superfície Albedo típico 

Asfalto novo 0,04 

Asfalto gasto 0,12 

Floresta de 

coníferas (Verão)  
               0,08, 0,09 a 0,15 

 

Árvores caducifólias 

 
                   0,15 a 0,18 

 

Solo nu 

 
                       0,17 

 

Grama verde 0,25 

Areia de deserto 0,40 

Concreto novo 0,55 

Gelo oceânico 0,5–0,7 

Neve recente 

 
                   0,80–0,90 

 

Fonte: Wikipédia, 2015. 
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2.2.3 GEOMETRIA SOL-TERRA 

 

Para um melhor entendimento do uso da radiação solar nos sistemas fotovoltaicos, é 

fundamental conhecer o posicionamento do sol em relação ao sistema de geração. A posição 

do sol é definida através do seu azimute, medido em graus, em relação a um observador, 

tendo como referência o norte [12]. Outra variável é a altura do sol em relação à Terra. Ao 

longo das quatro estações do ano, ocorre uma variação das distâncias devido à forma elíptica 

da órbita da terra. 

Na Figura 2.6 mostra-se o ângulo zenital, <�, formado entre os raios solares e a 

vertical (zênite) e o ângulo da altura solar, > : 90° A <�, formado entre os raios solares e sua 

projeção sobre um plano horizontal. 

 

Figura 2.6 - 8 - Posição do sol em relação ao plano horizontal. 

 

Fonte: CRESESB -2014. 

 

No Inverno a irradiação solar é menor, bem como o tempo de exposição solar, pois a 

distância entre os dois corpos celestes é maior, acontecendo o oposto no Verão. 

A Figura 2.7 mostra o posicionamento do sol em épocas diferentes do ano. No 

solstício de verão, as manhãs são maiores do que as noites. No solstício de inverno, as noites 

são maiores do que as manhãs. Já no equinócio, as manhãs têm a mesma duração de tempo 

das noites. 

A orientação do sistema fotovoltaico tem como objetivo maximizar a radiação solar 

incidente nos painéis, maximizando a produção de eletricidade. As instalações do hemisfério 
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sul devem ser direcionadas para norte, e vice-versa. O ângulo de inclinação ótimo para os 

painéis é um valor próximo da latitude do local da instalação. 

 

Figura 2.7 - 9 - O céu virado a Sul, com indicação da altura do Sol ao meio-dia, nos dias dos solstícios e dos 
equinócios. 

 
Fonte: Ricardo Cardoso Reis/Stellarium - 2016. 

 

A quantidade de eletricidade produzida por uma unidade fotovoltaica está diretamente 

relacionada com a radiação solar disponível. Assim, quanto maior a disponibilidade dos 

recursos solares, maior será o potencial da produção de eletricidade. É evidente que os painéis 

fotovoltaicos precisam ser instalados segundo a direção dos raios solares. A produção do 

painel é máxima quando este se encontra instalado perpendicularmente em relação aos raios 

solares. Uma vez que a altura e o azimute solar mudam ao longo do dia e do ano, o ângulo de 

incidência da radiação solar varia constantemente. 

 

2.3 CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

 

O efeito fotovoltaico significa a transformação direta da luz em energia elétrica, pelo 

uso de células solares. Nesse processo, são utilizados materiais semicondutores como o 

silício, o arsenieto de gálio, telurieto de cádmio ou disselenieto de cobre e índio. A célula de 

silício cristalina é a mais comum. 

Atualmente, cerca de 95 % de todas as células solares do mundo são de silício. Numa 

posição próxima do oxigênio, é o segundo elemento químico mais frequentemente utilizado 

na Terra. O silício apresenta uma disponibilidade quase ilimitada. O silício não existe como 

um elemento químico. Existe apenas associado à areia de sílica [13]. 
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2.3.1 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

 

O efeito fotovoltaico ocorre em materiais denominados semicondutores, que se 

caracterizam pela presença de bandas de energia, onde é permitida a presença de elétrons, 

chamada banda de valência, e de outra, chamada banda de condução. Seus átomos se 

caracterizam por possuírem quatro elétrons que se ligam aos vizinhos, formando uma rede 

cristalina. Ao adicionarem-se átomos com cinco elétrons de ligação, como o fósforo, por 

exemplo, haverá um elétron em excesso que não poderá ser emparelhado e que ficará livre 

fracamente ligado a seu átomo de origem. Isto faz com que, com pouca energia térmica, este 

elétron se livre, indo para a banda de condução [14]. 

O surgimento da corrente elétrica pode ser compreendido através do diagrama 

esquemático apresentado na Figura 2.8. A radiação provoca a separação dos portadores de 

carga. É mostrado o efeito da separação da carga e recombinação. 

 

Figura 2.8 - 10 - Corte transversal de uma célula realizando o efeito fotovoltaico. 

 

Fonte: CRESESB – 2014. 

 
Na Figura 2.8 é possível identificar a junção P-N. Ela é produzida quando dois 

semicondutores do tipo P e do tipo N são justapostos de forma que se mantenha a 

continuidade do reticulado cristalino. Ou seja, não basta apenas colocar em contato íntimo os 

tipos de semicondutores, pois além da presença de impurezas e defeitos nas superfícies, 

existem também filmes de óxidos que cobrem essas superfícies, mudando totalmente a 

interface dos semicondutores. É preciso introduzir átomos. 
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Uma característica interessante é que, devido à resistência elétrica proveniente da 

junção p-n, a tensão de funcionamento da célula nos painéis é inferior à tensão de circuito 

aberto. Em funcionamento normal, a célula produz uma corrente de operação próxima do 

valor da corrente de curto-circuito. Contudo, apenas na existência de um curto-circuito 

externo, entre os terminais dos semicondutores p e n, é possível atingir o valor máximo da 

corrente.  

Caso sejam introduzidos átomos com apenas três elétrons de ligação, como é o caso do 

boro, haverá uma falta de elétrons para completar as ligações com os átomos de silício da rede 

cristalina. Esse fenômeno é conhecido como buraco ou lacuna, e devido à pouca energia 

térmica, um elétron de um sítio vizinho pode passar a esta posição, deslocando o “buraco” 

[14]. Na primeira condição o fósforo é dopante de elétrons, e na segunda condição o boro é 

aceitador de elétrons. O valor da corrente elétrica criada pelo deslocamento de elétrons é 

proporcional à irradiância solar incidente. Assim, para os níveis de irradiância do nordeste 

brasileiro, têm-se excelentes sistemas em funcionamento. Em virtude dos diferentes índices de 

irradiância, a potência máxima de um módulo comercial pode variar em relação à potência 

nominal, conforme indicado por meio dos gráficos apresentados na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 - 11 - Variação da tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito de acordo com a irradiância. 

 

Fonte: BlueSol Energia Solar - 2016. 

 

Os gráficos vistos na Figura 2.9 apresentam o efeito da variação da irradiância em 

função da condição climática do local. É possível comentar algumas características 

importantes do funcionamento da célula. 



 

18 
 

A tensão de circuito aberto é obtida quando a célula não possui nenhuma carga ligada 

aos seus terminais, ou seja, não existe circulação de corrente elétrica. A tensão encontra-se 

relacionada com a temperatura de funcionamento da célula, sendo praticamente independente 

da irradiância que incide sobre a mesma. No entanto, a temperatura tem uma influência 

considerável na variação de tensão em virtude do aquecimento da célula [15]. 

Os gráficos vistos na Figura 2.10 apresentam como a variação da temperatura ocasiona 

uma alteração nos níveis de tensão de um módulo fotovoltaico. 

 

Figura 2.10 - 12 - Variação da tensão e corrente de um módulo em função da temperatura. 

 

Fonte: BlueSol Energia Solar - 2016. 

 

A potência elétrica é o produto entre a tensão e corrente (V×I). Dessa forma, a 

potência máxima é obtida para um valor específico de tensão e corrente. A potência máxima 

produzida pela célula está constantemente a variar. A variação é provocada pelas 

dependências que existem entre a corrente e a irradiância incidente na célula, e entre a tensão 

e a temperatura de funcionamento da mesma. A diminuição da irradiância provoca uma 

diminuição na corrente gerada, assim como o aumento da temperatura resulta na diminuição 

da tensão. Por isso, torna-se necessário o ajuste constante do ponto de operação, sendo este 

conseguido através da variação da resistência da carga. Normalmente, esse ajuste é realizado 

pelo inversor. 
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2.3.2 TIPOS DE CÉLULAS 

 

A primeira geração de células fotovoltaicas é constituída pelas células de silício 

cristalino. O silício é o material mais utilizado na fabricação de células fotovoltaicas, podendo 

ser encontrado nas formas monocristalina, policristalina e amorfa. Essa primeira geração de 

células constitui a tecnologia dominante em termos de produção comercial, representando 

mais de 80% do mercado mundial. No entanto, existem outras tecnologias baseadas em 

películas finas com espessuras da ordem de 1 µm, conhecidas como segunda geração.  

A segunda geração de materiais fotovoltaicos está baseada no uso de filmes finos de 

semicondutores e, devido a esse aspecto construtivo, as tecnologias baseadas em películas 

finas possuem um custo mais baixo. Tipicamente as eficiências das células solares de filme 

fino são baixas, quando comparadas com as células tradicionais de silício cristalino, mas os 

custos de manufatura são também mais baixos, pelo que se pode atingir um preço de 

instalação mais reduzido por watt. Outro ponto fundamental é a redução da massa dos painéis 

e a redução dos custos para fixação nos telhados, pois devido à flexibilidade do material, 

existe a possibilidade da integração direta nos edifícios. Essa integração direta é conhecida 

como células BIPV (Building Integrated Photovoltaic), que significa materiais fotovoltaicos 

integrados a edifícios como parte da arquitetura de construções. 

A terceira geração fotovoltaica é diferente das duas anteriores, definida por utilizar 

semicondutores que dependem da junção p-n para separar partículas carregadas por 

fotogestão. Esses novos dispositivos incluem células fotoeletroquímicas e células de 

nanocristais [16]. 

A Figura 2.11 apresenta fotografias das três gerações da tecnologia solar fotovoltaica, 

onde o silício cristalino corresponde à primeira geração, a segunda geração é baseada em 

filmes finos inorgânicos e a terceira geração inclui as baseadas em materiais orgânicos (OPV) 

e aquelas que utilizam pontos quânticos (PQs). Essas células de terceira geração, embora 

ainda careçam de eficiência de conversão, exibem grande potencial e diversas vantagens sobre 

as tecnologias anteriores.  
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Figura 2.11 - 13 - Gerações de células e correspondentes estruturas. 

 

Fonte: Espaço IEEE – 138 O Setor Elétrico - 2017. 

 

Além das tecnologias apresentadas anteriormente, há também as células de arsenieto 

de gálio, as quais não se encontram disponíveis para produção comercial. Atualmente, é a 

tecnologia mais eficiente empregada em células solares, com rendimento de 28%. Porém, seu 

custo de fabricação é extremamente alto, tornando-se proibitivo para produção comercial, 

sendo usado apenas em painéis solares de satélites artificiais. 

A Tabela 2.2 apresenta as tecnologias das células fotovoltaicas, suas eficiências e as 

respectivas áreas necessárias para instalação de 1 kWp. A tecnologia de silício monocristalino 

apresenta uma maior eficiência em relação às outras tecnologias, apresentadas na Tabela 2.2.  

 

Tabela 2.2 - 2 - Eficiência e área necessária por kWp para tecnologia dos painéis. 

Tecnologia 

Silício Cristalino Película Fina 

Monocristalino Policristalino 
Silício 

Amorfo (a-
Si) 

Telureto de 
Cádmio 
(CdTe) 

Disseleneto de 
Cobre e Índio (CIS) 

Eficiência (%) 15 – 18 13 -- 15 5 -- 8 6 -- 9 8 -- 11 

Área necessária 
por kWp (m²) 7 8 15 11 10 

 
Fonte: BlueSol - 2017. 
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A eficiência de um painel solar fotovoltaico é medida basicamente pelo percentual de 

energia de luz do sol que o painel solar converte em energia elétrica por m². Ou seja, um 

painel solar com eficiência de 15,1% converte 15,1% da energia que incide sobre o painel por 

m², em energia elétrica. 

A Tabela 2.3 apresenta um balanço energético da célula solar fotovoltaica. Todas as 

perdas são citadas e chega-se apenas na energia útil da célula. 

 

Tabela 2.3 - 3 - Balanço energético da célula solar. 

100 % Da energia solar irradiada. 
-3 % Reflexão e sombreamento dos contatos frontais. 

-23 % Energia insuficiente dos fótons na radiação de onda longa. 
-32 % Energia excedente do fóton na radiação de onda curta. 
-8,5 % Recombinação. 
-20 % Gradiente elétrico de uma célula. 
-0,5 % Resistência em série (perdas térmicas). 

13 % Energia elétrica útil. 
 

Fonte: IST; DGS; EU, 2004. 

 

2.4 COMPONENTES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

A estrutura básica de um sistema fotovoltaico é constituída por um bloco gerador, um 

bloco de condicionamento de potência e um bloco de armazenamento de energia, em casos de 

sistemas isolados. O bloco gerador é composto pelos painéis fotovoltaicos, cabeamentos e 

estrutura de fixação. O bloco de condicionamento de potência será representado pelo inversor. 

E o bloco de armazenamento é representado pelas baterias. 

 

2.4.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Um módulo fotovoltaico é a composição de células solares organizadas em arranjos 

em paralelo e/ou arranjos em série. O número de células que serão agrupadas depende da 

tensão de utilização e da corrente elétrica desejada. Quando conectamos as células em 

paralelo, as correntes de cada célula são somadas e a tensão permanece a mesma de referência 

da célula. Este tipo de conexão é menos utilizado, pois se tem um nível de tensão muito baixo. 
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Na Figura 2.12 ilustra-se esquematicamente a conexão de algumas células, todas em 

paralelo, onde as correntes elétricas se somam. 

 

Figura 2.12 - 14 - Conexão de células em paralelo. 

 
Fonte: CRESESB – 2014. 

 

Na conexão série, arranjo mais comum das células fotovoltaicas, a tensão de cada 

célula é somada para aquisição de um valor final, e a corrente permanece a mesma de 

referência da célula. 

Na Figura 2.13 ilustra-se esquematicamente a composição das células em série e o 

somatório das tensões, a fim de compor a tensão final. 

 

Figura 2.13 - 15 - Conexão de célula em série. 

 

Fonte: CRESESB – 2014. 

 

Como mencionado, a associação série é o tipo mais comum das ligações entre as 

células no módulo fotovoltaico. Porém, devido à possibilidade de ocorrência de alguma avaria 

ou mesmo um sombreamento de alguma célula dentro do módulo fotovoltaico, é vital a 

presença de um dispositivo de proteção para um caminho alternativo. Esse dispositivo é 



 

23 
 

chamado de diodo de by-pass e serve como um caminho alternativo para a corrente elétrica, 

em caso de interrupção do circuito formador do módulo. 

Na Figura 2.14, ilustra-se esquematicamente a instalação dos diodos de by-pass dentro 

de um módulo fotovoltaico. Esses diodos são instalados em grupos de células no módulo 

fotovoltaico. 

Figura 2.14 - 16 - Diodo de by-pass entre as células. 

 

Fonte: BlueSol - 2017. 

 

O uso dos diodos através do agrupamento das células é para redução dos custos do 

módulo solar, pois caso cada célula fosse protegida por um diodo de by-pass, os custos seriam 

bem elevados. Então, é mais prudente proteger um grupo de células.  

Na literatura dos sistemas fotovoltaicos é possível identificar mais um problema que 

pode danificar os módulos fotovoltaicos. São os chamados pontos-quentes (hot-spots), que 

danificam o módulo permanentemente. Isso acontece quando, ao invés de gerar, o módulo 

recebe corrente. Para evitar esse problema, utiliza-se um diodo de bloqueio que impede as 

correntes reversas. 

Na Figura 2.15 encontra-se ilustrada esquematicamente uma composição para os 

diodos de by-pass, juntamente com os diodos de bloqueio. 
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Figura 2.15 - 17 - Diodo de by-pass (branco) e diodo de bloqueio (preto) entre os módulos solares. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Cada diodo de bloqueio deve suportar pelo menos a corrente de curto-circuito 

produzida por um módulo e também suportar a tensão reversa de pelo menos duas vezes a 

tensão de circuito aberto de todo o arranjo. O diodo de bloqueio impede o fluxo de corrente de 

um conjunto série com tensão maior para um com tensão menor. 

 

Características elétricas: 

Existem diferentes tipos de módulos fotovoltaicos e todos eles são apresentados pela 

potência de pico, expressa em Wp, mas outras características são fundamentais para uma boa 

especificação técnica e comparação dos módulos. Com isso, outros parâmetros técnicos 

precisam ser analisados para a seleção do tipo de módulo mais apropriado para o projeto em 

estudo [14]. 

Dentre os parâmetros essenciais para especificação de um módulo, pode-se destacar: 

- Tensão de circuito aberto (Voc); 

- Corrente de curto-circuito (Isc); 

- Potência Máxima (Pm); 

- Tensão de Potência Máxima (Vmp); 

- Corrente de Potência Máxima (Imp); 

 - Coeficiente de temperatura (Ct). 

Para teste de performance e rotulagem dos módulos fotovoltaicos, é utilizado um 

padrão de irradiância, massa de ar e temperatura. Esse padrão, chamado de Condições Padrão 

de Teste (STC – Standard Test Conditions), é conseguido em laboratório. A condição padrão 

para obter as curvas características dos módulos é definida para radiação de 1000W/m2 

(radiação recebida na superfície da Terra em dia claro, ao meio dia), e temperatura de 25ºC na 

célula. A eficiência da célula é reduzida com o aumento da temperatura.  
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O produto da corrente pela tensão, na curva característica do módulo, representa a 

potência gerada para aquela condição de operação. Na mesma curva é possível identificar o 

ponto de máxima potência, onde são ilustrados os pontos de tensão de potência máxima e 

corrente de potência máxima. No gráfico apresentado na Figura 2.16 é possível identificar os 

cincos pontos principais (Voc, Isc, Pm, Vmp, Imp). 

 

Figura 2.16 - 18 - Curva de corrente por tensão de uma célula solar de silício típica. 

 

Fonte: N. Veissid & E. B. Pereira - 2016. 

 

O fator de forma (FF), ilustrado no gráfico da Figura 2.17, é a grandeza que expressa 

quando a sua curva característica se aproxima de um retângulo no diagrama IxV. Quanto 

melhor a qualidade das células no módulo, mais próximo da forma retangular será sua curva 

IxV[9].  
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Figura 2.17 - 19 - Definição do fator de forma (FF). 

 

Fonte: CEPEL – CRESESB - 2014. 

 

A área hachurada simples corresponde ao produto Isc X Voc, valor superior que o 

módulo pode atingir, e a área hachurada dupla representa a potência máxima do módulo. 

 

Conexões dos módulos fotovoltaicos: 

Na associação em série, chamada de fileira, os módulos terão suas tensões somadas, e 

a tensão do painel será a soma das tensões individuais de cada módulo. A corrente será a 

mesma de cada módulo, por isso não é aconselhável a associação de módulos de capacidades 

distintas [17]. 

 �5B,�� : �C : �2 : ⋯�� (2.2) 

 E5B,�� : EC F E2 F⋯E� (2.3) 

 

Na associação em paralelo teremos o aumento direto da corrente que será, no painel, a 

soma das correntes individuais de cada módulo. A tensão será a mesma das tensões geradas. 

 E5B,�� : EC : E2 : ⋯E� (2.4) 

 �5B,�� : �C F �2 F⋯�� (2.5) 

 

Na maioria dos casos, será necessário associar os módulos em série e os módulos em 

paralelo para alcançar as características do projeto. Nesses casos, têm-se as características das 
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duas associações anteriores, e maiores perdas ao utilizar módulos de características diferentes 

[17]. 

Na Figura 2.18 mostra-se, esquematicamente, uma associação mista dos módulos 

fotovoltaicos e ilustram-se as curvas de corrente e tensão em cada associação. 

 

Figura 2.18 - 20 - Associação mista de módulos fotovoltaicos. 

 

 

Fonte: Adaptado de Bluesol. 

 

Fusíveis de proteção da série fotovoltaica: 

O fluxo de corrente reversa em um conjunto série com tensão maior para um com 

tensão menor é também protegido por meio de fusíveis fotovoltaicos, que devem ser 

colocados na saída de cada série, tanto no polo positivo quanto no polo negativo. O fusível 

deve ser para corrente contínua, de preferência do tipo gPV, que são apropriados para 

operação em sistemas fotovoltaicos.  

Na Figura 2.19, delineia-se esquematicamente a presença dos fusíveis no sistema 

fotovoltaico. O objetivo é reduzir o alto índice de falhas dos diodos de bloqueio e garantir 

uma maior confiabilidade dos sistemas. 
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Figura 2.19 - 21 - Fusíveis fotovoltaicos de proteção. 

 

Fonte: Adaptado do catálogo da cooper-bussmann: Photovoltaic system protection 

application guide. 

 

2.4.2 INVERSORES 

 

O papel principal do inversor no sistema de geração solar fotovoltaico é fornecer 

energia elétrica em corrente alternada (CA) a partir de uma fonte de energia elétrica em 

corrente contínua (CC). O inversor solar para conexão à rede elétrica é um equipamento que 

possui um sistema eletrônico de controle sofisticado, que o transforma em uma fonte de 

corrente [18]. Uma das funções desse sistema de controle, entre outras, é fazer com que a 

corrente nos terminais de saída do inversor, ou seja, a corrente injetada pelo inversor na rede 

elétrica, tenha o formato senoidal e esteja sincronizada com a tensão senoidal da rede. Esse 

inversor também garante a segurança de todo o sistema, realiza o monitoramento das 

variáveis elétricas e é responsável pela sincronização com a rede verificando os níveis de 

tensão, frequência e conteúdo harmônico da rede a que será ligado. 

Os inversores são classificados em dois grupos de tecnologias: os que são comutados 

pela rede elétrica, onde o sinal da rede elétrica é utilizado como referência para sincronizar o 

inversor, e os que são autocomutados, que são independentes dos parâmetros da rede elétrica, 

pois os dispositivos eletrônicos presentes no inversor são responsáveis pelo controle e 

adequação ao sinal da rede. 

Os inversores utilizados nos sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica (SFCR) 

são classificados em inversores centrais, inversores multistring, inversores de string e módulo 

c.a (microinversor) [9].  

Cada inversor apresenta uma característica específica para adequação a cada tipo de 

projeto. Os inversores centrais são trifásicos de grande porte projetados para aplicações como 
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edifícios, instalações de sistemas fotovoltaicos industriais e usinas solares. Eles são, 

basicamente, um grande inversor string. 

A Figura 2.20 ilustra o layout da instalação de um sistema fotovoltaico fazendo o uso 

do inversor central. 

Figura 2.20 - 22 - Layout de um sistema com inversor central. 

 
Fonte: Adaptado de Bluesol. 

 

Já os inversores multistring podem ser trifásicos ou monofásicos dotados de várias 

entradas para conexão das fileiras de módulos, nas quais estão sujeitos a diferentes condições 

de irradiância. Os inversores de string são utilizados em sistemas onde a planta de geração 

terá um nível de interrupção total praticamente zero, pois as manutenções podem ser 

programadas por strings. É o tipo de inversor solar mais comumente utilizado em casas e 

sistemas de energia solar. Ele é um inversor solar grid-tie, e atualmente representa 50% de 

todos inversores solares utilizados no mundo. Dependendo do tamanho da instalação, pode 

haver mais do que um inversor string. 

A Figura 2.21 ilustra um layout de uma instalação de um sistema fotovoltaico fazendo 

o uso do inversor string (fileira). As manutenções podem ser programadas por inversor, pois 

isso impediria o desligamento da usina em sua totalidade. 
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Figura 2.21 - 23 - Layout de inversores de fileiras. 

 

Fonte: Adaptado de Bluesol. 

 

Já o inversor módulo c.a (microinversor) é acoplado diretamente a cada módulo solar e 

geralmente é utilizado em sistemas de pequeno porte, onde existe uma possibilidade de 

expansão de novas placas solares. 

A Figura 2.22 ilustra o layout da instalação de um sistema fotovoltaico fazendo o uso 

do microinversor. É um inversor projetado para operar com um único painel solar. As 

vantagens do microinversor residem, principalmente, na operação independente de cada 

painel. 

 

Figura 2.22 - 24 - Layout de um sistema com módulos C.A. 

 

Fonte: Adaptado de Bluesol. 



 

31 
 

 

Um ponto importante para esse tipo de equipamento é o fato de satisfazerem os 

requisitos de anti-ilhamento. O ilhamento é a condição na qual uma parte da instalação 

elétrica, contendo carga e gerador, fica isolada do restante da rede elétrica [19]. Essa situação 

de ilhamento é uma condição que as concessionárias devem evitar, pois devido ao fato da 

distribuidora de energia não poder controlar a tensão e a frequência na região isolada, existe a 

possibilidade de danos em outros sistemas elétricos. Outro ponto importante é a possibilidade 

de interferência no restabelecimento da operação em caso de falta de energia da distribuidora 

e de riscos aos trabalhadores da rede elétrica, uma vez que faz com que a “ilha” permaneça 

energizada enquanto se acredita que ela está desconectada de todas as fontes de energia. 

Na execução de um projeto, a especificação técnica de um inversor é fundamental para 

o dimensionamento e instalação dos sistemas fotovoltaicos, por isso é necessário que todos os 

parâmetros elétricos do projeto sejam atendidos.  A tensão máxima de operação do arranjo 

fotovoltaico (Vmpp) deve ser compatível com a tensão (CC) nominal de entrada do inversor, 

e também a tensão máxima de circuito aberto do arranjo fotovoltaico (Voc) deve estar dentro 

do limite máximo de tensão que o inversor pode tolerar [20]. 

 

2.4.3 BATERIAS 

 

Nos sistemas isolados o armazenamento de energia é o ponto chave para o sucesso do 

projeto, pois a produção e o consumo de energia não coincidem, quer ao longo do dia, quer ao 

longo do ano. Por exemplo, a energia solar produzida durante o dia será consumida durante o 

período noturno. Os sistemas devem ser bem projetados, pois em caso de períodos sucessivos 

sem sol as baterias devem abastecer toda a carga por esse período sem interrupções. 

A bateria de chumbo-ácido é a tecnologia mais empregada nos sistemas fotovoltaicos. 

As baterias com tecnologias mais modernas, tais como Níquel-Cádmio (NiCd), Níquel-

hidreto metálico (NiMH) e íon de Lítio (Li-ion) ainda não são economicamente viáveis para 

instalação nos sistemas fotovoltaicos, mas vêm ganhando mercado a cada ano. 

 

Baterias de chumbo-ácido (Pb-ácido): 

As baterias de chumbo-ácido são as mais utilizadas nos sistemas fotovoltaicos devido 

ao seu baixo custo e excelente confiabilidade. São utilizadas as baterias do tipo deep cycle, 

pois sustentam descargas até cerca de 80% sem redução do tempo de vida útil. São similares 
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às automotivas, mas as baterias utilizadas em sistemas fotovoltaicas possuem maiores 

quantidades de eletrólito, menores números de placas em cada célula e menor densidade de 

eletrólito. A presença de um controlador de cargas é inevitável, pois impede o total 

descarregamento e uma possível sobrecarga originada das placas solares. Nessa condição, os 

controladores de carga ou carregadores ficam entre os painéis e as baterias e são utilizados 

para controlar a tensão de entrada, evitando sobrecargas ou descargas excessivas, otimizando 

e prolongando a vida útil das baterias. Os painéis solares produzem mais ou menos energia de 

acordo com a quantidade de luz solar, e as baterias não suportam essa variação. Para resolver 

esse problema, e também para aperfeiçoar o carregamento das baterias, utilizam-se os 

reguladores de carga. A função do regulador de carga é a de proteger as baterias de serem 

sobrecarregadas, ou descarregadas profundamente, e assim garantir que toda a energia 

produzida pelos painéis fotovoltaicos seja armazenada com maior eficácia nas baterias. 

As baterias podem ser divididas conforme o tipo de eletrólito e a tecnologia de 

construção das placas. As de eletrólito líquido são as mais comuns em instalações 

fotovoltaicas e precisam de um sistema de ventilação bem projetado, pois liberam hidrogênio 

quando sua carga se encontra perto do nível máximo. As de eletrólito imobilizado não 

necessitam ser instaladas em locais ventilados, pois são fechadas e possuem válvulas de 

segurança que controlam as saídas dos gases em caso de sobrecarga. A principal vantagem é o 

tempo de vida útil mais elevado em relação às de eletrólito líquido, mas possuem um custo 

mais elevado. 

 

Baterias alcalinas: 

As baterias alcalinas são menos afetadas por sobrecargas. Podem sofrer ciclos 

profundos, ser totalmente descarregadas sem maiores prejuízos às placas e não sofrem 

influência da temperatura. Podem ser de níquel-cádmio ou hidreto metálico de níquel, e 

normalmente têm um custo inicial mais alto do que as de chumbo-ácido, mas em 

compensação, têm um custo operacional com manutenções reduzido e um tempo de vida 

maior. 

Por fim, não se pode definir uma bateria ideal, pois cada projeto tem suas 

peculiaridades. Assim, é preciso avaliar as vantagens e desvantagens de cada tipo de bateria e, 

assim, realizar a escolha. Contudo, algumas considerações são fundamentais, tais como: os 

dias de autonomia, capacidade das baterias, taxa de descarga, tempo de vida, variação da 

capacidade em função da temperatura, custo de manutenção e preço das baterias. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS 

 

Neste capítulo serão apresentados os aspectos legais e regulatórios ligados aos 

sistemas fotovoltaicos e as principais normas técnicas vigentes que deverão ser seguidas na 

execução do projeto. 

 

3.1 RESOLUÇÕES 

A resolução normativa N° 482, de 17 de abril de 2012 estabelece as condições gerais 

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

energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, além de outras providências 

necessárias [21]. 

Já a resolução normativa N° 687, de 24 de novembro de 2015 em conjunto com a 

resolução normativa N° 786, de 17 de outubro de 2017 estabelecem uma alteração na 

resolução N° 482 e nos módulos 1 e 3 dos procedimentos de distribuição (PRODIST) [22]. 

Com isso, a resolução N° 482 em seu artigo 2°, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência 

instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme 

regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de 

distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; 

II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência 

instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW e que utilize cogeração qualificada, 

conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na 

rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; 

 

A cogeração qualificada é um conceito definido pela ANEEL (Agência Nacional de 

Energia Elétrica) na Resolução Normativa nº 235/2006, que estabelece uma eficiência 

energética total mínima para geração de energia elétrica e térmica com gás natural. 

O sistema de compensação não prevê a venda de energia elétrica por parte do 

consumidor, mas sim o armazenamento de créditos energéticos por um período de 60 meses 

após a data do faturamento, não fazendo jus o consumidor a qualquer forma de compensação 
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após o seu vencimento. Com isso, pode-se verificar que o foco da regulamentação não é criar 

miniusinas de venda de energia elétrica, e sim a vantagem do consumidor gerar sua própria 

energia. 

 

3.2 NORMAS ABNT  

Dentre as diversas normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, órgão responsável pela normalização no país, pode-se destacar as seguintes normas: 

1-) ABNT NBR 10899:2013 Energia solar fotovoltaica – Terminologia que especifica 

os termos técnicos relativos à conversão fotovoltaica de energia radiante solar em energia 

elétrica. 

2-) ABNT NBR 11704:2008 Sistemas fotovoltaicos – Classifica os sistemas de 

conversão fotovoltaica de energia solar em energia elétrica. 

3-) ABNT NBR 16149:2013 Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface 

de conexão com a rede elétrica de distribuição. Estabelece as recomendações específicas para 

a interface de conexão entre os sistemas fotovoltaicos e a rede de distribuição de energia 

elétrica, fixando seus requisitos. 

4-) ABNT NBR 16150:2013 Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface 

de conexão com a rede elétrica de distribuição – Procedimentos de ensaios e conformidade. 

Especifica os procedimentos de ensaio para verificar se os equipamentos utilizados na 

interface de conexão entre o sistema fotovoltaico e a rede de distribuição de energia estão em 

conformidade com os requisitos da ABNT NBR 16149.  

5-)  ABNT NBR 16274:2014 Sistemas fotovoltaicos conectados à rede – Requisitos 

mínimos para documentação, ensaios de comissionamentos, inspeção e avaliação de 

desempenho. Estabelece as informações e a documentação mínimas que devem ser 

compiladas após a instalação de um sistema fotovoltaico conectado à rede. Também descreve 

a documentação, os ensaios de comissionamento e os critérios de inspeção necessários para 

avaliar a segurança da instalação e a correta operação do sistema. 

6-)  ABNT NBR IEC 62116:2012 Procedimentos de ensaio de anti-ilhamento para 

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Fornece um procedimento de 

ensaio para avaliar o desempenho das medidas de prevenção de ilhamento utilizadas em 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica (SFCR). 

7-) ABNT NBR 5410:2004 Instalações elétricas de baixa tensão. Estabelece as 

condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a 
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segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos 

bens. 

8-) ABNT NBR 5419:2015 Proteção contra descargas atmosféricas. Estabelece os 

requisitos para proteção de uma estrutura contra danos físicos por meio de um SPDA – 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – e para proteção de seres vivos contra 

lesões causadas pelas tensões de toque e passo nas vizinhanças de um SPDA, além de 

fornecer informações para o projeto, instalação, inspeção, manutenção e ensaio de sistemas de 

proteção elétricos e eletrônicos (Medidas de Proteção contra Surtos ─ MPS) para reduzir o 

risco de danos permanentes internos à estrutura devido aos impulsos eletromagnéticos de 

descargas atmosféricas (LEMP). 

 

3.3 PRODIST 

O módulo 3 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica é referente ao 

acesso ao sistema de distribuição, e a seção 3.7 – ACESSO DE MICRO E MINIGERAÇÃO 

DISTRIBUÍDA – descreve os procedimentos para acesso de micro e minigeração distribuída 

ao sistema de distribuição. 

Algumas informações importantes podem ser destacadas, como por exemplo a 

definição da tensão de conexão para unidades consumidoras e as proteções mínimas 

necessárias para o ponto de conexão, tanto para centrais geradoras como para ponto de 

conexão da micro e minigeração distribuída. O PRODIST não é uma norma, mas apresenta 

algumas exigências técnicas que devem ser atendidas pelos sistemas de geração distribuída. 

 

Tabela 3.1 - 4 - Níveis de tensão considerados para conexão de centrais geradoras. 

Potência Instalada Nível de Tensão de Conexão 
< 10kW Baixa tensão 

10 a 75 kW Baixa tensão 
76 a 150 kW Baixa tensão / Média Tensão 
151 a 500 kW Baixa tensão / Média Tensão 

501 kW a 10 MW Média tensão / Alta tensão 
11 a 30 MW Média tensão / Alta tensão 

> 30 MW Alta tensão 
 

Fonte: PRODIST - 2017. 
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Tabela 3.2 - 5 - Proteções mínimas em função da potência instalada de centrais geradoras. 

EQUIPAMENTO 
POTÊNCIA INSTALADA 

< 10 
kW 

10 kW a 
500 kW > 500 kW 

Elemento de desconexão sim sim Sim 
Elemento de interrupção sim sim Sim 

Transformador de acoplamento não sim Sim 
Proteção de sub e sobretensão sim sim Sim 
Proteção de sub e sobrefrequência sim sim Sim 
Proteção contra desequilíbrio de potência não não Sim 
Proteção contra desbalanço de tensão não não Sim 
Sobrecorrente direcional não não Sim 

Sobrecorrente com restrição de tensão não não Sim 
Fonte: PRODIST SEÇÃO 3.3 - 2017. 

 

Tabela 3.3 - 6 - Requisitos mínimos em função da potência instalada para micro e minigeração distribuída. 

EQUIPAMENTO 

POTÊNCIA INSTALADA 
Menor ou 
igual a 75 
kW 

Maior que 75 kW e 
menor ou igual a 500 
kW 

Maior que 500 
kW e menor ou 
igual a 5 MW 

Elemento de desconexão sim sim sim 

Elemento de interrupção sim sim sim 

Transformador de acoplamento não sim sim 

Proteção de sub e sobretensão 
sim sim sim 

Proteção de sub e sobrefrequência 
sim sim sim 

Proteção contra desequilíbrio de 
corrente 

não não sim 

Proteção contra desbalanço de tensão 
não não sim 

Sobrecorrente direcional 
não sim sim 

Sobrecorrente com restrição de tensão 
não não sim 

Relé de sincronismo sim sim sim 
Anti-ilhamento sim sim sim 

Medição 

sistema de 
medição 

bidirecional 
medidor 4 quadrantes medidor 4 

quadrantes 

 
Fonte: PRODIST SEÇÃO 3.7 - 2017. 
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Nos sistemas que se conectam a rede através de inversores, os quais devem estar 

instalados em locais apropriados de fácil acesso, as proteções relacionadas na Tabela 3.3 

podem estar inseridas nos referidos equipamentos, sendo a redundância de proteções 

desnecessária para microgeração distribuída. 

3.4 NORMA CONCESSIONÁRIA LOCAL 

 

Antes da execução de qualquer projeto é fundamental um contato com a 

concessionária local, pois existem procedimentos para solicitação de acesso. As 

concessionárias fornecem orientações básicas e os requisitos técnicos para novas conexões 

[23]. 

 

3.5 IEC 60364-7-712: PHOTOVOLTAIC (PV) SYSTEMS 

 

A norma IEC 60364-7-712 é um complemento da IEC 60364 – Low-voltage electrical 

installations, voltado para instalações elétricas de sistemas fotovoltaicos conectados a rede de 

energia [24]. 

 

Figura 3.1 - 25 - Norma IEC base para dimensionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. 

 
Fonte: IEC. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO DO PROJETO (SFCR) 

 

O procedimento metodológico que se segue apoiou-se no documento “Energia 

Fotovoltaica – Manual sobre tecnologias, projecto e instalação” [13]. Esse manual partiu de 

uma base de trabalho desenvolvido na União Europeia. Nesse contexto, a elaboração do 

presente trabalho parte de uma base de projetos desenvolvidos na Europa, onde nos últimos 

anos sua evolução na área da energia solar fotovoltaica é crescente. 

 

4.1 ANÁLISE DO LOCAL DE INSTALAÇÃO 

 

O conhecimento prévio do local da instalação é fundamental para o sucesso do projeto. 

Somente após uma visita técnica será possível determinar as condições básicas existentes no 

local e, assim, conhecer os pontos favoráveis e as dificuldades da instalação do sistema 

fotovoltaico no local. Após essa análise prévia será possível planejar, dimensionar e realizar 

um orçamento realista para o projeto. 

Durante a visita ao local deverão ser analisados alguns pontos importantes, tais como: 

a existência de sombreamento no prédio ou da área em que será instalado o sistema 

fotovoltaico, a irradiação solar existente na região, a inclinação e orientação do telhado onde 

serão instalados os módulos, o trabalho para fixação dos painéis, a localização das caixas de 

junção dos strings, a rota de conexão dos cabos, o posicionamento dos inversores, a 

disponibilidade para instalação do sistema de medição e a integração com o quadro geral da 

instalação elétrica do local. 

 

4.1.1 TIPOS DE SOMBREAMENTO 

Podem-se definir claramente três tipos de sombreamento: 1- O sombreamento 

temporário, 2- O sombreamento em consequência da localização e 3- O sombreamento 

produzido pelo próprio edifício. 

No sombreamento temporário pode-se encontrar a presença de folhas, dejetos de 

pássaros, pó e fuligem das áreas industriais. No entanto, o próprio sistema de autolimpeza dos 

painéis será responsável pelo retorno da máxima eficiência dos módulos, e para que isto 
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aconteça, é necessário um ângulo de inclinação mínimo de 12º [13]. A instalação do painel 

com o ângulo de inclinação ideal é fundamental para a limpeza do gerador, pois no período 

chuvoso a própria inclinação será responsável pela limpeza. 

Já o sombreamento em consequência da localização do prédio é originado pelos 

prédios vizinhos, árvores e cabos da rede elétrica projetados sobre os telhados. 

O sombreamento produzido pelo próprio edifício está relacionado com caixas d’água, 

antenas, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e o próprio telhado quando existe 

um desnivelamento da estrutura. Alguns sombreamentos podem ser evitados, deslocando o 

gerador fotovoltaico ou o objeto que cause a sombra [13]. 

 

4.1.2 ANÁLISE DE SOMBREAMENTOS 

Alguns softwares são especialistas na análise de sombreamento, e os programas de 

simulação calculam as perdas de irradiação, e, a partir desta, as perdas de energia. Para 

grandes usinas, os sistemas fotovoltaicos são construídos em áreas abertas.  

Nesse tipo de aplicação, os módulos fotovoltaicos são instalados com um determinado 

ângulo para maximizar a eficiência do sistema, e normalmente existem várias fileiras, sendo 

fundamental determinar a distância entre estas, a fim de evitar qualquer nível de 

sombreamento durante a trajetória solar. 

A Figura 4.1 ilustra o posicionamento correto da instalação dos painéis em usinas de 

campo aberto. A imagem apresenta algumas variáveis importantes para o cálculo dos 

sombreamentos em função da trajetória solar. 

 

Figura 4.1 - 26 - Sombreamento de um campo fotovoltaico inclinado. 

 
Fonte: IST; DGS; EU, 2004. 
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Para especificar a utilização de uma área concreta, é empregado o fator de utilização 

de área, o qual é definido como sendo o quociente entre a largura do painel e a distância entre 

as filas dos painéis, conforme equação (4.1). 

 

 	 : �� 
(4.1) 

 

Onde 	 é o fator de utilização (adimensional), � é a altura do painel fotovoltaico 

(metros) e � é a distância entre as fileiras (metros). 

Esse fator de utilização geralmente está entre 0 e 1, e um resultado próximo de 1 

poderá originar uma sombra mútua considerável entre as fileiras individuais. 

O ângulo de inclinação do painel está relacionado com o nível de sombreamento da 

usina nesse tipo de montagem. Então, quanto menor for o ângulo de inclinação, menor será a 

taxa de sombreamento nos painéis da próxima fileira, mas, em compensação, ocupará uma 

maior área. 

A distância entre as filas dependem tanto da largura dos painéis como dos ângulos de 

inclinação e de elevação, sendo determinada através da equação (4.2). 

 

 � : �. sin(180° −� − �)sin �  
(4.2) 

 

Onde � é a distância entre as fileiras (metros), � é a altura do painel (metros), � é o 

ângulo de inclinação do painel (graus) e � é o ângulo de elevação solar (graus). 

Outro método para minimizar as perdas através do sombreamento é otimizar a área de 

ocupação. Para esse tipo de usina, utilizam-se cálculos empíricos que demonstram uma boa 

eficácia nos resultados: 

 

 � : 3,5	Nℎ, PQRQ	ST(TST=QRQU	PVR�QU	�W	UTUXVSQU. (4.3) 

 � : 2,5	N�, PQRQ	WXTST=QR	Q	áRVQ. (4.4) 

 

Onde � é a distância entre as fileiras (metros), � é a altura do painel (metros) e h é à 

distância da altura da inclinação do painel (metros). 

 



 

41 
 

4.2 DEFINIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO 

 

4.2.1 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 

Após visita ao local e algumas anotações importantes, como ângulo de inclinação, 

direção e disponibilidade da área, deve ser escolhida a tecnologia que melhor se adequará ao 

local escolhido. A escolha do painel fotovoltaico é baseada em duas características: tipo de 

material e o tipo de painel. 

O tipo de material é definido como: monocristalino, policristalino, amorfo, teruleto de 

cádmio (CdTe) e disseleneto de cobre e índio (CIS). 

Já o tipo de painel é definido a partir de: padrão com ou sem armação, 

semitransparente, telha fotovoltaica etc. 

Dependendo do tipo da tecnologia de fabricação dos painéis, ocorrerá uma variação da 

quantidade de kWp/área instalada no local escolhido. A Tabela 2.1, apresentada no Capítulo 

2, ilustra as variações das tecnologias com os respectivos kWp/área. Realizada a escolha do 

painel fotovoltaico, será possível estimar a quantidade de módulos que serão instalados na 

área disponível. 

 

4.2.2 INVERSORES 

 

Conforme comentado no Capítulo 2, existem algumas configurações de arranjos para 

os inversores, e cada arranjo contempla vantagens e desvantagens associadas. Os primeiros 

sistemas fotovoltaicos possuíam um inversor central, mas devido ao aumento das potências 

das instalações, com diferentes características na mesma localidade e o surgimento de novas 

tecnologias para os inversores, o arranjo central, para algumas faixas de potência, deixou de 

ser a opção mais confiável e econômica. 

Após a escolha da melhor configuração do arranjo, inicia-se o dimensionamento dos 

equipamentos de conversão, sendo importante a quantidade de inversores, a potência e o nível 

de tensão de cada inversor. As especificações técnicas dos inversores são características 

fundamentais para a fase inicial do projeto, e todas as características devem ser respeitadas 

fielmente. 
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Determinação da potência: 

A determinação da potência dos inversores é originada da definição da potência do 

sistema fotovoltaico instalado e da configuração do sistema escolhido. De modo geral, a razão 

entre a potência do gerador fotovoltaico e a potência do inversor é de 1:1. No entanto, os 

desvios encontrados nessa razão são definidos pelo seguinte intervalo. 

 

 0,7	N��� < ������ < 1,2	N��� (4.5) 

 

Onde o ��� é a potência do gerador fotovoltaico e ������ é a potência do inversor. 

Algumas peculiaridades na definição da potência dos inversores são importantes, pois 

no caso de estarem próximos dos módulos fotovoltaicos, as cargas térmicas irão influenciar na 

potência dos mesmos e, geralmente, nesses casos, a potência de projeto do inversor será maior 

do que a do gerador fotovoltaico. Outro ponto importante é o tipo de material dos módulos 

fotovoltaicos, pois os módulos amorfos podem ter inicialmente uma potência superior em 

15% da potência nominal, que reduz e estabiliza após os primeiros anos de funcionamento. 

Ou seja, com essa variação de potência, ocorrerá uma variação da tensão e da corrente na 

entrada do inversor. A Figura 4.2 ilustra a curva de rendimento do inversor fronius 27kW em 

função do carregamento de entrada do inversor. A tabela vinculada ao gráfico apresenta 

alguns pontos do carregamento. 
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Figura 4.2 - 27 - Curva de rendimento do inversor fronius 27 kW. 

 
Fonte: Fronius Brasil– PVSol - 2017. 

 
Fonte: Fronius Brasil– PVSol - 2017. 

 

Observando a Figura 4.2, é possível verificar que nos sistemas fotovoltaicos, mesmo 

com baixos níveis de irradiação, o inversor escolhido para o projeto terá uma eficiência 

superior a 90%. 

 

Determinação da tensão: 

A configuração da instalação dos módulos fotovoltaicos (série e/ou paralelo) e a 

quantidade das placas solares no sistema de geração solar têm influência direta na tensão final 

do gerador fotovoltaico, e, consequentemente, na tensão de projeto do inversor. A curva 

característica do gerador fotovoltaico tem que ser alinhada à curva de operação do inversor, à 

tensão limite de operação e à tensão máxima de funcionamento. Outra característica é a 

dependência dos módulos fotovoltaicos em relação à variação da temperatura, pois isso tem 

influência direta nos períodos mais desfavoráveis ao sistema, inverno e verão. Assim, o 
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intervalo PMP (ponto de máxima potência) do inversor deve incorporar os pontos de máxima 

potência do gerador fotovoltaico ocasionado pelas variações de temperatura ao longo do dia. 

A Figura 4.3 ilustra a faixa de tensão mínima e tensão máxima (580 V – 850 V), onde 

o inversor irá trabalhar no ponto de máxima potência, e define a corrente de entrada máxima 

por seguidor PMP em 47,7 A. O ponto de máxima potência é sempre influenciado pela 

temperatura onde o sistema está instalado, pois dias frios ou quentes determinam uma 

variação da tensão gerada pelo painel fotovoltaico. Mesmo com uma grande variação da 

potência de saída, a eficiência do seguidor PMP permanece praticamente inalterada. O 

inversor poderá trabalhar sobrecarregado e mesmo assim manterá o alto rendimento do 

sistema. 

 

Figura 4.3 - 28 - Ilustração da configuração PMP de um inversor de 27kW. 

 

Fonte: Fronius Brasil – PVSol - 2017. 

 

O inversor rastreia sempre a potência máxima produzida pelo gerador fotovoltaico 

através da busca do ponto de máxima potência. Dependendo do nível de irradiância no plano 

gerador e da temperatura de operação da célula, o gerador fotovoltaico comporta-se, 

eletricamente, de acordo com uma curva I-V. Para cada situação (radiação incidente e 

temperatura), existe um ponto de operação em que há a máxima transferência de potência 

disponível pelo gerador fotovoltaico. Então, é conveniente que o inversor seja controlado por 

algoritmo capaz de deslocar o ponto de operação do gerador para o de máxima potência. Isso 

aumenta a eficiência global do sistema, uma vez que o inversor terá disponível, na sua 

entrada, o maior valor de potência que pode ser suprida pelo gerador em determinada 

condição de operação (radiação incidente e temperatura) [25]. 
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Número máximo de painéis por string (fileiras): 

O cálculo do número máximo de painéis por string (fileira) é muito importante para o 

dimensionamento do inversor. O valor limite de operação é derivado da estação mais fria do 

ano, inverno, pois em baixas temperaturas os valores das tensões nos módulos fotovoltaicos 

são máximos. No inverno a tensão de funcionamento do módulo aumenta até o limite máximo 

da tensão de circuito aberto. Essa é uma propriedade dos módulos fotovoltaicos de silício. 

Caso o inversor seja desligado em um dia frio, devido a uma falha na rede elétrica, a tensão 

do circuito aberto será demasiadamente elevada e isso dificultaria a operação de reconexão do 

sistema em modo seguro, pois caso o sistema não esteja bem projetado, o nível de tensão do 

gerador fotovoltaico poderá comprometer o inversor do sistema. A tensão de circuito aberto, 

no inverno, deve ser menor do que a tensão máxima CC admissível do inversor; caso 

contrário, o inversor poderá ser danificado. 

A temperatura mínima de inverno varia em cada região. O Brasil é o quinto maior país 

do mundo em área territorial [26], e cada região tem suas variações de temperatura bem 

particulares. Então, para cada local em que será instalado um sistema fotovoltaico, é 

necessário um estudo nas variações de temperatura no início do projeto. 

A temperatura mínima que será adotada para a cidade de Natal-RN será de 22°C em 

todos os cálculos do projeto. Essa temperatura foi definida através de dados estatísticos da 

cidade. Assim, o número máximo de módulos ligados em série deriva do quociente entre a 

tensão CC máxima admissível do inversor e a tensão de circuito aberto do módulo à 

temperatura em 22°C, tal como citado em [13], conforme a equação (4.6). 

 

 (�� : /*����0
/��	(22°�)������  

(4.6) 

 

Onde (�� é o número máximo de painéis por string (fileira), /*����0  é a tensão 

máxima em volts admissível pelo inversor e /��	(22°�)	������  é a tensão em volts do painel para uma 

temperatura de 22°C. 

Os fabricantes, quase nunca, especificam a tensão de circuito aberto dos painéis à 

temperatura em 22°C. No seu lugar, é especificada a variação de tensão (∆/) em % ou em 

mV, em função da temperatura, expressa em °C. Este coeficiente de temperatura é sempre 

acompanhado de um sinal negativo. 

A Figura 4.4 ilustra as características térmicas de um módulo fotovoltaico. 
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Figura 4.4 - 29 - Modelo de uma especificação das características térmicas de um módulo fotovoltaico. 

 

Fonte: Yingli Solar - 2017. 

 

Dependendo dos dados fornecidos, a expressão (4.7) permite calcular a tensão de 

circuito aberto para uma temperatura de 22ºC a partir das condições de referência (STC) 

Standart Test Conditions. As STC apresentam uma temperatura de 25°C e irradiância média 

de 1000 W/m², tal como indicado em [13]. 

Para variação de tensão (∆/) em %/°C 

 

 /��	122°�)������ : ^	1 A	_25° A 1XVSP4`N1aWV	4100 bN/���5� 
(4.7) 

 

Onde /��	122°�4	������  é a tensão em volts do painel para uma temperatura de 22°C, temp é a 

temperatura que será utilizada no projeto (22°C), coef é o coeficiente do fabricante do módulo 

baseado nas características térmicas e /���5� é a tensão em volts de circuito aberto do painel 

para as condições de referência. 

Caso não seja fornecido nenhum destes dados, é possível consultar os gráficos da 

dependência térmica das características elétricas dos módulos fotovoltaicos definidos pelos 

fabricantes. A Figura 4.5 ilustra esse gráfico da dependência térmica do coeficiente térmico 

típico para módulos de silício. Em verde a curva de potência, em azul a curva de circuito 

aberto e em vermelho a curva de corrente de curto-circuito. 
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Figura 4.5 - 30 - Dependência térmica das características elétricas dos módulos fotovoltaicos. 

 

Fonte: IST; DGS; EU, 2004. 

A imagem da Figura 4.5 mostra que a tensão de circuito aberto de um módulo mono 

ou policristalino à temperatura de 22°C sofre uma variação média de 3% em relação às 

condições de referência STC.  

 

 /��	122°�4������ : 1,03	N/���5� (4.8) 

 

Onde /��	122°�4	������  é a tensão em volts do painel para uma temperatura de 22°C e /���5� é 

a tensão em volts de circuito aberto do painel para as condições de referência. 

 

Número mínimo de painéis por string (fileiras): 

Para o número máximo de painéis na fileira, a atenção especial ficou para o inverno. 

Já para o número mínimo de painéis, a atenção especial se volta para o verão. No verão, os 

painéis instalados em telhados podem chegar a temperaturas superiores a 70° C no nordeste 

brasileiro. Mas, num projeto com uma boa ventilação, certamente, essa temperatura não será 

atingida. Então, utiliza-se, como temperatura máxima para o cálculo do número mínimo de 

módulos fotovoltaicos em uma fileira, a temperatura de 70°C. O cálculo do número mínimo 

de painéis por string (fileira) é muito importante para o dimensionamento do inversor. O valor 

limite de operação é definido a partir do verão, estação mais quente do ano. No verão a tensão 
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de funcionamento do módulo reduz bastante, face às condições de referência (STC). Se a 

tensão de funcionamento do gerador fotovoltaico for menor do que a tensão MPP (maximum 

power point) mínima do inversor, a eficiência global do sistema será comprometida, podendo 

até mesmo desligar o inversor por subtensão. 

Então, o sistema deverá ser dimensionado de forma que o número mínimo de módulos 

fotovoltaicos ligados em série em uma fileira seja originado do quociente entre a tensão 

mínima de MPP de entrada do inversor e a tensão MPP do painel à temperatura de 70°C, 

como relatado em [13]. 

 

 (�� : /*������0
/*��	167°�4������  

(4.9) 

 

Onde (�� é o número mínimo de painéis por string (fileira), /*������0  é a tensão 

mínima em volts de MPP do inversor e /*��	167°�4	������  é a tensão em volts de MPP do painel para 

uma temperatura de 70°C. 

Caso a tensão do módulo no ponto de máxima potência a 70°C não seja especificada 

na folha de dados técnicos do fabricante, esta poderá ser calculada a partir da tensão de 

máxima potência nas condições de referência (STC), através do coeficiente de variação de 

tensão (∆/4 em %/°C, como relatado em [13]. 

 

 /*��	167°�4������ : ^	1 +	_XVSP − 125°c)`N(aWV	)100 bN/*��	1�5�)������  
(4.10) 

 

Onde /*��	167°�4	������  é a tensão em volts de MPP do painel para uma temperatura de 

70°C, temp é a temperatura que será utilizada no projeto (70°C), coef é o coeficiente do 

fabricante do módulo baseado nas características térmicas e /*��	1�5�4	������  é a tensão em volts de 

MPP do painel para as condições de referência. 

Conforme relatado em [13], caso não seja fornecido nenhum dos dados acima, é 

possível estimar o valor correspondente para um painel de silício mono ou policristalino para 

uma temperatura a 70°C. É citado que a tensão cairá 18% das condições de referência. 

 

 /*��	167°�4������ : 0,82	N/*�������� (4.11) 
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Onde /*��	167°�4	������  é a tensão em volts de MPP do painel para uma temperatura de 70°C 

e /*�������� é a tensão em volts MPP do painel para temperatura de 70°C.  

 

Determinação do número de string (fileiras): 

A corrente máxima do gerador fotovoltaico não pode ultrapassar o limite máximo da 

corrente de entrada do inversor. Então, para completar o dimensionamento, deve-se verificar o 

número máximo de fileiras. Para o cálculo do número máximo de fileiras na entrada do 

inversor, é realizado o quociente entre os valores máximos da corrente do inversor e da fileira 

de módulos. 

 

 $��������� 	≤ 	 ������
���������	 

(4.12) 

 

Onde $��������� é o número máximo de fileiras, ������  é a corrente máxima CC em 

amperes admissível pelo inversor e ��������� é a corrente nominal em amperes de cada fileira. 

Caso o inversor seja subdimensionado, deverá ser verificada a frequência de operações 

em sobrecarga, pois isso poderá levar ao envelhecimento prematuro do inversor ou até mesmo 

à destruição de algum componente eletrônico. É recomendável realizar simulações em 

programas especializados para verificar o funcionamento antes da execução do projeto, como 

relatado em [13]. As simulações do trabalho foram realizadas no software PVSOL.  

 

4.3 DIMENSIONAMENTO DOS CABOS ELÉTRICOS 

 

Com a escolha do gerador fotovoltaico e a definição do inversor é possível elaborar o 

esquema elétrico, a fim de visualizar as distâncias dos cabos elétricos e a localização de cada 

equipamento do projeto. No sistema fotovoltaico, a tensão de circuito aberto, a corrente de 

curto-circuito dos painéis e o arranjo entre os módulos são fundamentais para o 

dimensionamento do cabeamento e acessórios do sistema. 

A Figura 4.6 ilustra um esquema elétrico com a disposição dos cabos de um sistema 

fotovoltaico. 
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Figura 4.6 - 31 - Exemplo de um esquema elétrico de um sistema fotovoltaico com inversor central. 

 

Fonte: Adaptado do IST; DGS; EU, 2004. 

 

Para o dimensionamento dos cabos elétricos, é fundamental seguir três critérios 

essenciais: a tensão de projeto do cabo, a intensidade máxima da corrente no cabo e a 

minimização das perdas elétricas. 

 

Tensão nominal do cabo: 

As tensões dos sistemas fotovoltaicos geralmente não ultrapassam os valores dos 

cabos normalizados e estão situados entre 300 e 1000 Volts. 

 

Corrente máxima admissível no cabo: 

O agrupamento dos cabos e a temperatura máxima que o cabo pode atingir são fatores 

externos importantes para definição da corrente máxima do sistema nos cabos. Então os 

fatores de correção devem ser utilizados, pois os fabricantes fornecem a corrente máxima 

suportada pelo cabo para as condições de referência (STC). Um exemplo é o fator de 

agrupamento que contribui para diminuição da corrente máxima admissível, pois devido às 

limitações na ventilação dos cabos, a capacidade máxima acaba reduzindo. Para um sistema 

bem dimensionado, os cabos elétricos devem suportar além da corrente de projeto, as 

intempéries climáticas e as condições mecânicas adversas. 
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Redução das perdas nos cabos: 

As perdas resistivas dos cabos elétricos devem ser criteriosamente reduzidas no 

processo de dimensionamento das seções. A norma Alemã VDE 0100 Parte 712 (1998) é bem 

cautelosa quanto ao dimensionamento, e sugere que a queda de tensão máxima admissível no 

circuito condutor não deve ser superior a 1% da tensão nominal do sistema fotovoltaico, para 

as condições de STC (Standard Testing Conditions); assim, esse critério limita a 1% as perdas 

de potência através dos cabos CC do sistema fotovoltaico [13]. 

Para sistemas que operam com níveis de tensão CC superiores a 120 V, a prática 

demonstra que as quedas de tensão são plenamente atendidas; mas, para sistemas que operam 

com tensão abaixo dos 120 V é possível, dependendo da distância dos inversores, que a queda 

de tensão supere o percentual de 1% definido pela norma, mesmo utilizando cabos com 

bitolas em 6 mm². Com isso, é aceitável uma queda de tensão de 1% nos cabos de fileira e 1% 

no cabo principal CC, como limite de dimensionamento, conforme ilustra a disposição dos 

cabos na Figura 4.6. 

A corrente do gerador fotovoltaico é dependente da irradiância do local e geralmente, 

por esse motivo, a corrente é inferior à corrente nominal do sistema. Então, considerando uma 

corrente igual à metade da corrente nominal, as perdas irão representar a quarta parte das 

perdas sob as condições nominais, sendo calculadas pela equação (4.13). 

 

 � : -N���2  (4.13) 

 

Onde � é a perda de potência por efeito joule em watts, -é a resistência elétrica dos 

cabos em ohms e���é a corrente nominal do gerador fotovoltaico em ampere. 

 

Dimensionamento dos circuitos: 

Os cabos elétricos de um sistema fotovoltaico têm critérios de dimensionamento com 

características bem específicas. Podemos dividir os cabos elétricos em três nomenclaturas: 

cabos de fileira, cabo principal CC e cabo do ramal CA, conforme disposição dos cabos na 

Figura 4.6. 
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4.3.1 CABOS DE FILEIRA 

 

Os cabos de fileira são condutores que estabelecem a ligação elétrica entre os módulos 

fotovoltaicos e a caixa de junção do gerador. Esses cabos normalmente ficam externos à 

instalação, e por isso precisam de proteção contra os raios solares, visando evitar o desgaste e 

ressecamento da capa de proteção. A fim de garantir a proteção contra eventuais problemas de 

isolamento, bem como curtos-circuitos, os condutores de polaridade positiva e polaridade 

negativa devem ser independentes e precisam ser bem agrupados [27]. A Figura 4.7 ilustra a 

disposição dos cabos de fileira em um sistema fotovoltaico. 

 

Figura 4.7 - 32 - Ilustração dos cabos de fileira. 

 

Fonte: Adaptado de Joaquim Carneiro - 2017. 

Os cabos de fileira devem ser capazes de transportar uma corrente 25% superior à 

corrente de curto-circuito do gerador fotovoltaico sob as condições de referência, (STC), 

tomando como base a Norma IEC 60364-7-712. 

 

 ����� : 1,25	N����� (4.14) 

 

Onde ����� é a corrente em ampere que o cabo deverá ser capaz de transportar, e ����� é 

a corrente em ampere de curto-circuito do gerador solar fotovoltaico. 

Após o cálculo da corrente que o cabo irá transportar, é possível determinar a seção do 

cabo através do critério da corrente máxima admissível. A corrente que o cabo irá transportar 

deve ser menor ou igual à corrente suportada pelo cabo. 

 ����� 	≤ �� (4.15) 
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Onde ����� é a corrente em ampere que o cabo deverá ser capaz de transportar, e �� é 

a corrente máxima em ampere de projeto do cabo. 

Conforme citado em [13], após a definição da seção do cabo pelo critério da máxima 

condução de corrente, admissível pelo cabo, é fundamental a verificação da queda de tensão 

admissível no circuito. O resultado deverá ser confrontado com o limite de 1% da queda de 

tensão permitida na linha. As equações (4.16), (4.17) e (4.18) permitem calcular a seção 

transversal do cabo de fileira, assumindo o mesmo comprimento para todos os cabos da 

fileira. Então, é definido que haverá uma perda de potência de 1% em relação à potência da 

fileira para as condições de STC (Standard Testing Conditions). 

 

 .���� :	2	N"����N��!1%	N/*��N# 
(4.16) 

 .���� =	2	N"����N��!
2

1%	N��!N#  
(4.17) 

 .���� =	2	N/*��N��!1%	N/*��2 N# 
(4.18) 

 

Onde .���� é a seção do cabo em mm², "���� é o comprimento do cabo em metros, 

��! é a corrente nominal da fileira em ampere, /*�� é a tensão em volts para o ponto máximo 

de potência, ��! é a potência em watts da fileira nas condições de referência e # é a 

condutividade elétrica do material do cabo, 56 m/Ω.mm²para cobre e 43 m/Ω.mm²  para 

alumínio. 

Após os cálculos, o resultado obtido deverá ser arredondado para o maior valor das 

seções nominais dos cabos padrões (2,5 mm², 4 mm² e 6 mm²). 

As perdas totais nos cabos do sistema fotovoltaico, para as seções escolhidas, podem 

ser determinadas através das equações (4.19) e (4.20): 

 

 �* 2	N$N"����N��!
2

.����N#  
(4.19) 

 

 �* =	2	N$N"����N��!2.����N/*��2 N#  
(4.20) 

 

Onde �* é a perda de potência em watts e $ é o número de fileiras do gerador. 
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Conforme citado em [13], as diferentes configurações do gerador fotovoltaico 

geralmente têm diferentes comprimentos para os cabos de fileiras. Então, as seções podem ser 

diferentes na hora da instalação. Com isso, a perda de potência deve ser calculada de acordo 

com a equação (4.21). 

 �* :	2	N��!
2

# N f"����C.����C F	
"����2.����2 F	

"����g.����g F⋯h 
(4.21) 

 

Onde �*, que é a perda de potência em watts, ficará em função dos comprimentos e 

das seções dos cabos. 

 

4.3.2 CABO PRINCIPAL CC 

O cabo principal CC é o responsável por fazer a conexão entre a caixa de junção do 

gerador solar fotovoltaico e o inversor. Caso a caixa de junção fique instalada externamente, 

será fundamental a presença de um eletroduto para proteger os cabos da ação dos raios 

solares. Por razões que decorrem da prevenção de uma eventual ocorrência de falhas, ou para 

a execução de trabalhos de manutenção, será necessário isolar o inversor do gerador 

fotovoltaico. Para tal, utiliza-se um interruptor principal CC, já que, de acordo com a norma 

IEC 60364-7-712, é estipulada a necessidade de se instalar um aparelho de corte da ligação 

acessível entre o gerador fotovoltaico e o inversor. A Figura 4.8 ilustra esquematicamente o 

posicionamento do cabo principal CC em um sistema fotovoltaico. 

 

Figura 4.8 - 33 – Posicionamento do cabo principal CC. 

 

Fonte: Adaptado de Joaquim Carneiro - 2017. 
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O cabo principal CC, tomando como base a mesma Norma IEC 60364-7-712, deve ser 

capaz de transportar uma corrente 25% superior à corrente de curto-circuito do sistema. 

 ����� : 1,25	N����� (4.22) 

 

Após o cálculo da corrente, que o cabo irá transportar, é possível determinar a seção 

do cabo através do critério da corrente máxima admissível. Sendo que a corrente que o cabo 

irá transportar deve ser menor ou igual a corrente suportada pelo cabo. 

 ����� 	≤ �� (4.23) 

 

Onde ����� é a corrente em ampere que o cabo deverá ser capaz de transportar e �� é a 

corrente máxima em ampere de projeto do cabo. 

Para o cálculo da seção do cabo, utiliza-se a equação (4.24), como citado em [13]. 

 .������ =	 2	N"������N��21
�N��� −	�*)N# 
(4.24) 

 

Onde .������ é a seção transversal em mm² do cabo CC, "������ é o comprimento do 

cabo CC em metros, �� é a corrente nominal em amperes do gerador, 
� é o fator de perdas 

(definido como sendo, 1% ou 2% para tensões reduzidas), ��� é a potência nominal do 

gerador em watts, �* é a potência de perdas em watts e # é a condutividade elétrica do 

material utilizado no cabo (56 m/Ω.mm²  para o cobre e 43 m/Ω.mm² para o alumínio). 

As perdas do cabo principal CC do sistema fotovoltaico são calculadas com base na 

sua seção. Dependendo dos dados fornecidos, é possível calcular através das equações (4.25) 

e (4.26), conforme citada em [13]. 

 ��� =	2	N"������N��
2

.������N#  
(4.25) 

  ��� =	 2	N"������N��!
2

.������N/*��2 N# 
(4.26) 

 

Onde ��� é a perda de potência no cabo CC em watts, ��! é a potência da fileira nas 

condições de referência em watts e /*�� é a tensão no ponto de máxima potência em volts. 
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4.3.3 RAMAL DO CABO CA 

 

O ramal do cabo CA é o responsável por fazer a conexão entre o inversor e a rede 

receptora de energia elétrica, passando através de um equipamento de proteção. Tomando 

como base a mesma Norma IEC 60364-7-712, a queda de tensão máxima admissível para o 

cálculo da seção deste cabo será de 3% relativo à tensão nominal da rede de energia. A Figura 

4.9 ilustra esquematicamente o posicionamento do cabo do ramal CA em um sistema 

fotovoltaico. 

Figura 4.9 - 34 - Ilustração cabo do ramal CA. 

 
Fonte: Adaptado de Joaquim Carneiro - 2017. 

Para o cálculo da seção do cabo será utilizado o seguinte equacionamento, como 

citado em [13]. Existe uma equação para um sistema com saída monofásica (4.27) e outra 

equação para um sistema com saída trifásica (4.28). 

 

 .������ :	2	N"������N����N cos�3%	N/�N#  
(4.27) 

 .������ :	√3N"������N����N cos�3%	N/�N#  
(4.28) 

 

Onde .������ em mm² é a seção transversal do cabo CA, "������ é o comprimento 

do circuito CA em metros, ���� é a corrente nominal em amperes do circuito, cos � é o fator 

de potência do inversor de frequência, /� é a tensão nominal em volts do circuito e # é a 

condutividade elétrica do material do cabo (56 m/Ω.mm²  para o cobre e 43 m/Ω.mm² para o 

alumínio). 
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Seguindo a mesma norma, as perdas do cabo CA do sistema fotovoltaico são 

calculadas com base na sua seção e comprimento. Existe uma equação para um sistema com 

saída monofásica (4.29) e outra equação para um sistema com saída trifásica (4.30), como 

citada em [13]. 

 

 ������� :	2	N"������N����
2 N cos�

.������N#  
(4.29) 

  ������� :	√3N"������N����
2 N cos�

.������N#  
(4.30) 

 

Onde ������� é a perda de potência em watts do cabo CA, "������ é o comprimento 

do circuito CA em metros, ���� é a corrente nominal do circuito em ampere, cos � é o fator 

de potência do inversor de frequência, .������ é a seção transversal do circuito em mm² e # é 

a condutividade elétrica do material do cabo (56 m/Ω.mm² para o cobre e 43 m/Ω.mm² para o 

alumínio). 

 

4.4 DEFINIÇÃO DA CAIXA DE JUNÇÃO E INTERRUPTOR CC 

 

A caixa de junção e o interruptor de corrente contínua são partes fundamentais para 

qualquer trabalho de manutenção que seja necessário realizar no sistema de geração 

fotovoltaico. 

 

4.4.1 CAIXA DE JUNÇÃO 

 

As caixas de junção são utilizadas para abrigar e proteger componentes e conexões 

elétricas no lado de corrente contínua e devem possuir isolamento classe II ou equivalente, de 

tal maneira que qualquer simples falha não cause perigosas tensões elétricas expostas na caixa 

de junção. Um equipamento classe II ou de "isolamento dupla" é um dispositivo concebido 

para não necessitar o uso de um condutor de proteção (PE) ligado para à terra. 

Como o gerador fotovoltaico é composto por várias fileiras de painéis, a caixa de 

junção é fundamental para interconectar os vários cabos de fileiras existentes e o cabo 

principal CC. Essa caixa é composta por terminais, dispositivos de corte e, em alguns casos, 

fusíveis de proteção e diodos de bloqueio para as fileiras. É recomendável que o local para 
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instalação da caixa seja protegido contra a chuva e radiação solar. A Figura 4.10 ilustra uma 

caixa de junção de um sistema fotovoltaico. 

 

Figura 4.10 - 35 - Modelo de uma caixa de junção. 

 

Fonte: PHB Solar - 2017. 

 

O modelo da caixa de junção apresentado na Figura 4.10 será utilizado no projeto 

onde é apresentada a entrada de quatro strings (fileiras) e duas saídas para o inversor de 

frequência. 

 

4.4.2 INTERRUPTOR CC 

 

A chave seccionadora de corte dos painéis fotovoltaicos permite o isolamento do cabo 

principal CC. É um interruptor de corrente contínua, destinado à desconexão dos painéis e do 

inversor do restante do sistema. Com o desligamento, torna-se viável qualquer tipo de 

manutenção do sistema com total segurança. Esta seccionadora pode ser instalada na caixa de 
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junção. A Figura 4.11 ilustra o esquema elétrico de um interruptor CC de um sistema 

fotovoltaico. 

Figura 4.11 - 36 - Esquema elétrico representando a conexão de um interruptor CC. 

 

Fonte: Schneider Electric - 2017. 

 

A norma IEC 60364-7-712 solicita que o interruptor CC seja dimensionado para a 

tensão máxima de circuito aberto do gerador solar à temperatura de -10°C e para 125% da 

corrente de curto-circuito do gerador, como especificado em [13]. 

 

 ��� : 1,25	N����� (4.31) 

 

Onde ��� é a corrente contínua em amperes que o interruptor deverá interromper e ����� 

é a corrente de curto-circuito em amperes do gerador. 

 

4.5 PROTEÇÕES DO SISTEMA 

 

Assim como qualquer sistema elétrico, os sistemas fotovoltaicos utilizam, para 

proteção das pessoas e equipamentos, chaves, fusíveis, disjuntores e dispositivos de proteção 

contra surto (DPS). Esses componentes devem ser selecionados em função dos valores 

máximos permitidos de tensão e corrente em cada trecho do circuito. A corrente do gerador 

fotovoltaico é limitada pela corrente de curto-circuito com condição de máxima irradiância no 

sistema. A Figura 4.12 mostra esquematicamente um modelo de conexão de um sistema 

fotovoltaico com as respectivas proteções. 
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Figura 4.12 - 37 - Diagrama esquemático dos componentes de proteção de um SFCR. 

 

Fonte: Adaptado Manual de Engenharia - 2017. 

 

As chaves seccionadoras sob carga possibilitam a interrupção do fluxo de corrente em 

situações de emergência e manutenção. Já os disjuntores protegem os cabos, equipamentos e 

demais componentes das correntes elevadas causadas por um curto-circuito no sistema, 

sobrecarga ou falha no aterramento. A proteção dos cabos elétricos, principalmente dos cabos 

de fileira, é normalmente assegurada por fusíveis. 

Para evitar falhas no isolamento dos dois condutores ativos, do polo positivo e do polo 

negativo, os fusíveis devem proteger ambos os cabos. Uma opção seria o uso de disjuntores 

adequados para o funcionamento CC. Para evitar a ocorrência de curtos-circuitos e problemas 

de ligação a terra, é recomendável o uso de cabos isolados para os condutores positivos e 

negativos. Se os cabos forem multipolares, o condutor de proteção deverá estar sempre com 

tensão zero, e em situações onde o risco de ocorrência de descargas atmosféricas seja elevado, 

sugere-se a utilização de cabos blindados. 

A seção transversal dos cabos protegidos por fusíveis pode ser calculada a partir da 

corrente de não fusão do respectivo fusível. Nesse caso, a corrente máxima admissível do 

cabo �j, deverá ser superior à corrente nominal do aparelho de proteção ��, e inferior à 

corrente limite de não fusão do mesmo ��k. No entanto, o ��k não poderá ser superior a 

1,15	N�j, como citado em [13]. 

 

 �� 	≤ 	 �j 	≤ ��k 	≤ 1,15	N�j (4.32) 

 

Onde �� é a corrente nominal em amperes do fusível, �j é a máxima corrente em 

amperes admitida pelo cabo e ��k é a corrente em amperes de não fusão do fusível. 
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Para evitar cortes inapropriados, a corrente nominal do fusível �� terá de ser, pelo 

menos, 1,25 vezes maior do que a corrente nominal que o cabo deve transportar. 

 �� 	≥ 1,25	N���� (4.33) 

 

Onde ���� é a corrente nominal em amperes do gerador. 

Os dispositivos de proteção contra surto (DPS) têm a função de desviar a alta corrente 

proveniente de um surto para terra e limitar as sobretensões transientes. 

 

4.5.1 ATERRAMENTO 

 

O aterramento dos sistemas elétricos de baixa tensão é tratado na norma ABNT NBR 

5410:2004. Pode-se chamar de aterramento a ligação intencional de estruturas ou instalações 

com a terra para garantir o correto funcionamento das instalações e, principalmente, 

proporcionar um caminho preferencial às correntes elétricas indesejáveis de surto, falta ou 

fuga. É imprescindível, em qualquer instalação elétrica, a ligação das massas a terra. É através 

do estabelecimento dessa ligação que é possível evitar acidentes. Assim sendo, todas as partes 

susceptíveis de conduzirem a corrente elétrica devem ser ligadas ao condutor de proteção ou 

de terra, encaminhado pelo caminho mais curto até ao eletrodo de terra. 

A característica do solo local tem uma grande influência na eficiência e no 

dimensionamento de um sistema de aterramento. Essa característica é definida pela 

resistividade do solo, que apresenta grandes variações e sua medição é bastante complexa. Em 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede, é necessário realizar o aterramento de proteção dos 

equipamentos e o aterramento funcional do sistema. No aterramento funcional do sistema é 

realizada a conexão do circuito elétrico a terra através do condutor neutro no lado de corrente 

alternada. No aterramento do lado de corrente contínua, as tecnologias são bem diferentes. 

Para isso, é necessário consultar os manuais dos equipamentos envolvidos na instalação 

elétrica fotovoltaica a fim de verificar as particularidades individuais de cada placa solar ou 

inversor. 

 

4.6 PROTEÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas irá proteger a área onde o gerador 

fotovoltaico será instalado e deve estar conectado a um sistema de aterramento adequado, 
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assim como o inversor, DPS e barramento de aterramento do quadro geral da instalação. As 

descargas atmosféricas podem causar graves danos nos equipamentos elétricos, e por isso as 

proteções devem estar em total acordo com a norma ABNT NBR 5419:2015. Caso exista um 

sistema de proteção no local em que será instalado o sistema fotovoltaico, a instalação pode 

ser ligada ao mesmo. No caso de não existir nenhum sistema, é aconselhável que seja 

projetado um sistema para proteger a instalação fotovoltaica. 

 A equipotencialização é o conjunto de medidas que visa à redução das tensões 

causadas pelas descargas atmosféricas a níveis suportáveis para instalações e equipamentos 

por elas servidos, além de reduzir riscos de choque elétrico. Tais medidas consistem 

tipicamente em ligações entre partes metálicas das instalações e destas ao SPDA, direta ou 

indiretamente (através de DPS), envolvendo massas metálicas de equipamentos, condutores 

de proteção, malhas de condutores instaladas sob ou sobre equipamentos sensíveis, 

blindagens de cabos e condutos metálicos, elementos metálicos estruturais, tubulações 

metálicas, entre outros. 

 

4.7 LIGAÇÃO À REDE DE ENERGIA 

 

Os critérios de ligação de um sistema fotovoltaico à rede elétrica de energia estão 

regulamentados nos procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico 

nacional (PRODIST), especificamente no módulo 3 de acesso ao sistema de distribuição. A 

preocupação maior recai nas características que o inversor terá de possuir para que seja 

possível fazer essa ligação com toda segurança. 

O sinal elétrico que será injetado na rede de distribuição é fundamental para a boa 

operação do sistema. O monitoramento da injeção de harmônicos, controle do fator de 

potência, desvios de tensão e desvios de frequência são essenciais para garantir a qualidade do 

funcionamento. Outro ponto importante é a função de anti-ilhamento que deve garantir a 

desconexão física entre a rede de distribuição e as instalações elétricas internas à unidade 

consumidora, incluindo a parcela de carga e de geração, sendo vedada a conexão ao sistema 

da distribuidora durante a interrupção do fornecimento. 

Todos esses itens de proteção são integrados nos inversores, daí ser um equipamento 

de extrema importância que necessita de cuidados especiais. Os requisitos mínimos do ponto 

de conexão da micro ou minigeração distribuída são definidos conforme a Tabela 4.1, em 

função da potência instalada [28]. 
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Tabela 4.1 - 7 - Requisitos Mínimos em Função da Potência Instalada. 

EQUIPAMENTO 

Potência Instalada 

Menor ou igual a 75 
kW 

Maior que 75 kW e 
menor ou igual a 500 

kW 

Maior que 500 kW e 
menor ou igual a 5 MW 

Elemento de desconexão 
(1) SIM SIM SIM 

Elemento de interrupção 
(2) SIM SIM SIM 

Transformador de 
acoplamento (3) NÃO SIM SIM 

Proteção de sub e 
sobretensão SIM (4) SIM (4) SIM 

Proteção de sub e 
sobrefrequência SIM (4) SIM (4) SIM 

Proteção contra 
desequilíbrio de corrente  NÃO NÃO SIM 

Proteção contra 
desbalanço de tensão NÃO NÃO SIM 

Sobrecorrente direcional NÃO SIM SIM 
Sobrecorrente com 
restrição de tensão NÃO NÃO SIM 

Relé de sincronismo SIM (5) SIM (5) SIM (5) 
Anti-ilhamento SIM (6) SIM (6) SIM (6) 

Medição Sistema de Medição 
Bidirecional (7) Medidor 4 Quadrantes Medidor 4 Quadrantes 

Fonte: PRODIST - 2017. 

 

A função de cada um dos componentes indicados na Tabela 4.1 é descrita como: 

(1) Chave seccionadora visível e acessível que a acessada usa para garantir a 

desconexão da central geradora durante manutenção em seu sistema, exceto para 

microgeradores e minigeradores que se conectam à rede através de inversores. 

(2) Elemento de interrupção automático acionado por proteção para microgeradores 

distribuídos e por comando e/ou proteção para minigeradores distribuídos. 

(3) Transformador de interface entre a unidade consumidora e rede de distribuição. 

(4) Não é necessário relé de proteção específico, mas um sistema eletroeletrônico que 

detecte tais anomalias e que produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do 

elemento de interrupção. 

(5) Não é necessário relé de sincronismo específico, mas um sistema eletroeletrônico 

que realize o sincronismo com a frequência da rede e que produza uma saída capaz de operar 
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na lógica de atuação do elemento de interrupção, de maneira que somente ocorra a conexão 

com a rede após o sincronismo ter sido atingido. 

(6) No caso de operação em ilha do acessante, a proteção de anti-ilhamento deve 

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

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

sistema da distribuidora durante a interrupção do fornecimento. 

(7) O sistema de medição bidirecional deve, no mínimo, diferenciar a energia elétrica 

ativa consumida da energia elétrica ativa injetada na rede. 

Antes de realizar a conexão do sistema fotovoltaico à rede de energia elétrica, é 

obrigatório garantir a perfeita compatibilidade entre eles. Essa compatibilidade diz respeito à 

potência de instalação, capacidade da linha e a impedância do ponto da interligação. Essa 

impedância é medida por um instrumento de medida adaptado para medir a resistência do 

circuito entre a fase L e o condutor de neutro N. A resistência do ramal, medida desde a saída 

do inversor até o ponto de ligação, é calculada pela equação (4.34), como citado em [13]. 

 

 -�� :	2	N"������.������N#  
(4.34) 

 

Onde -�� é a resistência em ohms do circuito de corrente alternada no sistema, 

"������ é o comprimento em metros do cabo CA, .������ é a seção do cabo CA em mm² e # 

é a condutividade elétrica do material do cabo (56 m/Ω.mm² para o cobre e 43 m/Ω.mm² para 

o alumínio). 

Para efeito de acesso e estabelecimento das proteções mínimas necessárias para o 

ponto de conexão, são consideradas as faixas de potência indicadas na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - 8 - Níveis de tensão considerados para centrais geradoras. 

Potência Instalada  Nível de Tensão de Conexão 

< 10 kW  Baixa Tensão 

10 a 75 kW  Baixa Tensão 

76 a 150 kW  Baixa Tensão / Média Tensão 

151 a 500 kW  Baixa Tensão / Média Tensão 

501 kW a 10 MW  Média Tensão / Alta Tensão 

11 a 30 MW  Média Tensão / Alta Tensão 

> 30 MW  Alta Tensão 

Fonte: PRODIST - 2017. 
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4.8 SISTEMA DE MEDIÇÃO 

 

É através do medidor de energia que se mede a energia efetivamente produzida pelo 

sistema fotovoltaico. O sistema de medição deve atender às mesmas especificações exigidas 

para unidades consumidoras conectadas no mesmo nível de tensão da microgeração ou 

minigeração distribuída, acrescido da funcionalidade de medição bidirecional de energia 

elétrica em quatro quadrantes. A medição bidirecional pode ser realizada por meio de dois 

medidores unidirecionais, um para aferir a energia elétrica ativa consumida, e outra para a 

energia elétrica ativa gerada. Para o projeto, pode ser escolhida a alternativa de menor custo 

ou o sistema de medição escolhido pelo próprio titular da unidade. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. SISTEMA DE MINIGERAÇÃO DESENVOLVIDO 

 

5.1 DESCRIÇÃO 

 

O sistema de minigeração solar fotovoltaico foi projetado para o Centro de Intendência 

da Marinha em Natal (CeINMa). 

No projeto foi realizado um estudo técnico-econômico, com o objetivo de verificar a 

viabilidade econômica da execução de um sistema de minigeração fotovoltaico.  

O gerador fotovoltaico será instalado no telhado do prédio e sua capacidade de 

geração é de 165 kWp, compatível com os transformadores do prédio. No local não existe 

nenhum sistema de geração. Em virtude disso, será projetada uma solução viável do ponto de 

vista técnico. 

Os transformadores limitam a quantidade de potência ativa, que podem ser injetados 

na rede de baixa tensão do prédio, pois conforme inciso LX, art. 2º da Resolução Normativa 

nº 414, de 9 de setembro de 2010, a potência instalada da minigeração distribuída fica 

limitada à potência disponibilizada para a unidade consumidora onde a central geradora será 

conectada .  

Então, a máxima potência ativa que os transformadores podem receber, considerando 

um fator de potência de 0,92, é 179,4 kW, pois a máxima potência instalada é de 195 kVA. A 

Figura 5.1 mostra esquematicamente os transformadores que alimentam o prédio do Centro de 

Intendência da Marinha em Natal, com suas respectivas potências. 
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Figura 5.1 - 38 - Diagrama unifilar da potência instalada. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A Tabela 5.1 mostra os principais dados técnicos da miniusina solar fotovoltaica 

projetada, e apresenta o painel fotovoltaico juntamente com o inversor escolhido para a 

miniusina. A solução sugerida para o sistema fotovoltaico apresenta as características gerais 

indicadas na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - 9 - Informações técnicas da central CeIMNa. 

Dados Técnicos - Modelo Inicial 

Potência do Sistema (kWp) 165 

Painéis fotovoltaicos Yingli Solar - YL275C-30b_IEC_2014-05 

Inversores Fronius Eco 27.0-3-S 

Nº de inversores 6 

Distância entre fileiras (m) 0 

Inclinação dos painéis (graus) 22° 

Orientação dos painéis Norte - Azimute -32° / 147° 

Ligação à rede Baixa Tensão 

Fonte: Elaboração própria. 
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Posteriormente, na seção 5.2, justifica-se os resultados obtidos na Tabela 5.1, 

comparando-a com outras opções que estavam em estudo, em nível dos painéis solares e, 

também, dos inversores escolhidos.  

Na Figura 5.2 é apresentada uma ilustração da disposição tridimensional da miniusina 

de 165 kWp. É possível verificar o arranjo da instalação de 600 placas fotovoltaicas e a 

separação das strings (fileiras), onde cada fileira é composta por 100 placas de 275 Wp/placa. 

Cada fileira, instalada no telhado, será assistida por um inversor de 27 kW. O projeto será 

composto por seis inversores de 27 kW. 

O Anexo A descreve todo o memorial de cálculo do projeto. Nele, realiza-se todo o 

detalhamento técnico do dimensionamento da central fotovoltaica do CeIMNa. 

O Anexo B apresenta o diagrama unifilar final do projeto. Nele, ilustra-se a disposição 

dos dois blocos geradores conectados com seus respectivos cabos e sistema de medição 

bidirecional.  

O Anexo C ilustra a vista superior da disposição dos painéis no telhado. Essa vista é 

importante, pois se percebe claramente a quantidade de inversores no projeto: seis, em virtude 

de cada fileira alimentar um inversor de frequência. 

O Anexo D ilustra a vista leste do prédio e os painéis instalados no telhado.  

O Anexo E ilustra a vista oeste do prédio e os painéis instalados no telhado. 

O Anexo F apresenta o nível de sombreamento de cada painel do bloco de geração do 

lado sudeste. 

O Anexo G apresenta o nível de sombreamento de cada painel do bloco de geração do 

lado noroeste. 
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Figura 5.2 - 39 - Disposição dos painéis da miniusina fotovoltaica do CeIMNa. 

 
Fonte: Elaboração própria modelo 3D - PVSol. 

 
O projeto utilizou a estrutura do telhado do prédio sendo dimensionado conforme o 

desvio azimutal do local. 

Na Figura 5.3, ilustra-se a inclinação dos painéis e a orientação de cada lado do 

telhado. 

Figura 5.3 - 40 - Desvio azimutal do projeto. 

 

Fonte: Elaboração própria - PVSol. 

 

5.2 ANÁLISE DE DIFERENTES OPÇÕES PARA O PROJETO 

 

Para o dimensionamento do projeto foi realizada uma pesquisa de mercado, de forma a 

encontrar uma solução viável tanto economicamente como tecnicamente, sendo analisadas 

diferentes opções de placas e inversores antes do projeto final. 
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5.2.1 DEFINIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

A definição dos equipamentos foi baseada no critério da relação preço/potência e 

espaço de ocupação, tanto para os painéis fotovoltaicos como para a definição do inversor. 

Esse critério determinou o uso de equipamentos da mesma marca, pois assim não se tem 

tantas variáveis para análise. Um ponto importante foi a escolha de painéis com diferentes 

potências, a fim de criar diferentes configurações para o sistema. Foi dada ênfase às placas 

monocristalinas e às policristalinas, pois são tecnologias mais utilizadas nas configurações 

dos projetos. Quanto ao uso dos inversores, é dada ênfase às diferentes potências e 

configurações. 

A Tabela 5.2 ilustra os painéis selecionados para a análise de viabilidade no projeto. A 

tecnologia utilizada nos painéis, a potência das placas solares, a relação preço/ potência, as 

dimensões, a totalidade de placas para instalação da miniusina e a área de ocupação são as 

variáveis consideradas no estudo.  

Ao observar os resultados da pesquisa de mercado, e partindo para o critério 

preço/potência, a placa solar de 150 Wp seria a mais recomendada, pois o preço do Wp é o 

mais atrativo do mercado. No entanto, devido à grande quantidade de placas fotovoltaicas 

para a conclusão do projeto e à necessidade de disponibilidade de área para a instalação da 

miniusina, foi escolhida outra opção. A placa solar fotovoltaica escolhida foi a de 275 Wp, 

monocristalina, 2,72 (R$/Wp), 600 placas, 974,16 m² de ocupação. 

 

Tabela 5.2 - 10 - Painéis selecionados para estudo do projeto. 

Painel Tecnologia 
Potência 
(Wp) 

Preço/Wp 
(R$/Wp) 

Dimensõ
es (mm) 

Total de 
Placas 

Área 
Ocupação 
(m²) 

Painel Solar 
Fotovoltaico 150Wp - 
Yingli Solar YL150P-
17b 

Policristalino 150 2,66 1470 x 
680 x 35 1100 1099,56 

Painel Solar 
Fotovoltaico Yingli 
YL095P-17b 2/3 
(95Wp) 

Policristalino 95 3,57 1010 x 
660 x 25 1737 1157,88 

Painel Solar 
Fotovoltaico Yingli 
YL275D-30b (275Wp)  

Monocristalino 275 2,72 1640 x 
990 x 40 600 974,16 

Painel Solar 
Fotovoltaico Yingli 
YL140P-17b (140Wp) 

Policristalino 140 2,85 1470 x 
680 x 25 1779 1778,29 

Fonte: Neosolar - 2017. 
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A Tabela 5.3 apresenta os dois inversores em estudo para o uso no projeto. O critério 

de escolha foi a eficiência do equipamento, a quantidade de inversores para instalação e 

conclusão do projeto e o preço/potência. Assim, entende-se que o inversor mais apropriado 

para o projeto é o de 27 kW da empresa Fronius, pois após algumas pesquisas de preços foi o 

mais viável para o projeto [29]. 

 

Tabela 5.3 - 11 - Inversores selecionados para estudo do projeto. 

Inversor Tecnologia 
Potência 
(W) 

Preço 
(R$) Dimensões 

Preço/Wp 
(R$/Wp) 

 
Quantidade 

Eficiência 
(%) 

Inversor 
SMA 
Sunny 
MiniCentr
al SMC 
7000HV-
11 

SMA 7500 14390 468 x 613 x 
242 1,92  22 96,2 

Inversor 
Fronius 
Centrium 
Energy 
421005704
0 Eco 
27.0-3-S 

Fronius 27000 20475,2 725 x 510 x 
225 0,76  6 98,3 

Fonte: Neosolar - 2017. 

 

5.3 DIMENSIONAMENTO 

 

5.3.1 CÁLCULO ELÉTRICO 

 

Os painéis fotovoltaicos utilizados na solução inicial são de silício monocristalino. 

Todos os cálculos do dimensionamento elétrico encontram-se descritos no anexo A. A Tabela 

5.4 apresenta toda a informação técnica do módulo fotovoltaico escolhido para o 

dimensionamento elétrico da miniusina, obtida através do catálogo do fornecedor [30]. 
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Tabela 5.4- 12 - Características do painel fotovoltaico escolhido para o projeto. 

Módulo fotovoltaico: YL275C-30b_IEC_2014-05 
 Fabricante Yingli Solar  
 Disponível Sim  
  
Dados elétricos 
 Tipo de célula Si monocristalino  
 Exige inversor com transformador Não  
 Número de células 60  
 Número de diodos de desvio 3  
  
Dados mecânicos 
 Largura 990 mm 
 Altura 1650 mm 
 Profundidade 40 mm 
 Largura da moldura 12 mm 
 Peso 18,5 kg 
 Com moldura Não  
  
Características U-I sob STC 
 Tensão PMP 30,9 V 
 Corrente PMP 8,91 A 
 Potência nominal 275 W 
 Tensão de circuito aberto 38,8 V 
 Corrente de curto-circuito 9,47 A 
 Aumento da tensão de circuito aberto até estabilização 0 % 
  
Características em carga parcial U-I 
 Fonte dos valores Fabricante/próprio  
 Irradiação 200 W/m² 
 Tensão PMP com carga parcial 30,3133 V 
 Corrente PMP com carga parcial 1,7821 A 
 Tensão de circuito aberto com carga parcial 36,1712 V 
 Corrente de curto-circuito sob carga parcial 1,8933 A 
  
 Mais 
 Coeficiente de tensão -116,4 mV/K 
 Coeficiente de corrente 3,79 mA/K 
 Coeficiente de potência -0,42 %/K 
 Fator de correção do ângulo 98 % 
 Tensão máxima do sistema 1000 V 
 Capacidade térmica esp. 920 J/(kg*K) 
 Coeficiente de absorção 70 % 
 Coeficiente de emissão 85 % 

Fonte:Yingli Solar - 2017. 

 

A Tabela 5.5 apresenta toda a informação técnica do inversor escolhido para o 

dimensionamento elétrico da miniusina, obtida através do catálogo do fornecedor. 
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Tabela 5.5 - 13 - Característica do inversor escolhido para o projeto. 

Inversor: FRONIUS ECO 27.0-3-S 
 Fabricante Fronius International  
 Disponível Sim  
  
Dados elétricos 
 Potência nominal c.c. 27,53 kW 
 Potência nominal c.a. 27 kW 
 Potência c.c. máx. 27,7 kW 
 Potência c.a. máx. 27 kW 
 Consumo em espera 7 W 
 Consumo noturno 1 W 
 Injeção a partir de 20 W 
 Corrente de entrada máx. 71,6 A 
 Tensão de entrada máx. 1000 V 
 Tensão nominal c.c. 580 V 
 Quantidade de fases de injeção 3  
 Quantidade de entradas c.c. 6  
 Com transformador Não  
 Alteração do eficiência se a tensão de entrada se desviar da tensão 
nominal 

0,3 %/100V 

  
Seguidor PMP 
 Potência de saída < 20% da potência nominal 99,8 % 
 Potência de saída > 20% da potência nominal 100 % 
 Quantidade de seguidores es PMP 1  
    
 Corrente de entrada máx. por seguidor  PMP 47,7 A 
 Potência de entrada máx. por seguidor  PMP 27,7 kW 
 Tensão mín. do PMP 580 V 
 Tensão máx. PMP 850 V 

 
Fonte: Fronius - 2017. 

 

Arranjo do sistema fotovoltaico 

O sistema fotovoltaico constitui-se por 24 strings (fileiras), cada uma com 25 painéis 

fotovoltaicos com espaçamento de 1 cm entre os painéis e com inclinação de 22°, seguindo a 

declividade do telhado do prédio. 

A Figura 5.4 ilustra a associação série dos 25 módulos fotovoltaicos para formação de 

uma string que será acoplada ao inversor. 
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Figura 5.4 - 41 - Arranjo dos painéis fotovoltaicos (String).

 

Fonte: Adaptado UES MPX Tauá - 2017. 

 

A Figura 5.5 ilustra o arranjo do sistema fotovoltaico lado sudeste com a instalação de 

300 módulos fotovoltaicos. Os módulos estão divididos em 12 strings, e cada string formada 

por 25 módulos fotovoltaicos. Na figura, define-se o distanciamento dos módulos e o 

posicionamento de cada bloco de geração. O anexo H ilustra a conexão das placas para a 

formação das conexões dos blocos de strings. 
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Figura 5.5 - 42 - Arranjo do sistema fotovoltaico lado sudeste – 300 painéis. 

 

Fonte: Elaboração própria - PVSol. 
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Cálculo do número de painéis para cada inversor 

 

A potência do sistema fotovoltaico projetado é de 165kWp. Então, é necessário 

conhecer o número de painéis solares que a miniusina deverá possuir para atingir a potência 

projetada. Sendo assim, o número de painéis necessários é calculado pelo quociente entre a 

potência total do sistema e a potência de cada painel estabelecido através da equação (5.1): 

 $%���é�' :	�+��,����%�����  
(5.1) 

 

Onde $%���é�' é a quantidade de painéis calculada para miniusina, �+��,��� é a potência 

máxima da central fotovoltaica em watts e �%����� é a potência do painel definida no projeto 

em watts. 

Então, através da expressão (5.1) pode-se definir que a central fotovoltaica será 

composta por 600 painéis para obter a potência desejada, definida no projeto estabelecido em 

165k Wp de potência.  

No Capítulo 2 foram apresentadas as configurações dos arranjos dos inversores para os 

diversos tipos de projeto. Para este projeto, será utilizada a configuração de inversores de 

multifileiras. Com isso, os inversores serão conectados a uma quantidade de painéis 

fotovoltaicos e as respectivas ligações serão realizadas através da caixa de junção CC, onde 

estarão armazenadas as proteções dos cabos de fileiras e a proteção do cabo principal CC. 

Cada inversor receberá a mesma quantidade de painéis fotovoltaicos. Isto é, para 

resultar uma distribuição uniforme de potência para todos os inversores. Pode-se definir o 

número de painéis por inversores realizando a divisão entre o número de placas fotovoltaicas 

e a quantidade de inversores. A quantidade de inversores foi definida em razão da potência do 

bloco de geração. Cada inversor fornece uma potência de 27 kW. Com isso, 6 (seis) 

inversores suprem a necessidade da miniusina. 

 $%���é�'/��0 :	6006 = 100 
(5.2) 

Onde $%���é�'/��0 é o número de painéis por inversor. 

 

Cálculo da segurança do inversor 

Após os cálculos para definição do número de placas fotovoltaicas por inversor é 

necessário calcular o número máximo de painéis por fileira, o número mínimo de painéis por 
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fileira e o número máximo de fileiras que podem ser ligadas ao inversor, garantindo 

funcionamento com segurança e com rendimento máximo. Os cálculos foram realizados com 

base nas expressões (4.6), (4.9) e (4.12), citados no Capítulo 4. 

A Tabela 5.6 ilustra os limites máximos e mínimos de painéis por fileira e o máximo 

de fileiras por inversor.  

 

Tabela 5.6 - 14 - Limites máximos e mínimos de painéis por fileira e máximo de fileiras por inversor. 

Limite de painéis 

Número máximo de painéis por fileira 25,45 

Número mínimo de painéis por fileira 23,17 

Número máximo de fileiras 5,35 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir dos resultados desses cálculos, é apresentado, na Tabela 5.7, o número exato 

de painéis com que cada fileira será composta no projeto. 

 

Tabela 5.7 - 15 - Descrição das fileiras por inversor. 

Fileiras por inversor 

Número de painéis por inversor 100 

Número de painéis por fileira 25 

Número de fileiras 4 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O nível de tensão do gerador fotovoltaico é alterado conforme as variações de 

temperatura ao longo do ano. Tendo em vista que o inversor de frequência possui limites de 

faixas de tensão para o funcionamento ótimo, na máxima potência, é importante garantir que 

esses limites não sejam ultrapassados, além de verificar que a tensão máxima atingida pelo 

sistema de geração seja inferior à tensão máxima admissível pelo inversor. 
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Para os cálculos da tensão máxima e tensão mínima atingidas no gerador fotovoltaico, 

serão tomadas como referência as temperaturas de 22°C e 70°C, respectivamente. Essas 

temperaturas foram baseadas no histórico do local onde será instalada a miniusina solar. A 

tensão é calculada utilizando as expressões (4.7) e (4.10), e os resultados obtidos terão, 

posteriormente, que ser multiplicados pelo número de painéis que constituem cada fileira do 

gerador solar fotovoltaico. 

A Tabela 5.8 apresenta os limites de tensão do gerador fotovoltaico após uma variação 

de temperatura. Esses dados mostram-se compatíveis com a faixa de operação do inversor. 

 

Tabela 5.8 -16 - Limites de tensão (22°C - 70°C) - Inversor/Gerador. 

Limites de Tensão (22°C - 70°C) - Inversor/Gerador 

Tensão do Inversor (V) 580 - 1000 

Tensão do gerador (V) 625,75 - 982,25 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Pela Tabela 5.8, verifica-se que a tensão máxima da fileira é de 982,25 V, sendo 

inferior à tensão máxima do inversor, 1000 V. 

 

Cálculo dos interruptores principais CC 

O trabalho segue tendo como referência a norma europeia IEC 60364-7-712. Então, 

segundo a norma, é obrigatório o uso de um interruptor de corte geral para seccionar o 

gerador fotovoltaico do inversor. Essa proteção deve ser dimensionada para ter a capacidade 

de interrupção de correntes acima de 25% da corrente de curto-circuito do gerador 

fotovoltaico, para tensões a uma baixa temperatura do local nas placas solares, pois nas baixas 

temperaturas o sistema atinge o maior nível de tensão. 

Esse dimensionamento foi realizado para uma caixa de junção CC com duas chaves 

seccionadoras. Cada chave conecta-se a dois strings de 25 painéis, sendo quatro strings por 

caixa e os dados estabelecidos na Tabela 5.9, conforme cálculos estabelecidos no anexo A 

item 11. Pode-se concluir que cada interruptor deverá ser capaz de interromper uma corrente 

contínua máxima de 23,68 A, para uma tensão de 982,25 V, no pior caso. 
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 � � : 1,25	N����� (5.3) 

 

Onde � � é a corrente máxima exigida em norma, para interrupção do gerador em caso 

de curto-circuito, ����� é a corrente do gerador de todas as fileiras em caso de curto-circuito. 

Tabela 5.9 - 17 - Dados do interruptor de corte geral. 

Interruptor de corte geral 

Corrente de curto-circuito do painel (A) 9,47 

Nº de fileiras (strings) 2 

Corrente máxima DC (A) 18,94 

25%  acima da corrente máxima DC (A) 23,68 

Tensão de circuito aberto 22°C (V) 982,25 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 5.6 apresenta a fotografia de um seccionador de corrente contínua que atende 

os dados do projeto para a tensão máxima de 982,25 V. 

Figura 5.6 - 43 - Interruptor-seccionador SW60 C-DC 2P 35A 1000VCC. 

 

Fonte:Schneider. 

Dimensionamento dos cabos 

Dando sequência ao dimensionamento do projeto, segue-se para os cabos de fileiras. O 

cabo de fileira deve ser dimensionado para conduzir uma corrente 25% superior à corrente de 

curto-circuito do gerador fotovoltaico, e precisa garantir que as perdas por efeito joule sejam 
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inferiores a 1% da potência do sistema, tal como indicado em [13]. Devido ao posicionamento 

das placas e posicionamento das caixas de ligação, existe uma variação do comprimento dos 

circuitos de fileira, mas para critério de dimensionamento da seção mínima do cabo será 

considerado o maior comprimento do circuito. Assim, o cálculo será previsto para uma 

distância de 25 m de comprimento. O cálculo foi executado conforme a equação (4.17). 

A Figura 5.7 apresenta as conexões entre os módulos fotovoltaicos e a caixa de 

conexão. Na imagem, são ilustrados os cabos de fileira. 

 

Figura 5.7 - 44 - Conexão entre placas e painéis fotovoltaicos e caixas de conexão. 

 

Fonte: General Cable. 

 

Os cabos de fileira escolhidos para o projeto são próprios para instalação ao ar livre: 

EXZHELLENT SOLAR 1.8 kV CC 2 x 2,5 mm² da general cable, e sua ampacidade (carga 

máxima de corrente que um cabo pode carregar) está prevista para 34 A, com dois cabos 

encostados um ao outro, na horizontal, ao ar livre, temperatura ambiente de 60°C, temperatura 

do condutor de 120°C [31]. A Tabela 5.10 apresenta as características do dimensionamento 

do cabo. 

 

Tabela 5.10 - 18 - Dimensionamento dos cabos de fileira. 

Comprimento máximo e seção mínima dos cabos de fileira 

Comprimento máximo (m) 25 

Seção mínima do cabo calculado (mm²) 1,82 

Fonte: Elaboração própria. 
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Já o cabo principal CC foi dimensionado para transportar uma corrente 25% superior 

à corrente de curto-circuito do gerador fotovoltaico. No critério de capacidade de corrente, o 

circuito seria definido pela condução de 47,35 A. No entanto, devido à distância dos circuitos, 

o critério do limite da queda de tensão foi bastante relevante para o dimensionamento. A 

seção mínima calculada foi baseada na equação (4.24), e é apresentada na Tabela 5.11. 

 

Tabela 5.11 - 19 - Seção mínima para o cabo principal CC. 

Circuitos dos cabos principais CC 

Circuito Comprimento (m) Seção mínima (mm2) Cabo escolhido 

1 60 13,33 
EXZHELLENT SOLAR 1.8 kV CC 

2 x 16 mm²  

2 60 13,33 
EXZHELLENT SOLAR 1.8 kV CC 

2 x 16 mm²  

3 60 13,33 
EXZHELLENT SOLAR 1.8 kV CC 

2 x 16 mm²  

4 60 13,33 
EXZHELLENT SOLAR 1.8 kV CC 

2 x 16 mm²  

5 60 13,33 
EXZHELLENT SOLAR 1.8 kV CC 

2 x 16 mm²  

6 60 13,33 
EXZHELLENT SOLAR 1.8 kV CC 

2 x 16 mm²  

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 5.8 ilustra o cabo principal CC interconectando a caixa de ligação e o 

inversor de frequência. 

Figura 5.8 - 45 - Instalação BT CC entre caixas de conexão e o inversor. 

 
Fonte: General Cable. 
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Para os cabos em corrente alternada, o dimensionamento foi considerado para uma 

queda de tensão máxima de 3%, em relação à tensão nominal da rede elétrica. No cabo que 

liga o inversor à caixa de junção CA, será permitida uma queda de tensão máxima de 2%, e 

no cabo que liga a caixa de junção CA ao quadro geral, será permitida uma queda de tensão 

máxima de 1%. A seção mínima para o cabo CA será calculada através da expressão (4.28). 

A Figura 5.9 mostra esquematicamente o arranjo dos cabos CA e as respectivas quedas 

de tensão em cada trecho do circuito. 

Figura 5.9 - 46 - Diagrama esquemático dos cabos CA. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para o cálculo da seção mínima, será necessário determinar primeiro a corrente 

nominal CA,����, através da equação (5.4). 

 

 � :	√3N/�N����N cos < (5.4) 

Onde � é a potência CA do inversor, /� é a tensão nominal do inversor, ���� é a 

corrente nominal CA e cos < é o fator de potência nominal do inversor. 

A Tabela 5.12 mostra as grandezas para o cálculo da seção mínima do cabo. 

 

Tabela 5.12 - 20 - Determinação da corrente CA. 

Grandezas elétricas para o cálculo da corrente CA. 

Potência máxima do inversor (W) 27000 

Un (V) 380 

cos	 θ 1 

Inca (A) 41,02 

Fonte: Elaboração própria. 
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Como é possível verificar, a corrente máxima que o cabo CA deverá transportar é de 

41,02 A. Após esse cálculo, é possível partir para a expressão (4.28), e, assim, determinar a 

seção mínima do cabo, adotando uma queda de tensão máxima de 2%. Os resultados estão na 

Tabela 5.13. 

A Tabela 5.13 mostra que, pelo critério da queda de tensão, a seção mínima do cabo é 

de 2,88 mm², mas apenas esse critério não é suficiente para a segurança do projeto. Com isso, 

é fundamental o critério da máxima capacidade de condução de corrente elétrica. 

 

Tabela 5.13 - 21 - Seção mínima do cabo CA. 

Comprimento máximo e seção mínima dos cabos CA 

Comprimento máximo (m) 10 

Seção mínima do cabo calculado (mm²) 2,88 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma vez determinadas as seções dos condutores pelos critérios da capacidade de 

condução de corrente e do limite de queda de tensão, adota-se como resultado a maior seção, 

e escolhe-se o condutor padronizado comercialmente, cuja seção nominal seja igual ou 

superior à seção calculada. 

O dimensionamento será definido pelo critério da máxima capacidade de condução de 

corrente do circuito, pois somente o critério da queda de tensão não define o 

dimensionamento. De acordo com as tabelas dos fabricantes de cabos elétricos, os cabos CA 

serão do tipo NH R90X (LS0H) – 3 x 16 mm² com ampacidade de 63A que supre a corrente 

de 41,02 A. 

O cabo principal CA faz a interconexão da caixa de junção CA ao quadro geral. Esse 

cabo possui um limite para a queda de tensão máxima de 1%, assim como previsto 

anteriormente. Todos os inversores são trifásicos, com isso, a distribuição das fases na caixa 

de junção CA será uniforme. Assim, a corrente máxima será a soma das saídas dos seis 

inversores. O valor da seção mínima do cabo CA será determinado pela expressão (4.28), 

sendo admitida uma queda de tensão máxima de 1%. 

A Tabela 5.14 mostra que, pelo critério da queda de tensão, a seção mínima do cabo é 

de 34,6 mm², mas apenas esse critério não é suficiente para a segurança do projeto. É 
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fundamental também considerar o critério da máxima capacidade de condução de corrente 

elétrica. 

Tabela 5.14 - 22 - Seção mínima do cabo principal CA. 

Seção mínima do cabo principal CA 

Comprimento máximo (m) 10 

Seção mínima do cabo calculado (mm²) 34,6 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma vez determinadas as seções dos condutores pelos critérios da capacidade de 

condução de corrente e do limite de queda de tensão, adota-se como resultado a maior seção, 

e escolhe-se o condutor padronizado comercialmente, cuja seção nominal seja igual ou 

superior à seção calculada. 

O dimensionamento será definido pelo critério da máxima capacidade de condução de 

corrente do circuito, pois somente o critério da queda de tensão não define o 

dimensionamento. Então, seguindo as tabelas dos fabricantes de cabos elétricos, os cabos CA 

serão do NH R90X (LS0H) – 3 x 1 x 95 mm² com ampacidade de 275A  por fase. 

 

Proteções dos cabos do sistema de geração solar fotovoltaico 

Os cabos de fileiras serão protegidos por fusíveis, já o cabo principal de corrente 

contínua será protegido por disjuntor apropriado e todos os outros cabos de corrente alternada 

serão protegidos por disjuntores. Todos os dispositivos de proteção foram calculados 

seguindo as normas estabelecidas. Os cálculos das respectivas proteções estão no memorial 

descritivo do trabalho. 

 

Perdas de potência por efeito joule 

Para a miniusina fotovoltaica, as perdas de potência admissíveis, por efeito joule, 

foram consideradas de 5%, sendo 2% para o trecho de corrente contínua e 3% para o trecho 

de corrente alternada, conforme memorial de cálculo apresentado no anexo A. A perda total 

da miniusina foi de 2021,20 W, o que corresponde a 1,22% da potência total produzida. 
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Proteção contra descarga atmosférica (PDA) 

O projeto de PDA não faz parte do escopo principal do trabalho, e, por esta razão, não 

será detalhado. No entanto, é recomendável um projeto específico para cada local onde será 

instalado o sistema de geração fotovoltaico. No Centro de Intendência da Marinha em Natal já 

existe um sistema para proteção contra descargas atmosféricas, por isso o foco principal será 

na integração das medidas de proteção contra surtos (MPS) para reduzir o risco de danos 

permanentes internos à estrutura devido aos impulsos eletromagnéticos de descargas 

atmosféricas. 

A Figura 5.10 ilustra o uso dos DPS na instalação e, normalmente, esses dispositivos 

são instalados nas caixas de junção do gerador. 

 

Figura 5.10- 47 - Diagrama esquemático mostrando o modelo de proteção interna contra descargas atmosféricas. 

 

Fonte: Adaptado do IST; DGS; EU, 2004. 

 

O sistema a ser protegido deve estar localizado dentro de uma zona onde a corrente de 

surto é limitada por uma divisão da corrente da descarga atmosférica e pela aplicação de 

interfaces isolantes e/ou DPS na fronteira ou superior. Isto é, conseguido por meio de medidas 

de proteção contra surtos (MPS) aplicados aos sistemas elétricos e eletrônicos, as quais 

consistem em blindagens magnéticas que atenuam o campo magnético indutor e/ou por meio 

de encaminhamento adequado da fiação, que reduz os laços sujeitos à indução. Uma ligação 

equipotencial deve ser provida para partes metálicas e sistemas que cruzam essas fronteiras. 
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Essa ligação equipotencial pode ser executada por meio de condutores de equipotencialização 

ou, quando necessário, por dispositivos de proteção contra surtos (DPS). A norma NBR 

5419/2015 é a mais apropriada para adequações dos projetos. 
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CAPÍTULO 6 

 

6. DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO 

 

Ao se projetar uma miniusina fotovoltaica como no presente trabalho, é fundamental 

ter uma avaliação da sua operacionalidade, visando saber se atingirá os objetivos técnicos e 

econômicos desejados como retorno do projeto. 

É possível também testar se o dimensionamento de cada componente e do seu 

conjunto está adequado, proporcionando a oportunidade de ajustes, se necessário. 

Esta avaliação operacional pode ser feita de várias formas. Aqui, adotou-se uma 

simulação para a qual se utilizou do software PVSOL. 

 

6.1 PROGRAMA DE SIMULAÇÃO DO PROJETO 

 

Realizar o dimensionamento de um sistema de geração solar fotovoltaico conectado à 

rede elétrica é um trabalho complexo e exige bastante atenção às características do sistema. 

Pensando no inversor, é fundamental atender aos valores limites de tensão e corrente do 

equipamento. As placas fotovoltaicas devem respeitar as ligações elétricas, série ou paralelo, 

para atender à compatibilidade do sistema. Essas peculiaridades influenciam na eficiência do 

sistema. Por isso, após o dimensionamento de um sistema fotovoltaico é fundamental realizar 

simulações, a fim de verificar a operação do projeto antes da execução. 

Existem, no mercado, alguns softwares para simular os sistemas fotovoltaicos. Neste 

trabalho foi escolhido o PVSOL, pois é um dos mais utilizados para simulações de sistemas 

fotovoltaicos, bastante utilizados no mercado europeu, possui suporte técnico bastante 

acessível no Brasil e é compatível ao sistema de tarifas com postos horários diferenciados, 

ponta e fora ponta; além disso, são adaptados às particularidades do mercado brasileiro e faz 

uma análise financeira do projeto. O software foi licenciado para aplicação no trabalho [32]. 

 

6.1.1 DADOS DE ENTRADA 

 

O PVSOL é um programa de simulação bastante completo para análise de sistemas 

fotovoltaicos, sendo necessário realizar a configuração total do sistema fotovoltaico que será 

instalado. Na fase inicial é fundamental indicar o tipo de sistema que será projetado (isolado, 
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conectado à rede com consumidores, conectado à rede com consumidores e sistema de 

baterias, etc.). A localização da instalação é vital para a busca de dados climáticos 

atualizados. A definição das características da rede elétrica (monofásico, trifásico, nível de 

tensão, etc.) complementam os dados de entrada da simulação. 

A base de dados é bastante completa para os inversores e os painéis fotovoltaicos, 

sendo possível dimensionar o sistema fotovoltaico a partir da potência desejada ou escolher os 

painéis e os inversores que serão utilizados. É possível introduzir novos equipamentos, além 

de calcular as perdas do sistema e adequar as tarifas de energia. 

Considerando o local do projeto, CeIMNa, a Tabela 6.1 mostra a latitude, longitude, a 

altitude do local de instalação dos painéis, a irradiação global anual do local, a fonte dos 

dados e a temperatura média do local de instalação. 

 

Tabela 6.1 - 23 - Dados da localização do Projeto CeIMNa. 

Projeto CeIMNa 

Latitude Longitude 
Altitude 

(m) 
Irradiação global anual 

(kWh/m²a) Fonte 
Média anual de 

temperatura (°C) 
-5° 55' 1'' (-

5,92°) 
-35° 15' 0'' (-

35,25°) 3 2214 
Meteonor

m 7.1 26,6° 
Fonte: Meteonorm 7.1. 

 

6.1.2 RESULTADOS OBTIDOS 

 

6.1.2.1 ARRANJO DO PROJETO 

 

A Tabela 6.2 mostra um pequeno detalhamento das características do sistema 

fotovoltaico que foi desenvolvido. 

 

Tabela 6.2 - 24 - Características do sistema fotovoltaico conectado à rede de energia elétrica. 

3D, Sistema FV conectado à rede com consumidores elétricos 
 Dados climáticos Natal/Augusto Sever (2000 - 2009)  
 Potência do gerador fotovoltaico 165 kWp 
 Área do gerador fotovoltaico 980,1 m² 
 Quantidade de módulos 600  
 Quantidade de inversores 6  

Fonte: Elaboração própria. 
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A Figura 6.1 mostra esquematicamente parte do layout dos principais blocos 

projetados para o sistema fotovoltaico do Centro de Intendência da Marinha em Natal. 

Figura 6.1 - 48 - Modelamento da miniusina solar fotovoltaica. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

6.1.2.2 RENDIMENTO DA MINIUSINA 

Como resultado da simulação, a Tabela 6.3 mostra o rendimento anual do sistema 

projetado. São ilustrados os dados da energia do gerador fotovoltaico, o autoconsumo do 

sistema, a energia injetada na rede elétrica, o rendimento anual específico do sistema, o 

desempenho do sistema, as perdas por sombreamento e a quantidade de dióxido de carbono 

não lançados na atmosfera. 

Tabela 6.3 - 25 - Rendimento anual da miniusina projetada. 

 
Rendimento 
 Energia do gerador fotovoltaico (rede c.a.) 273.430 kWh 
 Autoconsumo 124.826 kWh 
 Injeção na rede 148.604 kWh 
 Rendimento anual específico 1.657,15 kWh/kWp 
 Desempenho do sistema (PR) 80,5 % 
 Autoconsumo 45,7 % 
 Perdas por sombreamento 3,4 %/Ano 
 Emissões de CO  evitadas₂  164.058 kg/ano 
Consumo 
 Consumo total 294530 kWh 
 Carga máxima 39,8 kW 

Fonte: Elaboração própria. 
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A Figura 6.2 mostra esquematicamente o fluxo de energia do projeto. Nele, é possível 

identificar que no balanço final do fluxo de energia, do período, existe um pequeno consumo 

de energia da rede elétrica com média de 21.142 kWh. Esse consumo, ao longo do ano, é 

variável e, dependendo dos índices de irradiação do período, o sistema poderá ceder energia 

para a concessionária em maior quantidade.    

 

Figura 6.2 - 49 - Gráfico do fluxo de energia. 

 
Fonte: Elaboração própria – PVSol. 

 
 

6.1.2.3 RESULTADOS DO GERADOR FOTOVOLTAICO 

 

A Tabela 6.4 mostra a inclinação e orientação dos módulos fotovoltaicos, a situação da 

montagem e área de instalação das 300 placas. 

 

Tabela 6.4 - 26 - Resultados do gerador fotovoltaico 1. 

Gerador fotovoltaico 1. Área do módulo 
 Nome Objeto 3D aleatório 04-Área de 

montagem Sudeste  
 

 Módulos fotovoltaicos* 300 x YL275C-30b_IEC_2014-05   
 Fabricante Yingli Solar   
 Inclinação 22  ° 
 Orientação Sudeste 147  ° 
 Situação de montagem Paralelo ao telhado - boa ventilação 

traseira  
 

 Área do gerador fotovoltaico 490,1  m² 

Fonte: Elaboração própria. 
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A Figura 6.3 mostra a disposição espacial com a respectiva inclinação e orientação dos 

módulos fotovoltaicos.  

Figura 6.3 - 50 - Disposição espacial - Gerador 1. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A Tabela 6.5 mostra a inclinação e orientação dos outros módulos fotovoltaicos, a 

situação de montagem e sua área de instalação das outras 300 placas do projeto. 

 

Tabela 6.5 - 27 - Resultados do gerador fotovoltaico 2. 

Gerador fotovoltaico 2. Área do módulo 
 Nome Objeto 3D aleatório 01-Área de 

montagem Noroeste  
 

 Módulos fotovoltaicos* 300 x YL275C-30b_IEC_2014-05   
 Fabricante Yingli Solar   
 Inclinação 22  ° 
 Orientação Noroeste 328  ° 
 Situação de montagem Paralelo ao telhado - boa ventilação 

traseira  
 

 Área do gerador fotovoltaico 490,1  m² 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 6.4 mostra a disposição espacial com a respectiva inclinação e orientação dos 

300 módulos fotovoltaicos restantes do projeto. 
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Figura 6.4 - 51 - Disposição espacial - Gerador 2. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A curva de elevação do sol visto a partir do centro do terreno ao longo do ano é 

apresentada na Figura 6.5. A curva é a curva do sol ao longo do dia, nos diferentes meses. O 

sol nasce no leste, passa pelo norte, e se põe no oeste. No inverno, a curva é mais fechada e o 

sol do meio-dia tem elevação de 45º, no verão, mais aberta, com elevação de 90º. Essa curva 

relaciona-se com os índices de sombreamento. Ao longo do ano, o projeto não terá nenhum 

sombreamento. 

Figura 6.5 - 52 - Curva de elevação anual. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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6.1.2.4 CONFIGURAÇÃO DO INVERSOR E DA REDE 

 
A configuração dos inversores e sua especificação técnica apresentam-se na Tabela 

6.6. O sistema conecta-se à rede trifásica. 

 

Tabela 6.6 - 28 – Dados da configuração dos inversores e da rede elétrica. 

Inversor 
 1. Área do módulo Objeto 3D aleatório 04-Área de 

montagem Sudeste
  

 Inversor 1* 3 x FRONIUS ECO 27.0-3-S  
 Fabricante Fronius International  
 Configuração PMP 1: 4 x 25  
  2. Área do módulo Objeto 3D aleatório 01-Área de 

montagem Noroeste
  

 Inversor 1* 3 x FRONIUS ECO 27.0-3-S  
 Fabricante Fronius International  
 Configuração PMP 1: 4 x 25  

 
Rede c.a. 
 Quantidade de fases 3  
 Tensão da rede (monofásica) 220 V 
 Fator de potência (cos phi) +/- 1  

Fonte: Elaboração própria. 
 
 
 

  

6.1.2.5 COMPILAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados da simulação são apresentados na Tabela 6.7. Os dados da energia do 

gerador fotovoltaico e os demais consumidores do projeto são ilustrados no detalhamento. 

Observa-se a estimativa de que 164.058 kg de CO2 não seriam jogados na atmosfera. 

 

Tabela 6.7 - 29 - Simulação do sistema de 165 kWp. 

Resultados da simulação 
 Sistema fotovoltaico    
 Potência do gerador fotovoltaico 165 kWp 
 Rendimento anual especifico 1.681,82 kWh/kWp 
 Desempenho do sistema (PR) 81,7 % 
 Diminuição do rendimento por sombreamento 2,4 %/Ano 
    
 Energia do gerador fotovoltaico (rede c.a.) 273.430 kWh/Ano 
    Limitação no ponto de injeção 0 kWh/Ano 
 Emissões de CO  evitadas₂  164.058 kg/ano 
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 Consumidores    
 Consumidores 294.530 kWh/Ano 
 Consumo em espera 42 kWh/Ano 
 Consumo total 294.572 kWh/Ano 
 Consumo da rede 21.142,7 kWh 
 Fração solar 92,8 % 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 6.6, fornecida pelo PVSol, ilustra a expectativa da geração de energia dos 

módulos fotovoltaicos em comparação com a curva de consumo anual do Centro de 

Intendência da Marinha em Natal. A geração é compatível com consumo do local. Com isso, 

o balanço anual da geração x consumo é satisfatório para o projeto. 

Figura 6.6 - 53 - Previsão de rendimento com consumo. 

 

Fonte: Elaboração própria - PVSol 

 

A comparação da geração com o consumo tem um impacto direto na conta de energia. 

Para isso, é fundamental uma simulação dos gastos de energia elétrica antes da implantação 

do projeto e após a instalação do gerador fotovoltaico. Essa simulação é ilustrada na Figura 

6.7.  

Pode-se verificar uma redução significativa nos gastos com a conta de energia elétrica. 

Esses dados serão ilustrados em tabelas posteriores, tendo como principal fundamento o 

tempo do retorno do investimento. 
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Figura 6.7 - 54 - Previsão de economia com energia. 

 

Fonte: Elaboração própria – PVSol. 

 

A Tabela 6.8 ilustra o resultado da geração por área de módulo instalado. Devido ao 

posicionamento diferente de cada área, é possível verificar uma pequena variação no 

desempenho do sistema. A expectativa de geração varia conforme o posicionamento do sol 

nas placas fotovoltaicas. 

Tabela 6.8 - 30 - Resultado da geração por área de módulo. 

Resultados por área de módulo 
 Objeto 3D aleatório 04-Área de montagem Sudeste    
 Potência do gerador fotovoltaico 82,5 kWp 
 Área do gerador fotovoltaico 490,1 m² 
 Irradiação global no plano dos módulos 1982,6 kWh/m² 
 Energia do gerador fotovoltaico (rede c.a.) 131789,5 kWh/Ano 
 Rendimento anual especifico 1597,4 kWh/kWp 
 Desempenho do sistema (PR) 80,5  % 
  Objeto 3D aleatório 01-Área de montagem Noroeste    
 Potência do gerador fotovoltaico 82,5 kWp 
 Área do gerador fotovoltaico 490,1 m² 
 Irradiação global no plano dos módulos 2128,9 kWh/m² 
 Energia do gerador fotovoltaico (rede c.a.) 141640 kWh/Ano 
 Rendimento anual especifico 1716,8 kWh/kWp 
 Desempenho do sistema (PR) 80,6  % 

Fonte: Elaboração própria. 
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6.1.2.6 BALANÇO ENERGÉTICO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

A Tabela 6.9 apresenta o balanço energético do projeto. Nele, é possível verificar 

todas as perdas dentro do sistema de geração solar fotovoltaica. Ao final da análise, é 

delimitada a capacidade de geração da miniusina projetada, onde se verifica uma injeção de 

273.429,5 kWh de energia ao longo do ano. 

 

Tabela 6.9 - 31 - Balanço energético do sistema projetado. 

Balanço energético do sistema fotovoltaico 
    
 Irradiação global - horizontal 2.213,9 kWh/m² 
 Desvio em relação ao espectro padrão -22,14 kWh/m² -1,00 %

 Reflexão do solo (albedo) 15,96 kWh/m² 0,73 %

 Orientação e inclinação do plano dos módulos -141,46 kWh/m² -6,41 %

 Sombreamento independente do módulo -10,48 kWh/m² -0,51 %

 Reflexão na superfície de módulo -40,95 kWh/m² -1,99 %

 Irradiação global no plano dos módulos 2.014,8 kWh/m² 
   2.014,8 kWh/m² 
  x   980,1 m²  
  =   1.974.694,4 kWh  
  Irradiação global fotovoltaica 1.974.694,4 kWh 
 Sujeira 0,00 kWh 0,00 %

 Conversão de STC (eficiência nominal do módulo 16,85 %) -1.641.868,66 kWh -83,15 %

 Energia fotovoltaica nominal 332.825,8 kWh 
 Sombra parcial, específica do módulo -8.603,21 kWh -2,58 %

 Comportamento sob baixa irradiação -6.199,13 kWh -1,91 %

 Desvio em relação à temperatura nominal do módulo -30.625,36 kWh -9,63 %

 Diodos -8,55 kWh 0,00 %

 Mismatch (indicações do fabricante) -5.747,79 kWh -2,00 %

 Mismatch (conexão/sombra) -389,86 kWh -0,14 %

 Cabo do string -105,25 kWh -0,04 %

 Cabo c.c. -631,22 kWh -0,22 %

 Energia fotovoltaica (c.c.) sem redução pelo inversor 280.515,4 kWh 
 Potência CC mínima não atingida -9,81 kWh 0,00 %

 Redução devido à faixa de tensão PMP -370,25 kWh -0,13 %

 Redução devido à corrente c.c. máx. 0,00 kWh 0,00 %

 Redução devido à potência c.c. máx. 0,00 kWh 0,00 %

 Redução devido à potência c.a. máx./cos phi 0,00 kWh 0,00 %

 Energia fotovoltaica (c.c.) 280.112,6 kWh 
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  Energia na entrada do inversor 280.112,6 kWh 
 Divergência entre tensão de entrada e tensão nominal -802,26 kWh -0,29 %

 Conversão c.c./c.a. -5.776,25 kWh -2,07 %

 Consumo em espera (Inversor) -42,36 kWh -0,02 %

 Cabo c.a. -104,59 kWh -0,04 %

 Energia fotovoltaica (c.a.) menos consumo em espera 273.387,2 kWh 
 Energia do gerador fotovoltaico (rede c.a.) 273.429,5 kWh 

Fonte: Elaboração própria. 

 

6.1.2.7 ANÁLISE FINANCEIRA 

 

A Tabela 6.10 apresenta a análise financeira do projeto, na qual foi utilizado o método 

do payback descontado, valor presente líquido e taxa interna de retorno. A compilação desses 

dados é fundamental para uma tomada de decisão, conforme anexo I. Na primeira seção da 

Tabela 6.10 encontram-se os resultados do sistema projetado, onde a quantidade de energia 

produzida no ano é um critério bastante relevante para o projeto. Neste projeto, foi 

estabelecida uma geração de 273.429,5 kWh/ano após o balanço energético com a retirada de 

todas as perdas. O prazo de operação da planta energética também tem influências 

importantes, pois o retorno do investimento é calculado em função da quantidade de anos de 

operação. Esse prazo é baseado no tempo de garantia do fabricante do gerador fotovoltaico. 

No projeto, é definido um prazo de operação de 25 anos da miniusina solar fotovoltaica. 

Na seção 2 da Tabela 6.10 encontram-se os resultados econômicos do projeto. Ao final 

da garantia do projeto, 25 anos, é obtido um fluxo de caixa acumulado de R$ 3.182.338,72, 

uma taxa interna de retorno de 9,32% e um prazo de amortização de 12,7 anos. 

Na seção 3 da Tabela 6.10 encontram-se os resultados da vista geral dos pagamentos. 

Apresenta-se um investimento específico de R$ 6.202,58 por kWp instalado, após pesquisas 

de mercado. O custo do investimento total é previsto em R$ 1.023.425,70. Na mesma seção é 

estabelecido um custo operacional anual de R$ 18.421,66 por ano. O custo operacional inicial 

(ANO 1) foi calculado através da taxa de 1,8% do valor do investimento inicial. Para o (ANO 

2), aplica-se uma taxa de 5% em relação ao custo operacional inicial (ANO 1 mais 5%ANO 

1), e assim sucessivamente. 

Na seção 4 da Tabela 6.10, remuneração e economia, mostra-se a expectativa de 

economia no primeiro ano com a implantação do projeto. Ressalta-se que a inflação da tarifa 

de energia foi considerada de 8 por cento ao ano, baseado nos índices econômicos da 

atualidade. Essa inflação da tarifa de energia elétrica tem influência direta ao longo dos anos, 
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pois impacta diretamente no acúmulo das receitas com o não uso da energia da 

concessionária. 

 

Tabela 6.10 - 32 - Análise financeira do projeto. 

Análise financeira 
  
Dados do sistema 
 Energia do gerador fotovoltaico (rede c.a.) 273.430 kWh/Ano 
 Potência do gerador fotovoltaico 165 kWp 
 Início da operação do sistema 15/01/2018  
 Prazo do projeto 25 Anos 
    
  
Parâmetros econômicos 
 Taxa interna de retorno 9,32 % 
 Fluxo de caixa acumulado 3.182.338,72 R$ 
 Prazo de amortização 12,7 Anos 
 Custos de geração da energia 0,29 R$/kWh 
    
  
Vista geral de pagamentos 
 Investimento específico 6.202,58 R$/kWp 
 Custos de investimento 1.023.425,70 R$ 
 Pagamentos únicos 0,00 R$ 
 Subsídios 0,00 R$ 
 Custos anuais 18.421,66 R$/Ano 
 Outros lucros ou economias 0,00 R$/Ano 
    
  
Remuneração e Economia 
 Remuneração total no primeiro ano 0,00 R$/Ano 
 Economia no primeiro ano 65.755,65 R$/Ano 
    
 Cosern Setembro 2017, 3-fases (Cosern)    
   Tarifa da energia Consumo Ativo Fora de Ponta 0,24 R$/kWh 
   Tarifa da energia Consumo Ativo na Ponta 1,28 R$/kWh 
   Base de preço 2.005,65 R$/Mês 
   Remuneração por excedente 0,00 R$/kWh 
   Inflação da tarifa de energia 8 %/Ano 

Fonte: Elaboração própria. 
 

  

 

O gráfico com o fluxo de caixa acumulado é apresentado na Figura 6.8. Cada projeto 

tem um estudo típico para análise da viabilidade econômico-financeira. Diferentes tipos de 

indicadores podem ser utilizados. Neste estudo, que também analisa a viabilidade econômico-

financeira da energia solar fotovoltaica, serão apresentados dados com o payback descontado, 
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o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. A Tabela 6.11 mostra os resultados do 

fluxo de caixa acumulado do projeto. 

 Pelo gráfico da Figura 6.8, são necessários 12,7 anos para recuperar o investimento 

inicial proposto de R$ 1.023.425,70. 

No primeiro ano do projeto, o fluxo de caixa anual acumulado é de -R$ 976.091,71. 

Esse valor origina-se da subtração dos investimentos totais com a soma dos custos 

operacionais do sistema e a economia de energia do ano. 

O período de Payback é o tempo necessário para que se tenha o retorno sobre o 

investimento em um projeto. A partir do momento do payback, o projeto passa a ser vantajoso 

do ponto de vista financeiro. 

Esse tempo de payback é visto, por muitos analistas financeiros, como um indicador 

de risco de projeto, por isso, todo plano de projeto deve ter como prioridade reduzir ao 

máximo o seu payback. 

 

Figura 6.8 - 55 - Fluxo de caixa acumulado. 

 
Fonte: Elaboração própria - PVSol. 

 

A Figura 6.9 mostra a evolução dos gastos de energia elétrica em duas situações. A 

curva mais acentuada, de cor azul, mostra a tendência evolutiva dos gastos com energia 

elétrica no Centro de Intendência da Marinha em Natal sem o uso da miniusina solar 

fotovoltaica. A curva, de cor amarela, apresenta os gastos com energia elétrica após a 
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instalação do sistema de geração fotovoltaica. Na análise, foi considerado o uso das tarifas de 

energia elétrica na ponta e fora ponta [33]. 

Figura 6.9 - 56 - Evolução dos custos de energia (taxa de aumento da tarifa 8%). 

 

Fonte: Elaboração própria - PVSol. 

 

As tarifas foram atualizadas com um índice estimado da inflação das tarifas de energia 

elétrica de 8 por cento ao ano. 

 

6.1.2.8 TABELA DE FLUXO DE CAIXA 

 

A Tabela 6.11 ilustra o fluxo de caixa acumulado do projeto. Os custos operacionais 

têm um acréscimo de 5 por cento ao ano. Esse valor foi estimado e baseado em pesquisas de 

mercado. A cada ano, a economia de energia é atualizada através da inflação da tarifa de 

energia elétrica. 

O fluxo de caixa acumulado do projeto relaciona-se diretamente com a vida útil dos 

equipamentos da usina. Com isso, é vital acrescentar um investimento ao longo dos anos para 

suprir as possíveis perdas e a impossibilidade das manutenções. Então, foi estimada uma 

aquisição de novos inversores ao longo do projeto. No ano 8, ano 15 e ano 22 foram 

adquiridos novos inversores para a usina. O tempo de vida útil de um inversor, segundo os 

fabricantes, é de cerca de 10 anos, podendo chegar até 15 anos ou mais, dependendo das 

condições do ambiente e da ocorrência de descargas atmosféricas. Então, baseado no tempo 
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de vida útil do inversor, o fabricante oferece planos com garantias estendidas de 10, 15 ou 20 

anos, a fim de substituir o equipamento em caso de avaria, evitando uma parada da usina. 

Com isso, o projeto segue as condições de garantia do inversor Fronius, com extensão de 10 

anos. 

Tabela 6.11 - 33 - Fluxo de caixa acumulado do projeto. 

Tabela Fluxo de Caixa 
  

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Investimentos -R$ 1.023.425,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Custos operacionais -R$ 18.421,66 -R$ 19.342,75 -R$ 20.309,88 -R$ 21.325,38 -R$ 22.391,65
Economia de energia R$ 65.755,65 R$ 71.016,10 R$ 76.697,39 R$ 82.833,18 R$ 89.459,84

Fluxo de caixa anual -R$ 
976.091,71 R$ 51.673,36 R$ 56.387,51 R$ 61.507,80 R$ 67.068,19

Fluxo de caixa acumulado -R$ 976.091,71 -R$ 924.418,36 -R$ 868.030,85 -R$ 806.523,05 -R$ 739.454,86

 

 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
Investimentos R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 28.810,66 R$ 0,00 R$ 0,00
Custos operacionais -R$ 23.511,23 -R$ 24.686,79 -R$ 25.921,13 -R$ 27.217,19 -R$ 28.578,04
Economia de energia R$ 96.616,62 R$ 104.345,93 R$ 112.693,61 R$ 121.709,10 R$ 131.445,87
Fluxo de caixa anual R$ 73.105,39 R$ 79.659,14 R$ 57.961,82 R$ 94.491,92 R$ 102.867,83
Fluxo de caixa acumulado -R$ 666.349,47 -R$ 586.690,33 -R$ 528.728,51 -R$ 434.236,59 -R$ 331.368,76

 

 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Investimentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 40.539,50
Custos operacionais -R$ 30.006,95 -R$ 31.507,29 -R$ 33.082,66 -R$ 34.736,79 -R$ 36.473,63
Economia de energia R$ 141.961,52 R$ 153.318,44 R$ 165.583,90 R$ 178.830,64 R$ 193.137,10
Fluxo de caixa anual R$ 111.954,57 R$ 121.811,14 R$ 132.501,24 R$ 144.093,85 R$ 116.123,97
Fluxo de caixa acumulado -R$ 219.414,20 -R$ 97.603,05 R$ 34.898,19 R$ 178.992,04 R$ 295.116,01

 

 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20
Investimentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Custos operacionais -R$ 38.297,31 -R$ 40.212,18 -R$ 42.222,79 -R$ 44.333,93 -R$ 46.550,62
Economia de energia R$ 208.588,03 R$ 225.275,11 R$ 243.297,09 R$ 262.760,82 R$ 283.781,72
Fluxo de caixa anual R$ 170.290,72 R$ 185.062,93 R$ 201.074,30 R$ 218.426,90 R$ 237.231,10
Fluxo de caixa acumulado R$ 465.406,73 R$ 650.469,66 R$ 851.543,96 R$ 1.069.970,85 R$ 1.307.201,95

 

 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25
Investimentos R$ 0,00 -R$ 57.043,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Custos operacionais -R$ 48.878,16 -R$ 51.322,06 -R$ 53.888,17 -R$ 56.582,57 -R$ 59.411,70
Economia de energia R$ 306.484,25 R$ 331.003,02 R$ 357.483,22 R$ 386.081,93 R$ 416.968,47
Fluxo de caixa anual R$ 257.606,10 R$ 222.637,82 R$ 303.595,05 R$ 329.499,35 R$ 357.556,77
Fluxo de caixa acumulado R$ 1.564.808,05 R$ 1.787.445,87 R$ 2.091.040,92 R$ 2.420.540,28 R$ 2.778.097,05

 

 Ano 26    
Investimentos R$ 0,00    
Custos operacionais -R$ 62.382,29    
Economia de energia R$ 450.325,92    
Fluxo de caixa anual R$ 387.943,63    
Fluxo de caixa acumulado R$ 3.166.040,68    

Fonte: Elaboração própria - PVSol. 
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6.1.2.9 TABELA DE FLUXO DA CONTA DE ENERGIA 

 

A Tabela 6.12 ilustra o fluxo da conta de energia anual. Verifica-se uma variação no 

consumo e na produção de energia durante os meses do ano no prédio do CeIMNa. O balanço 

econômico anual é favorável, com economia de R$ 65.755,65. 

Tabela 6.12 - 34 - Fluxo da conta de energia anual. 

Conta de energia 
 Nome Jan Fev Mar Abr Maio Jun
Consumo 24676,22 26265,49 22735,06 22235,00 22944,38 22483,60
Produção de energia 24876,18 22312,99 22770,74 20945,85 20979,45 18588,27
Saldo -199,96 3952,50 -35,68 1289,15 1964,93 3895,33
Crédito utilizado 0,00 2027,69 0,00 0,00 420,79 2370,31
Novo crédito 2131,39 0,00 1485,47 291,13 0,00 0,00
Conta de crédito 2131,39 103,70 1589,17 1880,30 1459,50 -910,81
Fatura 1931,43 1924,81 1449,78 1580,28 1544,14 1525,02
Economia 22744,79 24340,67 21285,27 20654,72 21400,24 20958,58
Valores em kWh       
Custos sem sistema 
fotovoltaico 7948,33 8323,75 6979,38 6995,12 7128,10 6997,32

Custos com sistema 
fotovoltaico 2477,71 2469,22 1859,84 2027,25 1980,88 1956,35

Economia 5470,62 5854,53 5119,55 4967,87 5147,22 5040,97
Valores em R$       
 
Nome Jul Ago Set Out Nov Dez
Consumo 24900,50 24700,50 25787,00 25727,00 25924,62 26150,50
Produção de energia 19463,26 24036,43 22647,32 25951,99 25294,74 25519,93
Saldo 5437,24 664,07 3139,68 -224,99 629,88 630,57
Crédito utilizado 3554,58 0,00 1244,46 0,00 0,00 0,00
Novo crédito 0,00 1244,46 0,00 2126,49 1014,05 1324,85
Conta de crédito -4465,39 -3220,93 -4465,39 -2338,90 -1324,85 0,00
Fatura 1882,65 1908,54 1895,21 1901,51 1643,93 1955,42
Economia 23017,84 22791,96 23891,79 23825,49 24280,70 24195,08
Valores em kWh       
Custos sem sistema 
fotovoltaico 7928,27 7930,33 8111,67 8169,90 7948,98 8327,95

Custos com sistema 
fotovoltaico 2391,98 2448,35 2365,16 2439,33 2108,90 2508,50

Economia 5536,28 5481,98 5746,52 5730,57 5840,08 5819,45
Valores em R$       
Nome Soma
Consumo 294529,87
Produção de energia 273387,15
Saldo 21142,72
Crédito utilizado 9617,84
Novo crédito 9617,84
Conta de crédito 0,00
Fatura 21142,72
Economia 273387,15
Valores em kWh 
Custos sem sistema 
fotovoltaico 

92789,11

Custos com sistema 
fotovoltaico 27033,46

Economia 65755,65
Valores em R$ 

Fonte: 

Elaboração própria -

PVSol. 
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6.1.2.10 FATOR DE CAPACIDADE DA MINIUSINA PROJETADA 

 

O fator de capacidade é a proporção entre a produção efetiva da usina em um período 

de tempo e a produção total máxima possível nesse mesmo período [34]. Seu valor é expresso 

em porcentagem e pode ser calculado conforme a equação (6.1): 

 
c :	 op
��BN	∆X N	100 

(6.1) 

 

Onde: 


c : 
QXWR�VaQPQaT�Q�V�WUTUXVSQ(WPVRíW�W	∆XaW(UT�VRQ�W1%4 
or : o(VRpTQpVRQ�QPVsWUTUXVSQVStST(UXQ(XVX1uvO4 

��B : �WXê(aTQ�VPTaW�WUTUXVSQ1uvP4 
∆X = �VRíW�W�VT(XVpRQçãW1O); VSpVRQstXTsT=Q − UVtSQ(W	18760	OWRQU4 
Calculando-se o fator de capacidade da usina projetada, tem-se: 


c :	 273.429,5uvO
165	uvPN	8760	OWRQU N	100 : 18,92	% 

 

O fator de capacidade calculado é compatível com o das usinas em funcionamento, 

pois o fator de capacidade médio é de 17%. 

A Figura 6.10 ilustra o arranjo do sistema de minigeração solar fotovoltaico projetado 

para o Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeINMa).  

 

Figura 6.10 - 57 - Sistema de minigeração desenvolvido. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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CAPÍTULO 7 

 

7. CONCLUSÕES 

 

O trabalho foi baseado na determinação do projeto CON ENERGIA da Marinha do 

Brasil, que tem como meta principal a redução dos custos com energia elétrica e, 

secundariamente, a inserção da Marinha do Brasil no atual cenário de energia, em 

conformidade com o mundo moderno. Com isso, devido à MB possuir inúmeras 

Organizações Militares no País, localizadas próximas a rios, lagos e mares com influências de 

ventos, sol e mar, é fundamental a necessidade de estudos técnicos individualizados que 

apontem o potencial de energias renováveis em cada localidade. Em virtude dessa 

determinação, a ideia de projetar uma miniusina solar para a Base Naval de Natal e 

estabelecer a autossuficiência em energia elétrica em uma unidade piloto é fundamental para 

disseminar a proposta do projeto CON ENERGIA. 

Devido ao aumento crescente da demanda de energia e às preocupações com o meio 

ambiente, a inclusão de fontes renováveis na matriz energética das forças armadas é cada vez 

mais essencial para o bom planejamento energético. A energia solar fotovoltaica é uma 

importante fonte de geração de energia elétrica, que possibilita a realização de um projeto de 

dimensionamento de usinas de pequeno e médio porte para uso imediato e possui resultados 

rápidos. 

Este trabalho possibilitou mostrar que o dimensionamento de um sistema fotovoltaico 

conectado à rede de energia elétrica deve considerar a localidade, orientação do sistema, 

consumo médio da edificação do projeto, a necessidade de dados climáticos e outros pontos 

peculiares definidos pelo projetista, tais como: tipo de placa fotovoltaica, inversor, 

cabeamento e acessórios. Tudo isso implica diretamente no resultado final do projeto, pois 

cada região possui níveis de irradiação diferentes e cada localidade terá um desempenho 

ímpar em função dos registros meteorológicos. 

A orientação e inclinação do plano dos módulos, sombreamento, reflexão na superfície 

do módulo, sujeira, conversão da eficiência dos módulos e perdas nos cabos elétricos são 

algumas características às quais o projetista deve ficar atento, e somente após retirar todas 

essas perdas, será possível verificar a quantidade de energia entregue a rede elétrica. A 

eficiência de um painel solar é outra característica importante para o projeto, e essa eficiência 
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é mensurada mediante a verificação do percentual de energia da luz do sol que os painéis 

solares convertem em energia elétrica por m².  

Neste trabalho, a curva de demanda/consumo foi compatível com a curva de geração, 

porque o período de insolação varia da 6h até 18h, sendo similar a rotina de trabalho do 

Centro de Intendência da Marinha em Natal. No entanto, o projeto resultante pode ser 

aplicado para qualquer curva de demanda de energia, pois, com a regulamentação da micro e 

minigeração fotovoltaica através da resolução da ANEEL n° 482/2012 e suas atualizações, o 

problema da não coincidência da curva de carga com a curva de geração não será significante 

para o projeto, porquanto a energia elétrica gerada e não utilizada no momento poderá ser 

injetada na rede de energia elétrica e, assim, gerar créditos energéticos para serem utilizados 

em outros períodos. 

O modelo do trabalho possibilita a replicação em outras unidades da Marinha do 

Brasil, porque a fundamentação teórica e a metodologia empregada no projeto são 

compatíveis com qualquer unidade estabelecida no território nacional que seja interconectado 

com a rede de energia elétrica. Para as unidades que sejam isoladas, um estudo mais 

aprofundado da forma de armazenamento de energia é vital. 

Foi apresentado o balanço energético do sistema fotovoltaico projetado para a análise 

financeira. É a partir do resultado final do balanço que as expectativas de retorno do 

investimento são determinadas. Ademais, uma boa análise do balanço energético é primordial 

para o sucesso do projeto, pois, após retirar todas as perdas do sistema, somente assim foi 

possível verificar o fator de capacidade da usina. 

Foi possível concluir que o fator de capacidade relacionado com a proporção entre a 

produção efetiva da usina em um período de tempo e a produção total máxima nesse mesmo 

período é compatível com as usinas em funcionamento, pois um fator de capacidade de 

18,92% é real em instalações em operação. 

A análise financeira mostrou que, para o projeto em estudo, a taxa interna de retorno 

foi de 9,32%, e o prazo de amortização para o projeto foi de 12,7 anos. O prazo de 

amortização, para clientes do grupo A, é naturalmente mais longo, pois, em virtude da 

demanda contratada, esse prazo tende a se prolongar um pouco mais. No grupo B, a 

residência paga apenas o consumo de energia, mas no grupo A, além do consumo, existe a 

contratação da demanda de energia. Essa demanda não pode ser eliminada, pois é a garantia 

de que a concessionária manterá todas as cargas instaladas em operação.  
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Ao final da vida útil do projeto a tabela de fluxo de caixa ilustrou o sucesso do 

sistema, porque gerou um saldo positivo após a retirada de todos os custos operacionais ao 

longo do projeto – o qual é de vinte e cinco anos. 

Dessa forma, ficou demonstrada a viabilidade técnica, operacional e financeira que o 

projeto em estudo trará para a Marinha do Brasil. Além disso, poderá servir de base também 

para futuros trabalhos e demais órgãos da Administração Pública, e para os demais setores 

interessados em geração de energia limpa, pois forneceu todos os subsídios necessários para o 

projeto enfocado e as informações são passadas de forma a permitir a extensão a outros 

projetos. 

Nesse prisma de abordagem, devem-se sugerir novos trabalhos relacionados ao tema 

em estudo. Como continuidade a este trabalho, recomenda-se a inclusão da fonte eólica para 

os próximos projetos, e assim, verificar a viabilidade de um sistema híbrido nas Organizações 

Militares de Terra. Desenvolver um software similar ao PVSol para análise de projetos de 

usina solar fotovoltaica. Outra sugestão é estudar a viabilidade técnica, operacional e 

econômica do uso da energia solar fotovoltaica nas embarcações militares para proteção 

catódica dos cascos através de corrente impressa, onde a corrente elétrica seria produzida 

pelas placas solares. 
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APÊNDICE A – PROPOSTA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA  
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APÊNDICE B – DETALHAMENTO DO INVESTIMENTO 

 
 
 
 

Material Quantidade 
Valor R$ 

(und) 
Valor Total R$ 

Painel Solar Fotovoltaico Yingli 

YL275D-30b (275Wp)  
600 R$ 748,00 R$ 448.800,00 

Inversor Fronius Centrium Energy 

4210057040 Eco 27.0-3-S 
6 R$ 20.475,20 R$ 122.851,20 

Suporte de fixação de painéis 

fotovoltaicos 
600 R$ 180,00 R$ 108.000,00 

Cabos e eletrodutos 1 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 

QGBT e caixas de junção 1 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 

Aterramento e caixas de passagem 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 

Interligação com a rede de energia 

existente 
1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 

Instalações elétricas das placas 

fotovoltaicas 
1 R$ 78.000,00 R$ 78.000,00 

Comissionamento e start-up 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 

Projeto elétrico 1 R$ 35.775,37 R$ 35.775,37 

Total     
R$ 

1.023.426,57 
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ANEXO A – MEMORIAL DE CÁLCULO DO PROJETO 

 

 

1-) Dimensionamento da central fotovoltaica do CeIMNa. 

2-) Potência Instalada – 165 kWp. 

Dados do gerador: 

Módulo fotovoltaico: YL275C-30b_IEC_2014-05 
 Fabricante Yingli Solar  
 Disponível Sim  
  
Dados elétricos 
 Tipo de célula Si monocristalino  
 Exige inversor com transformador Não  
 Número de células 60  
 Número de diodos de desvio 3  
  
Dados mecânicos 
 Largura 990 mm 
 Altura 1650 mm 
 Profundidade 40 mm 
 Largura da moldura 12 mm 
 Peso 18,5 kg 
 Com moldura Não  
  
Características U-I sob STC 
 Tensão PMP 30,9 V 
 Corrente PMP 8,91 A 
 Potência nominal 275 W 
 Tensão de circuito aberto 38,8 V 
 Corrente de curto-circuito 9,47 A 
 Aumento da tensão de circuito aberto até estabilização 0 % 
  
Características em carga parcial U-I 
 Fonte dos valores Fabricante/próprio  
 Irradiação 200 W/m² 
 Tensão PMP com carga parcial 30,3133 V 
 Corrente PMP com carga parcial 1,7821 A 
 Tensão de circuito aberto com carga parcial 36,1712 V 
 Corrente de curto-circuito sob carga parcial 1,8933 A 
  
Mais 
 Coeficiente de tensão -116,4 mV/K 
 Coeficiente de corrente 3,79 mA/K 
 Coeficiente de potência -0,42 %/K 
 Fator de correção do ângulo 98 % 
 Tensão máxima do sistema 1000 V 
 Capacidade térmica esp. 920 J/(kg*K) 
 Coeficiente de absorção 70 % 
 Coeficiente de emissão 85 % 



 

113 
 

 

Dados do inversor: 

Inversor: FRONIUS ECO 27.0-3-S 
 Fabricante Fronius International  
 Disponível Sim  
  
Dados elétricos 
 Potência nominal c.c. 27,53 kW 
 Potência nominal c.a. 27 kW 
 Potência c.c. máx. 27,7 kW 
 Potência c.a. máx. 27 kW 
 Consumo em espera 7 W 
 Consumo noturno 1 W 
 Injeção a partir de 20 W 
 Corrente de entrada máx. 71,6 A 
 Tensão de entrada máx. 1000 V 
 Tensão nominal c.c. 580 V 
 Quantidade de fases de injeção 3  
 Quantidade de entradas c.c. 6  
 Com transformador Não  
 Alteração do eficiência se a tensão de entrada se desviar da 
tensão nominal 

0,3 %/100V 

  
Seguidor PMP 
 Potência de saída < 20% da potência nominal 99,8 % 
 Potência de saída > 20% da potência nominal 100 % 
 Quantidade de seguidores es PMP 1  
    
 Corrente de entrada máx. por seguidor  PMP 47,7 A 
 Potência de entrada máx. por seguidor  PMP 27,7 kW 
 Tensão mín. do PMP 580 V 
 Tensão máx. PMP 850 V 

 

3-) Miniusina fotovoltaica. 

Número de painéis – 600; 

165	uvP =	|�N	275	vP 

|� = 600	PQT(éTU 
Número de inversores – 6; 

27	uvPN	6 = 162	uvP 

|} = 6	T(~VRUWRVU 
Potência nominal CC – 165,18 kW; 

6	N	27,53 = 165,18	uv 

Potência máxima CC – 166,2 kW; 

6	N	27,7 = 166,2	uv 



 

114 
 

 

4-) Distribuição de painéis por inversor. 

|a : 	6006 = 100	PQT(éTU/	T(~VRUWR 
 

5-) Número máximo de painéis por fileira. 

|á� = ⋃�á����
⋃��	1��°�4������  ; onde ⋃*á����  é a tensão máxima do inversor e ⋃��	122°�4������  é onde 

ocorre a tensão máxima do painel com a temperatura de 22°C. 

/��	122°�4������ : ^	1 −	_25° A (XVSP)`N(aWV	)100 bN/���5� 

/���5� é a tensão de circuito aberto do painel para as condições de referência. 

/��	122°�4������ : ^	1 −	_25° A (22°)`N(A0,42)100 b 	N	38,8 

/��	122°�4������ : 	39,29	V 

|á� = 1000
39,29 = 25,45	PQT(éTU 

 

6-) Número mínimo de painéis por fileira. 

|�� = ⋃����í����
⋃���	(��°�)������  ; onde ⋃*��í����  é a tensão mínima do inversor e ⋃*��	(67°�)������  é onde 

ocorre a maior temperatura da célula e a menor tensão 70°C. 

/*��	(67°�)������ : ^	1 +	_XVSP − 125°c)`N(aWV	)100 bN/*��	1�5�)������  

Onde /*��	1�5�)	������  é a tensão MPP do painel para as condições de referência. 

/*��	167°�4������ : ^	1 +	_70 − 125°c)`N(A0,42)100 b N30,9 

/*��	167°�4������ : 25,03	V 

|�� = 580
25,03 = 23,17	PQT(éTU 

 

7-) Número máximo de fileiras. 

$á�������� 	≤ 		 ��á����
��������� ; não podemos extrapolar a corrente máxima do inversor. 

��������� é a corrente do painel, pois todos estão em série. 



 

115 
 

$á�������� 	d 		
47,7

8,91
 

$á�
������� 	d 		5,35		TsVTRQU 

 

8-) Número de fileiras para cada inversor. 

Número de painéis por inversor = 100 

Número de fileiras = 4 

Número de painéis por fileiras = 
C77

�
 = 25 painéis. 

 

9-) Tensão máxima nos terminais do inversor. 

/��	122°�4
������ : 	39,29	N	25 : 982,25	E 

 

10-) Tensão nos terminais do inversor na temperatura de 70°C. 

/*��	167°�4
������ : 25,03	x	25 : 625,75	V 

 

11-) Dimensionamento dos interruptores CC. 

Icc_PV (A) = 9,47 x 2 = 18,94 A 

* 9,47 A é a corrente de curto-circuito da placa. 

* 2 strings 

� � : 1,25	N���
�� : 23,68	8 

Sendo � � a corrente máxima teremos In do interruptor de 35A. Interruptor-

seccionador SW60 C-DC 2P 35A 1000VCC, aplicação fotovoltaica. A caixa de junção será 

composta por dois seccionadores, onde cada seccionador receberá as duas strings totalizando 

4 strings. 

Figura 1 – Ilustração das seccionadoras na caixa de junção CC 
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12-) Dimensionamento dos cabos de fileira. 

I_FL (A) = 8,91 A 

ICC_PV (A) = 9,47 A 

ICABO (A) = 1,25 x ����� = 1,25 x 9,47 = 11,84 A 

.���� :	2	N"����N��!
2

1%	N��!N#  

A seção será calculada para o cabo com maior comprimento 

Lcabo = 25m 

.���� :	 2	N	25	N11,842
1%	N	275	x	25	N	56 : 1,82	SS² 

 

Os cabos de fileira escolhidos para o projeto são próprios para instalação ao ar livre: 

EXZHELLENT SOLAR 1.8 kV CC 2 x 2,5 mm² da general cable, e sua ampacidade está 

prevista para 34 A, com dois cabos encostados um ao outro, na horizontal, ao ar livre, 

temperatura ambiente de 60°C, temperatura do condutor de 120°C. A 

 

13-) Proteção dos cabos de fileira. 

Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 12A (LF312PV – HAGER) 

Características técnicas 

Intensidade nominal 12 A 

Característica do fusível gPV 

Tensão estipulada de utilização em DC 1000 V 

Temperatura de funcionamento -25 a 70 °C 

Condição de verificação: 

�� 	≤ 	 �� 	≤ ��k 	≤ 1,15	N��					1�u4 
�� 	≥ 1,25	N����							1�u4 

 

Figura 2 – Ilustração do fusível dos cabos de fileiras 

 

 

Os dois polos de cada string (positivo e negativo) serão protegidos por fusíveis.  
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14-) Perda de potência nos cabos (Painel – StringBox). 

O projeto deverá considerar que as distâncias serão as mesmas para as fileiras em 

direção a string-box. 

�* :	2	N��!
2

# N f"����C.����Ch 

�* :	2	N8,91
2

56 N f252,5h = 28,35	v 

 

Inversor com 100 painéis 

CABO 
LCABO 
(m) 

Pm 
(W) 

1 25 28,35 
2 25 28,35 
3 25 28,35 
4 25 28,35 

TOTAL 113,40 
 

A potência total do gerador é R$ 27.500 W (4 x 25 x 275). A perda por inversor será 

113,40W. 

Então: 

Potência de perda total = 6 inversores x 113,40W = 680,40W. 

Potência da usina 165.000W 

Perda de 0,41% (PERDA 1) 

 

15-) Dimensionamento dos cabos principais CC. 

Quanto maior o número de fileiras, maior será a corrente que será conduzida no cabo 

principal CC. Então, os cálculos serão realizados com o número máximo de fileiras e painéis. 

����������� = 8,91	N	4 = 35,64	8 

�++r����B��� = 9,47	N	4 = 37,88	8 

�+�}B+��+����B = 1,25	N�++r����B��� = 47,35	8 

O critério da ampacidade não será suficiente para definir a seção do cabo elétrico. Por 

isso, será realizado o critério da queda de tensão. 

.������ =	 2	N"������N��21
�N��� −	�*)N# 

Onde .������ é a seção transversal do cabo CC, "������ é o comprimento do cabo 

CC, �� é a corrente nominal do gerador, 
� é o fator de perdas (definido como sendo, 1% ou 
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2% para tensões reduzidas), ��� é a potência nominal do gerador, �* é a potência de perdas e 

# é a condutividade elétrica do material utilizado no cabo (56 m/Ω.mm²  para o cobre e 43 

m/Ω.mm² para o alumínio). 

 

.������ :	 2	N	60	N35,642
11%N	27500 − 	70,88)N56 = 13,33	mm²		 

 

* A potência do gerador é definida como sendo: 4 fileiras x 25 placas x 275W = 

27.500W. 

Os cabos principais CC escolhidos para o projeto são próprios para instalação ao ar 

livre: EXZHELLENT SOLAR 1.8 kV CC 2 x 16 mm² da general cable, e sua ampacidade 

está prevista para 105 A. 

 

16-) Proteção dos cabos principais CC. 

Na proteção de um condutor pode ser utilizado um disjuntor, cujo valor de corrente 

nominal (Idp) esteja compreendido entre o valor da corrente de projeto (Ip) e o valor da 

corrente máxima suportada pelo condutor (Iz), ou seja: 

�% 	≤ 	 ��% 	≤ 	 �j 
Circuito Iz (A) 

Disjuntor 
(A) 

1 105 63 
2 105 63 
3 105 63 
4 105 63 
5 105 63 
6 105 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 
 

Figura 3 – Ilustração da proteção do cabo principal CC 

 

17-) Perda de potência nos cabos (StringBox - Inversor). 

A respectiva perda no cabo CC será calculada com base na seção definida. 

��� :	2	N"������N��
2

.������N#  

��� :	2	N	60	N35,64
2

16	N	56 : 170,12	v 

Onde ��� é a perda de potência no cabo CC, "������ é o comprimento do cabo CC, �� 

é a corrente nominal do gerador e # é a condutividade elétrica do material utilizado no cabo 

(56 m/Ω.mm²  para o cobre e 43 m/Ω.mm² para o alumínio). 

CABO 
LCABO 
(m) 

Pm 
(W) 

1 60 170,12 
2 60 170,12 
3 60 170,12 
4 60 170,12 
5 60 170,12 
6 60 170,12 

TOTAL 1020,7 
 

A potência total do gerador é R$ 27.500 W (4 x 25 x 275). A perda por circuito CC 

será 170,12W. 

Então: 

Potência de perda total = 6 inversores x 170,12W = 1020,72 W. 

Potência da usina 165.000W 

Perda de 0,62% (PERDA 2) 
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18-) Dimensionamento dos cabos CA (Inversor – StringBoxCA). 

Para o circuito CA iremos considerar uma queda de tensão máxima de 3% da tensão 

nominal. Para os cabos de ligação dos inversores até a caixa de junção CA, será permitida 

uma queda de tensão de 2%, e da caixa de junção CA até a rede elétrica (cabo principal CA), 

uma queda de tensão de 1%. 

Potência máxima do inversor = 27000 W 

Tensão nominal 220V/380V 

FP=1 

Para o cálculo da seção, será necessário conhecer a corrente que o cabo irá transportar. 

Então: 

�,��ká'�+� :	√3N ∪� N��N cos∅ 

27000 = 	√3N	380	N��N	1 

�� = 41,02	8 

 
Considerando uma queda de tensão de 2% para o trecho, teremos: 
 
 

.������ =	√3N"������N����N cos �2%	N/�N#  

 
 

.������ :	√3N	10	N	41,02	N	12%	N	220	N56 = 	2,88	SS² 
 
 

Onde .������ é a seção transversal do cabo CA, "������ é o comprimento do circuito 

CA, ���� é a corrente nominal do circuito, cos � é o fator de potência do inversor de 

frequência, /� é a tensão nominal do circuito e # é a condutividade elétrica do material do 

cabo (56 m/Ω.mm²  para o cobre e 43 m/Ω.mm² para o alumínio). 

A escolha do cabo será pelo critério da capacidade de corrente. 
 

O dimensionamento será definido pelo critério da capacidade de corrente do circuito. 

Com isso, os cabos CA serão do tipo NH R90X (LS0H) – 3 x 16 mm² com ampacidade de 

63A. 

 
19-) Proteção dos cabos CA (Inversor – StringBoxCA). 

Minidisjuntor MDW-C50 (Disjuntor de 50A) 
Condição de verificação: 
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 �' 	≤ 		 �� 		≤ �j 41,02	8	 ≤ 		50	8		 ≤ 63	8 
 
 

20-) Perda de potência nos cabos CA (Inversor – StringBoxCA). 

 
 

������� =	√3N"������N����
2 N cos �

.������N#  

 
 
 

Onde ������� é a perda de potência do cabo CA, "������ é o comprimento do 

circuito CA, ���� é a corrente nominal do circuito, cos� é o fator de potência do inversor de 

frequência, .������ é a seção transversal do circuito e # é a condutividade elétrica do 

material do cabo (56 m/Ω.mm² para o cobre e 43 m/Ω.mm² para o alumínio). 

������� :	√3N	10	N41,02
2N	1

16	N56 = 32,53	v 

 

CABO 
LCABO 
(m) 

Pm 
(W) 

1 10 32,53 
2 10 32,53 
3 10 32,53 
4 10 32,53 
5 10 32,53 
6 10 32,53 

TOTAL 195,18 
 

A perda dos circuitos CA será 195,18W. 

Então: 

Potência de perda total = 195,18W. 

Potência da usina 165.000W 

Perda de 0,12% (PERDA 3) 

 
21-) Dimensionamento do cabo principal CA. 

Sistema trifásico: 6 Inversores. 
Corrente trifásica = 6 x 41,02A = 246,12 A 
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.������ :	√3N"������N����N cos�1%	N/�N#  

 
 
 
 

.������ :	√3N	10	N	246,12	N	11%	N	220	N56 	: 		34,6	   		35	SS² 
 
 

O dimensionamento será definido pelo critério da capacidade de corrente do circuito. 

Com isso, o cabo principal CA será do tipo NH R90X (LS0H) – 3 x 1 x 95 mm² com 

ampacidade de 275A  por fase.  

Considerando que 3x1x95 mm² = 3x150 mm². 
Figura 4 – Ilustração do esquema de conexão dos inversores com a caixa de junção 

CA 

 

 
 

22-) Proteção do cabo principal CA. 

DWB250 - corrente nominal máxima de 250 A. 

Condição de verificação: 
 �' 	≤ 		 �� 		≤ �j 246,12	8	 ≤ 		250	8		 ≤ 275	8 
 

Figura 5 – Ilustração da caixa de junção CA 
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Figura 6 – Ilustração do diagrama elétrico da caixa de junção CA 

 
 

 
23-) Perda no cabo principal CA. 

 

������� :	√3N"������N����
2 N cos�

.������N#  

 
Onde ������� é a perda de potência do cabo CA, "������ é o comprimento do 

circuito CA, ���� é a corrente nominal do circuito, cos� é o fator de potência do inversor de 

frequência, .������ é a seção transversal do circuito e # é a condutividade elétrica do 

material do cabo (56 m/Ω.mm² para o cobre e 43 m/Ω.mm² para o alumínio). 

 

������� :	√3N	10	N246,12
2N	1

150	N56 : 124,90	v 

 
Então: 

Potência de perda total = 124,90W. 

Potência da usina 165.000W 

Perda de 0,08% (PERDA 4) 

 
24-) Perda total do projeto. 

Perda 1 + Perda 2 + Perda 3 + Perda 4 = Perda Total = 2021,20 W 
680,40 + 1020,72 + 195,18 + 124,90 = 2021,20 W 
Projeto de 165.000 W 
 
Perda = 1,22% 
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Figura 7 – Ilustração do esquema geral da miniusina 
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ANEXO B – DIAGRAMA UNIFILAR DO PROJETO 
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ANEXO C – VISTA 3D DO PROJETO (VISTA SUPERIOR) 
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ANEXO D – VISTA 3D DO PROJETO (VISTA LESTE) 
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ANEXO E – VISTA 3D DO PROJETO (VISTA OESTE) 
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ANEXO F – VISTA DO SOMBREAMENTONOS PAINÉIS (GERADOR  1) 
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ANEXO G – VISTA DO SOMBREAMENTO NOS PAINÉIS (GERADO R 2) 
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ANEXO H – VISTA DA CONEXÃO DOS PAINÉIS FORMANDO AS STRINGS 
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ANEXO I – DADOS DA ANÁLISE FINANCEIRA DO PROJETO 
 

 


