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RESUMO 

 

Diante da dependência cada vez mais crescente do uso da energia elétrica, e em 

observância às resoluções nacionais que regulamentam a micro e minigeração pelas fontes 

renováveis, o objetivo geral deste trabalho é apresentar um projeto de geração de energia a 

partir de células solares fotovoltaicas flexíveis para o prédio do Laboratório de Engenharia de 

Computação e Automação (LECA) do Departamento de Engenharia de Computação e 

Automação (DCA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com o auxílio 

de um software que elaborou-se para apresentar a expectativa de geração e retorno do 

investimento. 

 Com o propósito de analisar o tipo de superfície mais adequada para a aplicação das 

células solares do projeto, realizaram-se testes de eficiência. Os testes consistiram em 

verificar a eficiência a partir de superfícies onduladas, planas, com células isoladas e em 

arranjos, elaborando-se também um protótipo de uma telha solar fotovoltaica a partir de uma 

telha ondulada de fibrocimento e células solares fotovoltaicas flexíveis. A escolha pelo 

formato ondulado de fibrocimento deve-se por este tipo de cobertura abranger 49% das 

edificações no Brasil, sendo o custo um fator atrativo para sua utilização. As células solares 

fotovoltaicas flexíveis, por sua vez, apresentam-se também em baixo custo devido à técnica 

de fabricação. Após a montagem do protótipo e execução dos testes de eficiência, escolheu-se 

a superfície mais adequada ao projeto e realizou-se uma avaliação de custo do protótipo, em 

relação a um módulo fotovoltaico comercial.  

 

Palavras-chave: Telhado fotovoltaico ondulado. Geração de Energia Fotovoltaica. Energias 

renováveis. Telhas. 
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ABSTRACT 

 

 In view of the growing dependence on the use of electricity, and in compliance with 

the national resolutions regulating micro and small-scale renewable energy sources, the 

general objective of this work is to present a project to generate energy from flexible 

photovoltaic solar cells to the Laboratory of Computer Engineering and Automation (LECA) 

of the Department of Computer Engineering and Automation (DCA) of the Federal University 

of Rio Grande do Norte (UFRN), with the help of software that was prepared to present the 

expectation generation and return on investment. 

  To analyze the type of surface most suitable for the application of the solar cells of 

the project, efficiency tests were carried out. The tests consisted of verifying the efficiency 

from wavy, flat, isolated cells and arrays, and a prototype of a photovoltaic solar panel from a 

wavy fiber cement tile and flexible photovoltaic solar cells. The choice of wavy fiber cement 

is due to the fact that this type of cover covers 49% of the buildings in Brazil, being the cost 

an attractive factor for its use. Flexible photovoltaic solar cells, in turn, also present 

themselves at low cost due to the manufacturing technique. After the assembly of the 

prototype and execution of the efficiency tests, the most appropriate surface was chosen for 

the project and a cost evaluation of the prototype was carried out, in relation to a commercial 

photovoltaic module. 

 

Keywords: Wavy Photovoltaic Roof. Generation of Photovoltaic Energy. Renewable Energy. 

Roof Tiles. 
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1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Em 1º de Janeiro de 2016 a ONU publicou os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), que foram concebidos no arcabouço dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM), os quais estiveram em vigor entre os anos de 2000 e 2015 (GREGOLIN 

et al., 2017). Dentre os 17 objetivos, o Objetivo 7 propõe "assegurar o acesso confiável, 

sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos", e se especifica em: 

 

7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis 

a serviços de energia; 

 

7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na 

matriz energética global; 

 

7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética; 

 

7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e 

tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e 

tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o 

investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa; 

 

7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o 

fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países 

em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos 

pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento 

sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio (ONU, 2015). 

 

 De acordo com o Banco Mundial (2016), a energia elétrica é um insumo 

extremamente importante para o desenvolvimento social e econômico, e países com elevado 

índice de desenvolvimento, impulsionados pela alta produção industrial e grande poder de 

consumo da população demandam maior produção, confiabilidade e melhores preços de 

energia elétrica. A demanda crescente por recursos energéticos tem impactado 

significativamente o setor elétrico mundial, que busca constantemente fontes sustentáveis para 

geração de energia elétrica (SILVA; RODRIGO, 2017). 

 Pautado nestas informações, este trabalho desenvolve-se de modo a elaborar um 

projeto de energia solar fotovoltaica a partir de células solares fotovoltaicas flexíveis 

analisando sua performance em telhas onduladas, que é o tipo de cobertura mais barata e 

utilizada no Brasil, de modo a apresentar uma contribuição de forma sustentável para a 

complementação da demanda de energia elétrica. 
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1.1 A energia fotovoltaica no mundo 

A origem da Energia Solar Fotovoltaica ocorre do efeito fotoelétrico, verificado pela 

primeira vez pelo físico Alexandre-Edmond Becquerel, em 1839, em um eletrodo imerso em 

um líquido condutor. No efeito fotoelétrico, elétrons são ejetados de um material após sua 

exposição à radiação e consequente absorção de energia eletromagnética. Já o efeito 

fotovoltaico ocorre quando uma junção pn é exposta a fótons com energia maior que o gap, 

ocorrendo a geração de pares elétron-lacuna. Caso isso ocorra na região onde o campo elétrico 

é diferente de zero, as cargas serão aceleradas, gerando assim uma corrente através da junção, 

e este deslocamento de cargas dá origem a uma diferença de potencial (SANTOS; 

SEBASTIAO et al. 2016). 

Em 1883 foi construída a primeira célula fotovoltaica, por Charles Fritts, cuja 

eficiência era de apenas 1% (SANTOS; SEBASTIAO, 2016). Apenas em 1954, Calvin Fuller, 

um dos químicos dos Bell Laboratories nos Estados Unidos, desenvolveu o processo de 

dopagem do silício. Fuller partilhou a sua descoberta com o físico Gerald Pearson, que 

melhorou o experimento. Pearson descobriu que a amostra exibia um comportamento 

fotovoltaico e partilhou a descoberta com Daryl Chapin (MENEZES; ADONIS, 2015). 

As primeiras células fotovoltaicas produzidas traziam alguns problemas técnicos, que 

foram superados pela química quando Fuller dopou silício com arsênio e depois com boro, 

obtendo células que exibiam eficiências recordes. A primeira célula solar foi formalmente 

apresentada numa reunião anual da National Academy of Sciences, em Washington, e 

anunciada numa coletiva de imprensa no dia 25 de Abril de 1954 (MENEZES; ADONIS, 

2015). 

Com o passar dos anos, desde 1954, por diversos fatores como o desenvolvimento 

industrial para a corrida espacial e os movimentos de defesa do meio ambiente, a evolução 

das células fotovoltaicas aperfeiçoou-se cada vez mais, difundindo a tecnologia (MENEZES; 

ADONIS, 2015).  

Na Figura 1.1 observa-se um gráfico em que se apresenta a distribuição em percentual 

da potência instalada de painéis até 2015. 
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1Figura 1.1 - Distribuição em percentual da potência instalada de painéis até 2015. 

 

Fonte: Europa Solar Power (2016) 

 A projeção é de que a capacidade global acumulada seja de 716 GW em 2020, o que 

equivale a 55 usinas hidrelétricas de Itaipu (JOSHUA HILL et al., 2016). No gráfico visto na 

Figura 1.2, verifica-se a capacidade acumulada do ano 2000 até o ano de 2016 em barras 

azuis, e suas projeções para o ano de 2017 até o ano de 2020 em barras na cor laranja. 

 

2Figura 1.2 - Capacidade global (acumulada) de energia fotovoltaica (em GW): 2000-2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Joshua Hill (22/06/2016) e Zachary Shahan (17/08/2016) 
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A proporção de geração solar fotovoltaica no comércio total de geração, por região, é 

mostrada na Tabela 1.1, elaborada pelo Departamento de Informações e Estudos Energéticos 

(DIE) do Ministerio das Minas e Energia (MME). A tabela mostra que o norte da África 

exportaria para a Europa, e a Ásia Central exportaria para a China e Rússia. 

1Tabela 1.1 - Proporção de geração solar fotovoltaica. 

 

Fonte: Departamento de Informações e Estudos Energéticos - DIE/MME. 

Para a energia solar térmica, o montante poderá chegar a mais de 400 Mtep, ou 2% da 

energia mundial de 2050 (DIE/MME, 2015). 

A expectativa da Agência Internacional de Energia (IEA) é de que a Energia Solar 

corresponda a cerca de 11% da oferta mundial de energia elétrica em 2050, o que pode 

corresponder a cerca de 5.000 TWh. A área coberta pelas instalações seria de 8000 km2 

(DIE/MME, 2015). 

Na Figura 1.3 é mostrado um gráfico representando o histórico de preços das células 

fotovoltaicas de sílicio a partir do ano de 1977 até o ano de 2015, em US$/Watt.Nota-se que 

os preços caíram vertiginosamente em escala global com o desenvolvimento e aplicação da 

tecnologia em larga escala. Especialistas afirmam que o preço atingido atualmente para a 

fabricação das células tende a permanecer constante devido à estabilização das técnicas para 

produção. 
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3Figura 1.3 - Histórico de preços das células fotovoltaicas de silício em dólares. 

 

Fonte:  Bloomberg New Energy Finance & pv.energytrend.com. 

 

1.2 Energia fotovoltaica no Brasil 

 

Os diversos tipos de clima existentes no Brasil favorecem a geração de energia elétrica 

pelas principais fontes limpas. A matriz hidroelétrica é responsável por 61% da geração de 

eletricidade no país (ANEEL, 2018), definindo-se como principal fonte geradora de energia. 

Todavia, quando se fala em aumento da capacidade de geração de energia elétrica através das 

hidroelétricas, alguns problemas vêm à tona devido à imensa área alagada, por exemplo, a 

destruição da fauna e da flora, além do impacto social, obrigando comunidades a habitarem 

outros locais. Como mitigação para impactos ambientais dessa magnitude surgiram algumas 

alternativas, como a geração de energia a partir do sol e dos ventos.  

O Brasil recebe mais de 2.200 horas de insolação por ano, com potencial equivalente a 

15 trilhões de MWh, o que corresponde a 50 mil vezes o consumo anual de eletricidade 

(WANDERLEY; CAMPOS, 2013). Além disso, o país possui reserva de quartzo para 

produção de silício em grau solar, utilizado na fabricação de células solares (CGEE, 2009), ou 

seja, possui as condições ideais para o investimento em energia solar fotovoltaica.  



6 

 

Dentre os benefícios pelo uso da energia solar, destaca-se a redução das emissões de 

gases do efeito estufa. Dessa forma, uso da energia solar vem subsidiar o Brasil com suas 

metas ambientais firmadas na Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas 

(COP-21). Pois o país tem compromisso voluntário de reduzir em 37% as emissões dos gases 

de efeito estufa até 2025 e em 43% até 2030, com base nas emissões de 2005. A radiação 

solar na região mais ensolarada da Alemanha, por exemplo, que é um dos líderes no uso da 

energia fotovoltaica (FV), é 40% menor do que na região menos ensolarada do Brasil. 

Segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar, diariamente incide entre 4.500 Wh/m2 a 6.300 

Wh/m2 no país (PEREIRA; et al., 2017). 

O Brasil, para tornar-se uma nação mais sustentável, regulou a produção de energia 

elétrica através de fontes renováveis, definida como micro e minigeração distribuída aos 

sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica, 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, através da Resolução Normativa Nº 

482, de 17 de Abril de 2012 – REN 482/2012. Com a experiência técnica e observando as 

diversas necessidades da sociedade, várias audiências públicas foram realizadas, acumulando 

contribuições de empresas, instituições e concessionárias do setor energético, resultando na 

atualização da ANEEL - REN 482/2012, através da ANEEL - REN 687/2015, que entrou em 

vigor em 1º de Março de 2016. 

 No contexto do tema, o Ministério de Minas e Energia criou, em 15 de Dezembro de 

2015, através da portaria nº 538, o Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de 

Energia Elétrica – ProGD, que tem como principais objetivos incentivar a implantação e a 

ampliação da geração distribuída em edificações públicas e privadas, como escolas, 

universidades, hospitais, indústrias, comércios e residências. 

A Figura 1.4 apresenta o gráfico com a distribuição dos geradores instalados por fonte 

de energia, indicando que a fonte solar fotovoltaica representa 98.97% do número total de 

instalações de geração distribuída, seguida da fonte eólica, que corresponde a apenas 0,47%. 

Na Figura 1.5 encontra-se o gráfico em termos de potência instalada (MW), com a fonte solar 

respondendo por 70,35% da potência instalada em termos de geração distribuída, seguida da 

eólica, com 8,89% da potência total instalada. 
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4Figura 1.4 – Conexão dos micro e minigeradores por tipo de fonte até 23/05/2017. 

 

Fonte: Nota Técnica nº 0056/2017-SRD/ANEEL de 24/05/2017. 

 

5Figura 1.5 - Gráfico da potência (MW) dos micro e minigeradores por tipo de fonte até 23/05/2017. 

 
 

 

Fonte: Nota Técnica nº 0056/2017-SRD/ANEEL de 24/05/2017. 
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A ANEEL, por meio da Nota Técnica nº 0056/2017 – SRD/ANEEL, fez, em 24 de 

Maio de 2017, uma atualização das projeções de consumidores residenciais e comerciais com 

microgeração solar fotovoltaica no horizonte 2017-2024, atualizando as projeções realizadas 

em Novembro de 2015.  

O crescimento da potência instalada a partir de todas as fontes da geração distribuída, 

desde a REN 482/2012, pode ser observado pelo gráfico da Figura 1.6. 

 

6Figura 1.6 - Gráfico da evolução da potência instalada (MW) até 23/05/2017. 

 

Fonte: Nota Técnica nº 0056/2017-SRD/ANEEL de 24/05/2017. 

 

A distribuição das conexões de micro e minigeradores, por estado, segue conforme 

representado no gráfico da Figura 1.7. Nele, é possível observar uma maior concentração no 

estado de Minas Gerais e em seguida, São Paulo. O estado do Rio Grande do Norte, 

apresentou-se com 176 conexões. 

 

7Figura 1.7 - Gráfico do número de conexões por estado até 23/05/2017. 

 

Fonte: Nota Técnica nº 0056/2017-SRD/ANEEL de 24/05/2017. 
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1.3 Aspectos da legislação brasileira para a micro e minigeração distribuída 

 

 Conforme a REN 687/2015 - ANEEL, podem participar do sistema de compensação 

não apenas aquelas principais fontes de energias renováveis, como estabelecia a REN 

482/2012 – ANEEL, istó é, a geração solar fotovoltaica, eólica, hidráulica, geração a partir da 

biomassa e cogeração qualificada, mas também qualquer geração considerada renovável, 

como por exemplo a maré-motriz. Houve também redefinição da classficação das 

capacidades, com atualização dos valores de potência. Para a microgeração o limite é de 75 

kW, limite este que coincide com o valor a partir do qual a unidade consumidora é atendida 

em alta tensão. Acima de 75 kW até 5 MW é considerada minigeração, com exceção da 

hidraúlica, que tem limite de 3 MW. Os limites aos quais a norma se refere estão sujeitos à 

potência disponibilizada para os consumidores do grupo A, que é a demanda contratada. Caso 

este consumidor deseje um aumento da potência a ser instalada, ele deve solicitar o aumento 

da demanda contratada. Para os consumidores do grupo B, que não têm demanda contratada, a 

potência máxima a ser instalada (Pmax,inst) é o resultado da multiplicação da tensão de 

entrada (Vin) pela corrente do disjuntor de entrada (Iin), ou seja, Pmax,inst = Vin x Iin. 

Semelhante ao 1º caso, dos consumidores do grupo A, em se desejando aumento da 

capacidade, deve-se solicitar também um aumento da potência disponibilizada. 

 Atualmente, nos casos onde a geração é superior ao consumo, a compensação da 

geração excedente torna-se válida para consumo em até 60 meses. Aumentou-se em 24 meses 

desde a REN 482/2012 – ANEEL, já que anteriormente os consumidores tinham até 36 meses 

para compensação, ou os créditos expiravam. Outra melhoria com a nova resolução foi o fato 

de permitirem solicitação de acesso a rede de forma on-line, em todas as concessionárias do 

país desde 01/01/2017, bem como a padronização dos formulários de acesso. 

 Sobre a participação financeira das obras para adequação da infraestrutura fora da área 

consumidora/geradora, que, por exemplo, podem abranger a instalação de postes, 

transformadores, condutores, entre outros, para o microgerador, é isenta a participação nos 

custos, com exceção da modalidade compartilhada. Já para a minigeração, pode ser 

necessária. É um ponto discutível, pois se tem o investimento por parte da concessionária para 

os clientes acessantes, sem expectativa de lucro. Diante desse fato, políticas públicas, 

fomentando a geração distribuída e subsidiando as concessionárias, quando forem necessárias 

obras de adequação, trarão benefícios ambientais para todos, além da economia aos clientes 

que vierem a aderir a geração distribuída. Da mesma forma, é o fato da participação nos 

custos por parte dos minigeradores no pagamento dos medidores bidirecionais necessários 
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para a medição. Retirar taxas, onde for possível, acarretará maiores adesões, auxiliando o país 

no cumprimento das metas ambientais firmadas na COP-21. 

 

1.4 O estado da arte das células solares fotovoltaicas 

 

De acordo com PINHO E GALDINO ET AL. (2014), as células solares estão 

classificadas em 3 gerações. A primeira geração é composta por Silício monocristalino (m-Si) 

e Siliciopolicristalino (p-Si), a segunda geração também denominada Filmes finos inorgânicos 

é composta por Silicio amorfo (a-Si), disseleneto de cobre e índio (CIS), cobre, índio, gálio e 

selênio (CIGS) e telureto de cádmio (CdTe) e, a terceira geração é composta por Célula 

Fotovoltaica Multijunção e Célula Fotovoltaica para Concentração (CPV – Concentrated 

Photovoltaics), Células Sensibilizadas por Corante (DSSC – Dye-Sensitized Solar Cell) e 

Células Orgânicas ou Poliméricas (OPV – Organic Photovoltaics). SOBRINHO (2016) 

apresentou os dados da participação comercial mundial de cada geração de células 

fotovoltaicas, os rendimentos típicos e as observações. Os rendimentos máximos em 

laboratório foram coletados a partir da Figura 1.9. A Tabela 1.2 apresenta, além da 

composição, a participação em escala mundial, o rendimento típico e as observações. 

 

2Tabela 1.2 - Gerações das células solares fotovoltaicas. 

 1ª GERAÇÃO 

2ª GERAÇÃO 
(Filmes finos 

inorgânicos) 

3ª GERAÇÃO 

        

COMPOSIÇÃO 

Silício 

monocristalino   (m-

Si) 

Silicio policristalino    

(p-Si) 

Silicio amorfo (a-Si), 

disseleneto de cobre e 

índio (CIS), cobre, 

índio, gálio e selênio 

(CIGS) e telureto de 

cádmio (CdTe) 

Célula Fotovoltaica 

Multijunção e Célula 

Fotovoltaica para 

Concentração (CPV – 

Concentrated Photovoltaics, 

Células Sensibilizadas por 

Corante (DSSC – Dye-

Sensitized Solar Cell) e 

Células Orgânicas ou 

Poliméricas 

(OPV – Organic 

Photovoltaics) 

 Continua 
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Continuação 

Tabela 1.2 - Gerações das células solares fotovoltaicas. 

 1ª GERAÇÃO 

2ª GERAÇÃO 
(Filmes finos 

inorgânicos) 

3ª GERAÇÃO 

PARTICIPAÇÃO 

EM ESCALA 

MUNDIAL 

85% 12% 3% 

RENDIMENTO 

TÍPICO 
15-20% 

a-Si: 10% 
CIS: 10,2 – 13% 

CdTe: 8% 

 

OBSERVAÇÕES 

   O silício 

policristalino, por sua 

vez, utiliza processos 

de fabricação mais 

simples e baratos do 

que as técnicas de 

fabricação do silício 

monocristalino. 

Entretanto, a 

qualidade do material 

é mais baixa, uma 

vez que o nível de 

impureza é maior. 

  O processo de 

produção, entretanto, 

contribui para a 

poluição do meio 

ambiente. Esse fato, 

aliado à baixa 

disponibilidade da 

matéria- prima, ao 

baixo rendimento e à 

curta vida útil, faz com 

que esse tipo de célula 

não seja atrativa 

comercialmente. 

   A terceira geração é 

inconsistente na definição 

das tecnologias. Uma 

definição útil é que são 

células que permitem uma 

utilização mais eficiente da 

luz solar  quando 

comparadas às células 

baseadas em um único 

band-gap eletrônico. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

Os gráficos apresentados na Figura 1.8 representam o trabalho permanente que vem 

sendo desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Energias Renováveis (National Renewable 

Energy Laboratory - NREL), no Centro Nacional para Fotovoltaica (National Center for 

Photovoltaics - NCPV), nos Estados Unidos, que é o mapeamento, desde a década de 70, dos 

melhores índices de eficiência atingidos pelas células solares fotovoltaicas, bem como as 

corporações detentoras e o material usado. 
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8Figura 1.8 - Mapeamento das células fotovoltaicas com melhor eficiência atingida. 

 

 Fonte: Departamento de Energia dos EUA (2017). 
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A partir dos gráficos vistos na Figura 1.9, observa-se que o rendimento das células 

solares fotovoltaicas pode ser considerado baixo, conforme a Segunda Lei da Termodinâmica 

– Princípio da Conservação da Energia. Entretanto, quando se fala em rendimento de células 

solares fotovoltaicas, há de se considerar que a energia fornecida através do sol para gerar 

trabalho é gratuita. Uma situação que é diferente para, por exemplo, um carro movido a 

combustível fóssil. É de grande importância a análise do rendimento, por existir um custo 

inerente à matéria fornecida para geração do trabalho mecânico. Quando se analisa 

rendimento das células solares para uma usina, deve-se considerar a área disponível para 

geração. Em síntese, apenas nas ocasiões em que se tem problemas de espaço para instalação 

de células solares de menor eficiência é que se opta por adquirir células mais eficientes, para 

maior rendimento. PINHEIRO (2016) afirma, sobre as células de silício amorfo, que “ainda 

que seu processo de produção seja mais barato em comparação com o silício cristalino, 

necessitam de maiores áreas, além de custos mais elevados em mão de obra e material na 

instalação”. Com base nisso, elaborou-se a Tabela 1.3, que apresenta a relação do rendimento 

com o custo e a área, para determinar as condições de tendência de equilíbrio para sistemas 

típicos. A letra grega ƞ (lê-se: eta) representa o rendimento e tem seta amarela; o custo é 

representado pela seta vermelha e a área pela seta verde. As setas posicionadas para cima 

representam valor alto e para baixo, valor baixo. 

 

3Tabela 1.3 – Relação rendimento x custo x área. 

 

 

 

 Fonte: Elaborada pelo Autor. 

  

Conforme a Tabela 1.3, para se atingir um mesmo valor de potência instalada, em 

ambientes que possuam características de funcionamento idênticas, sendo elas: temperatura de 

célula, irradiação solar e distribuição espectral (massa de ar), tem-se que: 

(1) Quando se tem módulos com alto rendimento, o custo do sistema será maior e será 

necessária uma área para instalação menor e; 

(2) Quando se tem módulos com baixo rendimento, o custo do sistema será menor e 

será necessária uma área para instalação maior. 

Desta forma, de acordo com a Tabela 1.3, tem-se por inferência as seguintes 

conclusões: 

ƞ = Custo X Área 

ƞ = Custo X Área 
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(3) Quando se tem um alto custo ou investimento, o rendimento dos módulos solares 

fotovoltaicos será maior e a área para instalação necessária para geração será 

menor. 

(4) Quando se tem um baixo custo ou investimento, o rendimento dos módulos solares 

fotovoltaicos será menor e a área para instalação necessária para geração será 

maior. 

(5) Quanto maior a área para instalação necessária para geração, menor o custo ou 

investimento e menor o rendimento. 

(6) Quanto menor a área para instalação necessária para geração, maior o custo ou 

investimento e maior o rendimento. 

 

Para exemplificar os dados apresentados na Tabela 1.3, optou-se por fazer uma 

pesquisa de preço, através do site da empresa NeoSolar (2017), com painéis de 255Wp e 

275Wp, para gerarem 1 kWp de potência instalada, e observou-se que: 

Para o painel A de área 1,6 m2 e potência de 255 Wp, com o preço de R$ 649,00 gerar 

1 kWp, será necessária uma área de 6,27 m2; assim, serão necessários 3,92 painéis A. 

Considerando apenas o custo do painel pela sua área, tem-se o total de R$ 2.544 a serem 

investidos para esta geração. 

 Para o painel B de área 1,62 m2 e potência de 275 Wp, com o preço de R$ 749,00 

gerar 1 kWp, será necessária uma área de 5,89 m2, assim serão necessários 3,63 painéis B. 

Considerando apenas o custo do painel pela sua área, tem-se o total de R$ 2.723,00 a serem 

investidos para esta geração. 

A partir da análise de ambos os painéis, para atingir o mesmo rendimento, uma 

geração de 1 kWp, ratificou-se o que foi apresentado na Tabela 1.3. Ou seja, para o primeiro 

caso, um painel com uma área, potência e custo menor, irá necessitar de uma área de 

instalação maior e o custo do investimento será menor. Para o segundo caso, em que o painel 

tem uma área, potência e custo maior, a área necessária para instalação será menor e custo do 

investimento será maior. 

Na Figura 1.9 estão representados os gráficos que correlacionam a eficiência em 

percentual com o custo em dólares por metro quadrado para as gerações I, II e III de células 

solares fotovoltaicas. 
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9Figura 1.9 - Relação eficiência [%] x custo [US$/m²]. 

 

Fonte: Conibeer (2007). 

 

1.5 Referencial teórico 

 

 As aplicações de células solares fotovoltaicas para geração de eletricidade encontram-

se localizadas principalmente em telhados e em solo, porém, no solo, algumas usinas já usam 

inclusive sistemas mecânicos para acompanhar o movimento do sol, chamados de seguidores 

solares ou trackers. Os seguidores solares permitem a máxima incidência de luminosidade e 

proporcionam ganhos, em média, de 30%. Em telhados, surgem diversas aplicabilidades 

inovadoras para as células. A Tesla Motors, fabricante de carros elétricos, surgida em 2003, 

apresentou em Outubro de 2016 suas telhas solares, fabricadas pela subsidiária Solar City. As 

telhas da Tesla, apresentadas em desenho ilustrativo na Figura 1.10, são, segundo a própria 

empresa, feitas em vidro temperado, ultra-resistentes ao granizo, tempestades e outras 

intempéries. A estrutura das telhas é apresentada na Figura 1.11. 

 

10Figura 1.10 - Desenho ilustrativo das telhas Tesla. 

 

Fonte: Telhas Tesla (2017). 
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11Figura 1.11 - Estrutura das telhas Tesla. 

 
Fonte: Engineering.com (2017). 

 

A Tegola Solare – empresa surgida a partir da união das grandes empresas Italianas 

Area Industrie Ceramiche e a REM – possui telhas que são de cerâmica normal, acrescida de 

4 células fotovoltaicas, conforme o diagrama esquemático apresentado na Figura 1.12. Em 

caso de dano, apenas se substitui a telha, uma operação fácil e barata pela própria natureza 

modular do telhado tradicional. A fiação segue sob o telhado para o conversor. De acordo 

com o fabricante, uma área de 40 m² gera cerca de 3 kW de energia. As telhas da Tegola 

Solare vêm apresentar uma solução para unir sustentabilidade e preservação de casas antigas e 

centros históricos, já que não apresenta impacto visual para as edificações. 
 

12Figura 1.12 - Diagrama esquemático para descrever estrutura das telhas da TegolaSolare. 

 

Fonte: Intel Premier Provide (2017). 
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 A empresa americana SRS Energy também lançou no mercado uma telha fotovoltaica. 

A Solé, como foi intitulada, e cuja fotografia é apresentada na Figura 1.13, é feita de um 

polímero de alta performance, possui uma cor azul escuro, é inquebrável, leve e reciclável. 

Foi desenvolvida para ser compatível apenas com as telhas de cerâmica da 

fabricante E.U.Tile, uma parceira da empresa SRS Energy. 

 

13Figura 1.13 - Telha Solé. 

 

Fonte: Architect (2017). 

 

Diversas empresas têm apresentado soluções para integração dos módulos 

fotovoltaicos nas estruturas dos edifícios, seja na fachada ou na cobertura. Dentre os objetivos 

desta integração, destacam-se: minimização ou eliminação das tradicionais estruturas de 

fixação, sintonia estética e criação de regiões de sombreamento, dentre outros, sempre 

visando o aproveitamento da energia solar para geração de energia elétrica. 

 TEIXEIRA (2010) listou 23 empresas que apresentaram, nos anos 2000, soluções para 

essa integração. Neste trabalho foram abordados diversos aspectos destas soluções, como: 

aplicações específicas a que se destinam, como inclinação (angulação máxima e/ou mínima), 

peculiaridades tecnológicas (como por exemplo, seguir a posição do sol), peculiaridades sobre 

a montagem, além dos dados de potência, área ocupada e possíveis personalizações e 

adaptações.  

A Swiss Solar Systems é uma companhia suíça que produz módulos laminados 

fotovoltaicos do tipo vidro/vidro e vidro/folha, nos quais podem ser incorporados vários tipos 

de células, também fabricadas pela própria companhia, e ainda comercializa sistemas 

fotovoltaicos para integração em fachadas e coberturas (TEIXEIRA, 2010). Ainda conforme o 

autor, O Mega Slate Roof System, produzido pela Swiss Solar System, representado pela 

Figura 1.14, é um sistema que se destina a coberturas com uma inclinação mínima de 20º e 

com superfície contínua, podendo substituir total ou parcialmente as telhas de uma cobertura 

tradicional.  
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14Figura 1.14 - Mega Slate Roof System. 

 

Fonte: Teixeira (2010). 

 

O sistema para fachadas ventiladas da 3S - 3S Photovoltaic Facade possui aparência 

homogênea, que diminui ao máximo o sombreamento sobre as células fotovoltaicas, e é 

disponibilizado com dois sistemas de fixação disponíveis; além disso, as caixas de ligação e 

os cabos estão ocultos sob os módulos, de modo a proporcionar uma melhor integração na 

fachada. Dependendo da altura do edifício, o sistema pode ser montado no local por meio de 

placas, ponto a ponto, se o edifício for de pequenas dimensões, ou por meio de perfis de 

suspensão que são colados à face anterior do painel, e depois fixados à estrutura da fachada 

por meio de braçadeiras. Um exemplo é o Centre for Water Education, em Los Angeles, nos 

Estados Unidos da América, apresentado pela fotografia da Figura 1.15, onde foi utilizado o 

sistema de sombreamento da 3S na cobertura de um corredor exterior (TEIXEIRA, 2010). 

 

15Figura 1.15 - Átrio do Centre for Water Education, Los Angeles. 

 

Fonte: Teixeira (2010). 
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 A Atlantis Energy Systems é uma companhia sediada nos Estados Unidos da América, 

fundada em 2002, que atua dentro da área dos sistemas fotovoltaicos integrados em edifícios. 

A companhia comercializa o sistema Sunslate, apresentado pela Figura 1.16 e o sistema 

Megaslate, com seus modelos, referências e dimensões apresentados pela Tabela 1.4, 

desenhados para serem integrados em coberturas tradicionais inclinadas e se fundirem 

perfeitamente com telhas convencionais (TEIXEIRA, 2010). 

 

16 Figura 1.16 - Sistema Sunslate. 

 

Fonte: Teixeira (2010). 

O sistema Megaslates, apresentado pela Figura 1.17, possui módulos fotovoltaicos de 

vidro laminado, de 1320x1000 mm, sem armação de suporte, destinados à integração em 

coberturas inclinadas tradicionais, a partir dos 14º de inclinação (TEIXEIRA, 2010). 

 

17Figura 1.17 - Sistema MegaSlates. 

 

Fonte: Teixeira (2010). 
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A Creative Solar Systems é uma companhia sediada na Alemanha, que comercializa 

os módulos fotovoltaicos Solar Roof Stone, que se assemelham a telhas convencionais, e que, 

portanto, se destinam à integração arquitetônica em coberturas inclinadas tradicionais graças à 

sua adaptação de cor e forma a vários tipos de telha (TEIXEIRA, 2010). 

 

4Tabela 1.4 - Sistema MegaSlates. 

 

Fonte: Teixeira (2010). 
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A PV Solar Energy é uma companhia independente sediada em Sidney, Austrália. A 

companhia comercializa um sistema de montagem denominado PV Solar Tile, apresentado 

pela Figura 1.18, patenteado para coberturas tradicionais de habitações unifamiliares 

(TEIXEIRA, 2010). 

 

18Figura 1.18 - PV Solar Tile. 

 

Fonte: Teixeira (2010). 

 

O sistema de montagem consiste em toros de madeira que são acoplados às traves do 

telhado sobre os quais serão montados os painéis, de modo a permitir uma pequena elevação 

dos painéis para a circulação de ar, facilitando o arrefecimento dos painéis. Na assemblagem é 

até sugerido que seja designado um espaço entre os painéis para um ductor de ventilação, 

anteriormente à instalação dos painéis. Os painéis são depois aparafusados aos toros de 

madeira e os espaços entre eles preenchidos com perfis de alumínio e selados com silicone. 

Os painéis são laminados de vidro temperado cercados por uma moldura em plástico 

reforçado. Embora vários tipos de células possam ser incorporadas, a companhia comercializa 

soluções pré definidas, que vão desde os 75Wp de potência até aos 185Wp, conforme as 

dimensões desejadas para o cliente (TEIXEIRA, 2010). Uma vista interior de uma cobertura 

com o sistema PV Solar Tile é apresentada pela Figura 1.19. 

 

19Figura 1.19 - Vista interior da cobertura com PV Solar Tile. 

 

Fonte: Teixeira (2010). 
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A Solardachstein está sediada em Viena, na Áustria, e comercializa um tipo de telha 

fotovoltaica fabricada a partir de material reciclado, em que as células fotovoltaicas são 

embutidas nas telhas, denominando-as de Solar Roof Tiles, destinadas a coberturas 

tradicionais inclinadas (TEIXEIRA, 2010). Seus modelos estão apresentados na Tabela 1.5. 

 

5Tabela 1.5 - Modelos de telhas da Solardachstein. 

MODELO TIPO / FORNECEDOR 

  

Frankfurt Style / Vários 

  

Double S / Vários 

     

GermanStrangfalz / Vários 

       

AustrianStrangfalz/INNOTEG 

 
 

Beaver / INNOTEG 

  

Alpin / BKR 

      

 

ViennaPlain / INNOTEG 

Fonte: Teixeira (2010). 
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Observa-se que diversos fabricantes vêm apresentando aplicações de células solares 

fotovoltaicas em integrações a coberturas e fachadas, com produtos viáveis economicamente e 

atrativos do ponto de vista estético. Uma síntese de diversos modelos, destacando sua 

funcionalidade para a estrutura da edificação, materiais construtivos, dimensões máximas, 

tecnologia fotovoltaica e potência máxima estão detalhados entre as Tabelas 1.6 e 1.13. As 

Tabelas 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 apresentam a integração entre os sistemas fotovoltaicos e as 

coberturas.  

 

6Tabela 1.6 - Sistemas fotovoltaicos destinados à integração em coberturas – parte I. 

Fabricante/Modelo Funcionalidades 
Materiais 

construtivos 

Dimensões 

máximas(mm) 

Tecnologia 

fotovoltaica 

Potência 

máxima (Wp) 

 

3S – Mega Slate 

Roof 

Proteção / 

impermeabilização 

Plástico 

reforçado 

com fibra de 

vidro / vidro 

1320 x 975 

Mono 

cristalina 

Poli 

cristalina 

150 

Alwitra – Evalon 

Impermeabilização EVA / PVC 6000 x 1550 

Filme fino 

de silício 

amorfo 

408 

Atlantis – 

Sunslates 

Proteção 

Impermeabilização 

Vidro / 

Polímeros 

termo-fixos 

500 x 375 
Mono 

cristalina 
19 

 
Atlantis - 

Megaslates 

Proteção 

Impermeabilização 

Vidro / 

borracha 
1320 x 1000 

Mono 

cristalina 

Poli 

cristalina 

150 

  
Creative Solar 

Systems – Solar 

Roof Stone 

Proteção 

Impermeabilização 

Telha 

cerâmica ou 

telha de 

cimento / 

vidro 

1204 x 345 
Mono 

cristalina 
53 

Fonte: Teixeira (2010). 
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7Tabela 1.7 - Sistemas fotovoltaicos destinados à integração em coberturas – parte II. 

Modelo/ 

Referência 
Funcionalidades 

Materiais 

construtivos 

Dimensões 

máximas(mm) 

Tecnologia 

fotovoltaica 

Potência 

máxima 

(Wp) 

 

Imerys – 

TuilePhotovoltaic 

Proteção 

Impermeabilização 

Telha 

Cerâmica 

Vidro 

1640 x 515 PoliCristalina 55 

 

Kalzip – AluPlus 

Solar 

Proteção 

Impermeabilização 

Isolamento 

Térmico 

Alumínio 

Comprimentos 

máximos de 

5500 

Filme fino de 

silício amorfo 
136 

 

PV Solar Energy 

– PV Solar Tile 

Proteção 

Impermeabilização 

Plástico 

reforçado 

Vidro 

1634 x 1600 
MonoCristalina 

PoliCristalina 
185 

 

Rheinzink – PV 

StandingSeam 

Proteção 

Impermeabilização 
Alumínio 4000 x 430 

Filme fino de 

silício amorfo 
64 

 

Rheinzink – 

QuickStep 

Proteção 

Impermeabilização 

Isolamento 

térmico 

Alumínio 

Vidro 
2000 x 365 MonoCristalina 63 

Fonte: Teixeira (2010). 

  



25 

 

 

8Tabela 1.8 - Sistemas fotovoltaicos destinados à integração em coberturas – parte III. 

Modelo/Referência Funcionalidades 
Materiais 

construtivos 

Dimensões 

máximas(mm) 

Tecnologia 

fotovoltaica 

Potência 

máxima 

(Wp) 

Romag – 

Powerglaz 

Sombreamento 

Controle de 

luminosidade 

Isolamento 

térmico 

Vidro 4000 x 2200 

Mono 

cristalina 

Poli 

cristalina 

Específica 

para cada 

projeto 

Sapa – Painel 

Fotovoltaico 

Sombreamento 

Controle de 

luminosidade 

Isolamento 

térmico  

Proteção 

Vidro PVB 2400 x 5100 

Mono 

cristalina 

Poli 

cristalina 

Filme fino 

de silício 

amorfo 

155 

Schott Solar – 

InDax 225 

Proteção 

Impermeabilização 

Isolamento 

Térmico 

Vidro 

Alumínio 
1769 x 999 

Poli 

cristalina 
225 

Schott Solar – ASI 

Solar Glass 

Sombreamento 

Isolamento 

térmico  

Controle de 

luminosidade 

Vidro 
Não 

especificado 

Filme fino 

de silício 

amorfo 

Específica 

para cada 

projeto 

Fonte: Teixeira (2010). 
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9Tabela 1.9 - Sistemas fotovoltaicos destinados à integração em coberturas – parte IV. 

Modelo/Referência Funcionalidades 
Materiais 

construtivos 

Dimensões 

máximas(mm) 

Tecnologia 

fotovoltaica 

Potência 

máxima 

(Wp) 

SchweizerMetallbau 

– Solrif 

Proteção 

Impermeabilização 

Alumínio 

Vidro 
2000 x 2000 

Mono 

cristalina  

Poli  

cristalina 

Variável 

Solar Dachstein – 

Solar Roof Tile 

Proteção 

Impermeabilização 

Polymatrix 

Vidro 
Variável 

 

Poli  

cristalina 

12 

Solution Solar 

Technik – Insol PV 

20 

Proteção 

Impermeabilização 

Isolamento 

térmico 

Alumínio 

Vidro 
2030 x 1013 

Poli  

cristalina 
242 

Solon – 

Black 160/05 

Proteção 

Impermeabilização 

Poliuretano 

Vidro 
1750 x 850 

Mono 

cristalina 
175 

SRS Energy – Sole 

Power Tile 

Proteção 

Impermeabilização 

Polímeros 

termo-fixos 
820 x 460 

Filme fino 

de silício 

amorfo 

16 

Fonte: Teixeira (2010). 
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10Tabela 1.10 - Sistemas fotovoltaicos destinados à integração em coberturas – parte V. 

Modelo/Referência Funcionalidades 
Materiais 

construtivos 

Dimensões 

máximas(mm) 

Tecnologia 

fotovoltaica 

Potência 

máxima 

(Wp) 

Suntech – Just 

Roof 

Proteção 

Impermeabilização 

Alumínio 

Vidro 
1620 x 840 

Mono 

cristalina  

Poli  

cristalina 

180 

Systaic – Energy 

Roof 

Proteção 

Impermeabilização 

Reaproveitamento 

de calor 

Poliuretano 

Vidro 
1045 x 1045 

Mono 

cristalina  

Poli  

cristalina 

Filme fino 

de silicio 

amorfo 

130 

System Photonics 

– RTL CD/RTL 

CDW 

Proteção 

Impermeabilização 

Vidro Folha 

Cerâmica 
1000 x 750 

Mono 

cristalina 
45 

System Photonics 

– RTL CS 

Proteção 

Impermeabilização 

Vidro 

Folha 

Cerâmica 

1000 x 750 
Mono 

cristalina 
95 

Umbelino 

Monteiro – Solesia 

Proteção 

Impermeabilização 

Telha 

cerâmica 
1835 x 485 

Mono 

cristalina 
85 

Fonte: Teixeira (2010). 
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As tabelas 1.11, 1.12 e 1.13 apresentam a integração entre os sistemas fotovoltaicos e 

as fachadas de edifícios. 

11Tabela 1.11 - Sistemas fotovoltaicos destinados à integração em fachadas – Parte I. 

Modelo/Referência Funcionalidades 
Materiais 

construtivos 

Dimensões 

máximas(mm) 

Tecnologia 

fotovoltaica 

Potência 

máxima 

(Wp) 

 

3S – Fotovoltaic 

Facade 

Proteção 

Isolamento 

Térmico 

Vidro 

Folha de 

antracite 

3500 x 2000 

Mono 

cristalina 

Poli 

cristalina 

420 

 

3S – Photovoltaic 

Glass Laminate 

Sombreamento 

Controle de 

luminosidade 

Isolamento 

térmico 

Vidro 3500 x 2000 

Mono 

Cristalina 

Poli 

Cristalina 

420 

Colt – 

Photovoltaic 

Shading System 

Sombreamento 

Controle de 

luminosidade 

Isolamento 

térmico 

Vidro 3000 x 500 

Mono 

cristalina 

Poli 

cristalina 

Específica 

para cada 

projeto 

Kalzip – AluPlus 

Solar 

Proteção 

Impermeabilização 

Isolamento 

térmico 

Alumínio 

Comprimentos 

máximos até 

5500 

Filme fino 

de silício 

amorfo 

136 

Power Quant – 

PQ120D 

Proteção 

Isolamento 

térmico 

Alumínio 990 x 990 
Poli 

cristalina 
120 

Fonte: Teixeira (2010).  
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12Tabela 1.12 - Sistemas fotovoltaicos destinados à integração em fachadas – parte II. 

Modelo/Referência Funcionalidades 
Materiais 

construtivos 

Dimensões 

máximas(mm) 

Tecnologia 

fotovoltaica 

Potência 

máxima 

(Wp) 

Rheinzink – PV 

StandingSeam 

Proteção 

Impermeabilização 
Alumínio 4000 x 430 

Filme fino 

de silício 

amorfo 

64 

Roamg – 

Powerglaz 

Sombreamento 

Isolamento 

térmico  

Controle de 

luminosidade 

Vidro 4000 x 2200 

Mono 

cristalina  

Poli  

cristalina 

Específica 

para cada 

projeto 

Schott Solar – ASI 

Solar Glass 

Sombreamento 

Isolamento 

térmico  

Controle de 

luminosidade 

Vidro 
Não 

especificado 

Filme fino 

de silício 

amorfo 

Específica 

para cada 

projeto 

Suntech – SeeThru 

Sombreamento 

Isolamento 

térmico  

Controle de 

luminosidade 

Vidro 980 x 950 

Filme fino 

de silício 

amorfo 

52 

Suntech – Light 

Thru 

Sombreamento 

Isolamento 

térmico  

Controle de 

luminosidade 

Vidro 3000 x 2000 

Mono 

cristalina  

Poli  

cristalina 

509 

Fonte: Teixeira (2010). 
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13Tabela 1.13 - Sistemas fotovoltaicos destinados à integração em fachadas – parte III. 

Modelo/Referência Funcionalidades 
Materiais 

construtivos 

Dimensões 

máximas(mm) 

Tecnologia 

fotovoltaica 

Potência 

máxima 

(Wp) 

Sunways – SM 

215L 

Proteção 

Isolamento 

térmico 

Vidro 

Poliéster 
1674 x 984 

Mono 

cristalina 
235 

System Photonics 

– SPL AA 

Proteção 

Impermeabilização 

Vidro Folha 

Cerâmica 
1000 x 1000 

Mono 

cristalina 
135 

System Photonics 

– SPL BA 

Proteção 

Impermeabilização 

Vidro Folha 

Cerâmica 
1500 x 1000 

Mono 

cristalina 
205 

Fonte: Teixeira (2010). 

 

1.6 Conteúdo do trabalho 

 

O objetivo geral deste trabalho é elaborar um projeto de energia solar fotovoltaica a 

partir de células solares fotovoltaicas flexíveis. Os objetivos específicos são: (1) Apresentação 

da importância, modelamento e implantação de produtos para geração de energia solar 

fotovoltaica em superfícies onduladas e/ou planas; (2) Justificativa dos materiais propostos 

para a montagem do protótipo de uma telha solar fotovoltaica; (3) Avaliação de rendimento 

do produto e; (4) Projeto com base nas células fotovoltaicas flexíveis utilizadas para a 

construção do protótipo, para o prédio do Laboratório de Engenharia de Computação e 

Automação (LECA) do Departamento de Engenharia de Computação e Automação (DCA) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com o auxílio de um software 

elaborado para apresentar a expectativa de geração e retorno do investimento. 
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No Capítulo 1 (Introdução) observou-se dados mundiais de capacidade acumulada e 

variação dos custos. Detalharam-se informações sobre a realidade brasileira no que concerne 

aos sistemas fotovoltaicos, como dados estatísticos e legislação em vigor. Foi possível 

analisar o estado da arte das tecnologias das células, com a classificação das células e um 

mapeamento das melhores eficiências atingidas, além do estado da arte da produção 

comercial. Por fim, o Referencial Teórico, apresentando telhas que se aproximam do objetivo 

proposto por este trabalho.  

No Capítulo 2 (Materiais propostos para a aplicação das células nas telhas de 

fibrocimento) apresentam-se os materiais referentes à montagem do protótipo. Eles estão 

especificados tecnicamente, e é dada a justificativa para o uso. Os materiais são: as telhas, 

tinta térmica, as células solares fotovoltaicas flexíveis, cola, filmes de acetato de etil-vinila 

(EVA) e o filme de Tedlar para encapsulamento da célula e eletrofita. 

No Capítulo 3 (Associações, montagem e testes) justifica-se teoricamente as relações 

de tensão e corrente para determinar a associação entre as células fotovoltaicas e a potência de 

pico. Também, apresentam-se as características de proteções elétricas e o diagrama 

esquemático do protótipo. A montagem e o relatório de montagem são apresentados e 

abordarão as principais considerações sobre esta etapa. Apresenta-se as justificativas e o 

método alternativo utilizado para verificação da eficiência do protótipo e uma análise 

comparativa entre a utilização das células solares fotovoltaicas flexíveis utilizadas em 

superfícies planas e onduladas. 

No Capítulo 4 (Software para estimativa de geração de energia solar fotovoltaica e 

projeto de uma usina solar fotovoltaica) desenvolve-se um algoritmo para estimar a 

expectativa de geração de energia a partir dos dados fornecidos por exemplo, pelo Centro de 

Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito – CRESESB ou através do Software 

Radiasol, além da estimativa da expectativa de retorno do investimento (Payback). 

Precedendo o projeto, apresentam-se as considerações preliminares e relevantes para a 

elaboração do projeto. O projeto realiza-se a partir das células solares fotovoltaicas flexíveis 

que serviram para construir o protótipo e aborda todos os pontos necessários para a adequada 

instalação da usina solar, apresentando o local e potência a ser instalada, as pranchas, 

memorial descritivo, diagrama esquemático e diagrama unifilar. 

No Capítulo 5 (Conclusões) apresentam-se as conclusões do trabalho, a partir dos 

resultados obtidos e do retorno financeiro. Também, sugerem-se propostas de melhorias e 

novos trabalhos. 



32 

 

2 MATERIAIS PROPOSTOS PARA A APLICAÇÃO DAS CÉLULAS NAS TELHAS DE 

FIBROCIMENTO 

 

 Neste capítulo, serão apresentados e justificados materiais propostos para a aplicação 

das células nas telhas de fibrocimento, pois, no âmbito da geração de eletricidade a partir da 

tecnologia fotovoltaica, sendo usadas como suporte telhas, tem-se a opção de utilizar as telhas 

de fibrocimento. Aborda-se neste capítulo: (1) A constituição das telhas de fibrocimento e o 

formato da telha a ser utilizado; (2) A célula solar fotovoltaica flexível a ser utilizada e; (3) A 

proposta dos demais materiais a serem empregados para a montagem do protótipo, bem como 

as especificações pertinentes.  

A utilização das telhas de fibrocimento para montagem do protótipo é justificada tendo 

em vista que o fibrocimento é o material de construção mais utilizado nas coberturas de 

edificações do Brasil (49%), seguido pelas telhas cerâmicas e de aço (35% e 11%, 

respectivamente) (SILVA; ETULAIN, 2010). A metade da utilização de fibrocimento é detida 

pela população de baixa renda (DIAS; GIORDANO; JOHN, 2008), e a outra metade se divide 

entre a população com maior renda, obras institucionais públicas e privadas, galpões e outras 

aplicações. 

 

2.1 Modelo de telha selecionada para a aplicação 

 

 As telhas de fibrocimento surgiram em 1938, sendo a melhor solução na relação custo 

x benefício para habitações populares. O fibrocimento é um material homogêneo que contém 

aproximadamente 90% de cimento e 10% de fibras, sendo estas de amianto, polivinil-alcool 

(PVA), polipropileno (PP) ou poliacrilonitrila (PAN). 

 As telhas de fibrocimento com amianto vêm sendo alvo de rejeição, tornando-se 

obsoletas desde a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), que, através de um 

estudo realizado em 2006, concluiu que o amianto é responsável por metade das mortes por 

câncer ocupacional. Ainda conforme estudo pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o 

Câncer (Iarc), todos os tipos de amianto são considerados cancerígenos para os seres 

humanos. Atualmente, mais de 66 países proíbem a utilização de todos os tipos de amianto, 

entre eles todos os países da União Europeia, Japão, Austrália, Argentina, Uruguai e Chile. 

No Brasil, sua utilização é proibida nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco e Minas Gerais, e em mais de 30 
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municípios. No entanto, apesar de aguardado, um projeto de lei federal que prevê o banimento 

do amianto para todo o país ainda não foi aprovado.  

 Considerando a sustentabilidade, aplicabilidade, relação custo x benefício, saúde, 

segurança e bem-estar humano, consolidação no mercado e atendimento à Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – Norma Brasileira 15.210 (ABNT NBR 15.210), a telha 

selecionada para o desenvolvimento deste trabalho é da Brasilit, que, atualmente, é uma das 

duas empresas que produzem somente fibrocimento sem amianto, dentre suas diversas linhas 

de produtos (BRASILIT, 2017).  

Para a montagem e testes foi selecionada a telha de fibrocimento ondulada, conforme a 

fotografia vista na Figura 2.1. A telha possui as seguintes características: resistente a 

intempéries, alta durabilidade, alta flexibilidade e com ausência de amianto (BRASILIT, 

2017). O modelo pode ser pintado, logo, para as áreas onde não estarão cobertas pelas células 

fotovoltaicas, a aplicação de tintas térmicas torna-se uma aliada por serem aderentes a 

superfície das telhas. As tintas vão refletir os raios solares, evitando que aumente 

sobremaneira a temperatura, já que altas temperaturas em células solares fotovoltaicas 

implicam em perda de eficiência (PINA, 2013). 

As tintas térmicas, compostas por microesferas de vidro ocas, resultam em baixa 

condutividade térmica e baixa constante dielétrica (SILVA, 2013), e por este motivo já 

compõem um mecanismo de segurança, aliado aos dispositivos de proteção elétrica. 

 

20Figura 2.1 - Fotografia de telha ondulada de fibrocimento. 

 

Fonte: Brasilit (2017). 
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2.2 Célula fotovoltaica flexível selecionada 

  

A célula selecionada para a construção do protótipo contém os elementos: Cádmio, 

Índio, Gálio e Selênio (CIGS), e são flexíveis. A flexibilidade da célula foi o critério 

considerado para a escolha, devido à possibilidade de adaptá-las ao formato ondulatório da 

telha.  

O modelo foi fabricado pela Nanosolar Inc., empresa que enfrentou dificuldades 

comerciais devido à ascensão das fábricas chinesas, fortemente subsidiadas pelo governo 

chinês. Culminou no encerramento de suas participações comerciais, após a venda dos seus 

ativos. Entretanto, a Nanosolar deixou o seu legado, que é a fabricação de células solares 

fotovoltaicas de filmes finos, aliada ao baixo custo. 

 Apesar da eficiência na produção de eletricidade ser inferior, elas se tornam 

destacáveis pelo custo reduzido devido seu processo de fabricação; assim, unicamente pelo 

fato da utilização das células com tecnologia de impressão em CIGS já se tem um menor 

custo nivelado de energia ou levelized cost of energy (LCOE), que é calculado contabilizando 

todos os custos esperados ao longo da vida da usina, ou célula solar fotovoltaica, incluindo 

fabricação/construção, financiamento, manutenção, impostos, seguros, incentivos, inflação e 

quaisquer outros custos de projeto e pressupostos financeiros.  

 A célula utiliza a tecnologia de filmes finos para fabricação das células CIGS, que 

utilizam material semicondutor feito de cobre, índio, gálio e selênio. Em testes, conseguiram 

eficiência de até 19,9% em amostras de laboratório. Outro fator destacável é o fato destas 

tecnologias utilizarem menor quantidade de cádmio, elemento que além de provocar a 

poluição ambiental pelo seu descarte, é cancerígeno (FERNANDES; MAINIER, 2014). 

Na fabricação utiliza-se um processo de impressão “industrial” para revestir tintas 

CIGS e nanopartículas em papel alumínio, através de um processo roll-to-roll (rolo-a-rolo), 

junto com a tecnologia do envoltório de metal ou Metal Wrap Through (MWT), em que, ao 

contrário das células solares padrão, elas estão interligadas na parte traseira. A grade frontal é 

contatada por vias metalizadas que levam a corrente para o lado traseiro. Isso reduz o 

sombreamento na parte da frente e as perdas ôhmicas, devido à interconexão celular. Um 

esquema ilustrativo da utilização dessa tecnologia é apresentado na Figura 2.2. 

 

 

 



35 

 

21Figura 2.2 - Esquema ilustrativo da tecnologia de impressão Roll-to-Roll. 

  

Fonte: Visão Geral da Tecnologia – Nanosolar (2017). 

 

A arquitetura MWT, portanto, alcança maiores eficiências, mantendo baixos os custos 

de fabricação. A interconexão no módulo pode ser realizada usando conexões de células 

estruturadas ou folhas traseiras condutoras. 

As características da célula, obtidas a partir do datasheet fornecido pelo fabricante, 

seguem conforme as Tabelas 2.1, 2.2 e 2.3: 

 

14Tabela 2.1 - Performance da célula NS Nano Cell. 

PERFOMANCE 

Potência 2,6 W 

Tolerância -10% a +10% 

Voc, Isc, Vmpp, Impp -10% a +10% 

Fonte: Folha de Dados - Nanosolar NanoCell (2017). 
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15Tabela 2.2 - Características elétricas da célula NS Nano Cell. 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

Tipo de módulo NS Nano Cell 

Potência 2,6 Watts 

Tensão de máx. potência - Vmpp (V) 0,45 

Corrente de máx. potência - Impp (A) 5,8 

Tensão de circuito aberto - Voc (V) 0,61 

Corrente de curto-circuito - Isc (A) 6,7 

Coeficiente de temperatura - Pmax -0,40% / K 

Coeficiente de temperatura - Voc -0,30% / K 

Coeficiente de temperatura – Isc +0,01% / K 

Tensão máxima do sistema 600V UL / 1000V IEC 

Fonte: Folha de Dados - Nanosolar NanoCell (2017). 

 

16Tabela 2.3 - Características mecânicas da célula NS Nano Cell 

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 

Dimensões Comprimento: 165mm (6.5 polegadas) 

Largura: 135 mm (5,3 polegadas) 

Altura: 0,4 mm (0,02 pol.) 

Peso 18,5g 

Células solares Print2Power CIGS cells 

Cabos de saída NA 

Terminal de saída NA 

Temperatura para modo de operação -40 to +85 ºC 

Classificação de fusíveis de série NA 

Fonte: Folha de Dados - Nanosolar NanoCell (2017). 
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2.3 Materiais propostos para a montagem do protótipo 

  

 Como proposta para a fixação das células solares fotovoltaicas flexíveis sobre as telhas 

de fibrocimento, tem-se a Pesilox Fixtudo Construção, produzida pela ADESPEC – Adesivos 

Especiais do Brasil, que é um selante adesivo monocomponente, desenvolvido especialmente 

para a construção civil. 

O selante destaca-se para a aplicabilidade das células em questão, pois dentre suas 

características estão a selagem e adesão de todos os tipos de materiais, como fibrocimento, 

alumínio, concreto, mármore, EPS, vidro, cerâmica, aço, etc., sendo 4 vezes mais forte que 

silicone (ADESPEC, 2017). Além disso, não necessita ser misturado com outro componente, 

não é inflamável e é um produto pintável e resistente à faixa de temperatura entre -40ºC a 

120ºC, permitindo assim o uso proposto para construção do protótipo. 

Na Tabela 2.4 são apresentadas as características técnicas do adesivo colante. 

 

17Tabela 2.4 - Características técnicas da Pesilox Fixtudo Construção. 

CARACTERÍSTICAS 

Base química Pesilox® 

Cor Preto/cinza/branco 

Mecanismo de cura Polimerização (absorção da umidade atmosférica) 

Densidade 1,5 g/cm3 

Estabilidade Boa 

Temperatura de aplicação Ambiente 

Tempo de formação de película 10 minutos 

Tempo de trabalho 10 minutos 

Resistência ao cisalhamento 18 kgf/cm2 

Temperatura de trabalho 5°C – 40°C 

Tempo de armazenagem (abaixo 25°C) 12 meses 

Trincamento Nenhum 

Resistência à temperatura -40°C a 120°C 

Dureza shore A 50 a 60 

Fonte: Descrição do Produto - ADESPEC (2017). 

  

Outro fator favorável à escolha desta cola é o fato dela já ser acreditada pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO para utilização em instalações 

especiais para sistemas fotovoltaicos. A cola passou por teste aerodinâmico – túnel de vento, 
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executado pelo Departamento de Ciência eTecnologia Aeroespacial – DCTA, no Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica – ITA, em laboratório reconhecido pelo INMETRO, em São José 

dos Campos/SP, e obteve aprovação para sua utilização pela Solar Group, que é fabricante de 

suportes para fixação de painéis fotovoltaicos. Conforme se pode ver na fotografia vista na 

Figura 2.3, a estrutura é montada de modo a se imprimir ventos em alta velocidade na parte 

traseira do módulo fotovoltaico, no sentido posterior às células solares fotovoltaicas. Na 

realização do teste, o módulo fotovoltaico foi colado na estrutura de suporte, com inclinação 

de 45º, e após as impressões dos ventos, o módulo colado sobre o suporte resistiu a ventos de 

150 km/h. 

22Figura 2.3 - Teste de acreditação da PesiloxFixtudo Construção. 

 

Fonte: Apresentação da empresa Solar Group no evento Brasil Solar Power 2017. 

  

Para a montagem do protótipo sugere-se um filme flexível de alta transparência, 

representado pela Figura 2.4, amplamente utilizado em módulos fotovoltaicos de silício mono 

e policristalino, o acetato de etil-vinila (EVA), estabilizado para a radiação ultravioleta, com a 

finalidade de encapsulamento das células flexíveis e reforço na proteção contra intempéries, 

dentre elas aquelas provocadas por névoa salina, umidade e congelamento, por exemplo. 

Logo, o uso do filme EVA propicia também maior resistência mecânica à estrutura, além de 

não permitir a reflexão dos raios ultravioletas sobre as células, não diminuindo assim a 

eficiência. Em testes laboratoriais para módulos fotovoltaicos, foram identificados que a 

ausência do laminado EVA-Vidro e Vidro-EVA mostraram uma variação de rendimento 

inferior a 1%. Desse modo, se reconhece o benefício da proteção provocada pelo 

encapsulamento com o filme. 
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23Figura 2.4 - Fotografia do filme EVA utilizado para encapsulamento. 

 

Fonte:http://sinovoltaics.com/learning-center/materials/ethylene-vinyl-acetate-eva-film-composition-and-

application/ (2017). 

 

Na parte posterior à incidência solar situa-se um filme, apresentado pela Figura 2.5, 

criado a partir de uma combinação de polímeros como o fluoreto de polivinila (PVF ou 

Tedlar®), que possuem alto isolamento e resistência a intempéries. Estão disponíveis em 

diversas cores, sendo as mais usuais o branco e o preto. Esta é a última camada entre o 

encapsulamento da célula e a telha, fixando o encapsulamento através da cola Pesilox. Assim 

como o filme EVA, a boa adesão é de fundamental importância para salvaguardar o sistema 

durante suas décadas de uso, por isso as marcas escolhidas para a aplicação dos filmes se 

deram também pelo seu know-how e know-why, estabelecidos.  

 

24Figura 2.5 - Fotografia do filme Tedlar aplicado no encapsulamento. 

 

Fonte: Propriedades Gerais - DuPont™ Tedlar® (2017). 
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Fitas adesivas de cobre foram propostas para colar os terminais positivo e negativo das 

células, para permitir a conexão em série ou paralelo das mesmas. As fitas elétricas adesivas 

dos pólos foram dimensionadas, analisando o cenário de pior caso, ou seja, de modo que 

suporte a corrente de curto circuito, que é de 6,7 A. Conforme informado pelo fabricante 

(Eletrofitas), para o modelo escolhido, os condutores suportam até 20 A e 750 V, sendo 

adequadas ao uso. A Tabela 2.5 representa os dados técnicos do produto, que usa o cobre 

eletrolítico como condutor. 

 

18Tabela 2.5 - Principais características da fita adesiva de cobre 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Marca Eletrofitas 

Produto Eletrofita 

Quantidade de condutores 2 condutor(es) 

Tensão elétrica 750 

Corrente elétrica 20 A 

Temperatura de operação ideal 0 a 70 °C 

Largura 2,5 mm 

Espessura 0,5 mm 

Tipo de material Cobre eletrolítico 

Uso indicado Simples 

Norma técnica NBR 5410 
Fonte: Eletrofitas (2017). 
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3     ASSOCIAÇÕES, MONTAGEM E TESTES 

 

 Neste capítulo, serão apresentadas: (1) Na seção 3.1, a relação de tensão e corrente 

para as associações das células solares fotovoltaicas conectadas em série, paralelo e mista; (2) 

Na seção 3.2, apresentação das características  das proteções elétricas, descrevendo suas 

funções; (3) Na seção 3.3, o diagrama esquemático do protótipo proposto, em que é mostrado 

o protótipo idealizado para uma telha de fibrocimento, sendo identificados todos os 

componentes presentes e as imagens com os detalhamentos necessários; (4) Na seção 3.4, o 

relatório da montagem do protótipo, apresentando todas as etapas executadas na construção. 

Os comentários relevantes sobre a montagem também estão apresentados; (5) Na seção 3.5, 

uma introdução formalizando a concepção de método e a apresentação das normas e ensaios 

para determinar a qualificação dos módulos fotovoltaicos, justificando a necessidade e 

importância da aplicação dos ensaios formais para a obtenção dos parâmetros e, é apresentado 

o método alternativo para a avaliação do protótipo; (6) Na seção 3.6, uma análise comparativa 

entre o modelo de telha ondulada e o modelo de telha plana para obtenção de melhor 

rendimento e; (7) Na seção 3.7, a avaliação do custo por Wp do protótipo, tomando por base a 

comparação com um painel comercial. 

 

3.1 Relações de tensão e corrente 

 

 Usualmente, em usinas solares, sejam elas de qualquer porte, conectam-se cadeias em 

série com cadeias em paralelo. Isso ocorre para que se consiga atingir uma determinada 

corrente de trabalho dos controladores de carga, responsáveis pela proteção, carregamento e 

descarregamento das baterias de ciclo profundo (baterias estacionárias) para armazenamento, 

para os casos em que a usina não esteja conectada a um sistema de distribuição ou 

transmissão. Da mesma forma, o sistema é dimensionado para atingir uma tensão de trabalho 

dos conversores de frequência (comercialmente conhecidos como inversores), responsáveis 

por fazer a conversão da tensão e corrente contínuas para alternada e fazer a sincronia a rede 

elétrica. Em alguns modelos, o conversor atua inclusive como parte do sistema de proteção. 

 Ambos os dimensionamentos, em série e em paralelo, são realizados de modo a 

atender primeiramente a potência que se deseja obter do sistema, e, em segundo passo, os 

limites mínimos e máximos de atuação dos demais equipamentos. 

 

  



42 

 

3.1.1 Conexão em série 

 

Para a conexão em série, sendo usado o mesmo painel solar, tem-se que a corrente será 

a mesma e a tensão será o somatório das tensões de cada painel (COSTA, 2016). 

Nesse tipo de ligação, conectam-se os terminais positivo de um painel, com o terminal 

negativo do seguinte, até a tensão desejada ser atingida, conforme a Figura 3.1 apresenta. 

 

25Figura 3.1- Associação em série. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

   

3.1.2 Conexão em paralelo 

 

Para a conexão em paralelo, sendo usado o mesmo painel solar, tem-se que a tensão 

será única e a corrente será o somatório das correntes de cada painel (COSTA, 2016). 

Nesse tipo de ligação, conectam-se os terminais positivo de um painel com o terminal 

positivo do seguinte, e, da mesma forma, os terminais negativos de um painel com o negativo 

do seguinte, até a corrente desejada ser atingida, conforme a Figura 3.2 apresenta. 
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26Figura 3.2 - Associação em paralelo. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

3.1.3 Conexão em série-Paralelo 

 

Para a conexão em série e paralelo, sendo usado o mesmo painel solar, tem-se: a 

tensão será o somatório das tensões dos módulos em série e a corrente será o somatório das 

correntes em paralelo (COSTA, 2016), conforme a Figura 3.3 apresenta. 

 

27Figura 3.3 - Associação em série e paralelo. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

3.2 Características de proteções elétricas 

  

O diodo de bypass tem a função de proteção, fazendo uma derivação, ou escoamento 

da corrente para os casos onde exista sombreamento em alguma célula e/ou diferença nos 

parâmetros elétricos de determinada célula em relação às demais (HECKTHEUER, 2001). 

Logo, a diferença nos parâmetros deixará a célula submetida a uma polarização reversa. 

Quando determinada célula está sombreada, ou por algum motivo apresenta desempenho 
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diferente das demais, passa a funcionar como uma resistência, ou carga, impedindo o fluxo da 

corrente elétrica, passando a dissipar potência. Sob situações em que as células são 

submetidas a alta dissipação de potência, elas podem sofrer um sobreaquecimento que poderá 

inviabilizar sua utilização, cujo efeito é chamado de ponto quente. Usualmente, não se 

colocam diodos de bypass em cada célula, mas em uma cadeia, ou string. Para o protótipo, 

analisou-se aumentar a proteção, sendo utilizados diodos em cada célula. Conforme 

informado pelo fabricante, os diodos de bypass analisados suportam os limites de 45V e 15A. 

 Ao final de cada série das células solares fotovoltaicas flexíveis, propõe-se que sejam 

utilizados diodos de Schottky. Estes diodos terão a função de proteção contra corrente reversa 

de ramos em paralelo (HECKTHEUER, 2001). Devido aos mesmos problemas que levam a 

proteção pelo diodo de by-pass, os diodos de bloqueio são utilizados de modo a bloquear a 

corrente que poderia circular pelo ramo que apresentar menor tensão, ocasionando também 

aquecimento e perda de potência.  

Para o protótipo proposto, devido aos níveis de tensões gerados pelas células, os 

diodos de Schottky utilizados são melhores soluções que os diodos de bloqueio, pois tem a 

mesma função de proteção e possuem tensão de condução da ordem de 0,2V (BOYLESTAD; 

NASHELESKY, 1996), enquanto os diodos de bloqueio possuem queda de tensão da ordem 

de aproximadamente 1V. 

Dessa forma, a proposição da proteção elétrica para as células fotovoltaicas com a 

utilização dos diodos, se apresenta favorável em cadeias de células superiores a, por exemplo, 

30 células fotovoltaicas, pois as perdas devido a tensão de condução começam a ser 

desconsideradas. 

 

3.3 Diagrama esquemático do protótipo proposto 

  

A Figura 3.4 representa o desenho ilustrativo da aplicação das células solares 

fotovoltaicas sobre a telha de fibrocimento. As enumerações na Figura 3.4 referem-se a: (1) 

células solares; (2) fios condutores; (3) diodos de silício; (4) diodos de Schottky; (5) 

espaçamento entre as células solares fotovoltaicas; (6) filme Tedlar; (7) parafusos com 

terminações emborrachadas; (8) fio condutor; (9) telha ondulada; e encapsulando a telha e 

todos os dispositivos, o filme EVA. 
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28Figura 3.4 - Diagrama esquemático idealizado do protótipo proposto. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

3.4 Relatório de montagem 

 

Em prévia análise, antes da execução da montagem proposta, observou-se que os 

diodos em paralelo, com a finalidade de proteger individualmente cada célula, não são 

aplicáveis. Isso se deve ao fato de que os diodos em paralelo são de silício, e apresentam 

tensão de condução da ordem de 0,7 V, e a célula solar – conforme os dados informados pelo 

fabricante – possui tensão de máxima potência de pico (Vmpp) de 0,45 V, ou seja, em uma 

condição ideal de geração, não existiria sequer tensão de condução suficiente. Os diodos de 

Schottky foram eliminados pelo fato de serem sensíveis a altas temperaturas. Condição em 

que o diodo ficaria exposto na etapa da montagem quando o filme EVA fosse aplicado e ao 

longo de sua aplicação, com exposição ao sol, pondo a integridade do elemento em risco. 

 Pela ausência dos parafusos com terminações emborrachadas no mercado, foram 

aplicados pregos para fixação, juntamente com silicone. 

Para a aplicação dos elementos no protótipo, foram executadas as seguintes etapas: 

(01) Foi selecionada a telha de fibrocimento; 

(02) Cerrou-se a telha, deixando apenas a área destinada à aplicação das células 

fotovoltaicas; 

(03) A telha foi pintada com tinta térmica; 
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(04) Foi cortado o filme Tedlar e aplicado na área destinada à instalação da célula 

fotovoltaica; 

(05) Fixou-se o filme Tedlar na área demarcada, com o auxílio de pregos; 

(06) Como medida de segurança contra acidentes pessoais, como furos ou cortes, o prego 

foi dobrado e nele aplicado silicone, na parte posterior; 

(07) Aplicou-se a cola Fixtudo entre o filme Tedlar e a telha, nos pontos soltos; 

(08) Foram aplicadas as células solares flexíveis sobre o filme Tedlar; 

(09) Foram aplicadas as fitas elétricas em série entre as células solares fotovoltaicas; 

(10) Os terminais das fitas elétricas foram fixados com clipe condutor adapatado; 

(11) Aplicou-se o filme EVA. 

É possível observar a montagem do protótipo proposto com a conclusão da etapa 01 à 

etapa 07, conforme representação da fotografia na Figura 3.5. 

 

29Figura 3.5 - Etapas 01 a 07 do protótipo. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

As fotografias apresentadas pela Figura 3.6 representam as etapas 08 a 11 da 

montagem, durante a aplicação do filme EVA. A imagem da telha à esquerda apresenta o 

filme EVA sobre a telha, no início do processo da aplicação e a imagem da direita, apresenta a 

metade do processo de aplicação do filme EVA. 
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30Figura 3.6 - Etapas 08 a 11 do protótipo. 

      

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

A fotografia representada pela Figura 3.7 apresenta a montagem do protótipo 

finalizada. 

31Figura 3.7 - Protótipo. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Ao se concluir a montagem do protótipo, algumas considerações acerca de 

determinadas etapas se fizeram relevantes. 
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Referente à quarta etapa da montagem do protótipo, que trata da aplicação do filme 

Tedlar, observou-se que este possui certa rigidez. Logo, para adequação da ondulação da 

telha, fez-se necessário um processo de adaptação. Conforme citado no Capítulo 2, utilizou-se 

a tentativa da cola com o adesivo colante Fixtudo. Porém, devido à incapacidade da fácil 

flexibilização do filme, foi necessário um apoio manual para permitir a cura do adesivo, fator 

que exigiu um tempo grande, aproximadamente 15 minutos. Como caminho paralelo para a 

realização desta tarefa, foram utilizados pregos para realizar a conexão. Observou-se que 

fissuras foram geradas na telha de fibrocimento, devido à submissão dos impactos pontuais 

provocados pela fixação dos pregos.  

Alternativamente a esse processo de fixação do filme Tedlar, se fosse escolhido um 

processo que uma outra telha ficasse sobre o filme e um peso elevado sobre o conjunto fosse 

impresso, imposto na tentativa de modelar o filme Tedlar, ocorreria a rachadura e/ou quebra 

das telhas de fibrocimento. 

Como proposta para um trabalho semelhante posterior, um processo para a 

manipulação do filme Tedlar adequado, seria executado por meio de fôrma rígida, com as 

características de dimensões e ondulações idênticas às da telha. A fôrma poderá ser 

constituída, por exemplo, por aço, em que poderá ser possível manipular a elevação da 

temperatura a um valor suficiente para deformação do filme com a consequente adaptação às 

ondulações, observadas as condições térmicas limites aplicáveis. Oportunamente, uma 

segunda fôrma também constituída de material rígido, instalada em máquina que possibilite 

uma movimentação no sentido vertical, imprimindo uma força sobre o filme e a fôrma 

inferior, de modo a pressionar e acelerar o processo de adaptação. 

No que se refere à oitava etapa da montagem, que trata a manipulação das células 

fotovoltaicas utilizadas, é possível concluir que o processo de adaptação com moldes seria 

facilitado. 

Com referência à décima etapa da montagem, que trata das conexões em série das 

células solares, observou-se que as fixações ficaram adequadas. Foram usados os invólucros 

da fita elétrica para auxiliar na fixação e conexão entre as células. Como medida de 

segurança, utilizou-se um clipe modelado para que o ponto da fita elétrica conectado à célula 

não se desloque ao polo oposto, provocando um curto-circuito. 

 Em se tratando da décima primeira etapa da montagem, que culminou na última etapa 

do processo (que foi a de aplicar o filme EVA), foram encontrados dois problemas. Para a 

aplicação do filme EVA fez-se necessária a cobertura da área, acompanhando a ondulação da 

telha e submeteu-se sobre o filme uma alta carga de ar quente. O tempo observado para que o 
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filme EVA começasse a se fixar sobre todo o protótipo, com uma carga de ar quente sendo 

aplicada, foi de 45 segundos a 1 minuto e 30 segundos. O primeiro problema encontrado foi: 

durante a aplicação, em áreas do filme que não estavam adequadamente esticadas, foram 

criadas saliências. A manipulação destas saliências enquanto o filme EVA se derretia tornava-

se perigosa, pois a área estava sendo submetida a uma carga de ar quente, fato que poderia 

ocasionar queimaduras. Foi utilizado o apoio de luva isolante em tentativa de manipulação do 

filme no momento da aplicação. Entretanto, com a manipulação através da luva, existe perda 

da sensibilidade para a adequada manipulação, além da colagem do filme à própria luva.  

O segundo problema encontrado foi: ao imprimir uma carga de vento quente, com alta 

temperatura, com a finalidade de fixação do filme EVA, as fitas elétricas foram totalmente 

desprendidas da telha de fibrocimento, perdendo sua fixação. 

 JÚNIOR (2008) citou as dificuldades, semelhantes ao que se observou na montagem 

do protótipo, que culminou em problemas a partir da delaminação em módulos fotovoltaicos. 

Por exemplo, a falha do selante, aplicação incorreta, ou até mesmo a ruptura por agentes 

externos, foi capaz de provocar curto-circuito e pontos quentes. Na Figura 3.8 há a 

demonstração de uma bolha formada na interface da célula pelo filme EVA. 

 

32Figura 3.8 - Formação de bolha provocada pelo filme EVA. 

 

Fonte: Júnior (2008). 

 

Em processos industriais, a formação dessas bolhas é controlada por parâmetros no 

processo de laminação (JÚNIOR, 2008). 

As observações apresentadas neste relatório ratificam os principais problemas 

apresentados por ZANETO ET AL. (2014), sobre a degradação dos módulos fotovoltaicos, 

que são: rompimento das interconexões, corrosão nos contatos; delaminação e escurecimento 

do EVA (acetato de vinila), bem como a degradação induzida devido ao potencial elétrico, a 

pontos quentes e à formação de bolhas na face posterior. 
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3.5 Testes de eficiência 

 

Partindo da concepção de que método é um procedimento ou caminho para alcançar 

determinado fim e que a finalidade da ciência é a busca do conhecimento, pode-se dizer que o 

método científico é um conjunto de procedimentos adotados com o propósito de atingir o 

conhecimento (PRODANOV, FREITAS; 2013). Em consonância a essa afirmação, para a 

correta determinação das qualificações dos módulos fotovoltaicos, são necessários os 

cumprimentos de determinadas regras impostas por normas estabelecidas. A Tabela 3.1 

apresenta as normas que devem ser levadas em consideração em âmbito internacional e 

nacional na execução dos ensaios para os módulos fotovoltaicos. A ABNT NBR 11876:2010, 

que também está descrita na Tabela, trata da aceitação de módulos fotovoltaicos de uso 

terrestre. 
 

19Tabela 3.1 - Normas e regulamentos sobre módulos fotovoltaicos. 

 

Fonte: (PINHO, GALDINO et al., 2014). 
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 Para a avaliação da qualificação dos módulos das células fotovoltaicas aplicadas em 

telhas de fibrocimento, deve-se considerar a Norma IEC 61646:2008, que trata dos Módulos 

fotovoltaicos terrestres de filmes finos. Conforme as condições padrões de teste ou Standard 

Test Conditions (STC), é necessário o estabelecimento das rígidas condições padrões de 

testes, que são temperatura da célula de 25ºC, distribuição espectral AM=1,5 e irradiação 

solar 1000 W.m-2. 

As células fotovoltaicas são caracterizadas pela sua curva característica I-V, que 

representa a variação da corrente eléctrica que atravessa o dispositivo quando exposta à 

radiação solar, com carga variável aos terminais (PINA, 2013). 

A Figura 3.9 representa a curva característica típica corrente-tensão (I-V) de uma 

célula fotovoltaica. 

33Figura 3.9 - Curva característica típica de uma célula fotovoltaica. 

 

Fonte: Pina (2013). 

Na Figura 3.9, Isc, Pmp e Voc, representam a corrente de curto-circuito, a potência 

máxima de pico e a tensão de circuito aberto, respectivamente. 

A potência para uma célula fotovoltaica é representada pelo resultado do produto da 

corrente pela tensão. A Figura 3.10 representa a curva característica típica potência-tensão de 

uma célula fotovoltaica. 
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34Figura 3.10 - Curva característica potência-tensão de uma célula fotovoltaica. 

 

Fonte: Pina (2013). 

A temperatura da célula é uma variável que influencia de uma maneira determinante o 

funcionamento da célula fotovoltaica. De uma forma geral, podemos afirmar que a eficiência 

da célula solar aumenta com o aumento da radiação, mas diminui com o aumento da 

temperatura das células. PINA (2013) simulou computacionalmente o efeito da temperatura 

sobre o desempenho da célula fotovoltaica. Os resultados são apresentados pela Figura 3.11.   

 

35Figura 3.11 - Efeito da temperatura sobre a curva I-V de uma célula fotovoltaica. 

 

Fonte: Pina (2013). 
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A redução de tensão é proporcional ao aumento da temperatura, e a potência da célula 

decresce, conforme apresenta-se a Figura 3.12, a tensão em vazio Voc, decresce, e a variação 

da corrente de curto-circuito Icc é praticamente desprezível (PINA, 2013).  

36Figura 3.12 - Influência da temperatura sobre a curva P-V de uma célula fotovoltaica. 

 

Fonte: Pina (2013). 

 

Diante das Figuras 3.11 e 3.12 é evidente que, ao aumentar a temperatura, Voc e Pmp 

diminuem, e que, quanto maior o valor de Voc, maior será Pmp. 

Tendo em vista os resultados obtidos pelas simulações de PINA (2013), foi avaliada a 

tensão de circuito aberto da telha fotovoltaica, para analisar a potência. Diante da 

impossibilidade dos testes em laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia 

(INMETRO), e/ou em laboratórios capazes de proporcionar as condições STC, utilizou-se um 

método alternativo para a execução dos testes. O teste consistiu em repetições de 

comparações a partir das tensões de circuito aberto do protótipo (Vcoprot) com as tensões de 

circuito aberto de uma célula idêntica às utilizadas no protótipo, plana (Vcocteste), denominada 

célula teste. Submeteu-se o protótipo e a célula teste às mesmas condições climáticas, 

destacando-se a temperatura de célula, a massa de ar e irradiância. A Tabela 3.2 apresenta os 

dados de coleta obtidos, mostrando a tensão de circuito aberto do protótipo (Vcoprot), 

percentual de sombreamento das células do protótipo devido ao efeito ondulatório (Somb.), 

tensão de circuito aberto da célula teste (Vcocteste) e percentual possível de potência da célula 

teste sobre o protótipo (Potprotxcteste). 
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 Os valores de temperatura de célula, massa de ar e irradiância não foram coletados 

pelo fato do método estabelecer que a análise será comparativa, da célula teste em relação ao 

protótipo montado, ambos sob as mesmas condições. A Equação 3.1, apresenta o cálculo de 

Potprotxcteste. 

Potprotxcteste.[%] = (Vcocteste x 6 x 100 / Vcaprot) – 100%      (3.1) 

20Tabela 3.2 – Dados de coleta e Resultados 

Horário Vcaprot Vcacteste Potprotxcteste Somb. 

5h S/irrad. S/irrad. S/irrad. S/irrad. 

6h 1,01 0,18 6,93% 30% 
7h 0,96 0,2 25,00% 30% 
8h 1,01 0,21 24,75% 15% 
9h 1,12 0,25 33,93% 0% 

10h 0,97 0,23 42,27% 0% 
11h 1,17 0,25 28,21% 0% 
12h 1,2 0,26 30,00% 0% 
13h 1,18 0,26 32,20% 0% 
14h 1,22 0,27 32,79% 15% 
15h 1,08 0,24 33,33% 15% 
16h 0,82 0,18 31,71% 50% 
17h 0,4 0,03 - S/irrad. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 Durante a coleta de dados, às 10h, 12h e 13h, observou-se o sol encoberto por 

nuvens. Entre as 6h e 8h, e entre as 14h e 16h, observou-se um sombreamento causado pelo 

formato ondulatório do protótipo, e que foi definido por inspeção visual. Anterior às 5h e 

posterior às 17h, não se observou a incidência de irradiação (S/irrad.), apesar da claridade 

existente. A Potprotxcteste obtida às 17h foi inferior, portanto, foi desprezada. 

 A Tabela 3.3 apresenta uma comparação entre as tensões de circuito aberto de uma 

célula do protótipo (Vcocprot), uma célula plana com filme Tedlar (Vcocp) e a célula teste. A 

coluna descrita por Potcprotxcp apresenta o percentual de superioridade de potência da célula 

plana com filme Tedlar sobre a célula do protótipo, e a coluna descrita por Potctestexcp 

apresenta o percentual de superioridade da célula teste em relação a célula plana com filme 

Tedlar. A Equação 3.2, apresenta o cálculo de Potprotxcteste. 

Potcprotxcp. [%] = (Vcacp x 100 / Vcaprot) – 100%   (3.2) 
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21Tabela 3.3 - Comparação entre as tensões de circuito aberto 

Horário Vcocprot Vcocp Vcocteste Potcprotxcp Potctestexcp Potctestexcprot Sombreamento 

9h 0.18 0.19 0.23 5,55% 36,84% 44,44% 0% 

12h 0.22 0.23 0.26 4,54% 13,04% 18,18% 0% 

15h 0.22 0.22 0.23 0% 18,18% 18,18% 0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

  

Para a coleta do dado de cada célula, foi considerada a média de 5 repetições. Não foi 

finalidade dos testes extrair valores de pico, ou próximo a eles. O objetivo das medições foi 

apresentar, unicamente, embasamento para as comparações entre as próprias células, diante 

das condições impostas, sendo elas: plana, ondulada, com filme ou sem filme EVA, para que 

se possa avaliar o seu rendimento a partir dos dados de tensão de circuito aberto usando como 

referência para espelhar a possível potência que se pode atingir.  

Em observação da tensão de circuito aberto para a célula teste, verificou-se uma tensão 

máxima de 0,35 V. Valor coerente, pois se aproxima do valor máximo de pico apresentado 

pelo fabricante, que é de 0,45 V. Observou-se que os valores de coleta obtidos foram 

coerentes, levando em consideração os dados apresentados pela fabricante em comparação às 

células de silício mono e policristaino, que têm valores próximos. 

 

3.6 Análise comparativa entre o modelo de telha ondulada e o modelo plano para 

obtenção de melhor rendimento 

 

 Após a obtenção dos resultados, apresentados pela Tabela 3.3, verificou-se que a 

média do percentual de superioridade da célula fotovoltaica flexível plana em relação ao 

protótipo é de 29,19%. Ainda conforme a coleta de dados apresentados pela Tabela 3.3, que 

comparou uma célula do protótipo com uma célula plana com o filme EVA e a célula teste, 

observou-se uma superioridade da célula plana com o filme EVA em relação à célula do 

protótipo de 3,37%. A superioridade da célula teste sobre a célula plana com filme EVA foi 

de 22,69%, e da célula teste sobre a célula do protótipo foi de 26,94%. Este fato demonstra 

que, para se obter melhores rendimentos, extraindo a máxima potência possível, de acordo 

com as condições de irradiação, a aplicação de células solares fotovoltaicas flexíveis em 

superfícies planas e sem filme EVA irá fornecer maiores potências. Todavia, devido à 

necessidade do encapsulamento e considerando que as perdas provocadas pelo filme EVA são 

inferiores a 1%, a aplicação das células com o filme EVA se apresenta como melhor solução. 
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 Em consideração às conclusões obtidas, e em nova observação aos modelos de telhas 

disponíveis no mercado, verificou-se que a aplicação das células solares fotovoltaicas 

flexíveis em telhas planas, além da vantagem na obtenção potências superiores, faz jus às 

justificativas propostas no Capítulo 2, como a aplicação do filme Tedlar, filme EVA e diodos.  

 

3.7 Avaliação do custo por Wp do protótipo 

 

Avaliou-se o custo por Wp do protótipo e para isso se comparou a uma área, potência 

e valor equivalentes a um painel habitualmente encontrado no mercado e possuidor de todas 

as certificações necessárias para sua comercialização.  

 Para a análise da viabilidade econômica, considerou-se, após pesquisa de preço na 

empresa NeoSolar, o valor do Painel Fotovoltaico Canadian CSI CS6K-275P (275Wp) de R$ 

575,00. Este painel possui área de 1,65 m2 e dimensões de 1,650 m x 0,99 m;  

(1) Estimou-se o protótipo com 1,4 Wp, valor total estimado em R$ 200,00 e área de 0,3 

m2. Possui dimensões de 0,50 m x 0,60 m;  

(2) Equiparou-se o protótipo ao Painel Fotovoltaico Canadiam, e obteve-se as seguintes 

conclusões: 

a. Se 0,3m2 gera 1,4 Wp, em 1,65 m2 (área do Canadian) tem-se 7,7 Wp, e o novo valor 

estimado do protótipo, para uma área igual à do painel Canadian, é R$ 1.100,00. 

b. O valor por watt (R$/Watt), obtido através da divisão do valor total pela potência foi, 

para o protótipo, de R$ 142,00. E o valor por watt (R$/Watt) para o painel Canadian, de R$ 

2,09. 

Observa-se que o valor obtido foi alto, tendo um sobre-preço do Wp do protótipo em 

relação ao painel Canadian. Alguns fatores contribuíram para elevar o custo do protótipo, por 

exemplo, o fato da compra do material ter sido realizada no comércio destinado ao 

consumidor final, altos valores de fretes, deslocamentos para compras e energia elétrica para 

aplicação do filme EVA.  

 É valido salientar que, com a fabricação em larga escala, os valores praticados para a 

comercialização de um produto semelhante ao protótipo tendem a ter um considerável nível 

de redução, tendo em vista ainda que os motivos pelos quais foram selecionados os produtos 

deste trabalho, são: preço acessível, eficiência energética e alta gama de aplicações. 
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4 SOFTWARE PARA ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA E PROJETO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 

  

Neste capítulo, desenvolveu-se: (1) Um programa para que a partir dos dados de 

radiação solar disponibilizados pelo CRESESB, ou pelo Software Radiasol, os gráficos de 

estimativa de geração sejam gerados; (2) As considerações preliminares para ser apresentado 

o projeto de um sistema de microgeração fotovoltaica para o Laboratório de Engenharia de 

Computação e Automação (LECA) do Departamento de Engenharia de Computação e 

Automação (DCA) e; (3) Um projeto de um sistema de microgeração fotovoltaica para o 

prédio do LECA/DCA da UFRN com a utilização das células fotovoltaicas apresentadas na 

seção 2.2. 

 

4.1 Software para estimar geração de energia solar fotovoltaica 

 

O software foi desenvolvido em linguagem de programação Scilab, pelo software 

gratuito que tem o mesmo nome que a linguagem, Scilab, na versão 5.5.2. Sua finalidade é 

estimar a geração de energia solar fotovoltaica de quaisquer tipos de sistemas e o retorno do 

investimento, desde que o usuário possua alguns dados. Para a geração de energia solar 

fotovoltaica, os dados são: o mês inicial, final, a potência do sistema, considerando a 

eficiência em Wp e a radiação solar global incidente para os meses desejados, em Wh.m-2. 

Para a geração do gráfico do retorno do investimento, os dados são: o valor total do sistema 

(incluindo os custos futuros de manutenção), o valor da tarifa de energia (na ponta e fora de 

ponta, caso seja tarifa horosazonal), a inflação incidente sobre a energia elétrica, a perda anual 

de eficiência do sistema e a quantidade de anos para os quais se deseja simular. 

O código-fonte do software é apresentado no Apêndice A deste trabalho. A etapa 

inicial do código-fonte, representa-se pelo fluxograma da Figura 4.1. A Figura 4.2 apresenta o 

fluxograma para o caso em que a tarifa selecionada é convencional e a Figura 4.3, para o caso 

em que a tarifa é horosazonal.  
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37Figura 4.1 – Fluxograma do algoritmo de estimativa de geração e retorno do investimento – Início. 

 

  Início 

Recebe do usuário o mês inicial, mês 
final e a potência do sistema, 
considerando as perdas.  

Calcula a quantidade de meses 
para geração. 

Atribui para cada número do 
mês, o nome correspondente. 

Atribuição para o mês atual a 
quantidade de dias do mês e a 
radiação solar global incidente (rgsm) 
para o mês.  

Mês atual = 
Mês final  

Para o mês atual, a energia gerada por dia 
(EnerGerDia) é:  
EnerGerDia = rsgm x PotInstcPerd;  
A energia gerada para o mês será (EnerGer) é:  
EnerGer = EnerGerDia * Qtdadededias; 
e a Média do intervalo (MediadoIntervalo), 
acumula todos os valores de EnerGer. 

Sim 

Não 

Solicita o modelo de tarifa 
aplicada. (1) Tarifa convencional 
ou (2) Tarifa horosazonal. 

Caso 1 

Caso 2 
A 

 

 

 s 

Mês atual = 
Mês final   

Sim 

Não 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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38Figura 4.2 – Fluxograma do algoritmo de estimativa de geração e retorno do investimento – Caso 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39Figura 4.3 – Fluxograma do algoritmo de estimativa de geração e retorno do investimento – Caso 2. 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Caso 1 

Recebe do Usuário o valor total do 
sistema, o valor da tarifa de energia, a 
inflação incidente sobre a energia, a, a 
perda anual de eficiência e a 
quantidade de anos de simulação. 

  Valor da energia (i)  = EnerGer(i) x Tarifenerg 

i = 12 

Sim 

Não 

Economia Acumulada Anual de 
Energia = Σ Valor da Energia 
Custo do ano (0) = - Valor Total do 
Sistema 

Custo do ano (i) = Custo do Ano (i-
1) + Economia Acumulada Anual 
de Energia) x (Inflação de Energia) 
x Perdas 

i = anos de 
simulação 

Sim 

Não 

Geração e Apresentação dos Gráficos 

Geração e Apresentação dos Gráficos 

Fim 

Caso 2 

Recebe do Usuário o valor total do 
sistema, o valor da tarifa de energia, a 
inflação incidente sobre a energia, a, a 
perda anual de eficiência e a 
quantidade de anos de simulação. 

       Consumo fponta (i) 
        Consumo ponta (i) 

i = 12 

Sim 

Não 

Valor da energia fponta (i) = Consumo fponta (i) x Tarif_fponta 
 Valor da energia ponta (i) = Consumo ponta (i) x Tarif_ponta 

i=12 
Sim 

Não 

Economia Acumulada Anual de 
Energia = Σ Valor da Energia 
F Ponta + Ponta 
Custo Ano (0) = - Valor Total do 
Sistema 

Custo do ano (i) = Custo do Ano (i-
1) + Economia Acumulada Anual 
de Energia) x (Inflação de Energia) 
x Perdas 

i = anos de 
simulação 

Sim 

Não 

Fim 

Geração e Apresentação dos Gráficos 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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No software, solicita-se o mês inicial, sendo recusados valores anteriores ou iguais a 0, 

ou superiores ou iguais a 13, permitindo o intervalo entre 1 e 12, referente aos meses de 

Janeiro a Dezembro. Em seguida solicita-se o mês final, sendo permitidos apenas valores 

superiores aos do mês inicial e anteriores ou iguais ao mês 12, também referente ao intervalo 

entre Janeiro e Dezembro. Na linha 20 é calculada a quantidade de meses para os quais haverá 

a simulação da geração do sistema através da subtração entre o mês final e inicial. Na linha 22 

é solicitada ao usuário a potência do sistema, considerando as perdas. Fatores como inclinação 

da instalação do sistema, desvio azimutal e sombreamento devem ser avaliados de modo a se 

avaliar a real potência do sistema. 

Entre as linhas 23 e 28, atribuem-se os nomes dos meses aos números, para melhor 

visualização do gráfico de expectativa de geração e tem-se um laço responsável pelos cálculos 

e valores das radiações mensais. No laço seguinte, entre as linhas 30 e 34, calcula-se a 

Energia de Geração Diária (EnerGerDia), que é a Radiação Solar Global Média Incidente 

(RSGM) para o mês multiplicada pela Potência Real do Sistema (PotInstcPerd). A RGSM é 

um dado que pode ser obtido através de instituições que fazem o monitoramento das radiações 

solares no país, como o CRESESB ou pelo Software Radiasol. A energia para o mês 

(EnerGer), será dada pela potência gerada do dia (PotGerDia) multiplicada pela quantidade de 

dias do mês (Qtidadededias). A Equação 4.1, apresenta o cálculo de para a EnerGerDia e a 

Equação 4.2, apresenta o cálculo para a PotGer. 

EnerGerDia = RGSM x PotInstcPerd                                          (4.1) 

EnerGer = PotGerDia x Qtidadededias                                        (4.2) 

Na linha 36, a variável MediadoIntervalo, acumula os valores da potência de geração 

de todos meses. Esta variável é dividida pela quantidade de meses e, este resultado, dividido 

novamente por mil, representando a média de geração entre os meses, em kWp.  

A segunda etapa do código é responsável pelo cálculo do retorno do investimento. 

Caso o usuário tenha solicitado a expectativa de geração anual (ou seja, o mês inicial 1 e o 

mês final 12), o software solicitará ao o modelo de tarifa aplicada, sendo elas convencional ou 

horosazonal. Caso a opção escolhida seja convencional, solicitará os dados do valor total do 

sistema fotovoltaico, incluindo os custos futuros de manutenção (como por exemplo a 

substituição de inversores), valor vigente da tarifa convencional de energia, valor médio da 

inflação incidente sobre a energia elétrica e quantidade de anos de simulação. Entre as linhas 



61 

 

47 e 49, tem-se um laço responsável por calcular o valor economizado de energia para cada 

mês. A Equação 4.3, apresenta o cálculo do valor da energia (Valordaenergia).  

     Valordaenergia = Potger x Tarifaenerg                                                 (4.3) 

Entre as linhas 52 e 54 tem-se um laço responsável por calcular o custo anual do 

sistema (retorno do investimento). O custo anual seguinte, é igual ao custo do ano anterior 

somado a economia acumulada anual, multiplica-se este valor pela inflação incidente sobre a 

energia elétrica e subtrai pela perda de eficiência anual. Ou seja, para o ano 0, o custo do 

sistema será o valor total do sistema. Neste trecho do código, inicialmente, o valor obtido será 

negativo, pois será o custo do investimento. Em seguida, esse valor tende a diminuir, pois o 

custo será somado pelo valor em economia de energia, corrigido pela inflação e levando em 

consideração o decaimento anual da eficiência. A Equação 4.4, apresenta o cálculo do custo 

anual do sistema (Custoano). 

Custoano = (Custoanoanterior + Economiaacumuladadeenergia) x inflação x perdasdegeração (4.4) 

Caso seja selecionada a tarifa horosazonal, solicita-se a tarifa na ponta e fora de ponta 

e atribui-se o consumo na ponta e fora de ponta, para todos os meses do ano. Na linha 83, 

atribui-se a variável economia acumulada anual de energia (econoacuanofpep) os somatórios 

da valor pago anual da energia na ponta e fora de ponta. A continuidade do processo é 

semelhante ao que ocorreu para o caso da tarifa convencional. 

Entre as linhas 98 e 108, a função do código é gerar e formatar os gráficos.  

 

4.2 Considerações preliminares sobre o projeto da usina solar fotovoltaica a partir de telhas 

planas e células solares fotovoltaicas flexíveis 

 

Em consideração às conclusões obtidas no Capítulo 3, que a aplicação de células 

solares fotovoltaicas flexíveis tem melhor eficiência quando estas são aplicadas em 

superfícies planas, este projeto considera a aplicação das células na Termotelha Isoplast, 

fabricada pela ISOPLAST, que atua desde 1993 na região Norte-Nordeste do Brasil, onde é 

líder de mercado na fabricação de produtos derivados do poliestireno expandido (EPS), 

conhecido popularmente como isopor (ISOPLAST, 2018). 

 A Termotelha Isoplast, conforme catálogo disponibilizado pelo fabricante, possui 

largura de 1,14 m, comprimento de acordo com as necessidades do projeto e limitado ao 

transporte. Tem espessuras disponíveis de 40 mm, 50 mm, 75 mm e 100 mm e, ainda de 

acordo com o fabricante, sua principal vantagem está no alto poder de isolação térmica, o que 
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por consequência gera diminuição no uso de sistemas de climatização, gerando redução no 

consumo de energia. A Figura 4.4, apresenta a Termotelha Isoplast. 

 

40Figura 4.4 – Termotelha Isoplast com EPS. 

 

Fonte: Catálogo Termotelhas Isoplast  

 

A área da cobertura do LECA/DCA possui 60 m de comprimento por 21 m de largura, 

totalizando uma área de 1.260 m2 e, as telhas têm dimensões de 1,14 m x 5,52 m, totalizando 

uma área por telha de 6,3 m2, tendo, portanto, o total de 200 telhas para a aplicação do 

projeto. As telhas devem se dispor de forma que a maior dimensão, ou seja, o lado referente a 

5,52 m, ocupe o sentido da largura do LECA, ou seja, o lado do Laboratório que possui 

comprimento total de 21 m. Sugere-se uma consultoria e um laudo de um engenheiro civil 

para avaliar se a estrutura do LECA está apta a receber a carga sobre a cobertura, confirmando 

a viabilidade técnica da instalação. 

As células solares fotovoltaicas flexíveis possuem dimensões de 16,5 cm por 13,5 cm, 

totalizando uma área por célula de 0,0222 m2; dessa forma, a quantidade de células a serem 

aplicadas para cada telha é de 283 células, com uma área livre de 0,0174 m2 para conexões 

dos diodos de proteção e conexões elétricas de uma telha na outra. 

As células solares fotovoltaicas flexíveis, conforme informado pelo fabricante, 

possuem 0,45 Vmpp(dc) e 5,8 Impp(dc). Considerando a aplicação em uma telha de 283 

células em série, tem-se o somatório das tensões, no caso, 127,35 Vmpp(dc), e a mesma 

corrente, ou seja, 5,8 Impp(dc), gerando uma potência (Vmpp(dc) x Impp(dc)) por telha de 

738,63W. Conforme a aplicação das células sobre as 200 telhas, tem-se um total de potência 

instalada, quando da máxima potência, ou seja, potência de pico, também representada por 

(Wp) de 147,72 kW.  

A instalação de cada diodo, na telha, deve-se realizar a cada 60 células fotovoltaicas 

em série. Conforme informado pelo fabricante, os diodos de Schottky utilizados para a 

montagem das telhas são do tipo SR560 e suportam limites de 60 V e 5 A, sendo adequados a 

instalação. 
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O sistema foi dimensionado de modo a suportar uma geração superior em até 15% do 

previsto, fato que comumente ocorre nas condições normais de operação para a região. 

Todavia, para as expectativas de geração, considerou-se o sistema com eficiência de 90% 

devido as perdas. 

Para a execução do projeto, faz-se necessária uma intervenção sobre o LECA/DCA, de 

modo a atribuir a cobertura uma inclinação de 5,78º, no sentido norte, para geração de maior 

potência devido à posição do sol e às telhas serem montadas conforme os materiais propostos 

apresentados pela seção 2.3 deste trabalho. São eles: filme EVA, filme Tedlar, diodos e fitas 

elétricas. Como proposta para a montagem, deve se permitir o uso das fitas elétricas nos pólos 

positivos e negativos de cada série, e essas devem ser adaptadas com fios aos conectores MC4 

e que suportem correntes de até 20 A. Após a conexão elétrica das telhas, os conectores 

devem ser fixados nas áreas livres disponíveis nas telhas. Para a montagem das telhas, devem 

ainda serem conectados diodos para proteção, a cada cadeia de 50 células em série, com a 

finalidade de proteção. 

 

4.3 Projeto de uma usina fotovoltaica a partir de telhas planas e células solares fotovoltaicas 

flexíveis 

 

Nesta seção, apresenta-se o projeto de um Sistema de Microgeração Fotovoltaica para 

o prédio do Laboratório de Engenharia de Computação e Automação (LECA), do 

Departamento de Engenharia de Computação e Automação (DCA) da UFRN. Utilizou-se para 

o projeto, as telhas Termotelha ISOplast, conforme apresentada na seção 4.2. Essas telhas 

serão compostas pelas células fotovoltaicas CIGS, da Nanosolar. 

 Este projeto é implementado a partir das determinações e benefícios estabelecidos pela 

Resolução 482/2012 da ANEEL e sua atualização, a Resolução 687/2012 da ANEEL, ABNT 

NBR 5410, ABNT NBR 16.149, ABNT NBR 16.274, NR 10, NR 35 e Norma de conexão de 

minigeradores ao sistema de distribuição COSERN, aplicáveis para o correto 

dimensionamento, execução e funcionamento da usina solar fotovoltaica, e visa contribuir 

com a diminuição da demanda de energia elétrica do prédio do LECA/DCAda UFRN. 
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  4.3.1 Memorial descritivo 

 

Este projeto tem o título denominado UFV LECA/DCA UFRN, e é de propriedade da 

UFRN. 

Neste Memorial Descritivo abordam-se: (1) Informações gerais; (2) Objetivo do 

projeto; (3) Características gerais do projeto; (4) Características específicas sobre o projeto; 

(5) Normas técnicas; (6) Localização da unidade geradora; (7) Disponibilidade solar; (8) 

Características da carga instalada; (9) Expectativa de consumo na ponta e fora de ponta com e 

sem a geração FV; e (10) Sinalização de segurança. No Apêndice B, anexo ao projeto, 

encontram-se os desenhos técnicos com as especificações necessárias. 

 

   

  4.3.2 Informações gerais 

 

A Tabela 4.1 apresenta as informações gerais sobre o projeto da Usina Fotovoltaica do 

LECA/DCA, e a Tabela 4.2 apresenta os dados do responsável técnico, autor do projeto. 

 

22Tabela 4.1 - Informações Gerais. 

Informações gerais 

Proprietário: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Número do cliente na concessionária: 3000009608 

Concessionária: COSERN 

Tipo de carga: Trifásica 

Cidade: Natal 

Endereço: LECA/DCA - Campus Universitário L.Nova 

CEP: 59078-970 

Telefone: (84) 3215.3771/ (84) 3215.3738 

Consumo médio anual (kWh): 150.343 

Consumo médio anual – fora de ponta (kWh): 135.833 

Consumo médio anual – na ponta (kWh): 14.510 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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23Tabela 4.2 – Dados do responsável técnico. 

Dados do responsável técnico 

Nome: Aldrin Bezerra Dias 

CREA: 2015638512 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

   

  4.3.3 Objetivo do projeto 

 

Este memorial descreve o projeto para instalação elétrica e sistema de microgeração 

fotovoltaica (FV) do tipo on-grid na unidade consumidora trifásica do LECA/DCA do 

Campus Universitário Lagoa Nova da UFRN, a partir de telhas planas – Termotelha Isoplast, 

e cobertas por células solares fotovoltaicas flexíveis da Nanosolar e tem por objetivo a 

diminuição da demanda energética a partir da geração própria, aderindo ao sistema de 

compensação de energia elétrica,  determinada conforme a REN482/2012 ANEEL e suas 

atualizações. 

 

  4.3.4 Características gerais do projeto 

 

Serão instaladas 200 telhas fotovoltaicas separadas em 5 string’s. Cada string tem 

potência instalada de 29.545 Wp e possui 40 telhas. São compostas por 5 telhas em série em 

paralelo com mais 5 telhas em série, sendo a conexão de 1 Mppt. A potência instalada total 

das 5 string’s é 147,72 kWp, com as telhas FV voltadas para o norte e com inclinação de 5,8º, 

pois conforme PINHO E GALDINO ET AL. (2014), a face dos módulos fotovoltaicos deve 

estar orientada em direção à linha do equador para a obtenção da máxima incidência de 

radiação solar. 

A Tabela 4.3 apresenta as características gerais do projeto, com informações sobre o 

proprietário, técnico responsável, o título do projeto, endereço, concessionária, classe, número 

da instalação, tipo de medidor, tensão de distribuição, proteção geral, número de fases, 

condutores do ramal de ligação e capacidade de geração instalada. Todas essas informações 

referem -se ao prédio do LECA/DCA. Apesar do sistema CCK monitorar a energia do prédio 

do LECA, a medição da UFRN é única, não existindo distinção para os prédios ou outros 

números de instalação. A responsabilidade sobre o sistema elétrico de distribuição interno da 

UFRN é da Superintendência de Infraestrutura – SIN da UFRN.  
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24Tabela 4.3 - Características gerais do projeto. 

Características gerais do projeto 

Proprietário UFRN 

Técnico responsável Aldrin Bezerra Dias 

Projeto UFV LECA/DCA UFRN 

Endereço LECA/DCA – Campus Central UFRN 

Município Natal 

Concessionária de energia COSERN 

Classe Industrial Público 

Medidor Sistema CCK 

Tensão de distribuição (alimentação) 220 Vac 

Proteção geral do LECA 350 A 

Número de fases 3 

Potência fotovoltaica instalada 147,72 kWp 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

  

  4.3.5 Características específicas sobre o projeto 

 

Na Tabela 4.4, apresenta-se a identificação do empreendimento, constando o 

proprietário, o endereço do proprietário, município e unidade da federação do 

empreendimento, cadastro nacional de pessoa jurídica referente ao proprietário, contato e a 

finalidade que o empreendimento se destina. 

25Tabela 4.4 - Identificação do empreendimento. 

Identificação do empreendimento 

Nome do projeto:  UFV LECA/DCA UFRN 

Proprietário: UFRN 

Endereço do proprietário: LECA/DCA - Campus Universitário L. Nova 

Município/UF: Natal / RN  

CNPJ: 24.365.710/0001-83 

Contato:(84) 3342 2399 | superintendencia@infra.ufrn.br 

Finalidade: Adesão ao sistema de compensação, conforme REN 482/2012 – ANEEL e 

suas atualizações. 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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 A Tabela 4.5 apresenta as principais características climáticas para o local da usina, 

contendo os dados da latitude e longitude, obtidos pelo Google Maps e os demais dados 

obtidos pelos sites https://pt.climate-data.org/, http://www.inmet.gov.br/ e 

https://www.ventusky.com, acessados em 01/02/2018.  

26Tabela 4.5 - Principais características climáticas. 

Principais características climáticas 

Latitude: 5.842° S Longitude:  -35.197° O 

Altitude: 47m 

Temperatura média anual: 26,1°C 

Umidade relativa média anual: 80,2 % 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A Tabela 4.6 apresenta os dados da Central geradora. Os dados relativos à sua largura 

e comprimento foram obtidos através das imagens disponibilizadas pelo Google Maps e sua 

área foi calculada através da multiplicação da largura pelo comprimento. 

 

27Tabela 4.6 - Central geradora. 

Central geradora 

Potência total instalada: 147,72 kWp 

Número de strings: 5 

Largura: 60 m 

Comprimento: 21 m 

Área total da central Geradora: 1.260 m² 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A Tabela 4.7 apresenta os dados de operação da usina. Os dados foram elaborados a 

partir das características gerais do projeto e da folha de dados do fabricante do inversor, que 

tem suas especificações descritas pelas Tabelas 4.9 e 4.10.  

28Tabela 4.7 – Dados de operação. 

Dados de operação 

Tensão de operação: 635 V 

Potência do inversores: 30 kW 

Frequência de saída: 60 Hz 

Tensão máx inversor: 1.000 V 

Tensão de início: 350 V 

Faixa de tensão de saída em CA: 380V a 400V 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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A Tabela 4.8 apresenta os dados específicos por string. Para a determinação de cada 

string, dividiu-se a quantidade de telhas de acordo com a potência e os limites de corrente 

adequados para o inversor. 

29Tabela 4.8 – Dados específicos por string. 

Módulos (arranjos) String 01 String 02 String 03 String 04 String 05 

Potência de pico p/ telhas 738,63 W 738,63 W 738,63 W 738,63 W 738,63 W 

Quantidade de telhas 40 40 40 40 40 

Destino Inversor 01 Inversor 02 Inversor 03 Inversor 04 Inversor 05 

Corrente operação 46,4 A 46,4 A 46,4 A 46,4 A 46,4 A 

Corrente curto-circuito 67 A 67 A 67 A 67 A 67 A 

Tensão operação 635 Vcc 635 Vcc 635 Vcc 635 Vcc 635 Vcc 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

  

Foi utilizado o mesmo modelo de inversor para todas as string’s. O inversor utilizado 

é da marca Canadian Solar, modelo CSI-30KTL-GI-FL. Esse inversor foi definido de modo a 

atender os parâmetros DC da usina e da conexão em AC.  A Tabela 4.9 apresenta as 

especificações de entrada em DC, a Tabela 4.10 apresenta as especificações em saída AC. 

30Tabela 4.9 - Dados dc do inversor. 

Especificações de entrada DC 

Potência FV máxima recomendada 34 kWp 

Faixa MPPT em potência nominal 200...800 V 

Máxima tensão de entrada 1.000 V 

Tensão de início 350 V 

Corrente DC operacional máxima 72 A (18 por MPPT) 

Corrente de curto-circuito máxima do sistema fv 112,4 A (28,1 por MPPT) 

Rastreadores de máxima potência (MPPT) 4 

Monitoramento de Strings 4 canais de medição integrados 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Continua 

31Tabela 4.10 - Dados ac do inversor. 

Especificações de saída AC 

Potência AC nominal 30 kW 

Potência AC máxima 33 kW 

Conexão de rede AC/Fases de alimentação L1, L2, L3, N, PE 

Fator de potência nominal 1 (padrão) ± 0,8 ajustável 

Tensão AC nominal  380/400 V 

Faixa de tensão AC 304 V - 460 V 

Classificação de frequência de saída 50 e 60 Hz  

Faixas de frequência de saída 47 – 52 Hz, 57 – 62 Hz 

Corrente AC máxima @480V 45.5 / 43.3A 

Corrente THD < 3% 

Eficiência máxima 98.6 % 

Eficiência IEC 98.3 %  

Consumo noturno < 1 W 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A Tabela 4.11 apresenta os dados de geração da usina fotovoltaica do LECA. Os 

dados apresentados são; (1) Energia média gerada por mês, apresentada pelo gráfico da Figura 

4.10, a partir do Software descrito em 4.1; (2) Irradiação média diária, a partir dos dados 

disponibilizados pelo CRESESB; (3) Quantidade total de telhas fv; (4) Quantidade total de 

inversores; (5) Proteção geral; (6) Número de fases e; (6) Tipo de medidor atual.  

32Tabela 4.11 - Dados de geração. 

Dados de geração 

Energia média gerada por mês 23.388 kWh 

Irradiação média diária 5805 kWh/m2 

Quantidade total de telhas fv 200  

Quantidade total de inversores 5 
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Continuação 

 
 Tabela 4.11 - Dados de geração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Os pontos a seguir, apresentam as especificidades para o aterramento, cabeamento, 

proteção do sistema fotovoltaico e ponto comum de conexão com a rede.  

• Aterramento: A junção que desce para o aterramento deve ser readequada para as 

conexões dos dispositivos da usina fotovoltaica (partes metalizadas das telhas, inversores 

e string’s box). 

• Cabeamento: Os cabos que saem das telhas fotovoltaicas (fase, neutro e proteção) com 

destino aos inversores, devem estar embutidos em eletrocalhas, aparentes em parede, 

perfilando a parte superior externa das paredes do LECA. Os cabos devem possuir seção 

de 25 mm2, conforme determinação da ABNT NBR 5410, Tabela 37. 

• Proteção do Sistema Fotovoltaico: Deve ser instalado, na saída de cada string, uma caixa 

de proteção da cadeia fotovoltaica (string box), com 2 fusíveis (polo positivo e polo 

negativo), chave Seccionadora e dispositivo de proteção contra surto (DPS), com tensão 

nominal de 1000 V, corrente nominal 20kA, corrente máxima 40 kA e tensão de pico 

menor ou igual a 3,5 kV, conforme determinação da ABNT NBR 5410 e 5419. 

• Ponto comum de conexão com a rede: Na saída ac dos inversores, deve ser criado um 

barramento, denominado combinador AC, para que as 3 fases e o neutro se conectem 

com suas fases simétricas e com a rede elétrica, na entrada do Quadro Geral de Baixa 

Tensão (QGBT) do LECA, entre a proteção geral do LECA e a subestação aérea. Na 

saída ac de cada inversor deve ser instalado um disjuntor e um dps para proteção (antes 

do combinador ac), bem como também deve ser instalado um disjuntor e um dps na 

entrada do combinador ac (entre o combinador e o QGBT). Determina-se a criação do 

combinador AC conforme sugestão do fabricante do inversor. As demais proteções têm 

finalidade de proteção secundária, ou de retaguarda, para atuação em caso de falhas das 

proteções primárias. 

Dados de geração 

Proteção geral 350 A 

Número de fases 3 

Tipo de medidor atual Sistema CCK 
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  4.3.6 Normas técnicas 

  

A execução deste projeto deverá transcorrer conforme as melhores práticas da 

engenharia, por pessoas com a devida qualificação e em observância a todos os critérios 

normativos vigentes, sobretudo pelas seguintes normas: 

- ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas em Baixa Tensão, responsável principalmente por 

estabelecer as condições para garantir a segurança e o adequado funcionamento do sistema; 

- ABNT NBR 16.149 - Sistemas Fotovoltaicos - Características da interface de conexão com a 

rede elétrica de distribuição, responsável pela normatização das conexões dos inversores com 

as redes de distribuição e foi considerada para a escolha dos dispositivos do sistema; 

- ABNT NBR 16.150 - Sistemas Fotovoltaicos - Características da interface de conexão com a 

rede elétrica de distribuição – Procedimentos de Ensaio e Conformidade, que 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 e foi considerada para a escolha dos dispositivos do sistema; 

- ABNT NBR 16.274 - Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede – Requisitos Mínimos para 

Documentação, Ensaios de Comissionamento, Inspeção e Avaliação de Desempenho; 

- NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, que deve ser atendida pelos 

profissionais na execução do projeto; 

- NR 35 – Trabalho em Altura, apresenta os requisitos e instruções que devem ser cumpridas 

pelos profissionais na execução do projeto no telhado do LECA; 

- Resolução Normativa (REN) 482, de 2012, ANEEL: Acesso de microgeração e minigeração 

distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, apresenta as condições e 

instruções para se aderir ao sistema de compensação, que são atendidas para submeter o 

projeto para a concessionária; 

- Resolução Normativa 687, de 2015, ANEEL: Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 

de Abril de 2012, e os Módulos 1 e 3 dos Procedimentos de Distribuição – PRODIST, 

apresenta a atualização da REN 482 ANEEL e as condições para acessar o sistema de 

distribuição, que são atendida para submeter o projeto para a concessionária; 

- Norma de Conexão de Microgeradores ao Sistema de Distribuição em Baixa Tensão da 

COSERN, que sistematiza os requisitos e informações técnicas para adesão ao sistema de 

compensação, que devem ser atendidas para submeter o projeto.  

Os serviços, bem como os materiais envolvidos, também devem atender às normas 

Brasileiras, assim como as condições e especificações indicadas pelos fabricantes. 
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  4.3.7 Localização da unidade geradora 

  

A usina geradora será localizada no LECA/DCA, no Centro de Tecnologia (CT) do 

Campus da UFRN, Campus Universitário, Lagoa Nova - 59078-970 - Natal/RN – Brasil. As 

coordenadas da usina, que coincidem com as do prédio, são: Latitude -5.842 e Longitude -

35,197. A Figura 4.5 apresenta uma imagem aérea da localização. 

41Figura 4.5 - Localização da unidade geradora. 

 

Fonte: Google Earth. 

  4.3.8 Localização da instalação dos inversores e proteções dc 

 

A instalação dos inversores será localizada nas paredes entre os prédios do DCA, 

permitindo uma maior ventilação, e se propõe uma cobertura para proteção contra chuva. A 

fotografia da Figura 4.6 apresenta o local da instalação. A determinação da localização 

também foi definida por permitir fácil acesso e pouca circulação de pessoas. Aconselha-se a 

instalação de grades para coibir a manipulação de pessoal não autorizado, bem como placa de 

advertência e o bloqueio da porta que dá acesso ao LECA.  
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42Figura 4.6 - Localização da instalação dos inversores. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

  4.3.9 Disponibilidade solar 

  

A Figura 4.7 mostra os gráficos com as médias diárias mensais da radiação solar 

teórica para a área do LECA/DCA, extraída do site do CRESESB. Os dados são coletados em 

uma base distante 7,4 km conforme informação disponibilizada no CRESESB e em local não 

especificado, e as referências são para: o plano horizontal (0º), ângulo aproximadamente igual 

à latitude (6º), para a maior média anual (4º) e o maior mínimo mensal (16º). 

 

43Figura 4.7 - Irradiação solar. 

 

Fonte: CRESESB/CEPEL. 
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 A Figura 4.8 apresenta a média mensal da radiação solar diária teórica, para a área do 

LECA/DCA, apresentada pelo software Radiasol desenvolvido no Laboratório de Energia 

Solar (LABSOL) na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), considerando a inclinação de 6º e o ângulo de azimute de 33º, que foi obtido 

através da National Centers for Environmental Information (Centros Nacionais para 

Informação Ambiental). Os valores apresentados pelo Radiasol, aproximaram-se dos valores 

apresentados pelo CRESESB, confirmando a confiabilidade.   

44Figura 4.8 - Radiação solar diária teórica (kWh/m2). 

 

Fonte: RadiaSol. 

  4.3.10 Expectativa de consumo na ponta e fora de ponta sem e com a geração FV 

  

O prédio do LECA/DCA apresentou, no ano de 2017, os consumos na ponta e fora de 

ponta conforme indicado na Figura 4.9. O gráfico foi elaborado pelo autor com base nos 

dados disponibilizados pela Superintendência de Infraestrutura – UFRN, e foram obtidos 

através do sistema de sensoriamento e medição da energia consumida. O sistema visa auxiliar 

a busca pela eficiência energética e permite o monitoramento do consumo, qualidade e 

perturbações. É conhecido comercialmente como Sistema CCK. 

45Figura 4.9 - Consumo na ponta e fora de ponta do ano de 2017. 

 

Fonte: Sistema CCK LECA/DCA - Superintendência de Infraestrutura – UFRN. 
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 Conforme o inciso XI, art. 7 da Resolução Normativa 687/2015 – ANEEL, que 

determina que: “a compensação deve se dar primeiramente no posto tarifário em que ocorreu 

a geração”, e que o maior período em que existirá radiação solar, portanto, geração, é dado no 

horário da tarifa fora de ponta, a instalação da usina de geração de energia fotovoltaica fará 

com o que o consumo neste período seja abatido inicialmente, para só após abater o consumo 

na ponta, caso exista geração excedente, essa vir a ser contabilizada como créditos. 

A estimativa da geração de energia elétrica ao longo do ano com a instalação da usina 

é apresentada pelo gráfico da Figura 4.10, e foi obtida através do programa apresentado na 

seção 4.1 deste trabalho, com os dados obtidos a partir do programa Radiasol, por apresentar 

os dados considerando as possíveis perdas devido a inclinação e ângulo de azimute, que 

apresenta-se no Apêndice C – Desenho 5. Para a simulação, considerou uma perda de 10%, 

devido ao sombreamento, desvio azimute e perdas devido as técnicas de montagem. O sistema 

apresentou uma média anual de geração de 23.388 kWh. 

 

46Figura 4.10 - Estimativa da geração de energia elétrica anual em kWh/mês. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

O consumo médio, a estimativa da geração de energia elétrica, e a perspectiva de 

geração de créditos, ao longo do ano, são apresentados pela Figura 4.11. A geração dos 

créditos foi obtida através da subtração dos valores da geração pelo consumo. 
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47Figura 4.11 - Estimativa do consumo, geração e créditos com a usina fotovoltaica em MWh/mês. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

  4.3.11 Análise econômica da usina do LECA 

 

A partir da Figura 4.11, vê-se que, a partir do consumo anual de 150.343 kWh e 

geração anual de 280.658 kWh, tem-se uma geração de créditos anual, ou energia excedente 

para o prédio, de 130.315 kWh, o que implica na viabilidade técnica da instalação.  

Para o cálculo do retorno do investimento, apresentado pela Figura 4.12, utilizou-se o 

custo total de R$ 20.874,000,00 pois o custo por Watt de pico é de R$ 142,00, conforme 

demonstrado na seção 3.7 e, a potência total é de 147 kWp. A tarifa aplicada, de energia 

elétrica, na modalidade horosazonal, com valor na ponta de R$ 0,48 e fora de ponta de R$ 

0,33 (conforme valores aplicados em Janeiro de 2018), inflação incidente sobre a energia 

elétrica de 8% e perda de eficiência anual de 0,8%. Não foram considerados os custos de 

intervenção no telhado, consultorias e substituição de inversores. 

 48Figura 4.12 – Retorno do Investimento com células flexíveis 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

0

10

20

30

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Consumo Médio Total 'Fora de Ponta + Ponta' (MWh/mês)

Geração FV (MWh/mês)

Créditos FV (MWh/mês)



77 

 

Considerou-se, para uma segunda simulação, apresentada pela Figura 4.13, para efeito 

de análise comparativa, um custo de R$ 900.000,00 que é o valor médio ao praticado para 

uma instalação de um sistema solar fotovoltaico com módulos de silício mono e policristalino, 

para a mesma potência. Para a simulação, o modelo de tarifa de energia considerada foi 

convencional com um custo de R$ 0.61, inflação de 8% e perda anual de eficiência de 0,8%. 

Não foram considerados os custos de intervenção no telhado, consultorias e substituição de 

inversores. 

49Figura 4.13 – Retorno do Investimento com células de silício mono ou policristalino 

 

                                                             Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 Observou-se que, ao longo de 25 anos, o retorno do investimento para células 

flexíveis, apresentada pela Figura 4.12, apresentou um lucro de R$ 1.387.135,00, ou seja, não 

pagou o investimento inicial. Desta forma, não se apresentou viável economicamente. Em 

comparação a simulação realizada para células de silício mono e policristalino, considerando-

se um custo de instalação do sistema de R$ 900.000,00, observou-se que o sistema se pagou 

em 5 anos e ao longo de 25 anos, gerou um lucro de R$ 4.626.905,00. Desta forma, para a 

condição simulada, o sistema apresentou-se economicamente viável.   

  Pelo fato da medição de energia elétrica do Campus da UFRN não ser 

descentralizada, bem como a instituição possuir sua própria infraestrutura de transmissão e 

distribuição de energia elétrica, contando com sua própria subestação de 20 MVA, é possível 
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a celebração de contrato para compra de energia elétrica com a prática de valores inferiores, 

por ser atendida em alta tensão (69 kV), conforme as regras tarifárias atuais. Este é o fator 

responsável por elevar o período para obter-se o retorno do investimento, quando comparado 

a outros sistemas, de mesma potência, que não são alimentados nos mesmos níveis de tensão. 

  4.3.12 Sinalização de segurança 

 

Junto à subestação da UFRN, próximo à cabine de medição, do lado externo e junto ao 

padrão de entrada de energia do prédio do LECA/DCA, próximo à proteção de entrada, serão 

instaladas uma placa de advertência com os seguintes dizeres: “CUIDADO – RISCO DE 

CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”. A placa deve ser confeccionada em PVC 

conforme orientações normativas contidas na norma COSERN, de código VR01.01-00.12, 

seguindo como exemplo a imagem da Figura 4.14. 

 

50Figura 4.14 - Placa de sinalização de segurança. 

  

Fonte: Norma Cosern -Conexão de microgeradores ao sistema de distribuição em baixa tensão, 3ª Edição (2016). 

 Através deste capítulo, conclui-se que a utilização do software para elaborar a geração 

dos gráficos de geração e de retorno do investimento, se apresentou como uma ferramenta útil 

e conveniente, apresentando a geração média mensal e total, além do retorno do investimento 

anual e ao longo do período simulado, diminuindo os esforços de cálculos para as análises do 

projetista. O projeto mostra que a instalação da usina, a partir das células fotovoltaicas 

flexíveis, apresenta-se como solução viável tecnicamente, devido a capacidade de geração e 

inviável economicamente, devido ao período apresentado para obter-se retorno do 

investimento.  
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5 CONCLUSÕES 

  

 No capítulo 1 (Introdução), percebeu-se que existe, desde os anos 2000, uma tendência 

para a elaboração de novos produtos para geração de energia elétrica a partir do sol e que na 

atual conjuntura, os painéis de silício mono e policristaliano convencionais continuam 

dominando o mercado, com 85% de representatividade e isso se deve por estes apresentarem 

menores custos por watt gerado. 

 No capítulo 2 (Materiais propostos para a montagem do protótipo) apresentou-se e 

justificou-se o uso da telha, da célula solar fotovoltaica flexível, do filme EVA, do filme 

Tedlar, dos diodos e das fitas elétricas, concluindo-se coerentes para a proposta do trabalho.  

 No capítulo 3 (Associações, montagem e testes) foram executados testes em ambiente 

não controlado e fora das condições padrões de teste, devido à indisponibilidade de 

infraestrutura dedicada, e observou-se que não houve perda de qualidade nas análises, pelo 

método ter se apresentado satisfatório. 

A aplicação do filme Tedlar também se mostrou eficaz para plantas de grande porte, 

embora não se tenha observado como satisfatório seu uso para o protótipo, pois o filme tem a 

finalidade de exercer a função de dielétrico, conforme o fabricante, exercendo o isolamento de 

tensões de até 20 kV, sendo de suma importância sua aplicação em grandes arranjos. 

Observou-se o rendimento inferior do protótipo em relação a célula teste. Suas causas 

devem-se a dois fatores: (1) Saliências e regiões não aderentes do filme EVA, dificultando a 

incidência de radiação em determinados pontos e; (2) Formato ondulatório das células, que 

gerou regiões de sombreamento. Apesar de que em um processo industrial adequado os 

problemas devidos ao filme EVA possam ser sanados, continuará existindo perda de potência 

pelo sombreamento provocado pelo formato ondulatório das células, embora as análises 

tenham mostrado que as perdas são nos horários em que a incidência da radiação é menor. 

Faz-se necessário, em trabalhos futuros, proposições de uma estrutura capaz de fixar o 

encapsulamento pelas bordas das telhas, para evitar descolamento do filme EVA. 

Percebeu-se ainda que a aplicação dos elementos de proteção elétrica – sendo estes 

diodos de silício em paralelo a cada célula e diodo de Schottky – não era cabível da forma 

proposta, pois a identificação e substituição dos diodos danificados seria inviável. Uma, pelo 

fato da aplicação de centenas, milhares e até milhões de diodos instalados. Outra, pelo fato 

das células fotovoltaicas estarem encapsuladas. Assim, conclui-se que a melhor utilização dos 

diodos é da forma com a qual estes já vêm sendo empregados em módulos de silício mono e 

policristalino, ou seja, a partir de fileiras com uma grande quantidade de células. 
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Conclui-se como viável tecnicamente a montagem em escala comercial, a partir de um 

processo industrial, com pequenas alterações em relação ao diagrama esquemático 

apresentado na Figura 3.4.  

Baseado nas justificativas deste trabalho, os seguintes fatores determinaram a 

conclusão da viabilidade técnica: Proteções extras através de diodos e necessidade de 

aplicação do filme Tedlar e filme EVA, para grandes plantas.  

Observou-se ainda que durante a maior parte do tempo, houve a total incidência solar 

e que a duração do tempo de sombreamento causado pelo formato ondulatório, para a 

localização dos testes (área do LECA), foi pequena. 

O protótipo apresentou-se como solução para a aplicação em coberturas antigas, 

tombadas pelo patrimônio histórico e que não se pode realizar mudança da cobertura, sendo 

elas, telhas de fibrocimento. Esta conclusão deve-se a alguns fatores, são eles: O peso 

reduzido da cobertura, quando comparada as coberturas com a instalação dos tradicionais 

módulos e a facilitação da implantação a partir de blocos de telhas fotovoltaicas, reduzindo o 

desgaste causado sobre a edificação devido as obras. 

Embora tenha-se pretendido propor um produto utilizando material de baixo custo, 

isso só pode ser possível a partir de uma montagem em escala industrial. Observou-se um 

valor de custo superior em 6.794,25%, por Watt, do protótipo em relação ao painel Canadian. 

Dessa forma, diante dos elementos e técnicas utilizadas, conclui-se a inviabilidade econômica 

do protótipo e confirma-se que o payback (retorno do investimento) para células de segunda 

geração não apresentou-se viável.  

O capítulo 4 (Software para estimativa de geração de energia solar fotovoltaica e 

projeto de uma usina solar fotovoltaica) apresentou um software, elaborado a partir do Scilab, 

e um projeto de um sistema de microgeração fotovoltaica para o prédio do LECA/DCA. O 

software se mostrou como uma poderosa ferramenta para auxílio na geração de expectativa de 

geração e análise do retorno do investimento. Destaca-se o fato de permitir que o usuário faça 

simulações sem imposições de limites de tarifas, perdas de geração ou anos de simulação.  

O projeto foi realizado de acordo com as normas e especificidades técnicas adequadas, 

além de apresentar-se de forma clara, concisa e executável. As simulações com software para 

o projeto, apresentaram resultados de geração satisfatórios já que a geração da usina superou a 

demanda do laboratório, gerando, inclusive, ao longo do ano, um elevado excedente 

acumulado. No entanto, as Figuras 4.10 e 4.11, apresentaram a inviabilidade econômica da 

aplicação das células fotovoltaicas flexíveis. 
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Finalmente, este trabalho apresentou resultados valiosos. Observou-se que é viável, 

tecnicamente, a implantação de células solares flexíveis fotovoltaicas em superfícies planas e 

onduladas, sendo importante uma readequação no diagrama esquemático, para trabalhos 

semelhantes futuros e que, embora a aplicação em superfícies planas se apresente como 

melhor proposta para obtenção de maiores potências, em determinados casos, a aplicação em 

telhas onduladas se faz importante e as perdas, para o modelo selecionado, não foram 

significativas.  

Sugere-se em trabalhos futuros, que a aplicação das células seja realizada em materiais 

mais duradouros, por exemplo, telhas metálicas.  

Buscou-se propor alterações de materiais para as telhas fotovoltaicas e observou-se 

que as melhores e mais seguras técnicas de aplicação dos materiais para montar a telha 

fotovoltaica, ainda são conforme as técnicas para a montagem dos módulos de silício mono e 

policristalino e que, para uma análise mais aprofundada do ponto de vista econômico, se faz 

necessário um novo estudo, considerando fatores como o custo da montagem do telhado com 

a eliminação das tradicionais estruturas de fixação dos módulos fotovoltaicos convencionais e 

a redução do tempo necessário para as obras, por exemplo. 
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APÊNDICE A – Código fonte do software 

 
01| clear 
02| clc 
03| disp("PROGRAMA DE EXPECTATIVA DE GERACAO") 
04| disp("COLETA DE DADOS DO USUARIO") 
05| disp(' ') 
06| MESINICIAL = 0; 
07| while MESINICIAL<=0|MESINICIAL>=13 
08|     MESINICIAL=input("DIGITE O MES INICIAL PARA SIMULACAO DA EXPECTATIVA DE GERACAO:") 
09|     if MESINICIAL<=0|MESINICIAL>=13 then 
10|         disp('MES INVALIDO!') 
11|    end 
12| end 
13| MESFINAL = 0; 
14| while MESFINAL<=MESINICIAL|MESFINAL>=13 
15|     MESFINAL=input("  DIGITE O MES FINAL PARA SIMULACAO DA EXPECTATIVA DE GERACAO:") 
16|     if MESFINAL<=MESINICIAL|MESFINAL>=13 then 
17|         disp('MES INVALIDO!') 
18|     end 
19| end 
20| QTIDADEDEMESES = MESFINAL - MESINICIAL+1; 
21| disp(' ') 
22| PotInstcPerd=input("POTENCIA DO SISTEMA, CONSIDERANDO A EFICIENCIA (EM kWp):") 
23| MES = ['JANEIRO'; 'FEVEREIRO'; 'MARÇO'; 'ABRIL'; 'MAIO'; 'JUNHO'; 'JULHO'; 'AGOSTO'; 'SETEMBRO'; 'OUTUBRO';                           
'NOVEMBRO'; 'DEZEMBRO']  
24| for i = MESINICIAL:MESFINAL 
25|    disp(MES(i)) 
26|    RSGM(i-MESINICIAL+1)=input("RADIACAO SOLAR GLOBAL INCIDENTE PARA ESTE MES (EM Wh/m2):") 
27|    Qtdadededias(i-MESINICIAL+1)=input("                            QUANTIDADE DE DIAS DESTE MES:") 
28| end 
29| MediadoIntervalo = 0 
30| for i = MESINICIAL:MESFINAL 
31|    EnerGerDia(i-MESINICIAL+1)=RSGM(i-MESINICIAL+1)*PotInstcPerd; 
32|    EnerGer(i-MESINICIAL+1) = EnerGerDia(i-MESINICIAL+1)*Qtdadededias(i-MESINICIAL+1); 
33|    MediadoIntervalo = MediadoIntervalo + EnerGer(i-MESINICIAL+1); 
34| end 
35| EnerGer = EnerGer/1000; 
36| MediadoIntervalo = (MediadoIntervalo/QTIDADEDEMESES)/1000; 
37| disp(' ') 
38| TARIFAAPLICADA=input("ESCOLHA A TARIFA APLICADA(1)TARIFA CONVENCIONAL/(2)TARIFA 
HOROSAZONAL:") 
39| disp(' ') 
40| if TARIFAAPLICADA == 1 then 
41| if MESINICIAL == 1 & MESFINAL == 12 then 
42|    VALORTOTALDOSISTEMA=input(" DIGITE O VALOR TOTAL DO SISTEMA FV, INCLUINDO OS CUSTOS FUTUROS        
DE MANUTENCAO:") 
43|    TARIFENERG=input("DIGITE O VALOR DA TARIFA DE ENERGIA VIGENTE (R$/kWh):") 
44|    INFLACENERGIA=input("DIGITE O VALOR MEDIO DA INFLACAO INCIDENTE SOBRE A ENERGIA 
ELETRICA(%):") 
45| ANOSDESIMULACAO=input("DIGITE A QUANTIDADE DE ANOS DE SIMULACAO:") 
46| PERDASDEPROD=input("DIGITE A PERDA DE EFICIENCIA ANUAL (%):") 
47| for i = 1:12 
48|     VALORDAENERGIA(i) = EnerGer(i)*TARIFENERG 
49| end 
50| ECONOACUANOENER = sum(VALORDAENERGIA) 
51| CUSTOANO(1) = -VALORTOTALDOSISTEMA 
52| for i = 2:ANOSDESIMULACAO+1 
53|     CUSTOANO(i) = CUSTOANO(i-1)+(ECONOACUANOENER)*((INFLACENERGIA/100)+1)*((100PERDASDEPROD) 
/100) 
54|    end 
55|    bar(CUSTOANO) 
56|    xtitle("RETORNO DO INVESTIMENTO") 
57|    xlabel("[ANOS]") 
58|    ylabel("[REAIS]") 
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59|xstring(ANOSDESIMULACAO+1,round(CUSTOANO(ANOSDESIMULACAO+1))+1,string(round(CUSTOANO(ANOSD
ESIMULACAO+1)-CUSTOANO(1)))) 
60|    b=gca() 
61|    ETIQUETAS = 0:ANOSDESIMULACAO 
62|    b.x_ticks.labels = string(ETIQUETAS') 
63| end 
64| end 
65| if TARIFAAPLICADA == 2 then 
66| if MESINICIAL == 1 & MESFINAL == 12 then 
67|     VALORTOTALDOSISTEMA=input("                          DIGITE O VALOR TOTAL DO SISTEMA FV, INCLUINDO OS 
CUSTOS FUTUROS DE MANUTENCAO PARA OS ANOS DE SIMULAÇÃO:") 
68|     TARIFENERGPONTA=input("                          DIGITE O VALOR DA TARIFA DE ENERGIA VIGENTE NA 
PONTA(R$/kWh):") 
69|     TARIFENERGFPONTA=input("                          DIGITE O VALOR DA TARIFA DE ENERGIA VIGENTE FORA DE 
PONTA (R$/kWh):") 
70|     INFLACENERGIA=input("                          DIGITE O VALOR MEDIO DA INFLACAO INCIDENTE SOBRE A ENERGIA 
ELETRICA(%):") 
71|     PERDASDEPROD=input("                          DIGITE A PERDA DE EFICIENCIA ANUAL (%):") 
72|     ANOSDESIMULACAO=input("                          DIGITE A QUANTIDADE DE ANOS DE SIMULACAO:") 
73|     disp(' ') 
74|     for i = 1:12 
75|         disp(MES(i)) 
76|        CONSENERGIAFPONT(i)=input("DIGITE O CONSUMO FORA DE PONTA (EM kWh):") 
77|        CONSENERGIAPONT(i)=input("DIGITE O CONSUMO NA PONTA (EM kWh):") 
78|    end 
79|    for i = 1:12 
80|        VALORDAENERGIAFPONT(i) = CONSENERGIAFPONT(i)*TARIFENERGFPONTA 
81|        VALORDAENERGIAPONTA(i) = CONSENERGIAPONT(i)*TARIFENERGPONTA 
82|    end 
83|    ECONOACUANOFPEP = sum(VALORDAENERGIAFPONT)+sum(VALORDAENERGIAPONTA) 
84|    CUSTOANO(1) = -VALORTOTALDOSISTEMA 
85|    for i = 2:ANOSDESIMULACAO+1 
86|        CUSTOANO(i) = CUSTOANO(i-1)+(ECONOACUANOFPEP)*((INFLACENERGIA/100)+1)*((100-
PERDASDEPROD)/100) 
87|    end 
88|    bar(CUSTOANO) 
89|   xtitle("RETORNO DO INVESTIMENTO") 
90|    xlabel("[ANOS]") 
91|    ylabel("[REAIS]")    
92|xstring(ANOSDESIMULACAO+1,round(CUSTOANO(ANOSDESIMULACAO+1))+1,string(round(CUSTOANO(ANOSD
ESIMULACAO+1)-CUSTOANO(1)))) 
93|   b=gca() 
94|    ETIQUETAS = 0:ANOSDESIMULACAO 
95|    b.x_ticks.labels = string(ETIQUETAS') 
96| end 
97| end 
98| disp('AVISO: OS GRAFICOS ABERTOS APRESENTAM OS RESULTADOS!') 
99| figure() 
100| bar(EnerGer) 
101| xpts = [0 QTIDADEDEMESES+1]; 
102|| ypts = [MediadoIntervalo MediadoIntervalo]; 
103| plot(xpts, ypts,'black'); 
104| set (gca(),"grid",[1 1]) 
105| xtitle("ESTIMATIVA DA POTENCIA GERADA NO PERIODO EM kWh") 
106| ylabel("MEDIA DO INTERVALO","color", "black") 
107| a=gca() 
108| a.x_ticks.labels = MES(MESINICIAL:MESFINAL) 
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3Desenho 3 – Diagrama multifilar - Conexão por MPPT 
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4Desenho 4 – Diagrama unifilar das conexões AC. 
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APÊNDICE C – Desvio azimutal 

 
5Desenho 5 – Desvio azimutal. 
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